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Fotó: Radó Gábor Békesség nektek!
Bé ke csak egyet len van: Krisz tus bé -
ké je, az is te ni bé ke. Szent Pál ezért a
bé két a Lé lek gyü möl csei kö zött so rol -
ja fel (Gal 5,22). Még is, ezt az egyet len
bé két hány-és hány fé le kép pen pre zen -
tál ja a vi lág. Szor gal maz zák a bé két
bû nök kel: ha zug ság gal, ta ga dás sal.
Ki vív ják fegy ver rel. Fenn tart ják meg fé -
lem lí tés sel. (12. oldal)

Gödöllõiek a gáton
Ko ra dél után ér ke zünk Tiszadobra. Pá -
nik nak vagy akár ide ges ség nek nyo ma
sincs. Az em be rek lát ha tó an fá rad tak,
de min den ki tud ja és te szi a dol gát. A
vé de lem a pol gár mes te ri hi va tal ban
össz pon to sul. In nen a hely szín re in du -
ló szak em be re ket, po li ti ku so kat és tu -
dó sí tó kat, to váb bá a ki jut ta tás ra vá ró
kü lön fé le mû sze re ket és esz kö zö ket a
rend õr ség jár mû vei szál lít ják, amíg le -
het. On nan az em be rek gya log men -
nek to vább, a fel sze re lés pe dig vál lon
foly tat ja út ját. (2. oldal)

Kopjafa a csatamezõn
1241. áp ri lis 12-én, a mu hi csa tá ban
Kál mán her ceg a vissza vo nu lást fe dez -
te, hogy ment se test vér ét, az or szág ki -
rá lyát. Az üt kö zet so rán szer zett sé rü lé -
sek kö vet kez té ben vesz tet te éle tét. Fi a -
ta lon ért el min dent: halicsi ki rály volt,
ti zen nyolc éve sen hor vát bán, a
Szepesség gróf ja – és har minc há rom
éves, ami kor éle tét vesz ti. Kál mán her -
ceg a ke resz tény ség vé del me zõ je volt,
éle te a ha za sze re tet és a test vé ri sze re -
tet pél dá ja. (11. oldal)Boldog ünnepet kívánunk!
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Á
p ri lis 12-én szo kat la nul ko rán,
már haj na li négy óra kor tá madt
nyüzs gés a Pol gár mes te ri Hi va tal
par ko ló já ban. A ti szai ár hul lám

ál tal ak kor leg in kább ve szé lyez te tett
Tiszadobra in dul tak a gödöllõi ön kén te -
sek, hogy ezen a na pon a gá ton se gít se -
nek. Ha lász Le ven te, a cso port ve ze tõ je
irá nyí tá sá val az au tó busz rakterébe ke rült
a pol gá ri vé de lem tõl ka pott fel sze re lés és
a Ka ló ria Kht.-tól ka pott ele mó zsia.

Mint meg tud tuk, az úti költ sé get vá -
rosunk ön kor mány za ta és a Vo lán áll ta, a
részt ve võk pe dig gödöllõi di á kok a Tö -
rök Ig nác, a Pre mont rei Szent Nor bert és
az aszó di Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um ból
és a Re for má tus Lí ce um ból, to váb bá
tanárok, az If jú sá gi De mok ra ta Fó rum

ak ti vis tái, VÜSZI-dolgozók és a ci gány
ki sebb ség tag jai.

Ezen a na pon a tiszadobi ön kor mány -
zat szám lá já ra ér ke zett az az egy mil lió
fo rint is, amit Gödöllõ ön kor mány za ta,
ugyan csak gyors se gít ség ként, át utalt.

A mu hi csa ta me zõ rõl ko ra dél után ér ke -
zünk Tiszadobra. Pá nik nak vagy akár
ide ges ség nek nyo ma sincs. Az em be rek
lát ha tó an fá rad tak, de min den ki tud ja és
te szi a dol gát. A vé de lem a pol gár mes te ri
hi va tal ban össz pon to sul. In nen a hely -
szín re in du ló szak em be re ket, po li ti ku so -
kat és tu dó sí tó kat, to váb bá a ki jut ta tás ra
vá ró kü lön fé le mû sze re ket és esz kö zö ket
a rend õr ség jár mû vei szál lít ják, amíg le -
het. On nan az em be rek gya log men nek
to vább, a fel sze re lés pe dig vál lon foly tat -
ja út ját.

Helyt áll tak
a gá ton

a gödöllõiek
A se gít ség jókor ér ke zett

Köles László képviselõ Ifjabb és idõsb Halász LeventeBalogh Gyula cigány önkormányzati elnök
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Gémesi György gödöllõi polgármester A tiszadobi polgármester késõi reggelije Folytatás a 4. oldalon
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Sza bó Pé ter, Tiszadob pol gár mes te re a
leg ve szé lyez te tet tebb pon ton irá nyít ja a
mun kát; dél után jut annyi ide je, hogy vég re
meg reg ge liz zen. A hely zet rõl õt kér dez zük.

– Az idei áp ri lis az ed dig mért leg na -
gyobb víz szin tet is meg ha la dó ár hul lá -
mot ho zott tér sé günk be. En nek kö vet kez -
té ben a Ti sza men ti gát ma gas sá gát je len -
tõ sen meg ha lad ta a víz szint. Van itt olyan
sza kasz, ahol a ko ráb bi gát ma gas sá got
het ven-nyolc van cen ti mé ter rel meg ha la -
dó víz szin tet tar ta nak a ho mok zsák ok.

– Mi lyen hosszú az a gát sza kasz, amit
önök nek kell vé de ni ük?

– A tiszadobi ön kor mány zat hat ki lo -
mé ter hosszan lát ja el a vé del met. Most
négy száz em ber dol go zik; az éj sza ka öt -
száz fõ vel vé de kez tünk. Mind ez áp ri lis
ötö di ke óta tart, de az el múlt éj sza ka volt
a leg ne he zebb.

– A gödöllõi ön kén te sek se gít sé ge mi -
lyen je len tõ sé gû?

– Ez ko moly se gít ség, ami nek az sok -
szo roz za meg a je len tõ sé gét, hogy a leg -
jobb kor, va gyis a leg ne he zebb hely zet ben
kap juk. A leg na gyobb prob lé mát az okoz -
za, hogy a gá ton már nem le het jár mû vel
köz le ked ni. A ho mok zsá ko kat a ví zen, de -
reg lyék kel szál lít juk, a leg na gyobb
mennyi ség ben azon ban vál lon kell a hely -

szín re vin ni; más fél-két ki lo mé te res tá vol -
ság ról. Ez na gyon ne héz, fá rasz tó mun ka,
ami hez min den mun ka erõ re szük ség van.

– Ho gyan si ke rült elõ te rem te ni a költ -

sé ge ket?
– A költ sé gek kel, az anyag gal és a tech -

ni ká val ed dig nem volt gon dunk; a Be -
lügy mi nisz té ri um a me gyei vé del mi bi zott -

sá gon ke resz tül a költ sé gek re fe de ze tet
nyújt. Ter mé sze te sen igyek szünk a le he tõ
leg ta ka ré ko sab ban gaz dál kod ni. Ez úton is
sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a

Folytatás a 4. oldalról

Négyen az Ifjúsági Demokrata Fórum gödöllõi szervezetének képviseletében Hajnali készülõdés Gödöllõn
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gödöllõieknek a mun ká ért és azért az egy -
mil lió fo rin tért, amit Gödöllõ vá ros ön kor -
mány za ta utalt át Tiszadobnak a vé de ke -
zés re.

– Mi vár ha tó, mi kor lesz vé ge az ár víz -
ve szély nek?

– Hosszú vé de ke zés re ké szü lünk. Az ár -
hul lám nem emel ke dik to vább, de ez nem
je len ti azt, hogy gyor san le is fog vo nul ni.
Föl kell ké szül nünk ar ra, hogy to váb bi
buzg árok, csur gá sok ala kul nak ki, és át ned -
ve se dik a gát. Ab ban bí zunk, hogy a víz -
gyûj tõn meg in du ló hó ol va dás okoz ta ár hul -
lá mig nye rünk egy kis idõt, és az nem fog
rá tor lód ni a mos ta ni ra.

Ha lász Le ven te ön kor mány za ti kép vi -
se lõt, a gödöllõi ön kén tes cso port ve ze tõ -
jét el kí sér te ti zen há rom éves fia is: az if -
jabb Le ven te volt a leg fi a ta labb le gény a
gá ton.

– Ho gyan jött lét re ez az ak ció? – kér -
dez zük az idõ sebb Ha lász Le ven tét.

– Fel aján lot tuk se gít sé gün ket a
tiszadobiaknak. Ké ré sük az volt, hogy a
meg fe szí tett mun ká ban el fá radt he lyi ek
egy ré szét vált suk föl, leg alább egy nap -
ra. A se gít ség re azon ban épp a mai na pon
volt szük ség, és nem ké sõbb, mi vel most
te tõ zik az ár hul lám. Így ne kem is mind -
össze egy nap állt a ren del ke zé sem re,
hogy em be re ket, buszt, fel sze re lést és el -
lá tást sze rez zek. Vé gül negy ven ha tan jöt -
tünk a negy ven öt sze mé lyes busszal.

A gá ton Balogh Gyu lá val, a gödöllõi

Mit ten ne az ár víz  ellen?

Ma gyar Mi hály
Ré g meg kel lett vol na
épí te ni a vég le ges gá ta -
kat. Most más nincs hát -
ra, mint segíteni. Jó len -
ne, ha most mu tat ná
meg a gaz da gabb ré teg,
mit is tud  nyúj ta ni. 

Surányi Pál
Most csak re mény ked ni
le het, hogy nem lesz nek
na gyobb károk. Amint
vissza megy a Ti sza,
azon nal meg kell épí te ni
a gá ta kat. Tisz tel ni kell a
ter mé sze tet.

Petes György
Ko mo lyabb meg elõ zõ in -
téz ke dé sek re van szük -
ség, nem csak a má ra
kel le ne gon dol ni, ha nem
a jö võ re is. Ki fi ze tõ dõbb
do log lett vol na a szak -
sze rû meg elõ zés.

Ta más Jó zsef
Kiir tot ták az élõ vi lá got a
Ti szá ból, most nem tud -
ják kor dá ban tar ta ni. Ha
a po li ti ku sok nem egy -
mást ma rnák, az ar ra for -
dí tott pénzt is a Ti szá hoz
le het ne össz pon to sí ta ni.

Far kas Józsefné
Nem tu dom, most mit le -
het ten ni, mert sze rin tem
már ké sõ. Ré g meg kel -
lett vol na ten ni az ez zel
kap cso la tos lé pé se ket.
Ha gyûj te nek, ab ban ta -
lán én is tud nék se gí te ni.

Hor to bá gyi And rea
Saj nos, rossz a hely zet,
de re mél jük a leg job ba -
kat. Mi oda jár tunk nya -
ral ni. A meg elõ zés lett
vol na a fon tos. Most már
nem iga zán te he tünk
sem mit.

Kép és szö veg:
hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Szom ba ton is mét a Ti szá hoz in dul tak a gödöllõiek: Zimányiné Szendrõ Má ria ve ze té -
sé vel Szol nok alatt, Tó szeg nél erõ sí tet ték a gá tat. A hu szon két gödöllõi és négy
domonyi ön kén tes a ho mok zsák ok töl té sét és a gát ma ga sí tá sát vé gez te a
Dunaszerdahelyrõl ér ke zett cso port tal. A csa pat szál lí tá sát Bényi Lász ló vál lal ta, az
emel ke dõ víz mi att a vissza út azon ban már csak ke rü lõ vel tör tén he tett

Fo tó: Bényi Lász ló

A gödöllõi csapat



A kép vi se lõ-tes tü let az idén 40 egye sü -
le tet, il let ve kö zös sé get tá mo gat össze -
sen más fél mil lió fo rint tal. A feb ru ár 28-
án meg hir de tett pá lyá zat ra 47 igény ér -
ke zett kö zel 5 mil lió fo rint összeg ben. A
kép vi se lõ-tes tü let a kul tu rá lis, ok ta tá si
és if jú sá gi bi zott ság ja vas la ta alap ján a
kö ve tke zõ egye sü le te ket, kö zös sé ge -
ket tá mo gat ja (zá ró jel ben a meg ítélt
összeg sze re pel ezer fo rint ban):

Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
Gödöllõi Cso port ja (95), Rákosmente
Együtt mû kö dés (10), Gödöllõ Vá rosi
Nyug dí ja sok Egye sü le te (250), 943 sz.
Ráday Pál Cser kész csa pat (30), Ma dár -
ta ni Egye sü let Gödöllõi Cso port ja (25),
Tájak-Korok-Múzeumok Egye sü let
Gödöllõi Klub ja (10), Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély Ba rá ta i nak Egye sü le te (20),
Éle tet az Évek nek Nyug dí jas Klub (10),
Gödöllõi Cser kész csa pat ok Egye sü le te
(60), Hal lás sé rül tek Klub ja (20), 56-os
Szö vet ség (15), Át já ró If jú sá gi klub
(15), Duflex Fo tog rá fi ai Stú dió (50),
Biokultúra Egye sü let Gödöllõi Cso port -
ja (15), Gödöllõi Mé hész egye sü let (20),
Gödöllõi Cu kor be te gek Klub ja (20),
Gödöllõi Rajz kör (50), Gödöllõi Mû vé -
szek Nyá ri Tár la ta (15), Re for má tus Lí -
ce um bi o ló gia és kék-tú ra Szak kö re
(20), MEOSZ Pm-i Egye sü le te Gödöllõi
Cso port (40), Ma gyar Kék ke reszt Egye -
sü let Gödöllõi Cso port ja (15), Amb ró -
zia Parlagfûellenes Kör nye zet és Ter mé -
szet vé dõ Egye sü let (15), If jú sá gi Vo nós
Ze ne kar (15), G 5 Fo tog rá fi ai Al ko tó -
cso port (20), Nagy csa lá dos ok Gödöllõi
Egye sü le te (200), Au to nó mia Ak tív Ne -
ve lést Tá mo ga tó Egy. Gödöllõi Csop.
(20), Te le ki Pál Egye sü let (20), Tör té -
ne lem, föld rajz Kör (20), Ma gyar
Asszo nyok Egy le te (30), Castello Fú -
vós ötös (15), Kor társ Se gí tõk (15), Sisi
Ba rá ti Kör (15), Or szá gos Er dé sze ti
Egye sü let He lyi Cso port (15),  Remsey
Je nõ Mû vé sze ti  Egye sü let (60),
Gödöllõi Aka dé mia (40), Uta zók Klub ja

(10), Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely
Go be lin és Szõ nyeg szö võ M. (60),
Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely (70),
Gödöllõ Ipar mû vé sze ti Mû hely (15),
Fele-Más Egye sü let a Sé rült Gyer me ke -
kért (40).

Fel osz tot ta a kép vi se lõ-tes tü let a vá -
ros idei költ ség ve tésé ben sport cé lok -
ra el kü lö ní tett 15 mil lió fo rin tot. A dön -
tés sze rint pá lyá za ti rend sze ren ke -
resz tül, la kó kö zös sé gek, egye sü le tek
és ma gán sze mé lyek sza bad idõs te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra egy mil lió
250 ezer fo rint for dít ha tó.

A sport szak osz tály ok 8 mil lió 650 ezer
fo rin tot kap nak után pót lás ne ve lés re.
Rész le tez ve a GEAC at lé ti kai szak osz -
tá lya 1,9, a GKC 1,4, a GLC 1,7, az
Architekton GRC 1,8, a GEAC ví vó -
szak osz tály 1,1 mil lió, a Góliát DSE, a
GEAC sakk szak osz tály és a Gödöllõi
Lo vas sport Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
ne gyed-ne gyed mil lió fo rin tot kap. Az
után pót lás ne ve lés mér he tõ, mi nõ sít he -
tõ ala pon nyug vó egy sze ri, pá lyá za ti tá -
mo ga tá sá ra 900 ezer fo rin tot szab tak
meg. 

A vá rosi sportalapítány 600, a F. U. T.
Ala pít vány 700 ezer fo rin tot kap.

A di ák sport tá mo ga tá sá ra 1,3 mil lió
fo rint jut. En nek na gyobb ré sze, 800
ezer fo rint pá lyá za ti tá mo ga tás ke re te a
vá ros alap- és kö zép fo kú in téz mé nyei
ré szé re az at lé ti ka, a ví vás és a di ák -
olim pia fel me nõ rend sze rû sport ága i ban.
A fenn ma ra dó összeg, a vá rosi di ák sport
bi zott ság egy sze ri pénz tá mo ga tá sa ver -
seny ren de zé si és uta zá si költ sé gek biz to -
sí tá sá ra.

A Gödöllõn meg ren de zen dõ sza bad -
idõ sport, ver seny sport, di ák sport, fo gya -
té kos sport, va la mint a ha zai és nem zet -
kö zi ver se nyek szer ve zé si, ren de zé si és
dí ja zá si költ sé ge i bõl 1,6 mil lió fo rin tot
fe dez az ön kor mány zat.

