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Segélykoncert
Pén te ken a gödöllõi mû ve lõ dé si köz -
pont ban ke rült sor an nak az egész or -
szá got át fo gó jó té kony sá gi gá la mû sor-
so ro zat nak az el sõ elõ adá sá ra, amit az
ár víz- és bel víz ká ro sul tak meg se gí té sé re
szer ve zett a Ma gyar Pol gár mes te rek
Egye sü le te és a Nem ze ti Kon zer va tív Fó -
rum. Gémesi György a meg je len te ket kö -
szönt ve ar ról szá molt be, hogy a
Gödöllõrõl in du ló kez de mé nye zés má ris
szá mos te le pü lé sen ta lált vissz hang ra;
min den me gyé ben lesz leg alább egy elõ -
adás. (2. oldal)

Testületi ülés
Ren de le tet al ko tott a kép vi se lõ-tes tü let az
érin tett in gat lan tu laj do no sok kez de mé nye -
zé sé re, 60 szá za lé kos ön kor mány za ti rész -
vál la lás sal meg va ló su ló út- jár da és csa pa -
dék víz-el ve ze tés épí té sek szer ve zé sé rõl és
fi nan szí ro zá sáról. A vá ros pol gá rai igény -
lik, hogy sa ját pén zük fel aján lá sá val és ön -
kor mány za ti rész vál la lás sal le gyen le he tõ -
ség Gödöllõn út-, jár da, és csa pa dék víz-el -
ve ze tés épí té sé re. E be ru há zá sok össze -
tett sé ge azon ban a ter ve zés tõl a ki vi te le zé -
sig igény li az érin tett in gat lan tu laj do no sok
össze fo gá sát, és en nek a jo gi sza bá lyo zá -
sa is szük sé ges. (4. oldal)

Ballagás
„Egy Gerbert ne vû fran cia tu dós-szer ze tes
ked vét lel te a kü lön bö zõ fi zi kai kí sér le tek -
ben, de leg na gyobb al ko tá sa még is az volt,
hogy a ró mai szá mok he lyett õ al kal maz ta
elõ ször Eu ró pá ban az arab szá mo kat – így
a szá mo lást hi he tet le nül fel gyor sí tot ta. Nos
ez a szer ze tes 999-ben II. Szil vesz ter né ven
pá pa lett. Õ volt az, aki szor gal maz ta, hogy
Ist ván kap ja meg a nyu ga ti, ke resz tény és
ci vi li zált vi lág hoz va ló tar to zás jel kép ét: a
ko ro nát. Ez a tör té nel mi ese mény ar ra ta nít
min ket, hogy az is ko la ne csak a tu do mány,
a szá raz is me ret anyag át adá sát szol gál ja,
ha nem le gyen egy ben for má ló ja is az
egyén nek. (14. oldal)

Fotó:Balázs Gusztáv
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P én te ken a gödöllõi mû ve lõ dé si köz -
pont ban ke rült sor an nak az egész or -
szá got át fo gó jó té kony sá gi gá la mû -

sor-so ro zat nak az el sõ elõ adá sá ra, amit az ár -
víz- és bel víz ká ro sul tak meg se gí té sé re szer -
ve zett a Ma gyar Pol gár mes te rek Egye sü le te
és a Nem ze ti Kon zer va tív Fó rum. A prog -
ram fõ véd nö kei Gémesi György pol gár mes -
ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ és Koppánné dr.
Ker tész Mar git or szág gyû lé si kép vi se lõ vol -

tak, a mû sor ban fel lé põ mû vé szek tisz te let dí -
ju kat aján lot ták fel. Az el sõ elõ adást a
gödöllõiek szá má ra hir det ték meg, az ezt kö -
ve tõ má so dik ra me gyénk pol gár mes te re it és
vál lal ko zó it vár ták a szer ve zõk.

Gémesi György a meg je len te ket kö -
szönt ve ar ról szá molt be, hogy a Gödöllõrõl
in du ló kez de mé nye zés má ris szá mos te le -
pü lé sen ta lált vissz hang ra; min den me gyé -
ben lesz leg alább egy elõ adás. Az ese mé -
nyek a min den nap ok szint jén tör té nõ össze -
fo gást pél dáz zák: vá ros unk ban Remsey

And rás tíz ké pet aján lott fel Var ga Já nos, a
Gödöllõi Ga lé ria tu laj do no sa köz re mû kö -
dé sé vel. Az ügy ér de ké ben so kan meg moz -
dul tak; meg vet ték a je gyet, il let ve el jut tat -
ták ado má nyu kat azok is, akik nem tud tak
el jön ni a ren dez vény re.