G. B.
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Áp ri lis 24–má jus 1.: Egye te mi Gyógy -
szer tár, Egye tem tér 1., Tel.: 420-243

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Áp ri lis 22–24. Dr. Szász Lász ló, Veres egy -
ház, Le ven du la u. 63. Tel.: (30) 9917-092

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Fogyatékosok napközije
Má jus ban meg nyíl hat a Fo gya té ko -
sok Nap pa li In téz mé nye a Fiume ut -
ca 9. szám alat ti épü let ben. Be fe je zõ -
dött ugya nis az ön kor mány za ti in gat -
lan tel jes fel újí tá sa. A vá ros nak a
szo ci á lis tör vény ren del ke zé sei alap -
ján kell ezt az in téz ményt lét re hoz -
nia. En nek ér de ké ben nyúj tott be pá -
lyá za tot a pol gár mes te ri hi va tal a
szo ci á lis tár cá hoz, amely tõl 3,7 mil -
lió fo rin tot nyert. Ezt a pénzt kö zel a
dup lá já val tol dot ta meg a Vá ros há za
a szük sé ges mun kák el vég zé sé hez. A
nap pa li in téz mény mun ka tár sai tar -
tal mas kö zös sé gi prog ra mok kal sze -
ret nék elõ se gí te ni a fo gya té kos em -
be rek sze mé lyi ség fej lõ dé sét. g

Emel ke dõ bír sá gok
A sza bály sér té sek rõl szó ló tör vény ér -
tel mé ben már ci us 1-tõl az ön kor mány -
za ti ren de let 30 ezer fo rint ban ál la pít -
hat ja mag a sza bály sér tés mi att ki szab -
ha tó pénz bír ság leg ma ga sabb össze gét,
a köz te rü let-fel ügye lõ pe dig 500-tól 10
ezer fo rin tig ter je dõ hely szí ni bír ság
ki sza bá sá ra jo go sult. En nek meg fe le lõ -
en a gödöllõi kép vi se lõ-tes tü let új ren -
de le tet al ko tott a pénz bír ság ok leg ma -
ga sabb össze gé nek eme lé sé rõl, amely
má jus el se jén lép ha tály ba. A pél da
ked vé ért, at tól a nap tól kezd ve, aki en -
ge dély nél kül hasz nál ja fel a vá rosi cí -
mert és zász lót, az 30 ezer fo rin tig ter -
je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó. g

Ár ví zi szá za lék 
Zá rol ta a kép vi se lõ-tes tü let az ön kor -
mány za ti in téz mé nyek idei do lo gi és
spe ci á lis cé lú tá mo ga tá sa i nak egy
szá za lé kát, össze sen 16 mil lió 232
ezer fo rin tot. A kor mány áp ri lis 10-
én vész hely ze tet hir de tett ki a Ti sza
és mel lék fo lyói te rü le tén ki ala kult
ár víz hely zet mi att. Az el há rí tás költ -
sé ge it köz pon ti for rá sok zá ro lá sá val
biz to sít ja a kor mány. Az ön kor mány -
zat ok ese té ben mint egy 7,3 mil li árd
fo rint zá ro lá sa vár ha tó. Ez Gödöllõ
költ ség ve tés ét 20-25 mil lió fo rint
elõ i rány zat csök ken tés sel érint he ti. A
kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett az zal a
pol gár mes te ri ja vas lat tal, hogy az ál -
la mi for rá sok csök ken té sé nek pon tos
is me re té ben kell majd ki dol goz ni a

HÍREK

folytatás a 7. oldalon

Egyesületi és sporttámogatások
Másfél- és tizenötmillió forint
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to váb bi meg ta ka rí tás hoz ve ze tõ lé pé -
se ket. Ad dig is fel hív ták az ön kor -
mány za ti in téz mé nyek ve ze tõ i nek fi -
gyel mét ar ra, hogy a bé rek és já ru lé -
ka ik ki fi ze té sén túl csak a leg fon to -
sabb üze mel te té si ki adá sok ra vál lal -
ja nak kö te le zett sé get és gaz dál ko dá -
suk so rán fo ko zot tan tö re ked je nek a
ta ka ré kos ság ra. g

Ví zi tár su lat Vác tól Gödöllõig 
A vá ros be lép a Vác-Gödöllõ víz rend -
sze ré re lé te sí ten dõ ví zi tár su lat ba. A
ví zi tár su la tok or szág szer te he lyi víz -
ren de zé si és víz kár-el há rí tá si fel ada to -
kat lát nak el, s egye bek mel lett köz cé -
lú me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí tá si lé -
te sít mé nye ket hoz hat nak lét re. A
meg ala kí tan dó ví zi tár su lat ban a tel jes
ér de kelt sé gi te rü let 71 ezer hek tár.
Gödöllõ bel- és kül te rü le te 6400 hek -
tár, de eb bõl csak 546 hek tár a vá ros
tu laj do na, ám en nek a te rü let nek egy
ré sze a Galga Men ti Ví zi Tár su lat ér -
de kelt sé gi te rü le té re esik. A ví zi tár su -
lat lét re jöt te azért szük sé ges, mert a
kül te rü le ti víz ren de zés re csak ez a
szer ve zet kap hat ál la mi tá mo ga tást;
ez a Rá kos-pa tak kül te rü le ti sza ka sza
mi att Gödöllõ szá má ra is rend kí vül
fon tos. g

Fi ze tõ kas tély par ko ló
Ha ma ro san a ki rá lyi kas tély elõtt is
fi zet ni kell a par ko lá sért. Az itt ki ala -
kí tott 62 hely je len tõs ré szét egész
na pos par ko lás ra ve szik igény be az
au tó sok, ami mi att a mû em lék lá to -
ga tói szo rul nak ki gyak ran on nan.
Ezen a hely ze ten ja vít majd a díj fi ze -
tés be ve ze té se, ami után a vá ros köz -
pont ban 377-re emel ke dik a pén zes
par ko lók szá ma. To vább ra is díj ta la -
nul le het azon ban le ten ni a gép ko csi -
kat a mû ve lõ dé si köz pont elõtt és
mel lett. A je len le gi par ko ló kat azért
nem asz fal toz zák vagy bur kol ják le,
mert csak ide ig le ne sek, a vég le ge se -
ket má sutt ala kít ják ki a kas tély lá to -
ga tói szá má ra. Meg va ló sí tá suk ide je
je len tõs mér ték ben függ at tól, hogy
mi kor épül meg a kas tély mel lé ter -
ve zett szál lo da. A fi ze tõ par ko lók
üze mel te té sé re a ki rá lyi kas tély köz -
hasz nú tár sa ság gal köt szer zõ dést az
ön kor mány zat. g

HÍREK

folytatás a 6. oldalról

Kis aján dék kal ked ves ke dett a fél éve
ala kult Assisto Szo ci á lis Fog lal koz ta tó
Szö vet ke zet az áp ri lis 13-i kép vi se lõ-tes -
tü le ti ülés részt ve võ i nek: gyap jú ból ké -
szült ál lat fi gu rát kap tak a dön tés ho zók
és köz tiszt vi se lõk. Ér zé kel tet ve, hogy a
sé rült, il let ve meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû em be rek hasz nos tag ja i vá vál hat -
nak tár sa dal muk nak, ha van, aki oda fi -
gyel rá juk, aki min den kö vet meg moz gat
az ér de kük ben.

Ilyen em be rek le het nek azok, akik a szö vet -
ke zet kö rül bá bás kod va k ér ték az ön kor -
mány zat se gít sé gét ah hoz, hogy pá lyáz ni
tud ja nak ál la mi tá mo ga tás ra és ah hoz is,
hogy a Montágh Im re Ál ta lá nos Is ko lá val
és Spe ci á lis Szak is ko lá val kö zö sen ala kít -
has sa nak ki új szak kép zé si prog ra mo kat. A
meg ala po zott ké ré sek – Six Edit al pol gár -
mes ter asszony elõ ter jesz té sé ben – jó vá ha -
gyás ra ta lál tak.

Az ön kor mány zat két mil lió fo rint tal tá -
mo gat ja a gaz da sá gi szer ve zet mun ka hely -
te rem tõ tö rek vé se it, me lyek a fo gya té kos
sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük
biz to sí tá sá ról szó ló tör vény szel le mé ben fo -
gal ma zód tak meg. Pi ac gaz da ság ban a fo -
gya té ko sok fog lal koz ta tá sa ne he zen biz to -
sít ha tó a szo ká sos ke re tek kö zött, ezért ír ta
elõ a T. Ház azt, hogy leg ké sõbb 2005. ja -
nu ár 1-jéig – spe ci á lis mun ka he lyekkel kell
le he tõ vé ten ni szá muk ra, hogy él hes se nek a
mun ká hoz va ló jo guk kal. 

A re ha bi li tá ci ós mun ka he lyek ál la mi tá -
mo ga tá sá hoz ma még ta lán könnyeb ben
hoz zá le het jut ni, hi szen a ha tár idõ tá vo li -
nak tû nik. A mun ka he lyen ként el nyer he tõ
leg fel jebb 1,3 mil lió fo rint vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás jó esélyt ad ar ra, hogy kor -
sze rû, nyu ga ti szín vo na lú szo ci á lis fog lal -
koz ta tót ala kít sa nak ki vá ros unk ban.

A szö vet ke zet több fé le mó don igye ke -
zett tal pon ma rad ni ok tó be ri ala pí tá sa óta.
A ka rá cso nyi vá sár ra ma guk ter vez te ké -
pes la po kat, gyer tyá kat, tex til aján dék tár -
gya kat ké szí tet tek, ami ket a pi a ci stan don
és a mû ve lõ dé si köz pont au lá já ban kí nál -
gat tak, ered mé nye sen. Sze mé lyes rész vé te -
lük kel kör nye ze tük for má lá sá ban is sze re -
pet vál lal tak, meg is mer tet ve az épek kel a
más sá gu kat.

Az aján dék tár gyak ké szí té sét kö ve tõ en
újabb mun ka le he tõ sé ge ket ke res tek. A
csi pesz össze sze re lés, a pa pír zacs kó haj -

to ga tás és ra gasz tás pusz tán a bé rek költ -
sé gét ké pes ki ter mel ni, hi á ba je lent ke z -
nek újabb meg bí zók, mint a Gödöllõi
Vá rosi Mú ze um, mely nek emb lé má val
el lá tott pa pír zacs kó kat gyár tot tak. A bér -
mun kák nem fe de zik a fenn tar tá si költ sé -
ge ket, ha vi hi á nyuk ne gyed mil lió fo rint.
Az anya gi gon dok kal a szö vet ke zet ala -
pí tás kor is szá mol tak, azon ban el kel lett
kez de ni ük a mun kát, hogy most pá lyáz -
has sa nak a mû kö dé si fel té te lek meg te -
rem té sét szol gá ló tá mo ga tás ra. 

A me gyei mun ka ügyi köz pont tal kö zö -
sen re ha bi li tá ci ós szö võ prog ra mot in dí tot -
tak; 13 meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
rez a nyá ron szö võ szak mun kás bi zo nyít -
ványt, akik a szö vet ke zet nél he lyez ked nek
el. Könyv kö té szet tel és ko sár fo nás sal sze -
ret né nek fog lal koz ni. A mun ka ügyi köz -
pont a könyv kö tõ- kép zést is tá mo gat ja; a
ko sár   fo nás irán ti ke res let fel mé ré se még
tart.

A Montágh Im re Ál ta lá nos Is ko la és
Spe ci á lis Szak is ko la pro fil já ba is il lesz ke dõ
te vé keny sé gek re igye kez nek sza ko sod ni,
tud ván tud va, hogy az el mé le ti szak ok ta tás,
a szö vet ke zet ál tal biz to sí tott gya kor la ti ok -
ta tás sal elõ se gít he tik a sé rült fi a ta lok mun -
ká ba ál lá sát Gödöllõn. Az ön kor mány zat e
tö rek vé se ket mél tá nyol va jó vá hagy ta a két
fél kö zött kö tött együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást, a szo ci á lis prog ram meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges pá lyá zat be nyúj tá sá hoz pe -
dig két mil lió fo rin tot adott az Assisto szö -
vet ke zet nek.  

Az együtt mû kö dés évi 4-5 mil lió fo rint
szak kép zé si hoz zá já ru lás hoz se gít he ti az is -
ko lát, az em lí tett re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta -
tá si prog ra mok 25 mil lió fo rin tos be ru há zá -
si költ sé gé nek pe dig a 80 szá za lé kát nyer -
he ti el a szö vet ke zet a Pest Me gyei Mun ka -
ügyi Köz pont ál tal meg hir de tett pá lyá za ton.
Eh hez 20 szá za lé kos ön ré sze se dést kell fel -
mu tat nia.

A szö võ mû hely már meg bí zást ka pott
tisz ta élõ gyap jú ter mé kek szö vé sé re. A
könyv kö té szet lét jo go sult sá gát ar ra ala poz -
zák, hogy a fõ vá ros ban több szo ci á lis fog -
lal koz ta tó év ti ze dek óta vé gez ilyen mun -
kát. Ha ered mé nyes lesz a szö vet ke zet pá -
lyá za ta, ak kor köz hasz nú tár sa ság gá ala kul -
hat, a jö võ ben pe dig se gít ség és fi nan szí ro -
zá si gon dok nél kül szol gál hat ja a sé rült em -
be re ket.

B. G.

Ka pasz ko dik a szo ci á lis szö vet ke zet 
Szö vés, könyv kö té szet, ko sár fo nás
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Polgármesteri fogadónap
Gémesi György polgármester fogadó-
napja – parlamenti elfoglaltsága miatt
– május 3-a helyett 17-én, szerdán
10–12 és 14–16 óra között lesz. g

Nagypénteki munkarend
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

Egye te mi Nyug dí jas Klub
Az egye te mi nyug dí jas klub áp ri lis
28.-án pén te ken au tó bu szos ki rán du -
lást hir det, Aszód, Tura, Zsámbok,
Hat van út vo na lon. Kas té lyok, fa lu há -
zak, Hat van ban pe dig Lász ló Lil la
gödöllõi mû vész nõ ki ál lí tá sá nak
meg te kin té se. In du lás reg gel 8 óra kor
az egye te mi fõ por ta elõl. Je lent kez ni
le het: Körmen dyné, 493-726. A ki rán -
du lást ve ze ti: Ko vács Kár oly nyu gal -
ma zott mér nök-ta nár. Rész vé te li díj:
klubta gok nak 300 Ft, ven dé gek nek 400
Ft. Egye te mi nyug dí jas klub leg kö ze -
leb bi ülé sét má jus 12.-én pén te ken 14
óra kor a föld szin ti rek to ri te rem ben art -
ja. Ve tí te ni fog: Dr. Gáb ri el And rás
nyu gal ma zott ad junk tus, Kas sá tól
Sárospatakig cím mel. Min den klubta -
got és ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk. g

HÍREK

Ter mék Gödöllõ Vác

Bur go nya (Ft/kg) 45 50
Sár ga ré pa (Ft/kg) 100 80-100
Fe hér ré pa (Ft/kg) 550 500-700
Zöld pap ri ka (Ft/db) 50 68
Pa ra di csom (Ft/kg) 550 600-700
Fe jes ká posz ta (Ft/kg) 75 68-70
Kel ká posz ta (Ft/kg) 180 250
Sa lá ta (Ft/fej) 15-60 48-80
Re tek (Ft/cso mó) 60 15-60
Na rancs (Ft/kg) 160 136-158
Al ma (Ft/kg) 140-148 130-200
To jás (Ft/db) 14-18 13-15
Vi rág méz (Ft/kg) 670 600-700
Akác méz (Ft/kg) 880 750-800

PIAC

Im már több éve dí szí tik szép gyer mek -
raj zok a II. szá mú ren de lõ in té zet gyer -
mek ren de lõ jé nek fa la it; a kis be te gek és
szü le ik-nagy szü le ik egya ránt szí ve sen
né ze ge tik õket vá ra ko zás köz ben. Ez az
év rõl-év re meg úju ló ki ál lí tás a Nagy csa -
lá dos ok Gödöllõi Egye sü le te, Küld je tek
szép gyer mek raj zo kat cí mû pá lyá za tá -
nak ered mé nye.

Az idei pá lyá zat ered mény hir de té se múlt
pén te ken dél után volt a ren de lõ nagy ter mé -
ben, amit tel je sen meg töl töt tek a kis mû vé -
szek és csa lád tag ja ik. Az NGE ne vé ben
Sztarenszky Róbertné, a pá lyá zat „mo tor ja”
kö szön töt te a ven dé ge ket, majd dr. Sza bad -
fal vi And rás, a Tormay Kár oly Egész ség -
ügyi Köz pont igaz ga tó ja nyi tot ta meg a ki -
ál lí tást. Ezu tán Fá bi án Dé nes ta nár, kép zõ -
mû vész ér té kel te az idei mun ká kat, ami ket
há rom ta gú szak mai zsû ri: An ti Sza bó Já nos
kép zõ mû vész, Debreczeni Zsó fia kép zõ -
mû vész és Sze ke res Er zsé bet tex til mû vész
bí rált el.

Ki osz tot ták a dí ja kat és az el is me rõ ok -
le ve le ket. Az el is me ré sen túl, a gye re kek
an nak is örül het nek, hogy raj za ik, fest mé -
nye ik ezen túl be teg kis tár sa ik vá ra ko zá -
sát te szik kel le me seb bé. La punk ban, ter je -
del mi okok ból, csak a dí ja zot tak név so rát
kö zöl jük: Dí ja zot tak: Chereji Ba lázs 6
éves, Koz ma Tí mea 5 éves, Si mák Ve ro -
ni ka 6 éves, Varajti Fan ni 6 éves, Ézsiás
Krisz ti na 5 éves, Lipták La u ra 4 éves, Ko -
vács Jan ka 5éves, Mi hály Ben ce,
Nádaskay Vivienn 10 éves, Var ga Zsó fia
10 éves, Kó lya Pat rik 11 éves, Nagy Lu ca
10 éves, Villing Dó ra, Sleisz Ádám,
Chmelik Gá bor, Máthé Lász ló. Di csé re -
tes: Scarlat Ka ta lin 5 éves, Gecse Gá bor 5
éves, Õri Kin ga 4 éves, Gyurcsik Vivienn
7 éves, Vilhelm Ad ri enn 5 éves, Tardos
Mar ga ré ta 10 éves, Drippey Ágos ton 10
éves, Jeney Jú lia 10 éves, Gu ba Er zsé bet,
An nus Ka ta 11 éves, Marosvári Ka ta,
Kal már Zsolt, Oszkó Im re 14 éves,
Pongrácz Alex.

(mb)

Gyer mek raj zok a ren de lõ fa lán
Ki hir det ték az NGE pá lyá za tá nak ered mé nyét

Szom ba ton a mû ve lõ dé si köz pont ban
ren dez te meg bál ját a Gödöllõi Ci gány
Ki sebb sé gi Ön kor mány zat.

Gémesi György pol gár mes ter, a bál fõ véd -
nö ke az egy be gyûlt ven dé ge ket kö szönt ve
mél tat ta a ki sebb sé gi ön kor mány zat el múlt
két évi te vé keny sé gét. Mun ká juk hát te re -
ként most már ren del ke zés re áll a mél tó he -
lyen és for má ban meg nyílt iro da, de ed dig
is részt vál lal tak a vá rosi meg moz du lá sok -
ban, ma já li son, sport ren dez vé nye ken, leg -
utóbb pe dig Tiszadobon, az ár víznél.

Balogh Gyu la, a Gödöllõi Ci gány Ki -
sebb sé gi Ön kor mány zat el nö ke a ven dé -
gek hez szól va meg kö szön te Gödöllõ Vá ros
Ön kor mány za ta kép vi se lõ tes tü le té nek és a
pol gár mes ter nek a se gít sé get, amit a ki -
sebb sé gi ön kor mány zat mû kö dé se fel tét ele -
i nek ki ala kí tá sá ban nyúj tott. Mint el mond -
ta, az utób bi év ti ze dek ben vá ros unk ban
nem volt ilyen ren dez vény, a má so dik éve
meg ren de zett ci gány bál lal ha gyo mányt kí -
ván nak te rem te ni.

A ze nét ifj. Kál lai Kiss Er nõ, Arany -
hang le mez zel ki tün te tett prí más és ze ne ka -
ra szol gál tat ta, és per sze köz re mû kö dött a
kla ri nét ki rály, Kál lai Kiss Er nõ, a Ma gyar
Köz tár sa ság Arany ke reszt jé vel ki tün te tett,
Liszt-dí jas mû vész. A ze né szek kel Gaál
Gab ri el la, a Ma gyar Köz tár sa ság Arany ke -
reszt jé vel ki tün te tett, ér de mes mû vész éne -
kelt. A tánc ze nét az is mert Bo ni Trió szol -
gál tat ta.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Cigánybál
A prí más és a kla ri nét ki rály
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A kor mány ha tá ro zat sze rint fél év
múl va kell át te kin te ni a ja nu ár el se -
jén be ve ze tett mat ri cás au tó pá lya-
hasz ná lat ta pasz ta la ta it. Az Ön kor -
mány za ti Au tó pá lya Ér dek egyez te tõ
Fó rum el nö ké nek, Gémesi György
pol gár mes ter nek a kez de mé nye zé -
sé re azon ban már áp ri lis kö ze pén ta -
lál koz tak az érin tett te le pü lé sek ve -
ze tõi Manninger Je nõ vel, a köz le ke -
dé si tár ca po li ti kai ál lam tit ká rá val. 

Az el sõ ne gyed évi for gal mi ada tok sze -
rint a múlt év azo nos idõ sza ká hoz ké -
pest  ke ve sebb gép ko csi  hasz nál ta
Gödöllõ tér sé gé ben a 3-as fõ utat, míg
az au tó pá lyán több jár mû köz le ke dett.
Ez a sta tisz ti ka nem iga zol ja a tér ség -
ben a na pi jegy vá sár lás meg szû né se mi -
att meg fo gal ma zott fé lel me ket. So kan
at tól tar tot tak, hogy emi att még to vább
nõ a te le pü lé se ken át ha la dó 3-as fõ út
for gal ma. 

A meg be szé lé sen Manninger Je nõ
el mond ta, hogy a már ci u si és áp ri li si
for gal mi ada tok ál ta lá ban jól utal nak az
egész éves for ga lom ból szá mí tott át la -
gos na pi ér té kek re. Tud ja, hogy az érin -
tet tek két ség be von ják az ada to kat, de
vé le mé nye sze rint azt is fi gye lem be
kell ven ni, hogy az agg lo me rá ci ó ban az

au tó pá lya dí ja sí tá sa elõtt is nagy volt a
gép jár mû for ga lom. A for ga lom szám lá -
lá sát ter mé sze te sen to vább foly tat ják,
és tu do má sul ve szik, hogy az agg lo me -
rá ció te le pü lé sei, így töb bek kö zött
Gödöllõ, Ke re pes, Kistarcsa, Bag és
Veresegyház igény lik a na pi jegy vál tás
le he tõ sé gé nek vissza ál lí tá sát. Úgy vél te
azon ban, hogy az al ter na tív meg ol dá -
sok kö zött nem len ne sze ren csés egy
csök ken tett árú mat ri ca ki adá sa. Bár
an nak nincs tech ni kai aka dá lya, de ne -
he zen le het ne be il lesz te ni a két sztrá -
dán be ve ze tett egy sé ges rend szer be.

Az ál lam tit kár ki je len tet te, hogy a
tár ca gyor sít ja a Gödöllõt el ke rü lõ út
meg épí té sé nek elõ ké szü le te it. A mi -
nisz té ri um el ké szí tet te azt a ren de let ter -
ve ze tet, ami le he tõ vé ten né az ön kor -
mány zat ok nak, hogy meg tilt sák a ne héz
te her jár mû vek át me nõ for gal mát. Er re
ak kor nyíl hat mód, ha van el ke rü lõ út
és bi zo nyos kör nye ze ti ha tár ér té ke ket
túl lép a for ga lom. 

Töb ben is úgy szól tak hoz zá az el -
hang zot tak hoz, hogy a sta tisz ti kai ada -
tok nem fel tét le nül egyez nek a ta pasz -
ta la t i  té nyek kel.  Le het sé ges,  hogy
csúcs for ga lom ban akár 10 szá za lék kal
is ma ga sabb a for ga lom a ta va lyi nál,
ami kor még ol csób ban hasz nál hat ták a

sztrá dát a rit káb ban uta zók, csak ezt el -
fe di az egész na pos át lag adat. Ar ról is
szó esett, hogy mind több au tós vá laszt
ke rü lõ utat a fõ vá ros fe lé és on nan a tér -
ség be utaz va Nagytarcsán, Isaszegen,
Mo gyo ró don, Fóton át.

Az M0-ás és az M3-as út Pécel és
Gödöllõ kö zöt ti át kö té sé nek mielõbbi
meg épí té sét sür get te Garádi Ist ván, a
Pest Me gyei Köz gyû lés köz le ke dé si ta -
nács no ka.

A po li ti kai ál lam tit kár meg erõ sí tet te,
hogy ez iga zán ked ve zõ len ne a tér ség
au tó sa i nak és la ko sa i nak, foly tat ják is
az en ge dé lyez te té si el já rá so kat, de
rend re pe rek be üt köz nek az egyes sza -
ka szok kal kap cso la tos el len ke zé sek mi -
att. 

Benyhe Ist ván, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal mun ka tár sa el is me rõ en szólt ar -
ról, hogy a fó rum hosszú ide je és ered -
mé nye sen kép vi se li az au tó pá lya mel -
let ti te le pü lé sek ér de ke it, s meg ígér te,
hogy a jö võ ben is fi gye lem be ve szik a
meg fo gal ma zó dó igé nye ket.

A meg be szé lés vé gén Gémesi
György ki je len tet te: a ta pasz ta la tok
nyá ri át te kin té sé ig to vább szor gal maz -
zák a for ga lom nö ve ke dés ha tá sa it mér -
sék lõ be ru há zá so kat, a na pi jegy vissza -
ál lí tá sát a bagi cso mó pont és a fõ vá ros
kö zött az el ke rü lõ út rend szer meg épí té -
sé ig, va la mint a ne héz-te her jár mû-for -
ga lom mielõbbi vissza te re lé sét az au tó -
pá lyá ra.

G.  B.

Addig meg napijegy kellene…
A tár ca gyor sít ja a Gödöllõt el ke rü lõ út elõ ké szí té sét

A ma gyar or szá gi tu risz ti kai szak vá -
sárok egyik leg ran go sabb ja a
Welcome to Hun ga ria be utaz ta tó vá -
sár. A ki len ce dik al ka lom mal meg -
ren de zett vá sár egyik leg ki emel ke -
dõbb kí sé rõ prog ram ja volt a kül föl -
di uta zá si iro dák és a vá sár ra ér ke zõ
egyéb tu risz ti kai szak em be rek szá -
má ra a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ba
szer ve zett ki rán du lás. Mint egy 250
uta zá si szak em ber vett részt a prog -
ra mon.

A dísz te rem ben szín vo na las kul tu rá lis
prog ram mal ad tunk íze lí tõt a kas tély
ki emel ke dõ ren dez vé nye i bõl, amely ki -
rob ba nó si kert ara tott. Lévai Má ria hár -

fa mû vész az ok tó ber ben meg ren de zés -
re ke rü lõ hár fa fesz ti vál, míg Sza ba di
Vil mos he ge dû mû vész a nyá ri „Kas -
tély kon cer tek Ka ma ra ze nei Fesz ti vál”
mû so rá ból ad tak elõ rész le te ket. Ezt
kö ve tõ en Janza Ka ta fõ sze rep lé sé vel,
aki Sisit ala kí tot ta az Elizabeth cí mû
mu si cal bõl, hang zot tak el rész le tek a
mûbõl. A mu si cal pó di um-elõ adá sá nak
szín re vi te lén je len leg dol go zik a kas -
tély. A ven dé gek, élü kön az oszt rák
részt ve võk kel, fel áll va, taps vi har ral ju -
tal maz ták az elõ adást.

A mû sor után  a Kas tély mú ze um
meg te kin té se kö vet ke zett, majd ál ló fo -
ga dás.

A ko ra dél utánt ér de kes ve tél ke dõk -

kel és kü lön fé le já té kok kal töl töt ték a
ven dé gek a ve rõ fé nyes dísz ud va ron.
Tá vo zás kor min den szak em ber kéz hez
kap ta a kas tély tu risz ti kai aján la ta it,
va la mint az elõ zõ nap el ké szült, fel újí -
tott in te rak tív CD-ROM négy nyel vû
vál to za tát, amely is mét a Mikrovolán
Elekt ro ni ka tá mo ga tá sá val va ló sult
meg.

Hét fõn a Pes ti Vi ga dó ban a ren dez -
vény szer ve zõi, Da rázs György ér té ke -
sí té si ve ze tõ és Sán ta Ág nes ér té ke sí té -
si mun ka társ kép vi sel ték a Kas télyt a
ba rokk stí lus ban be ren de zett ki ál lí tá si
pa vi lon ban. Mind a kül föl di ven dé gek,
mind a szak ma ha zai kép vi se lõi el is -
me rõ sza vak kal adóz tak az elõ zõ na pi
ren dez vény nek. Rend kí vül nagy ér dek -
lõ dést ta nú sí tot tak a Kas tély prog ram -
jai iránt és szá mos üz let is köt te tett.

Da rázs György
ér té ke sí té si ve ze tõ

Welcome to Gödöllõ!
Tu risz ti kai szak em be rek a kas tély ban
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A má jus 17-ére meg hir de tett par la -
men ti kép vi se lõi be szá mo ló elõtt a
Lo kál pat ri ó ta Klub ban, száz nál több
em ber elõtt be szélt Gémesi György
pol gár mes te ri és kép vi se lõi mun ká -
já ról pén tek es te, a II. szá mú ren de -
lõ in té zet nagy ter mé ben. Be ve ze tõ jé -
ben el mond ta: fõ ként a vá ros t érin tõ
kér dé sek rõl kí ván szól ni, de ki te kint
a par la men ti mun ká ra és a na pi bel -
po li ti kai hely zet re is.

El sõ ként a 2000. évi költ ség ve tést is -
mer tet te a pol gár mes ter; ezen be lül is
el sõ ként a gödöllõi köz ok ta tás ról be -
szélt, ami re, mint mond ta, büsz ke, hi -
szen or szá gos mér cé vel mér ve is ki -
emel ke dõ a gödöllõi is ko lák, pe da gó -
gu sok mun ká ja. Er re bi zo nyí ték, hogy
a kör nyék be li te le pü lé sek rõl egy re több
szü lõ igyek szik azon, hogy ide já ras sa
gyer me két. Ered mény nek ne vez te a
pol gár mes ter, hogy – el len tét ben az or -
szá gos fo lya ma tok kal – ná lunk nem
ke rült sor lét szám le épí tés re a köz al kal -
ma zot tak kö ré ben, hi szen egy fe lõl, a
szín vo nal fönn tar tá sa szük sé ges sé te szi
a lét szám meg tar tá sát; más fe lõl, a jó
gaz dál  ko dás kö vet  kez té  ben en nek
pénz ügyi fel tét elei is adot tak.

A do lo gi költ sé gek: pél da ér té kû,
hogy az idei költ ség ve tés nek mint egy
25 szá za lé ka jut az in téz mé nyi és inf -
rast ruk tu rá lis fej lesz tés re. Idén foly ta -
tó dik az Er kel is ko la bõ ví té se, amely -
nek be fe je zõ sza ka sza 80 mil li ó ba ke -
rül. El kez dõ dik, és két év alatt be fe je -
zõ dik a könyv tár, je len le gi he lyén tör -
té nõ új já épí té se; már ké szen van az új
pi ac és a Hamvay-kúria–Vá rosi Mú ze -
um fel újí tá sa.

Az inf rast ruk tu rá lis fej lesz tés ben
most a csa tor ná zá son van a fõ hang -
súly. Há rom év alatt sze ret nék el ér ni,
hogy a vá ros gya kor la ti lag 100 szá za -
lé ko san csa tor ná zott le gyen (je len leg
ez alig 55 szá za lék. Idén a blahai és a
besnyõi vá ros ré szek fõ mû vei ké szül -
nek el, ezu tán lesz le he tõ ség a la kos sá -
gi be kö té sek re. A há ló zat meg épí té se
után ke rül sor a szenny víz tisz tí tó te lep
kor sze rû sí té sé re. Az egész terv 3 év re
ké szült, több mil li ár dos költ ség ve tés -
sel. A ha té kony kép vi se lõi lob bi zás
ered mé nye ként a könyv tár ra és a csa -

tor ná zás ra több, mint egy mil li ár dos
vissza nem té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tást
ka pott a vá ros.

A csa tor ná zás be fe je zõ dé se után jö -
het nek az utak, amik nek ál la po ta né hol
va ló ban ször nyû – je len tet te ki a pol -
gár mes ter –, kö szön he tõ en töb bek kö -
zött az el múlt évek idõ já rá si vi szon tag -
sá ga i nak. Gémesi György úgy lát ja: 8
év alatt a vá ros va la mennyi út ja rend be
hoz ha tó. Meg em lí tet te: van le he tõ ség
ar ra is, hogy a fej lesz tés egy ré sze az
út mel lett élõ la kos ság anya gi esz kö ze -
i nek be vo ná sá val (ön kén tes ala pon) ha -
ma rabb meg va ló sul jon.

Akut prob lé ma az au tó pá lya ügye.
Gémesi György sze rint a vég sõ meg ol -
dás, ami Gödöllõt il le ti, a vá rost el ke -
rü lõ gyû rû meg épü lé se hoz za; egyéb -
ként pe dig az M0 kör gyû rû el ké szül te.
Je len leg a tér ség ön kor mány za tai azt
pró bál ják el ér ni – és er re, mint a szak -
tár ca nyi lat ko za ta i ból ki de rül, van is
esély –, hogy az át me ne ti idõ ben ál lít -
sák vissza a na pi jegy in téz mé nyét az
agg lo me rá ci ó ban.

Összes sé gé ben a gödöllõi ön kor -
mány zat cél ja a vá ros ban élõk élet mi -
nõ sé gé nek ja ví tá sa, és sem mi kép pen
nem az, hogy nagy vá ros sá vál junk –
je len tet te ki a pol gár mes ter.

Az or szá gos po li ti ká ra rá tér ve, meg -
ál la pí tot ta: a há rom he tes par la men ti
mun ka rend sok kal ha té ko nyabb mun -
kát  tesz le he tõ vé,  mint  a ko ráb bi ,
amely ben az ér de mi mun ka he lyett a
szó no ki te het ség fi tog ta tá sán le he tett a
hang súly. Most ép pen ar ra ma rad több
idõ, amit tér sé günk kép vi se lõ je – mint
mond ta – a leg fon to sabb nak tart: hogy
a hon atyák ke rü le te i kért dol goz za nak,
lob biz za nak. A kor mány mun ká já ról
ezt mond ta: az el múlt két év ter mé sze ti
ka taszt ró fái, a ha tá ra ink men tén zaj ló
há bo rú, a kül ho ni dip lo má ci ai és az
örö költ bel po li ti kai fe szült sé gek kö ze -
pet te az új, fi a tal mi nisz ter el nök és
kor má nya nem zet kö zi vé le ke dés sze -
rint is jól me gáll ja a he lyét. Ha tal mas
ered ményt ho zott az antiinf lá ci ós po li -
ti ka; el in dult a gaz da sá gi nö ve ke dés; és
egy re több ide gen be fek te tõ gon dol ja
úgy, hogy hosszú táv ra ter vez het Ma -
gya ror szá gon.

(ali)

Fél idõ ben a város, az ország
Az élet mi nõ ség ja vu lá sa a cél

Ér tel met len szank ci ók?
Feb ru ár óta Auszt ria és az oszt rák kor mány
tag jai per so na non grata-nak szá mí ta nak Eu -
ró pá ban. En nek az oka pe dig az, hogy a szél -
sõ jobb ol da li párt ként aposzt ro fált FPÖ (Oszt -
rák Sza bad ság párt) be ke rült az új ka bi net be.
Ez a lé pés óri á si fel há bo ro dást kel tett szer te
Eu ró pá ban (és a vi lág ban), az Eu ró pai Unió
pe dig szin te azon nal szank ci ó kat ve ze tett be:
az EU kép vi se lõi, tag ál la mai a mi ni má lis ra
kor lá toz ták a kap cso lat tar tást Béccsel, oszt -
rák kor mány pár ti po li ti ku so kat nem hív nak
meg uni ós ren dez vé nyek re, a kü lön fé le ügyek
elõ ké szí té sé bõl ki hagy ják õket.

A szank ci ó kat az zal in do kol ták, hogy az
FPÖ szél sõ jobb ol da li, ide gen gyû lö lõ és
rasszis ta párt, mely nek ha ta lom ra ke rü lé sét
min den áron meg kell gá tol ni. Kü lö nö sen a
párt ve ze tõ jé nek, Jörg Haidernak a meg íté lé se
volt ne ga tív ko ráb bi, gyak ran szél sõ sé ges és
po pu lis ta ki je len té sei mi att. (Az óri á si nem zet -
kö zi nyo más ha tá sá ra Haider az óta vissza vo -
nult a párt el nö ki tiszt ség bõl.) Az EU at tól is
tar tott, hogy az új oszt rák kor mány aka dá -
lyoz ni fog ja a bõ ví tés sel kap cso la tos po li ti ká -
ját, ugya nis köz is mer tek Haider bõ ví tés el le nes
nézetei. Több mint két hó nap telt el a
Schüssel (ÖVP párt el nök) ve zet te új ka bi net
fel ál lá sa óta, de a megelõlegzett bün te tés
egye lõ re nem iga zol ta azt, hogy Bécs szél sõ -
sé ges po li ti kát kí ván foly tat ni.

A szank ci ó kat azon ban nem ol dot ták fel.
Ezek el len azon ban egy re több eu ró pai kor -
mány (Dá nia, Finn or szág) és po li ti kai cso por -
to su lás (a né met CDU il let ve az FDP) kezd fel -
lép ni, mi vel ér tel met len nek ta lál ják azok fenn -
tar tá sát. Az el len zõk egyik fõ ér ve az, hogy az
új bé csi ka bi net ed dig még nem tett sem mi
olyan in téz ke dést, ami jo gos sá te het né a
szank ci ó kat, elõ re bün tet ni pe dig nem a leg -
de mok ra ti ku sabb do log. To váb bi érv ként
hang zott el az is, hogy a ta va lyi oszt rák vá -
lasz tá sok tel jes mér ték ben de mok ra ti ku sak és
tisz ták vol tak, így az azon si ker rel sze re pelt
min den párt szá má ra nyi tott a kor mány ban
va ló rész vé tel le he tõ sé ge. (Szél sõ sé ges nek
aposzt ro fált pár tok nem most ke rül tek be elõ -
ször egy uni ós or szág kor má nyá ba: évek kel
ez elõtt kor mány za ti té nye zõ volt a Fini ve zet te
olasz neo fa sisz ta párt, vagy je len leg is tag ja a
fran cia ka bi net nek a kom mu nis ta párt.) So kan
fél nek at tól is, hogy las san el fogy Schüsselék
tü rel me is, és eset leg el len in téz ke dé se ket fog -
nak ten ni; igaz, Bécs egyet len fegy ve re az Eu -
ró pai Uni ós tag ság ból adó dó vé tó jog.

Fábus

KITEKINTÕ



Közélet• 11Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 20.

Á p ri lis 12-én, a mu hi csa ta év for du ló -
ján kop ja fát ál lí tot tak Kál mán her -
ceg nek, a pre mont rei rend jó te võ jé -

nek az egy ko ri csa ta tér kö ze lé ben ki ala kí -
tott em lék he lyen. Mint ar ról a múlt hé ten
már be szá mol tunk, a kop ja fa-ál lí tást a
gödöllõi Pre mont rei Szent Nor bert Gim ná -
zi um ta ná rai, di ák jai és a szü lõk szer vez -
ték. Az ün nep sé gen részt vet tek Mu hi és
Ónod di ák jai, a gödöllõi pre mont rei di á -
kok és öreg di ák ok, és még so kan
Gödöllõrõl, Vácszent lászlóról és az or szág
min den ré szé bõl.

Bárdy Pé ter, a Pre mont rei Szent Nor -
bert Gim ná zi um igaz ga tó ja ün ne pi be -
szé dé ben ar ra em lé kez te tett, hogy Kál -
mán her ceg nem min den na pi csa lád tag ja
volt: ap ja II. End re, nõ vé re Ár pád há zi
Szent Er zsé bet, báty ja IV. Bé la. Kál mán
her ceg a Szepességben ta lál ko zott a pre -
mont rei rend del, mely nek bir to ko kat
ado má nyo zott; Jászót a kor egyik gaz da -
sá gi és kul tu rá lis köz pont já vá fej leszt ve.
Hét száz év vel ké sõbb ezek a bir tok ado -
má nyok tet ték le he tõ vé, hogy a tri a no ni
országcsonkítást kö ve tõ en föl épül hes sen
Gödöllõn a pre mont rei gim ná zi um. Ez az
épü let ké sõbb az Ag rár tu do má nyi Egye -
te mé lett, ma pe dig a Szent Ist ván Egye -
tem szék he lye.

1241. áp ri lis 12-én, a ta tá rok kal ví vott,
tra gi kus ki me ne te lû mu hi csa tá ban Kál -

mán her ceg a vissza vo nu lást fe dez te,
hogy ment se test vér ét, az or szág ki rá lyát.
Az üt kö zet so rán szer zett sé rü lé sek kö -
vet kez té ben vesz tet te éle tét a Drá va
men tén, ahol az ivanicsi ko los tor ban te -
met ték el. Fi a ta lon ért el min dent: halicsi
ki rály volt, ti zen nyolc éve sen hor vát bán,
a Szepesség gróf ja – és har minc há rom
éves, ami kor éle tét vesz ti. Kál mán her -
ceg a ke resz tény ség vé del me zõ je volt,
éle te a ha za sze re tet és a test vé ri sze re tet
pél dá ja.

A mu hi is ko la ének ka ra kö zép ko ri dal la -
mok kal idéz te meg azo kat az idõ ket, ami -
kor Kál mán her ceg élt, al ko tott és küz dött
né pé ért és az or szá gért. A pre mont rei di á -
kok sza va lat tal, ének kel és ze ne mû vek kel
em lé kez tek a sors for dí tó idõk re.

A kop ja fát Gémesi György gödöllõi
pol gár mes ter és Mol nár Ist ván mu hi
jegy zõ lep lez te le, majd Ullmann Pé ter, a
Gödöllõi Pre mont rei Per jel ség kor mány -
zó per je le szen tel te föl. Ezu tán ko szo rút
he lye zett el az em lék mû nél Mu hi ön kor -
mány za ta, a gödöllõi ön kor mány zat, a
Pre mont rei Öreg di ák ok Egye sü le te, a
Szent Ist ván Egye tem, a Tö rök Ig nác
Gim ná zi um és a Pre mont rei Szent Nor -
bert Gim ná zi um.

A kop ja fa alap já ban idõt ál ló té gely ben
he lyez ték el a Kál mán her ceg nek em lé ket
ál lí tó al ko tás lét re jöt té ben köz re mû kö dõk
név so rát, amit a pre mont rei gyö ke re ket
szim bo li zá ló, Jászóról és Nagy vá rad ról
szár ma zó szik la da rab ok kal zár tak le.

A Ma gyar Mil len ni um évé ben el ké -
szült al ko tás za rán dok he lyé vé vál hat
mind azok nak, akik kö tõd nek a pre mont -
rei rend hez, egy ko ri és mai is ko lá i hoz. A
gödöllõi Pre mont rei Szent Nor bert Gim -
ná zi um ta ná rai és di ák jai mos tan tól min -
den év áp ri lis 12-én a mu hi csa ta me zõn
em lé kez nek meg Kál mán her ceg rõl.

Radó Gá bor
Fo tók: a szer zõ

Kop ja fa a csa ta me zõn
Kál mán her ceg, a kereszténység védelmezõje
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Í gy kö szön töt te fel tá ma dá sa után Jé zus
Krisz tus ta nít vá nya it, va la hány szor

meg je lent köz tük. De be szélt ne kik bé ké -
rõl ko ráb ban is, ami kor pe dig még elõt te
állt kül de té sé nek ne he ze, a szen ve dés és
a ha lál. Még is hi telt ér dem lõ en szólt ró la,
mert el fo gad ta és meg va ló sí tot ta Aty ja
aka ra tát. Õ és az Atya ugya nis egyek
(vö. Jn 17,22), az aka rat te kin te té ben is.
In nen bel sõ nyu gal ma, lel ké nek bé ké je.

Ta nít vá nyai lel ki ál la po ta me rõ ben
más. Ér tet le nek – ami kor a rá vá ró szen -
ve dés rõl és ha lál ról be szél, „õk sem mit

sem ér tet tek eb bõl” (vö. Lk 18, 31-34).
Bi zony ta la nok – mint pl. az élet ke nye ré -
rõl szó ló ta ní tás hal la tán na gyon „so kan,
akik vissza hú zód tak, és már nem kö vet -
ték” (vö. Jn 6,66). Fél tek – mi lesz ve lük
Jé zus el tá vo zá sa után. „Bi zony mon dom
nek tek, hogy ti sír tok majd és jaj gat tok…
ti szo mor kod tok majd” (Jn 16,20).

Ezt lát va, mint ad dig is min de nét,
most bel sõ bé ké jét is meg osz tot ta ve lük:
„bé két ha gyok rá tok, az én bé ké met
adom nek tek” (Jn 14,27a). Bé ké jét meg -
kü lön böz tet te a vi lág ál tal bé ké nek ti tu -

lált ál la pot tól és tö rek vés tõl. Nem azt
mond ta, hogy más bé két ad õ an nál, ha -
nem hogy más hogy ad ja: „nem úgy
adom, ahogy a vi lág ad ja nek tek” (Jn 14,
27b)! Mert bé ke csak egyet len van:
Krisz tus bé ké je, az is te ni bé ke. Szent Pál
ezért a bé két a Lé lek gyü möl csei kö zött
so rol ja fel (Gal 5,22). Még is, ezt az
egyet len bé két hány-és hány fé le kép pen
pre zen tál ja a vi lág. Szor gal maz zák a bé -
két bû nök kel: ha zug ság gal, ta ga dás sal.
Ki vív ják fegy ver rel. Fenn tart ják meg fé -
lem lí tés sel.

A mai kor em be ri tár sa dal mai a bé két
a sza bad ság szi no ni má ja ként, an nak biz -
to sí tá sá ban ke re sik, de a sza ba dos ság
pro duk tu má ban ta lál ják. S aho gyan ma

Évekkel ezelõtt az egyik elõadásom
után egy nõtestvér borítékot adott a
kezembe. Amikor a borítékot felnyi-

tottam, egy keménypapírból kivágott
keresztet találtam benne, és a kereszten két
német szót: „Jesus lebt”, magyarul: „Jézus
él”. A halál, a gyötrelem jelén, a kereszten,
a húsvét drága üzenete, bizonyossága:
„Jézus él.” Az a kis papírkereszt ott függ a
fekhelyem fölött a falon. Amikor este
leoltom a villanyt, ott világít még sokáig a
kereszt, mert foszforeszkáló anyagból van,
a két szóval: „Jézus él”. És amikor reggel
felébredek, a függönyön beszûrõdõ fény
erre a keresztre, arra a két szóra világít. De
sok vigasztalást nyújtott már az azon a
kicsi kereszten levõ két szó az utolsó évek
sok álmatlanul átgyötrõdött éjszakai
magányában, amikor olyan egyedül
éreztem magam: nem vagy egyedül: „Jézus
él”. És mivel él, veled van ígérete szerint
minden napon Igéje és Szentlelke által.

Így volt azon az estén is. Napközben
Sza dán voltam, szokás szerint. Uno kám -
mal, Kálmánkával beszélgettünk be -
tegségérõl, mert hétéves kora óta cukor-
beteg, és naponta négy inzulininjekciót
kap. Beszélgetés közben éppen a cukor -
szintjét ellenõrizte egy kis készüléken
nagyon ügyesen. Ahogy néztem a készülék
fölé hajló komoly arcát, kitört belõlem:
„Kicsim, de sokat imádkozom érted, hogy
gyógyítson meg az Úr Jézus!” Rám nézett
õzbarna két nagy szemével, és azt felelte:

„Papa, én is sokat imádkozom ezért!”
Szíven ütött a kamaszfiú õszinte val-
lomása. Tudtam, hogy minden este imád-
sággal alszik el, de hogy gyógyulásáért is
imádkozik, arról nem tudtam. És akkor
éjjel itthon, Gödöllõn, gyötrõdve
kérdeztem: miért nem gyógyul meg hát?
Jézus azt ígérte: „És akármit kértek az én
nevemben, én megcselekszem azt” (Ján
14:14). És mi, szülõk, nagyszülõk, és lám
ez a fiú is, hiába imádkozunk mégis. Uram,
ó, Uram, miért? Gyötrõdtem: mi lesz vele?
Miért nem jön imánkra válasz?
Fölgyújtottam a villanyt, hogy meg-
nézzem, hány óra van. Éjfél már elmúlt, és
még mindig nem tudtam elaludni. Sóhajtva
oltottam el a villanyt, és a fal felé fordul-
tam. Tekintetem a falon levõ keresztre
esett. Az éjszakai sötétben ott fosz-
foreszkált a kereszt és rajta a két szó:
„Jesus lebt!”, Jézus él! Íme, a válasz.
Megszégyenülten hallgattak el a miértek a
szívemben, az ajkamon. Hat évtizedes
lelkészi szolgálatom alatt de sokszor tettem
bizonyságot másoknak errõl, vigasztalva
õket. Miért hát e kétségbeesés? Jézus él! Õ
vigyázott eddig is rá. Tartotta meg az utol-
só pillanatban, amikor már majdnem
kómába esett, és kicsin múlt az élete. Õ ad
erõt a szülõknek, hogy a fiukkal együtt
hordozzák a keresztet. Hidd, hogy vele lesz
ezután is, hiszen hiszed, hogy Õ él! Vagy
nem? „Hiszek, Uram! De légy segítségül
az én hitetlenségemnek.” Ó, milyen kön-
nyû jó napokban kimondani, prédikálni: Õ
él! De amikor bajok vesznek körül, amikor
olyan reménytelen minden, milyen bizony-
talanná válunk. Vajon nem olyan keresz-
tyének vagyunk-e, akik nagyon szeretjük
ugyan Jézust, de csak a keresztre feszítet-

tet? Hisszük, hogy bûneinkért halt meg.
Könyörgünk Istenhez, hogy Fiának vére,
tisztítson meg bûneinktõl. Elálmélkodunk
azon a csodás szereteten, mely Jézust a
kínok zord útjára rávitte. Lélekben odaál-
lunk a kereszt alá, hogy az a víz s a drága
vér, melyet Urunk a bûnért ontott, gyógyír
legyen lelkünknek. Bezárjuk Jézust tem-
plomok hûvös csöndjébe. Nagypénteki és
nagyszombati keresztyének vagyunk
keresztre feszített és sírba zárt halott
Jézussal. De Jézus nemcsak meghalt
bûneinkért, hanem fel is támadott harmad-
napon. Õ él! Nem lehet Õt sem tem-
plomokba, sõt még magába a Bibliába sem
bezárni. Õ kilép a bezártságból. Jézus nem
egy könyvben levõ, valaha élt vagy kitalált
alak, hanem élõ, ma is jelen levõ. Jézust
nem a kereszten, nem a sírban kell keres-
nünk. Õ ott volt, de már nincs ott.
Harmadnapon feltámadott. Õ él!

Ahogy a tanítványoknak szükségük volt
a Jézussal való személyes találkozásra,
hogy elhiggyék, feltámadt, úgy van erre
nekünk is szükségünk. Mindenkinek magá-
nak kell Jézussal, a Feltámadottal
találkozni. Az Õ titka, hogy ez a találkozás
hogyan és hányszor történik. Sokan leélnek
egy életet, és nem találkoznak Vele. És
vannak, akiket sokszor is megkeres, hogy
hitüket erõsítse. Így jött hozzám újból azon
a nem régi, gyötrelmekkel teli éjszakán,
hogy azon a kis foszforeszkáló kereszten
meglássa könnyes szemem, érezze
gyötrõdõ, unokámért aggódó szívem:
„Jesus lebt!” „Jézus él!” Ha mi nem
találjuk Õt, Õ biztosan megtalál! Megtalált
engem is!

Dr. Körpöly Kálmán
ny. ref. lelkész

Jézus él!
Húsvéti találkozás

Békesség nektek! (Jn 20,19)
„Nem úgy adom, ahogy a vi lág ad ja nek tek”

Folytatás a 13. oldalon
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Az elmúlt, virágvasárnapi isten-
tiszteleten került sor az evangélikus

egyházközség március végi közgyûlésén
megválasztott, új presbitériumának
ünnepélyes beiktatására a következõ
hatéves ciklusra. 

Az istentisztelet kezdetén Blázy
Árpád, a gyülekezet lelkésze kérte Istent:
tegye termékennyé, eredményessé szá-
mukra az elkövetkezendõ hat esztendõt. 

A be ik ta tást Detre Já nos, az Észak-Pest
Me gyei Egy ház me gye es pe re se vé gez te.
Ige hir de tés ét Já nos evan gé li u má ból vett
idé zet tel ve zet te be: „Mon da azért né ki
Pilátus: Ki rály vagy-é hát te csak u gyan?
Felele Jé zus: Te mon dod, hogy én ki rály
va gyok. Én azért szü let tem, és azért jöt -
tem e vi lág ra, hogy bi zony sá got tegyek
az igaz ság ról. Mind az, a ki az igaz ság ból
va ló, hall gat az én szóm ra.” Majd így
foly tat ta: tiszt ség vi se lõ ket és pres bi te re -
ket fo gunk be ik tat ni. Iga zá ból azon ban a
ke resz tyén ség nagy vi rág va sár na pi ün ne -
pé be sze ret nénk be kap cso lód ni: Jé zus ki -
rá lyi tiszt sé gét ün ne pel jük. Két fé le kép -
pen vi szo nyul tak an nak ide jén is Jé zus
ki rály sá gá hoz: bi zo nyos ság gal és két ke -
dés sel. A nagy ki rály nem min den ki nek
az. A hí võk sem mind ig ki tar tók: fel emel -
nek va la kit, majd le ta szí ta nak. A Mes si -
ást vá ró nép a ki rá lyi ha ta lom tel jes sé gét
vár ta. Azt, hogy a Mes si ás le gyen egy -
szer re  pró fé ta, fõ pap és ki rály. 

Ki vagy te? Ez a kérdése a mi virágvasár-
napunknak, nagyhétünknek is. Mi is, mint a
kortársai, úgy kísérjük Krisztust, hogy
mindig igazolást szeretnénk kapni tõle arról:
hitünk nem tévedés. Kedves vezetõk, akiket
ma beiktatunk, akik hamarosan elmondjátok
a presbiteri esküt, legyetek biztosak maga-

tokban, a hitetekben. Hallgassátok meg a
mások véleményét, de a döntésetek aztán
mindig a sajátotok legyen. Akkor tudtok
belesimulni Isten szép rendjébe, és javára
válni a gyülekezetnek. Az egyház része a
társadalomnak,de ki is válik abból. Az Isten
világának is része. Ha találkozunk is min-
denféle gyarlósággal az egyházon belül is,
mégis tapasztalhatjuk: az más, mint a világ.
Jézusi felségterület. Érezzék ezt át a most
beiktatandók. Munkálkodjanak a szép
rendért, a jézusi jellegért.

A mi tanácsadónk a Biblia. For gas -
sátok gyakran. Hallgassátok rendszeresen
az igehirdetést. Az imádság csendjé ben
szülessen meg számotokra az igaz ság,
melyet munkátok során megvalósítotok.
Legyetek hûségesek, mint akik az Úrnak
szolgálnak. Neki adtok majd számot,
ezért áldjon meg benneteket az Isten.

Kézadással, esküvel erõsítették meg
szándékukat a hat évnyi szolgálatra
szegõdõk: Zsemberovszky János felü-
gyelõ, Papp Ágnes gondnok, Juhász
Péterné pénztáros, Kulcsár Lajos jegyzõ,
Bizik Ferenc egyházfi, Németh Mihályné
számvevõszéki elnök, dr. Matúz Márta
számvevõszéki tag, Asztalos István,
Boros Márta, Czeba Katalin, Csepi
Lajos, Danis János, Erõs Gábor, Fekete
Mihály, Gecse Attila, Kovacsics Antalné,
Kristóf Istvánné, dr. Szabó Tibor, Tompa
Ferenc, Tornyos Mária, dr. Vági József
presbiterek.

Fogadták: gyülekezetünk belsõ békéjét
õrzöm és építem. Magam is példásan
élek. Tisztségemmel járó feladataimat
hûségesen látom el. 

N. A.
Fotó: a szerzõ

egyé ni a sza bad ság-fel fo gá sa, úgy –
mert azo no sít ják – szub jek tív lesz a bé -
ké rõl al ko tott kép is: és a cél szen te sí te ni
fog ja az esz közt. „Min dent meg te he tek,
amit aka rok, mert az ne kem jó. Sza ba -
don dön töm el, ho gyan élek és med dig,
ho gyan dol go zom. Ha tal mam van, hogy
el dönt sem, szü let het-e em ber a vi lág ra,
mi kor, mennyi és mi lyen…” Az az, az
idõt ál ló mo rá lis nor mák el fe lej tõd tek, át -
ér té ke lõd tek és/vagy ki cse ré lõd tek – ter -
mé sze te sen ki zá ró lag a bé kes ség ked vé -
ért.

Krisz tus bé ké jét Szent Ágos ton mint a
rend nyu gal mát de fi ni ál ta. Krisz tus nak
rend volt a fe jé ben, ér tel mé ben, Aty já val
va ló kap cso la ta iga zol ja ezt. De rend
volt a szí vé ben is, em be ri kap cso la tai él -
te tõ jé ben. Ezt a ren det akar ja meg te rem -
te ni a mai tár sa dal mak ban is az ön ma gá -
val azo no sí tott Egy ház ál tal. A di lem ma
vi szont két ség te le nül örök: a föld nek az
a dol ga, hogy el len áll jon az eké nek – az
eke fel ada ta, hogy szánt son. Esze rint –
ne héz ke sen ala kul a vi lág bé ké je is az
Egy ház nö vek võ er köl csi be fo lyá sa nyo -
mán: a vi lág nak ugya nis még ele gen dõ a
ma ga „bé ké je”, így hát el len áll a krisz tu -
si nak, amely nek vi szont a ter je dés a cél -
ja, Is ten tõl ka pott fel ada ta (ld. Mt
28,19).

A fel tá ma dott Úr bé ke kö szön té se te -
hát a go nosz em ber nek bosszan tás (há -
bor gat ják vélt nyu gal má ban), a jó aka ra tú
em ber nek ál dás és prog ram. Míg a vi lág
az em ber mun ka ere jé re és hasz ná ra össz -
pon to sít, Krisz tus és Egy há za ma gá ra az
em ber re. A vi lág or gá nu ma i ból emi att
szün te len nyug ta lan ság árad, az Evan gé -
li um Jé zu sá nak sza va i ból vi szont nyu ga -
lom: „ne nyugtalankodjék szí ve tek, és ne
fél jen” (Jn 14,27c)! Ez zel a bel sõ nyu ga -
lom mal és he lye sen ér tel me zett sza bad -
sá gunk nál fog va tu dunk dön te ni a vi lág
érdekteli, ön zõ, igaz ság ta lan sá got is el -
tûr ve mun kált bé ké je, illetve Krisz tus
ön zet len, min den em ber gond ját szí vén
vi se lõ, ér tünk éle tét is oda adó bé ké je kö -
zött. Míg az elõb bi mu lan dó, utób bi
örök. A 2000. év Hús vét ja meg is mét li
te hát Is te nünk örök aka ra tát, vá gyát és
hoz zánk in té zett ün ne pi jó kí ván sá gát:

Bé kes ség nek tek!
Kecs kés At ti la

gödöllõi káp lán

Békesség nektek!
(Jn 20,19)
Folytatás a 12. oldalról

Az evangélikus presbitérium beiktatása

Király vagy-é te csakugyan?
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Nem tudom, hallottak-e már Bakóné
Rusznák Rózsáról? A petõfisek közül

bizonyára majdnem mindenki, ugyanis õ itt
tanít, méghozzá a Mátyás király úti
Petõfiben. Rózsa néni viszont nem csak a
tanulás terén mutat új dolgokat a
gyerekeknek…

– Kislány korom óta érdekel a fotózás.
Gimnáziumi éveimtõl kezdve különbözõ
fotószakkörökre jártam, és iskolai
ünnepeken (vagy más alkalmakkor is) én
fotóztam.

’98-ban, ekkor már tanítottam, meghir -
dettek egy fotótanfolyamot tanárok részére,
Budapesten. Miután ezt elvégeztem,
Almádiban volt egy tábor, ahol fotózgat-
tam, és jólesõ érzéssel töltött el, hogy a kol-
légáimnak nagyon tetszettek a képeim, sõt
még kértek is belõlük.

Ezek után indítottam el az iskolában
Varga Ferenc igazgató úr segítségével egy
állandó jellegû kiállítást, amely 15×18-as
méretû fekete-fehér vagy színes képekbõl

áll. A más-más témakörben készült fotókat
háromhetente cserélem, aktualizálom. A
célom, hogy a gyerekek figyelmét a
fotózásra irányítsam, hogy el tudják dön-
teni, melyik a jó fotó, melyik izgalmas,
melyik miért tetszik nekik…

Minden évben megrendezik az Utazás a
világ körül címû versenyt, ahová bárki
elküldheti saját munkáit, és nagy örömmel
töltött el, hogy az idén három képemet
elfogadták.

A jövõre nézve szeretném, hogy minél
több gyerek meglássa a szépséget, a fotózás-
ban és a fotókban egyaránt, és ezért
fényképezzenek! Én magam is szeretném
folytatni a fotózást, és emellett tervezünk egy
millenniumi fényképalbumot a Petõfi iskola
életérõl, amit majd meg is lehet tekinteni.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék
köszönetet mondani a Petõfi Sándor
Általános Iskola igazgatójának, Varga
Ferencnek, aki lehetõséget adott arra, hogy
létrejöjjön ez a kiállítás, és Winkler

Csabának a fotózásban nyújtott segítségéért.
Ha bárki úgy gondolja, hogy van olyan

képe, amit õ szépnek vagy érdekesnek tart,
és szeretné, ha azt mások is láthatnák, for-
duljon Rusznák Rózsához, és legalább
három hétig kinn láthatja a képét a Petõfiben.

Horváth Annamária

Á prilis 14-én, pénteken mint minden
évben, most is a Petõfi iskolában ren-

dezték meg a Pest Megyei Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által meghirdetett
Aradi Jenõ Megyei Rajzversenyt. A verse-
ny 9 kategóriában, 83 versenyzõ és 26
település között zajlott. A kategóriák: ver-
sillusztráció (21 versenyzõ), vizuális kom-
munikáció (7 versenyzõ), tanulmányrajz
1. (15 versenyzõ), tanulmányrajz 2. (8
versenyzõ), mûvészeti ismeretek (9
egyéni+1 csoport, 7 fõ), tûzzománc (4
versenyzõ), kerámia (2 versenyzõ), textil
(5 versenyzõ), portré (5 versenyzõ).

A verseny mind a gyerekek, mind a
kísérõ tanárok számára különleges nap volt.
Miközben teremrõl teremre jártunk, érdekes
dolgokat láttunk. Például azt, hogy hogyan
lesz: egy nagy tömb agyagból váza vagy
gyermekét ölelõ asszony, két emberbõl, egy
lapból és sok munkából portré vagy azt,
hogy a tápiószentmártoniak szerint hogyan
történt István király koronázása.

Míg mi ezekben gyönyörködtünk, a
kísérõ tanárok izgalmas elõadásokat hall-

gattak, és még izgalmasabb dolgokat
próbálhattak ki.

Egyszer azonban eltelik az a 3-4 óra,
amit a rendezõség az alkotásra szánt. Ezek
után a versenyzõk megebédeltek, majd a

legtöbben városunk megtekintését válasz-
tották. Az egy-két órás pihenõ után az
eredményhirdetés következett. A zsûri
hosszas tanakodás után 22 diák teljesít-
ményét ítélte a legjobbnak; ezek között
egy gödöllõi tanuló neve is szerepelt, még-
pedig Juhász Jankáé. Ezek mellett azonban
még lett sok nagyon szép második, illetve
harmadik helyezett és egy különdíj is.

Horváth Annamária

A fényképezõ tanárnõ

Semmi sem mulandó…

Idén 34 iskola tanulói neveztek

Rajzverseny a Petõfiben

Fotó: Rusznák Rózsa

Fotó: Magyar Bertalan
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Gár do nyi Gé za: Em lé ke ze tes na pok
a ma gyar tör té ne lem bõl
Az if jú ság nak szó ló tör té nel mi is me ret ter jesz -
tés és a ha za fi as ne ve lés ere de ti mód ját vá -
lasz tot ta Gár do nyi Gé za, ami kor a szá zad for -
du lón össze ál lí tot ta az eze resz ten dõs ma gyar
tör té nel mi múl tat jegy ze tek ben, anek do ták -
ban föl dol go zó eseménynaptárát. Az Em lé ke -
ze tes na pok… a nap tár rend jé ben, ja nu ár 1-
jétõl Szil vesz ter nap já ig idé zi meg az épp ar ra
a nap ra esõ ne ve ze tes tör té nel mi ese ményt a
ka lan do zá sok ko rá tól a 19. szá zad de re ká ig,
a sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ ön kény -
ural mi idõ sza kig. Min den dá tum után rö vi den,
né hány be kez dés nyi ter je de lem ben idéz föl
egy-egy fon tos vagy ér de kes, his tó ri ai vagy
pe da gó gi ai szem pont ból fon tos nak tar tott
ese ményt. Fi a ta lok ke zé be ad ha tó, a tör té ne -
lem ta nul má nyo zá sá hoz ked vet éb resz tõ rep -
rint ki adás. Bp., 1999, An no

Wilkes, Angela: A te vi lá god
Angela Wilkes gyer mek en cik lo pé di á ja mind -
azt tar  tal maz za, amit mai is me re te ink
összeg zé se ként 8–10 éves kor ban alap mû -
velt ség ként a gye re kek nek tud ni uk kell szû -
kebb és tá gabb kör nye ze tük rõl, a vi lág ról. A
szer zõ épít a gye re kek kre a ti vi tá sá ra; ké pes -
ség fej lesz tõ „já ték sar kai” öt le tek kel szol gál -
nak a könnyen el ké szít he tõ barkácstárgyak
össze ál lí tá sá hoz, kí sér le tek el vég zé sé hez.
Név- és tárgy mu ta tó gaz da gít ja a tar tal mas,
rend kí vül adatgazdag, bõ sé ge sen il luszt rált
en cik lo pé di át. Bp., 2000, Novum–Passage

Coscinny, René: Nicolas meg a ha ve rok
A ko ráb ban meg je lent kö te tek bõl meg is -
mert Nicolas ezek ben a tör té ne tek ben sem
ta gad ja meg ön ma gát: „ob jek tí ven”, min -
den kom men tár nél kül pró bál ja el me sél ni
az is ko lai vagy ott ho ni tör té ne te ket. Szin te
rá cso dál ko zik az ese mé nyek re, mint ha
nem is ve le és ha ver ja i val tör tén tek vol na
meg a fur csa vé get érõ tör té ne tek. A kö tet -
ben a jól is mert sze rep lõk mel lett fel tû nik
Marie-Edwige, akit ele in te Nicolas ha ver jai
nem néz nek jó szem mel, de az tán rá jön -
nek, hogy „…lány, de tök jó fej”. Nicolas
meg gyõ zõ dé se sze rint a gye re kek mind ig a
fel nõt tek mi att ke rül nek ne vet sé ges vagy
tra gi ko mi kus hely ze tek be, mert a tan árok
és szü lõk min dent til ta nak, vagy rosszul
dön te nek. Az az óta több ki adást meg ért és
több nyelv re le for dí tott köny vek olyan nép -
sze rû ség re tet tek szert az is ko lás gye re kek
kö ré ben, mint ná lunk Ka rinthy Fri gyes Ta -
nár úr kérem-je. Bp., 1999, Sík g

KÖNYVTÁR

Mit tegyünk, ha nem tör té nik ve lünk sem -
mi? A re gény fõ hõ se, egy ben el be szé lõ je,
az író if jú ko ri ön ma ga ki fogy ha tat lan fan -
tá zi á val, ra gyo gó sze rep ját szó ké pes ség -

gel, sem mi tõl vissza
nem ri a dó ka land -
vággyal se gít a hely ze -
ten. Pe dig ki lá tá sai

nem túl biz ta tók. A ’60-as évek ben va -
gyunk, Var só ban; a vas füg göny ön nem
lát szik egy csöpp nyi rés sem. 

Jazz-ze né lés, szín ját szás – ezek kel ûzi
el a min den nap ok egy han gú sá gát, ezek ál -
tal lá zad hõ sünk, a te het sé ges gim na zis ta.
S meg ér ke zik szá má ra a ko ráb bi ak nál lé -
nye ge sen so kat ígé rõbb le he tõ ség. Meg je -
le nik is ko lá juk ban a Ma da me. Ti tok za tos,
meg kö ze lít he tet len és gyö nyö rû. Amúgy
fran cia ta nár nõ. Sõt, igaz ga tó nõ. Mert ta -
lán fran cia tan nyel vû vé ala kul át az is ko la.

Be le sze ret ni a Ma da me-ba egy pil la nat
mû ve. De ho gyan fér kõz het ne a közelébe,
ho gyan vál hat na fér fi vá a sze mé ben, aki a
ta nít vá nya? A te le fon könyv bõl ki de rül a
lak cí me. Az egye te men egy fur fan gos me se

se gít sé gé vel meg tud ha tó, hogy me lyik év -
ben vég zett, hogy kik vol tak az év fo lyam -
tár sai. Az egyik év fo lyam társ nak az ap ja
vé let le nül a hõs ré gi is me rõ se. A nyo mo zás
fel gyor sul hat, hi szen az il le tõ a Ma da me
szü le i nek ba rát ja volt. A szá lak az Al pok ba,
a spa nyol pol gár há bo rú ba, a II. vi lág há bo rú
ide jén kol la bo rán sok ra és el len ál lók ra sza -
ka dó Fran ci a or szág ba ve zet nek. 

Egy „dög vé szes, be teg” kor ba nyer a
kamaszfiú be te kin tést. Mi kor „egy faj ta vi -
lág rend már a vé gé hez kö ze le dett”. Nem
csu pán fran cia nyel vet, de tör té nel met ta nul
a Ma da me jó vol tá ból. Az ad dig is mer tek -
nél mé lyebb ma gya rá za tot kap ha zá ja hely -
ze té re, Eu ró pa meg osz tott sá gá nak oka i ra. 

Az tán, mi kor ta nár ként tér vissza az is ko -
lá ba, mely nek haj dan di ák ja volt, meg kell
ér nie, hogy im már ma ga vált le gen dá vá.
Már rá te kin te nek, „mint egy csé sze alj,
olyan nagy” szem mel a fi a ta lok, akik ép pen
most ér zik azt, mint amit va la mi kor õ: hogy
nem tör té nik ve lük sem mi. Néz nek rá, míg
só haj ta nak: „Azok vol tak a szép idõk!”

- nád -

Antoni Libera: A Ma da me

Be te kin tés egy dög vé szes kor ba

Ked ves Gye re kek! A Vá rosi Könyv tár Gyer mek rész le ge Me se fo lya mok óce án ja cím mel több hó na pon át (ok tó -
ber tõl má ju sig) tar tó nagy me se írás ra hív ben ne te ket! Pá lyáz ni 14 éves ko rig min den hó nap el sõ pén te ké ig le -
het! A be adott pá lyá za tok pon to zás ra ke rül nek, több hó na pon át le het a pon to kat gyûj te ni és a má ju sig leg jobb
pon tot össze gyûj tõ két me se író ju ta lom ban ré sze sül. Az áp ri li si me se így kez dõ dik: „Élt egy szer ré gen egy igen
fur fan gos sze gény em ber, aki messze föl dön hí res volt ar ról, hogy mind ig he lyén van a nyel ve, sen ki nem tud
túl jár ni az eszén…” A Ti fel ada to tok a me se foly ta tá sa (max. 1 ol dal), me lyet a Gyer mek könyv tár ban ad hat tok
le. A ka pott pont szám ok fe lõl is ugya nitt ér dek lõd het tek! Ne fe led jé tek! Az áp ri li si pá lyá zat be adá si ha tár ide je:
2000. má jus 5. pén tek He lye: Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár Gyer mek rész le ge Gödöllõ, Dó zsa György u. 10

Április 20–26, 1515

Nyomás!
Amerikai kalandfilm

Április 20–26, 1730, 2000

A csontember
Amerikai; fsz.: Denzel Washington

M Û S O R
MOZI
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Mû ve lõ dé si köz pont
Ápr. 27-én 19 ó.: Paul Claudel: Az an gya li
üd vöz let. Ren dez te: Dér And rás. Sze rep lõk:
Eperjes Ká roly, Dér Denisa, Nagy-Kálózy
Esz ter, Venczel Ve ra, Blaskó Pé ter, Dóczy
Pé ter. Be lé põ díj: 1000 Ft és 800 Ft. Ápr. 29-
én 14–17 ó.: Tûz zo mánc aján dék ké szí tõ
dél után. Be lé põ díj: 500 Ft, 10 éves ko rig 400
Ft+anyag költ ség. Ápr. 29-én 19 ó.: J. S.
Bach: H-moll Mi se (BWV 232). Az Orfeo Ka -
ma ra ze ne kar és a Purcell Kó rus hang ver se -
nye. A kó rus szó lis tái: Kiss No é mi-szop rán,
Pin tér Ág nes-szop rán, Bá rány Pé ter-kont ra -
te nor, Drucker Pé ter-te nor, Benkõ Pál-
basszus. Ve zé nyel: Vas he gyi György. Be lé -
põ díj: 600 és 400 Ft.

GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ, szer -
da, pén tek, szom bat 20–04-ig, pizzéria sö rö zõ
14–01-ig). Ápr. 21.: haj na lig tar tó bu li Crazy
Tég lá val. Ápr. 22.: Skizoid- és Be at ri ce-kon -
cert. Hét fõn ként: bu li BanD.J.-vel, szer dán ként:
mu lat ság min den ki nek DJ Richardsonnal. Ápr.
22.: fel lép Rudán Joe és a Coda, va la mint a
Gesarol. A szom ba ti kon cer tek után zúz da D. J.
At ká val. Ezen kí vül pizzéria és sö rö zõ a hét min -
den nap ján 14-tõl haj na li 2-ig.

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; ema il:
trafo(mail.digitel2002.hu). Ápr. 20.: Punk
Hús vét: fel lép a Hát só Szán dék, az IQ, az F. B.
Kör zet, a Csiz más Kan dúr és a 06-90. Ápr.
21.: Ti los Rá dió Club. DJ. Lee‘n’Gum
(Breakbeat, funk) és DJ. Dexter
(Drum‘n’bass). Ápr. 22.: Nottingham,
Malediction, Po kol gép kon cert. Ápr. 27.: HC-
est: Fel lép a The Locust (USA) és a Kevorkian
(CZ). Ezen kí vül a Trafo min den nap haj na li két
órá ig tart nyit va. g

MEGHÍVÓ

Aki szombaton kora reggel figyelte a
Kossuth rádió adását, hallhatta Kondor
Katalin majd félórás beszélgetését László
Lillával, legújabb kiállításának apropóján,
amely pénteken 16 órakor nyílt meg a hat-
vani Grassalkovich Mûvelõdési Központ
kiállítótermében. A mostani meghívásra a
tavaly õszi pesthidegkúti Rudnay teremben
megtartott tárlat nyomán került sor. Ismerve
Lilla néni energikus egyéniségét, nem le -
põdtünk meg azon, hogy utolsó kiállítása
óta szinte teljesen új anyaggal jelentkezett.

A terem zsúfolásig megtelt. Az ország
minden részérõl érkezõ vendégek,
ismerõsök, barátok körében Czinke Ferenc
Munkácsy-díjas festõ méltatta a kiállított
munkákat. Kiemelte, hogy itt végre nem

idegen stílusokat utánzó, hanem sajátosan
magyar gyökerû, mégis egyéni stílust
teremtõ mûvészettel találkozhatunk.

F. Dõry Magdolna nagyszerû vers mon -
dása után a mûvésznõ kért szót. Meg -
köszönte azt a nagy érdeklõdést, amely
értelmet ad munkájának. A természet
szerelmeseként járja a vidéket, ha esik, ha
fúj. Hitvallása szerint a remekmû
sohasem tudatosan jön létre, valami szent
láz és harmónia egyesülésébõl fakad. 

Megkérdeztük a mûvésznõt közelebbi
terveirõl is:

– Meghívást kaptam a hatvani
Moldvay Gyõzõ Galéria által szervezett
õszi Országos Tájképbiennáléra, jövõre
pedig szülõvárosomban, Debrecenben
készülök gyûjteményes kiállításomra.

A mostani kiállítás május 5-ig te kint -
hetõ meg.

(em-em)

A hetedik sajtófesztiválját rendezte meg
városunkban a Diák- és Ifjúsági Újságírók
Országos Egyesülete. Az ezernyi tollforgató
és rádiós fiatal pergõ mûsor részese lehetett
a mûvelõdési központban. Kö szön tötte õket
Gémesi György polgár mes ter, Szabó László,
az ISM helyettes állam titkára. Délután
Deutsch Tamás minisztert faggathatták sza -
badon. A változatos programban sok sztár is
fellépett a Baby Sis ters tõl Várkonyi Attilán át
Kósa L. Adolfig. A sajtófesztiválon adták át
az egyesület különbözõ pályázatainak díjait.
A városunkban szer kesztett Szent István
Egye tem címû kéthetente megjelenõ lap Az
év diákújságja felsõoktatási kategóriában II.
he   lyezést ért el

Fotó: Balázs Gusztáv

László Lilla kiállítása

Egyéni és magyar

Sajtófesztivál gödöllõi
sikerrelElõzõ számunkban Obreczán Tamás

fotója helyett Balázs Gusztáv felvétele
jelent meg. Elnézést kérünk, most
közöljük Obreczán Tamás fotóját Ignácz
Ferencrõl és a gyerekekrõl – a szerk.
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Gödöllõ Város Önkormányzata árverést hirdet
a felsorolt lakótelek és mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok

tulajdonjogának megszerzésére.

Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség.
Az árverés ideje: 2000. május 11. du. 14 óra

A lakótelek ismertetése:

Kossuth L. u. 12. sz. alatt található 377 hrsz-ú, 2044 m2 nagyságú, családi ház építésére alkalmas ingatlan. Kikiáltási ár: 8000 Ft/m2.

A Boncsok dûlõben fekvõ mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok:

1.) 7361/2 hrsz-ú, 1743 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 300 Ft/m2

2.) 7361/3 hrsz-ú, 1817 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 300 Ft/m2

3.) 7369/3 hrsz-ú, 756 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 400 Ft/m2,
4.) 7404/4 hrsz-ú, 972 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 150 Ft/m2

5.) 7404/5 hrsz-ú, 1184 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 150 Ft/m2

Az árverésre jelentkezés feltétele:

Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.

Az árverésen történõ részvételre 2000. május 10-én du. 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllõ Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség). Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad Tolnai Katalin

(Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség). Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Gödöllõn, a Remsey Jenõ körúton, illetve a Szent Imre utcában fekvõ ingatlanegyüttes

tulajdonjogának megszerzésére

Az ingatlanegyütes ismertetése:

Az ingatlanegyüttes az 523/38, 523/39, 523/40, 523/41, 523/42 és 523/43 helyrajzi számok alatt felvett,
222 m2, 196 m2, 193 m2, 191 m2, 180 m2 és 271 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû földrészletekbõl áll,

melyek természetben Gödöllõn, a Remsey J. körúton, illetve a Szt. Imre utcában fekszenek.
Ezen tehermentes ingatlanok Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.

Az ingatlanegyüttes összközmûves területen fekszik. Mind a Remsey J. körúton, mind a Szt. Imre utcában elektromos energia, víz, gáz
és szennyvíz közmûvek találhatók.A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.

Az ingatlanegyüttes irányára: 12 530 000 Ft.

A pályázat benyújtásának feltétele:

A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia 
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben, Tolnai Katalin fõmunkatársnak,

2000. június 29. 15.00 óráig

Pályázati hirdetmény

Árverési hirdetmény



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 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 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 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 Fel sõ fo kú vég zett sé gû ta nár t ke res szá mí tás tech -
ni kai ok ta tó köz pont. Elõny: mul ti mé dia és hon lap
szer kesz té si is me re tek, prog ra mo zá si is me re tek
(OOP. Szak mai élet raj zo kat a kö vet ke zõ cím re vár juk:
Prompt Ok ta tó köz pont, Gödöllõ, Test vér vá ros ok út ja
28. Fax: 415-434, Ema il: edu(prompt.hu)
g Fel ve szünk se géd mun kást, ud va ri mun kást, fes -
tõt, fé nye zõt. Tel.: (30) 2409-305.
g Gödöllõi gyógy nö vény bolt ba 4 órás mun ka kör be
el adót fel ve szünk. Érd.: 30/223-98-01 te le fo non.
g Új szak mát ke re sõk fi gyel mé be! In té ze tünk pénz -
ügyi és be fek te té si szak em be re ket ké pez ki. Si ke res
vizs ga ese tén tan díj men tes sé get és mun ka le he tõ sé -
get biz to sí tunk. Ak tív mi ni mum érett sé gi zet tek hí vá -
sát vár juk. Tel.: (30) 213-2628.
g A HM Armcom Rt. fel vesz for gá cso lót, szer ke ze ti
la ka tost, vil lany sze re lõt, víz ve ze ték sze re lõt, fes tõt,
fé nye zõt, kõ mû vest, te tõ fe dõt, kár pi tost, be ta ní tott
var ró nõt, se géd mun kást, ud va ri mun kást. Tel.: 422-
119, vagy (30) 240-9305.

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. Fúr t 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 köz mû ve sí tett, 860 nm épí té si te lek el -
adó. Tel.: 420-038.
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 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 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 El adó Gödöllõ ker t vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3
szo ba,  össz  kom for  tos  csa lá  d i  ház ,  ké t
kocsibeállású ga rázzsal, fel újí tás ra szo rul. Iá.: 18,5
mil lió Ft. Tel.: (17 óra után) 420-435.
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 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-ér t. 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 (zár t ker t), 76 nm
fél kész pin cé vel, ásott kút tal. Iá.: 1,9 mil lió Ft. Tel.:
419-735.
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-
ér t. 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 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 Gödöllõ kül te rü le tén, Szárítópusztán 804
nm-es te lek (zár t ker t). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415-
078.
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 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 Gödöllõn a bónya fö lött, hrsz 0101/1-198-as,
630 nm-es szán tó el adó. Tel.: 446-310, vagy 466-
313.
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 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.: 402-466; (30) 2065-211.
g Ke re sek Gödöllõn el adó ker  tes, kö ze pes csa lá di
há zat sa ját rész re. (Besnyõ és Feny ves ki zár va.)
Tel.: 411-984.
g Gödöllõn 250 nöles, dé li fek vé sû tel ken, 60 nm
alap te rü le tû, 70 szá za lé kos ké szült sé gû ház el adó.
Tel.: (30) 272-8158.
g Gödöllõn, 4,8 mil lió Ft kész pénz ér t la kást ven -
nék, sür gõ sen! Tel.: (1) 407-3101.
g 2 szo bás csa lá di ház, te lek kel a Röges u-ban el -
adó. Tel.: 418-542.
g Azon na l i  kész pénz f i  ze tés se l  ve võt  ke re sek
gödöllõi, Ka zin czy kr t-i, 2 szo bás, kon vek to ros la -
ká som ra. Ár: 6 mil lió 600 ezer Ft. Tel.: 420-695,
vagy (20) 330-6648.

g Bu da pes ti, VII. ke rü le ti, 1,5 szo bás la kást, ha -
son ló gödöllõire cse rél nék. Tel.: 422-489.
g Gödöllõi HÉV vo na lán ke re sek mi. 1,5, max. 3
szo bás, gáz fû té ses, be köl töz he tõ ál la pot ban lé võ
örök la kást 5,5 mil lió Ft-ig. Kész pénz zel fi ze tek! Tel.:
(20) 318-2416.
g 2 szo bás, tel je sen fel újí tott la kás el adó a Kos suth
La jos u-ban, tég la épü let ben, a III. eme le ten. Iá.: 8
mil lió Ft. Tel.: 411-494, vagy (30) 984-1352.
g Szadán, 870 nm épí té si te lek - sür gõ sen - el adó.
16 nm-es kis fa ház, gáz, víz, csa tor na a tel ken.
Tel.: 421-423.
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 Antalhegyen 796 nm, pa no rá más te lek el adó.
Alat ta le võ ut cá ban, köz mû van. Tel.: (30) 9846-
546.
g El adó a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, 64 nm-es,
fel újí tott la kás, azon na li be köl tö zés sel. Iá.: 7,3 mil -
lió Ft. Tel.: 411-395.
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, kony hás, ét ke zõs, te le fo -
nos, ká bel té vés la kás el adó. Iá.: 146 ezer Ft/nm.
Tel.: 412-275.
g El adó Ke re pe sen két csa lád ré szé re, kü lön-kü lön
be já ra tú, össz kom for  tos csa lá di ház. Iá.: 12 mil lió
Ft. Tel.: 412-397 (15 óra után).
g Gödöllõn 776 nm-es tel ken, 4 szo bás, 120 nm-
es csa lá di ház el adó. Iá.: 14,5 mil lió Ft. (nagy ga -
rázs, a te tõ tér be épít he tõ). Tel.: (1) 456-3443
(mun ka idõ ben), vagy 422-249 (17 óra után).
g El adó Isaszegen, Új te le pen, zöld öve zet ben,
Gödöllõ fel öl a leg el sõ ut cá ban, 196 nm össz. alap -
te rü le tû, két ge ne rá ci ó nak is al kal mas csa lá di ház,
640 nm-es tel ken. (gáz + ve gyes tü ze lé sû ka zán,
tel je sen alá pin céz ve, 5 szo ba + nap pa lis, ame ri kai
kony hás ház). Iá.: 17,5 mil lió Ft. Köz ve tí tõi ju ta lék:
200 ezer Ft. Tel.: (20) 9109-578, vagy 493-835.
g El adó 59 nm-es, fsz-i la kás a Ka zin czy kör úton.
Al kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon,
víz óra, ká bel té vé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.:
411-084 (du. 17-21 óra kö zött).
g Szilasligeten el adó 96 nm-es, nap pa li + 3 szo -
bás la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316.
g Veresegyházon el adó 270 nm la kó te rü le tû, ‘94-
ben épült, igé nyes csa lá di ház, 20,5 mil l ió Ft.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn el adó 500 nöl tel ken, 80 nm-es csa lá di
ház. Iá.: 8 mil lió Ft. Gödöllõi la kást be szá mí tunk.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn a Re pü lõ té ri út nál, 200 nöles tel kek el -
adók. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t.
6. Tel.: 415-316.
g Egye te mi park er dõ nél el adó csa lá di ház, szép
ker t tel. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t.
6. Tel.: 415-316.
g Ke re sünk meg vé tel re, ügy fe le ink ré szé re, 1 és 2
szo bás la ká so kat. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316.
g Azon nal be köl töz he tõ 2 szo bás, kon vek to ros la -
kás el adó. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
kr t. 6. Tel.: 415-316.
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 El adó Gödöllõn a Feny ves ben 220 nöl-es te lek,
kis fa ház zal. Víz, vil lany van. Iá.: 4,5 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.
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Tájékoztatjuk
kedves Olvasóinkat, hogy

apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni

a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön

9 és 16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés
ára 20 szóig 240 Ft + áfa;

a kereskedelmi apróhirdetés
ára szavanként 32 Ft + áfa



g El adó Gödöllõn egy han gu la tos, csen des u-ban,
3 szo bás, jó ál la pot ban lé võ, föld szin tes csa lá di
ház, 210 nöl-es tel ken. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó a Dányi tó nál, 70 nm-es, nyolc szög le tû,
nád fe de les, han gu la tos, igé nyes la kó ház, egye di
ter ve zé sû be ren de zés sel, 800 nm-es dísz ker t tel,
fúr t kút tal. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán a Tá bor nok u-ban, 2 szin tes, 48
nm-es, tég la épü let, 1004 nm-es tel ken. Iá.: 5,8
mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Vácszentlászló leg jobb he lyén asz falt út
mel lett, ki vá ló ál la pot ban lé võ, igé nyes ki vi tel ben 3
szo ba + nap pa lis csa lá di ház, 350 nöl-es tel ken.
Iá.: 11 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, a Blahai ré szen, 200 nöl-es be -
ke rí tett épí té si te lek, fúr t kút tal. Iá.: 5,5 mil lió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán a Margita u-ban, 1400 nm-es épí -
té si te lek, Víz, vil lany, gáz az ut cá ban. Iá.: 2,5 mil lió
Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, az Er  zsé bet kör úton, egy III.
eme le ti, 2 szo bás, jó ál la pot ban lé võ örök la kás. Iá.:
6,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
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 El adó Gödöllõn, a Fá cán so ron, frek ven tált he -
lyen, 120 nm alap te rü le tû, 3 szo bás csa lá di ház.
Iá.: 16 mil lió Ft. Tel.: (20) 9362-386.

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 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 re zsi ig. Tel.: 421-762.
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.
g Já nos u. 25 szám alatt ga rázs ki adó. Tel.: 416-
809.
g Gödöllõn a vas út ál lo más kö ze lé ben, frek ven tált
he lyen, 80 nm-es, te le fo nos üz let hely ség ki adó. A
hely ség hez sa ját WC, zuhanyzó és rak tár tar  to zik.
Több fé le te vé keny ség re, iro dá nak is al kal mas. Tel.:
417-081, vagy (30) 2714-633.
g Gödöllõ köz pont já ban igé nyes, 67 nm-es, bú to -
ro zat lan bér le mény, iro dá nak, la kás nak, hosszú táv -
ra ki adó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bér be adó vál lal ko zás nak, 370 nm, több hely ség bõl
ál ló in gat lan, nagy par ko ló val. Ér dek lõd ni nap köz -
ben a Stratex Kft-nél. Tel.: 419-954.
g Já nos ut cai ga rázs azon nal ki adó. Tel.: 410-807
(19 óra után).

Szol gál ta tás
g Cso por  tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel,
fel nõt tek nek tar  tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso -
por  tos gyógytestnevelés. Érd: Me zei Ág nes gyógy -
tor nász nál (30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na
gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-
as te le fon szá mon.
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.
(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 Ta xi Gödöllõ - Bu da pest. Szimp la ta ri fá val. Tel.: (30)
9962-856, vagy 416-399.
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 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 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.
g Gipsz kar to no zás, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes tés,
má zo lás, ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran ci á val,
ta va lyi áron. Tel.: (20) 3387-365.
g 9 sze mé lyes kis busz ra, sze mély- vagy da rab áru
szál lí tást vál la lok. Tel.: (30) 9146-020.

Adás-vé tel
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 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 El adó Motorola d 160 kár tyá val, bõr tok kal, há ló za ti
töl tõ vel, 1 év el ér he tõ. Tel.: (70) 2130-958. (9-20 órá -
ig) 
g Hagy ma, krump li (ve tõ is) el adó. Tel.: 430-413. Bé ri
Balogh Ádám u. 36.
g Bon tott cse rép el adó. Tel.: (20) 9264-798.
g El adó: „Nap fény” lak ko zott szek rény sor, 4db-os (15
ezer Ft), 2 db ágy ne mû tar tós he ve rõ (6 ezer Ft/db),
köny ves polc há rom ré szes (10 ezer Ft), író asz tal (2
ezer Ft). Tel.: 411-395.
g Rak tár nak és rak tár rá is ki ala kít ha tó kon té ner (6,30x
2,30 m-es) el adó. Meg te kint he tõ: Gödöllõ, Röges u.
115. Tel.: 465-417.
g El adó A 0 Reiss rajz táb la, rajz gép pel, va la mint 2 db

ön tött vas für dõ kád (bon tott). Tel.: 415-544, vagy (30)
9622-452.
g El adó pán cél tõ kés oszt rák zon go ra. Tel.: 415-528
(16 óra után).
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.
g Zu hany füg göny és ét ke zõ sa rok el adó. Tel.: 410-807
(19 óra után).
g Na gyon for más, 2 m-es szo ba fe nyõ el adó. Iá.: 15
ezer Ft. Tel.: 417-193.

Jár mû-al kat rész
g ‘87-es War t 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 El adó VW Jetta 1800 cm3, 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 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 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 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-ér t. Va la mint
1981-es 105-ös Sko da el adó, 80 ezer Ft-ér t, +
egy 105-ös Sko da al kat rész nek. Tel.: (20) 3153-
708.
g 1984-es, fel újí tás ra szo ru ló Polski 126-os el adó.
Tel.: 413-232.
g Tra bant 601-es, ‘85-ös év já ra tú, mû sza ki 2001-
ig, el adó. Tel.: 411-285.
g Su zu ki Swift 1,3 pi ros, két éves, friss mû sza ki val,
új ak ku mu lá tor ral, vo nó ho rog gal, 13.500 km-rel,
új sze rû ál la pot ban, és egy kom bi mé re tû te tõ cso -
mag tar  tó el adó. Tel.: 421-842.
g La da 2107, ‘83-as év já ra tú, Bel gi um ban gyár  tott,
friss mû sza ki val, zöld kár  tyá val, áram ta la ní tó val, vo -
nó ho rog gal, te tõ cso mag tar  tó val, rá di ós mag nó val
el adó, vagy el cse rél he tõ ku ko ri cá ra. Cím: Gödöllõ,
Asbóth u. 9. Tel.: 414-424. 
g Tra bant Kom bi ‘87-es év já ra tú, el adó. Vizs ga,
zöld kár  tya 2002. már ci u sig. Iá.: 160 ezer Ft. Tel.:
422-841.
g 2107-es La da el adó. Fe hér, 1,5 év mû sza ki vizs -
ga, 1991-es év já rat, ki tû nõ mû sza ki ál la pot. Iá.:
440 ezer Ft. Tel.: (30) 999-3712.
g Su zu ki ro bo gó, ‘89-es, el adó, 70 ezer Ft-ér t. Tel.:
419-427.
g El adó VW Polo 1.4 i 1996-os, 35000 km, élénk -
zöld metál, 3 aj tós, szer viz köny ves. Iá.: 1 mil lió
590 ezer Ft. Tel.: (20) 9811-027.
g Jó mû sza ki ál la pot ban le võ, 1986-os Opel Kadett
Caravan 1.3, ben zi nes, el adó. Irány ár: 500 ezer Ft.
Tel. 430-942; (20) 9515-372.

Ok ta tás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas -
má nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti 
an gol-ame ri kai fil mek bõl. Tel.: 412-967.
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin -
ten, min den kor osz tály nak, egész nap. For dí tás.
Tel.: 418-537.

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 Faj ta tisz ta fi a tal ma gyar vizs la kan ku tya áta dó.
Tel.: 413-233.
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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
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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 hagyomány leírása.
II. kategóriában Gödöllõ múltjából és jelenébõl
kiindulva egy lehetséges jövõkép bemutatása.

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

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

Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza, I. 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
A Gödöllõi Tormay Károly Egészség-
ügyi  Központ felvételt hirdet 3 fõ
védõnõi állásra. Az állás azonnal be-

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

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

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

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

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

20-30% elõlegtõl kamatmentes 
részletre, 2 év garanciával!
Régi autóját beszámítjuk.

Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és
megrendelheti az új Wagon R+-t!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy ajándék felszereltséggel.
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

Használt

Suzukik

Gödöllõn is!
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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 - mentálhigiénés képesítéssel, óvónõ

1 fõ terápiás  munkatárs
Képesítési felvétel:gyógyfoglalkoztató szakasszisztens,

rehabilitációs tevékenységgel foglalkozó terapeuta

1 fõ szociális gondozó
Képesítési feltétel:szoc. gondozó,  ápolói végzettség,

ápolási asszisztens

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés munkatársat, képzési
elvárás az 1/2000 (1.7) SZCSM rendeletében foglaltak szerint

- 1 fõ gazdasági vezetõ
- Feltételek: felsõfokú mérlegképes könyvelõi végzettség

- költségvetési intézményeknél szerzett gyakorlat.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl

kérhetõ  a 420-600 telefonszámon.

Gépjármû-eredetiségvizsgáló
állomás Gödöllõn

A jogszabályokkal összefüggésben kötelezõ a gépjár-
mûvek átírás elõtti eredetiségvizsgálata. Gödöllõn
mûködik a Harasztker Kft. üzemeltetésében az ország
egyik legelsõ bevizsgálóállomása. Külön gépkocsiállá-
sokon, kulturált ügyfélváróval állnak a gépkocsitulaj-
donosok rendelkezésére. A vizsgálati díjak az országos
átlagnak felelnek meg. Ezenfelül kérés esetén ingyen
adnak tájékoztatást a jármû általános állapotáról,
korábbi sérüléseirõl. A vizsgálat történhet bejelentés-
sel, vagy a nagy kapacitásra való tekintettel azonnal is.
Lehetõség van a gépjármû-kötelezõ felelõsségbiz-
tosítás megkötésére és az átírás ügyintézésének lebony-
olítására! A telephelyen vállalják továbbá gépjármûvek
mûszaki vizsgára történõ felkészítését és vizsgáz-
tatását. Az állomás Gödöllõ ismert helyén, az autópálya
lejáratánál a KPM-vizsgaállomás mellett található. A
cég szeretettel várja az autósokat, és a bevizsgáláson
felül minden segítséget megadnak gépkocsivásárlás és
mûszaki vizsgáztatás esetén. 

Cím: Gödöllõ, Haraszti út 5. 
Tel: (28) 419-435, (20) 9360-380

A Hungaro-SLR Gépipari Kft. felvesz gépipari
végzettségû NC és CNC esztergályosokat.

Érdeklõdni lehet: a 432-191 vagy a 432-192-es telefonon
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DIGITEL



Ózd – Tápiószentmárton 4:0 – ér ke zett a
meg le põ hír. A GLC le he tõ sé get ka pott a
má so dik hely vissza szer zé sé re. Úgy tûnt
azon ban, mint ha ez az esély nem iga zán
mo ti vál ta vol na Krónerékat. Wendler
sza bad rú gá sá ból ugyan õk ve szé lyez tet -
ték elõ ször a ka put, de az tán fo ko za to san
át vet te az irá nyí tást a ven dég gár da.
Szög le tet vé gez het tek el, lõ het tek, fe jel -
het tek, ám Kirin nem tud tak ki fog ni.

A fél idõ Kiss Zol tán sza bad rú gá sa, il -
let ve Kál mán be adá sa oko zott ugyan né -

mi ri a dal mat, de a ta bel lán el fog lalt he -
lye zé sü ket meg ha zud to ló an jól ját szó
újszásziak vá la sza sem so kat ké sett.
Wendler ügyes sze re lé sét kö ve tõ hosszú
és pon tos in dí tá sá nak kö szön he tõ en Kál -
mán ka pott még egy le he tõ sé get szü net
elõtt, ám a ven dég vé dõk tisz táz tak elõ le.

A má so dik já ték rész he te dik per cé ben
az tán gól ra vál tot ták fö lé nyü ket
Birinyiék. Et tõl mint ha fel éb red tek vol na
a ha za i ak is: pár per cen be lül elõbb sza -
bad rú gás ból, majd fe jes bõl ve szé lyez te -
tett Kiss Zol tán. Elõ ször azon ban az
újszászi ka pus ütöt te ki sa rok ból a lab -
dát, majd a vé dõk vág ták ki a gól vo nal -
ról. Ha ma ro san is mét lõ dött a je le net,
csak ak kor Vidakovics lö vé se után sza -
ba dí tot tak fel az egy ko ri bé kés csa bai
Csató irá nyí tot ta fe ke te-fe hé rek. A 78.
perc ben a hát véd sor és a há ló õr min den
igye ke ze te is ke vés volt Wendler gyö -
nyö rû en csa vart sza bad rú gá sá nál, mely -
nek vég ál lo má sa a bal fel sõ sa rok volt.
Nem sok kal ké sõbb is mét az ad dig a tá -
ma dá sok el há rí tá sá ban je les ke dõ
Wendler vet te tûz alá a ka put, de Fe jes
ez út tal ki ütöt te lö vé sét.

Két perc cel a vé ge elõtt a Szol nok ról
ér ke zett Bontovics cse lez ge tett jól a ti -
zen ha to son be lül és lö vé se is csak ke vés -
sel té vesz tett célt. Az ál lás a hát ra lé võ
idõ ben már nem vál to zott, így ma radt az
egyik csa pat szá má ra sem túl jó dön tet -
len. A csa ló dást ki vál tó tel je sít mé nyek
mel lett kü lön em lí tést ér de mel
Kerecsényi Nor bert, aki a fel nõtt csa pat -
ban de bü tá ló ként is di csé re te set pro du -
kált. Nem õ te het ar ról, hogy a GLC
pont ja i nak szá ma csak eggyel, az az 36-ra
nõtt. Kö szön he tõ en a ve tély tár sak ked ve -
zõ ered mé nye i nek vá ros unk csa pa ta to -
vább ra is a har ma dik he lyen áll a baj no ki
ta bel lán, de csak egyet len pont az elõ nye
a Po rosz ló, il let ve a He ves csa pa ta elõtt.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: áp ri lis 23., 13
óra: if jú sá gi, 15 óra: fel nõtt: GLC –
Karcag

Tóth Már ta 
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Gödöllõ, 300 né zõ, ve zet te: Schoblocher
GLC: Kiri – Wendler – So mo gyi,
Kerecsényi, Stolcz – Labanics (Földváry,
69 p.), Króner, Kecs ke mé ti (Ber ta, 48. p.),
Vidakovics – Kál mán, Kiss. Edzõ: Vö rös
Ist ván At ti la.
Gól szer zõ: Wendler 78 p.
Jó: Wendler, Kerecsényi, Ber ta

If jú sá gi mér kõ zé sen
Gödöllõi LC – Újszász 3:0 (2:0)
GLC: Lo vas – Cser nyák – Pin tér T., Ök rös
(Pin tér K., a szü net ben), Pé ter G. (Ocskay.
75. p.) – Hovodzák, Bar na, Ko vács M.,
Urbán – Csom bor (Gémesi, 54. p.), Turai
(Morár, a szü net ben). Edzõ: Ivanovics Kár -
oly.
Gól szer zõ: Ko vács M. (2, 8. és 46. p.),
Csom bor (30. p.)
Jó: Ko vács M., Bar na, Urbán, Hovodzák

Ser dü lõk
Szent end re – GLC 1:3 (1:3)
Gól szer zõ: Or bán (2), Bar tók

Gödöllõi LC – Újszász
1:1 (0:0)

Lab da rú gás

Csak egy pont

A kör ze ti baj nok ság ban sze rep lõ GLC
öreg fi úk csa pa ta, a ta va szi baj nok ság -

ban a kö vet ke zõ ered mé nye ket ér te el: GLC
– Aszód 9:1; Kistarcsa – GLC 3:1; GLC –
Vácszentlászló 1:1; Tura – GLC 1:4; GLC –
Valkó 7:0; Isaszeg – GLC 2:5. A csa pat Im -
re Jó zsef, Malatinszki Jó zsef és Pin tér Mik -

lós ve ze té sé vel a kö vet ke zõ össze ál lí tá sok -
ban sze re pelt: Boda J., Bán he gyi B., Rab P.,
Ta más F., Dr. Gémesi Gy., Sza bó T.,
Sztriskó I., Lovrencsics L., Gedei S., Ban kó
Gy., Rácz J. Cse rék: Zagy va L., Var ga I.,
Vö rös A., Pa ta ki J., Ke le men B., Kerepesi F.

A csa pat legközelebb áp ri lis 25-én,
ked den, 17 óra kor Er dõ ker tes csa pa tá val
ját szik a Táncsics M. úti sport te le pen. 

P.  M. 

Öregfiúk

Röp lab da
Az Architekton GRC nõi csa pa ta a baj no ki
rá ját szás ban a ka pos vá ri együt tes el len
ját szik a he te dik he lyért. Az el sõ össze -
csa pást Kaposvárott játsszák áp ri lis 21-
én. A vissza vá gó két nap pal ké sõbb, 23-
án lesz a Tö rök Ig nác Gim ná zi um tor na -
ter mé ben. A két gyõ ze le mig tar tó mér kõ -
zés so ro zat eset le ges har ma dik ta lál ko zó -
ját 25-én is mét a ka pos vá ri csar nok ban
ren de zik meg. g

Kis pá lyás fo ci
A II. korcsopor tos di ák olim pi á ra õsszel
be ne ve zett hét csa pat kö zül idõ köz ben
há rom vissza lé pett. A ver seny egy négy -
csa pa tos hely osz tó val fe je zõ dött be. Az
elõ dön tõ ben a Ha jós ha tot lõtt a Szent
Imrénak, a Pe tõ fi pe dig 10:1-re ki ütöt te az
Er kelt. A har ma dik he lyér t ví vott meccs
már szo ros volt Er kel – Szent Im re 2:1, de
a dön tõ ben is mét po tyog tak a gó lok. A
Ha jós 5:2-re le gyõz te a Pe tõ fit és meg -
nyer te a kor osz tá lyos ver senyt. 1. Ha jós
Alf réd Ál ta lá nos Is ko la - Al Makswi
Hussein Le ven te, Bá ná ti bence, Bán ki
Edõmér, Hardi Ist ván, Lovrencsics Ger gõ,
Müller Pé ter, Nyá ri Ger gõ, Papp Gá bor,
Sza bó Dá vid, Winkler At ti la, fel ké szí tõk:
Lovrencsics Lász ló, Gó lya György. 2. Pe -
tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la, 3. Er kel Fe -
renc Ál ta lá nos is ko la, 4. Szent Im re Ka to -
li kus Ál ta lá nos Is ko la. -esz-

Ví vás
Hét vé gén a GEAC Architekton ví vói há rom
or szá gos ver se nyen vet tek részt. Az MTK
ví vó ter mé ben az 1987-es szü le té sû gyer -
mek fiú és az 1985-ös szü le té sû le ány tõ -
rö zõk, míg a BSE ví vó ter mé ben a fel nõtt
kar do zók ver se nyez tek. A fiú tõ rö zõk kö zül
Somogyvári Gá bor a dön tõ elõtt 2 ta lá lat tal
esett ki a vég sõ küz del mek bõl, és vé gül a
13. he lyet sze rez te meg, míg a töb bi ek kö -
zül Mar tos Már ton 15., Benke Ba lázs 18.,
Újj Má tyás 20., Steiner Ádám 38. lett. A nõi
tõ rö zõk me zõ nyé ben Gémesi Tek la meg is -
mé tel te a Ma gyar Baj nok sá gon el ért 3. he -
lyét. A fel nõtt kar do zók ver se nyén a 16 kö -
zé ju tá sért Bo kor And rás 4 gyõ ze lem mel,
Var ga Zol tán 3 gyõ ze lem mel, Zágoni Ba lázs
2 gyõ ze lem mel ki esett, Csong rá di Lász ló
és Princz Ágos ton 5 gyõ ze lem mel to vább -
ju tott. A dön tõ be ju tá sért azon ban mind a
ket ten ve re sé get szen ved tek, és így vég -
ered mény ben Csong rá di a 14., Princz a 15.
he lyet sze rez te meg. (erni) 

HÍREK
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A Ma gyar Köz tár sa ság Ál ta lá nos és
Kö zép is ko lás Me zei Fu tó Di ák olim pi ai
Dön tõ jét har ma dik al ka lom mal ren -
dez ték meg Gödöllõn. Az elõ zõ évek -
hez ha son ló an az or szág leg jobb me -
zei fu tói a Gödöllõi Re pü lõ té ren mér -
ték össze ere jü ket. A Nesquik Me zei
Fu tó ver senyt a Ma gyar Di ák sport Szö -
vet ség, a Pest me gyei Di ák sport Szö -
vet ség és a Pest Me gyei Sport igaz ga -
tó ság meg bí zá sá ból a Gödöllõi Di ák -
sport Bi zott ság ren dez te. A szer ve zés
és a ren de zés ha gyo má nyo san jól si -
ke rült, ami gödöllõi rész rõl el sõ sor -
ban Ádám Pál nak, Benkõ Ákos nak,
Len csés Csa bá nak és Pánker Lász ló -
nak kö szön he tõ. Az or szá gos dön tõ -
ben 1520-an tel je sí tet ték a kü lön bö zõ
tá vo kat, mind össze né hány ver seny -
zõ nek nem si ke rült meg bir kóz nia a
fel adat tal. 

Jól elõ ké szí tett pá lyán, re mek fu tó idõ ben
in dul tak út nak a leg ki seb bek, a má so dik
kor cso por tos lá nyok. A két ez res tá vot
216-an tel je sí te tõk kö zül a gyön gyö si
Ko vács Zsó fia vi het te ha za az arany ér -
met. A ha za i ak kö zül Er dé lyi Zsó fia (44)
Er kel és Ko vács Do rottya (87) Tö rök ér -

te el a leg jobb ered ményt.  Csa pat ban a
pé csi TÁSI nyert (147 pont) meg elõz ve a
gyu lai (183 pont) és a hód me zõ vá sár he -
lyi (190 pont) fu tó kat. A gödöllõi csa pa -
tok kö zül az Er kel a 18. , a Tö rök a 32.
he lyen vég zett. 

A fi úk (216 be fu tó) két és fél ki lo mé -
te res ver se nyé ben a nyír egy há zi Raska
Jó zsef gyõ zött. Csa pat ban Sajószentpéter
(153 pont), Kõ szeg (192 pont), Pécs (196
pont) volt az el sõ há rom sor rend je. 

A har ma dik kor cso por tos lá nyok nál
(2,5 km, 184 be fu tó) ka pos vá ri gyõ ze lem
szü le tett, Gyenesei Ju dit sza kí tot ta át el -
sõ ként a cél sza la got. A csa pat ver senyt a
gyu lai Implom Józseg is ko la (128 pont)
nyer te meg a szé kes fe hér vá ri Tó vá ros i
is ko la (181 pont) és a gyu lai 5. sz. is ko la
(185 pont) együt te se elõtt. A gödöllõi
Re for má tus Lí ce um csa pa ta – Guáry
Ale xand ra (39), Paulusz Bogáta (43),
Reznák Ale xa (54), Klincsek Krisz ti na
(109), Palágyi Il di kó (142) a he te dik he -
lyet sze rez te meg. A Tö rök Ig nác Gim ná -
zi um csa pa ta a 14. he lyen fe jez te be a
ver senyt. 

A fi úk nál 220-an tel je sí tet ték a négy
ki lo mé te res tá vot. A leg gyor sab ban
Turcsányi Já nos (Esz ter gom) fu tott. A

gödöllõi Nagy S. Miklós na gyot
lé pett elõ re – ta valy 24. volt – és
szo ros be fu tó ban a he te dik he lyen
ért cél ba. Csa pat tár sa So mo gyi
Ádám 18. he lyen vég zett. A csa -
pat ver senyt nagy fö lénnyel a pé csi
TÁSI (92 pont) nyer te a ba jai III.
Béla (166 pont) és a karcagi Ko -
vács M. (225 pont) is ko la elõtt. A
ne gye dik Karcag Gyõrffy I. csa pa -
ta mind össze egy pont tal csú szott
le a do bo gó ról. A gödöllõi Ha jós
Alf réd Ál ta lá nos Is ko la fu tói –
Nagy S. Miklós (7), So mo gyi
Ádám (38), Klacsán Ti bor (148),
Hangyási Kris tóf (162), Ocskai
Zol tán (166) a he te dik leg jobb
ered ményt ér ték el. A Pre mont rei
csa pa ta a 38. he lyet sze rez te meg. 

A ne gye dik kor cso port ban vég re
meg szü le tett az el sõ ha zai érem.
Az egyé ni ver seny ben ugyan nem
ke rült gödöllõi fu tó a leg jobb
nyolc kö zé, de a Re for má tus Lí ce -
um le ány csa pa ta (ké pün kön) –

Kiss Or so lya (30), Kelédi Ka ta lin (33),
Zsemberovszky Lin da (60), Nagy Hil da
(65), Csin ta lan Eri ka (114) – ki vá ló an
sze re pelt és a na gyon ér té kes má so dik
he lyet sze rez te meg. A há rom ki lo mé te -
res tá vot (186 be fu tó) a bu da pes ti Mol nár
Bar ba ra tet te meg a leg gyor sab ban. A
csa pat ver senyt az or szá gos dön tõ leg jobb
he lye zé si szá má val (71 pont) a veszp ré -
mi Lovassy gim ná zi um nyer te, a
gödöllõi Lí ce um (188 pont) és a bu da -
pes ti Köl csey (225 pont) elõtt. A ne gye -
dik Veszp rém (226 pont) és az ötö dik
Ceg léd (227 pont) mi ni má lis kü lönb ség -
gel szo rult le a do bo gó ról. A Tö rök Ig nác
Gim ná zi um csa pa ta (Durkó Eliána (61),
Mar tin An na (69), Sztarenszky Mag dol -
na (116), Eördögh Ré ka (155) a 14. lett a
ver seny ben. 

A fi úk nál (4,5 km, 178 be fu tó) szé kes -
fe hér vá ri Bokodi Ba lázs gyõ ze le mé nek
tap sol hat tak a cél ban. Szán tai Pé ter (Pre -
mont rei) a 31. , La ka tos Zsom bor (Tö -
rök) a 73. , Tóth Cse ri Ti bor (Tö rök) a
89. he lyen ért cél ba. A csa pat ver seny ben
a pé csi Szak kép zõ In té zet (91 pont) gyõ -
zött nagy fö lénnyel, má so dik Pécsvárad
(234 pont), har ma dik Ta má si (239 pont),
17. Tö rök Ig nác Gim ná zi um. 

Mezei futás – Diákolimpia

Gödöllõi ezüs tök az or szá gos dön tõ ben
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Terepke rék pá r tel je sít mény tú ra
Út vo nal: Gödöllõ (Vá ros há za); Antalhegy
(Babati út, Antalhegyi út); Incsõ (Te me tõ út);
Babatpuszta (Is tál ló Kas tély); Antalhegy
(Babati út – Antalhegyi út); Margita (ki lá tó);
Babatpuszta (Is tál ló Kas tély); Antalhegy
(Babati út Antalhegyi út); Incsõ (lõ tér); Szá rí -
tó pusz ta. (Ki rá lyi út); Al só park; Gödöllõ (Vá -
ros há za). Rajt, cél: Gödöllõ, Vá ros há za. Ne -
ve zés: 8–10 órá ig Gödöllõ Vá ros há za elõtt.
Ne ve zé si díj: 300 Ft. In du lás: 9–10 órá ig fo -
lya ma to san. A tú ra hossza: 39,9 km. Szint -
kü lönb ség: 700 m. Szint idõ: 6 óra (14 év
alat ti ak és 40 év fe let ti ek
szintidõkedvezményt kér het nek). A tú rát
szint idõn be lül tel je sí tõk fris sí tõt, em lék la pot
és ki tû zõt kap nak. A tú ra nem le zárt út vo na -
lon ha lad, ezért a KRESZ be tar tá sa kö te le zõ.
Bu kó si sak hasz ná la ta aján lott. Ren de zõ:
Margita 344,2 Tu risz ti kai és Sport Egye sü let.
Ér dek lõd ni le het: Pálffy Ti bor, 421737. g

Utcai kosárlabda
Ebben az évben negyedik alkalommal ren-
dezik meg a Pest Megyei Utcai Kosárlabda
Bajnokságot, melyet a Pest Megyei
Sportigazgatóság, a Kosárlabda Szövetség,
a Diáksport Szövetség és a rendezõ városok
közösen szerveznek. A bajnokság fordulói-
nak idõpontjai: május 1. Vác, május 6.
Nagykõrös, május 27. Gödöllõ, május 28.
Monor, június 3. Szentendre, június 17.
Százhalombatta. A hat forduló alapján
legtöbb pontot elérõ csapatok elnyerik Pest
Megye Utcai Kosárlabda Bajnoka címet. A
pontszámítás fordulónként: I.hely 5 pont,
II.hely 3 pont, III.hely 2 pont, részvételért 1
pont. Az induló korcsoportokat múlt heti szá-
munkban olvashatták. Minden csapat for-
dulónként legalább három mérkõzést játszik.
Nem kötelezõ mindegyik fordulóban indulni.
A bajnokságra benevezett csapatok minden
forduló elõtt 48 órával kötelesek telefonon,
vagy személyesen jelezni indulási
szándékukat a városi      szervezõbizottsá-
gon. Városháza II.e. 224.szoba, Pánker
László, Szabó Tamás (hétfõ-péntek 8-16 óra
között) tel.: 420-411/140 mellék.
A nevezési díj 6 000 Ft, ezért minden csapat
négy pólót kap, és részt vehet a hat for-
dulóban. A nevezési lapon olvasható a
nevezéssel, a játékszabályokkal és a díjazás-
sal kapcsolatos információk. Nevezni a
hatezer forint befizetésével lehet a fent
megadott irodán. A bajnokságban legtöbb
csapatot indító két város 5-5 mobil palánkot
kap a Pest Megyei Sportigazgatóságtól. g

HÍREKA leg idõ seb bek ver se nyé ben is mét
gödöllõi érem nek örül het tünk. A lá nyok
3 ki lo mé te res ver se nyé ben (139 be fu tó)
óri á si harc folyt a do bo gós he lye zé se -
kért. A vé gig jól fu tó Er dé lyi Esz ter erõs
ira mot dik tált, amit csak né há nyan bír -
tak a töb bi ek kö zül. A cél egye nes ben
azon ban a bu da pes ti Papp Krisz ti na
meg elõz te õt, így a gödöllõi fu tó ezüst
ér met szer zett. A premontreis Pál Nó ra
30. lett. 

A csa pa tok kö zött két gödöllõi együt -
tes is be ke rült a leg jobb nyolc kö zé. A
ver seny vég ered mé nye 1. Veszp rém (112
pont), 2. Mis kolc (141 pont), 3. Sze ged
(151 pont), 4. Bu da pest (151 pont), 5.
Re for má tus Lí ce um – Er dé lyi Esz ter (2),
Rébb Ani kó (21), Var ga Krisz ti na (42),

De á ki Mó ni ka (91), Koncz Emõ ke (118)
– (156 pont), 6. Kecs ke mét (164 pont), 7.
Tö rök Ig nác Gim ná zi um – Kis Gyön gyi
(19), Ta kács Eni kõ (44), Gácsi Ju dit
(46), Hankó Zsu zsa (64), Sza bó Bri git ta
(76) – (173 pont). 

A fi úk ötez res ver se nyét 181-en tel je -
sí tet ték. Egyé ni ben a szek szár di Ko vács
Krisz ti án gyõ zött. A Pre mont rei csa pa tá -
ból Dóczi Gá bor (50) ér te el a leg jobb
ered ményt, Harkányi Nán dor (87) és
Holzmann Oli vér (97) ke rült be az el sõ
száz ba. Csa pat ban Sze ged, Bu da pest,
Szol nok volt a do bo gó sok sor rend je, a
Pre mont rei csa pa ta 18. he lyen zár ta a
ver senyt. 

-esz-
fo tó: Kissné
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon,
április 25-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 13. szám  rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Rám te kint párt fo gón e szá zad,
Rám gon dol szánt ván a pa raszt.”

A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nyát
nyer ték: Verók Il di kó, Ka zin czy kör út 26.
I/4. (1000 Ft); Kusnyarik Istvánné, Ti sza
u. 16. (600 Ft); Obermann Zoltánné, Er -
zsé bet kr t. 11. IV/15. (500 Ft); Sza bó
Józsefné, Szõ lõ u. 14. I/5. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer  te: Dobay Or so lya, Hunyadi u. 40.;
Baisánszki Imréné, Gé bics u. 12. g
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