Az est egyik dísz ven dé ge Sza bó Pé ter,
Tiszadob pol gár mes te re volt: töb bek kö zött
az ot ta ni gá ton is dol goz tak gödöllõi ön -
kén te sek. A má sik dísz ven dég, Páz mány
Pé ter, Dunaszerdahely pol gár mes te re a kö -
zön ség hez szól va el mond ta, hogy Szlo vá -

Kon cert az ár víz ká ro sul ta kért
Egy or szá gos so ro zat kez de te

Pázmány Péter dunaszerdahelyi polgármester és Gémesi György

Maczkó Mária Pintea János

A Gödöllõi Fiatal Mûvészek



Riport • 3Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 18.

Ön miért segít?

Varga János
Fontos, hogy sok ember
érezze át annak a sú lyát,
hogy segíteni kell. Egyik
módja, hogy el jönnek
egy ilyen mûsorra, vagy
meg vá sárolnak egy erre
a célra felajánlott képet.

Remsey András
Úgy gondoltam, a be lé -
põ megvásárlásánál töb-
bet is tudok segíteni. Ha
már a gáton nem lehet-
tem ott, a képekkel válla -
lok részt az erõ fe szí té -
sek bõl.

Szatmáry Béláné
Elsírom magam rögtön.
Addig, amíg nekünk jó
dolgunk van, semmi
gon dunk-bajunk, a Tisza
mentén szenvednek az
emberek. Azért jöttünk,
hogy rajtuk segítsünk.

Katonáné
Kármán Katalin
A mi családunk már
adakozott. A mûsorra a
szervezõk és a mû vé -
szek iránti tiszteletbõl és
há lából jöttem el, mivel
õk ezzel segítenek.

Pásztor Ferencné
A mai világban fon to -
sabb, mint va la ha, hogy
érezzük az összetar to -
zást, és se gít sünk egy -
má son a szükséghely -
zetben. Örülök ennek az
össze fo gásnak.

Ádám Pál
Szeretnék azoknak se -
gíteni, akiket ilyen nagy
kár ért. Ha ilyen csekély
mértékben is, de sokan
járulnak hozzá a fela-
jánlásokhoz, akkor az
nagy  erõt jelenthet.

Kép: M. B.
Szöveg: R. G.

MEGKÉRDEZTÜK

ki á ban mint egy hat száz te le pü lé sen al kot
több sé get a ma gyar ság. A Ma gyar Ön kor -
mány zat ok Szö vet sé ge és a Ma gyar Pol -
gár mes te rek Egye sü le te meg tar tó kap cso -
la to kat je lent a ma gyar ság szét sza kí tott sá ga
el le né ben. Dunaszerdahelyrõl is dol goz tak
ön kén te sek a ti szai ár víz nél, a fel vi dé ki
magyarlakta te le pü lé se ken is szer vez nek
jó té kony sá gi mû so ro kat, gyûj tést az ár víz -
ká ro sul tak ja vá ra. Egy mátyusföldi, há rom -
ezer-nyolc száz lel kes köz ség má ris egy mil -
lió fo rin tot jut ta tott el a baj ba ju tot tak nak.

Az est há zi gaz dá ja Bõzsöny Fe renc, a Ma -
gyar Rá dió nyu gal ma zott fõ be mon dó ja volt.
A szá mos mû fajt fel vo nul ta tó, szín vo na las
mû sor ról ven dég és he lyi mû vé szek gon dos -

kod tak. Fel lé pett Pé csi Il di kó, Né meth Kris -
tóf, Géczi Eri ka, Ma da rá szi Lász ló, Pánker
Lász ló, Prém Ka ta lin, Rehorovszky Gá bor,
Pintea Já nos, aki ti zen egy éve sen a Károli
Gás pár kán tor kép zõ hall ga tó ja, a Gödöllõi
Fi a tal Mû vé szek Egye sü le té nek tag jai, Láng
Gab ri el la és Tör pé nyi Sán dor zon go ra mû vé -
szek, a Gödöllõ Tánc együt tes szó ló tán co sai a
Fix Stimm Ze ne kar kí sé re té vel és Maczkó
Má ria nép dal éne kes. Arany Já nos egyik ver -
sét Gémesi György sza val ta, aki már nem
elõ ször mu tat ko zott be elõ adó ként. Raj ta kí -
vül né pes csa lád já nak tag jai is fel lép tek, az
ár víz ká ro sul ta kon se gí ten dõ.

B. G.–R. G.
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan

Két elõadás között

Bõzsöny Ferenc és a diákok



Ren de le tet al ko tott a kép vi se lõ-tes tü -
let az érin tett in gat lan tu laj do no sok
kez de mé nye zé sé re, 60 szá za lé kos
ön kor mány za ti rész vál la lás sal meg va -
ló su ló út- jár da és csa pa dék víz-el ve -
ze tés épí té sek szer ve zé sé rõl és fi nan -
szí ro zá sáról.

A vá ros pol gá rai igény lik, hogy sa ját pén -
zük fel aján lá sá val és ön kor mány za ti rész -
vál la lás sal le gyen le he tõ ség Gödöllõn út-,
jár da, és csa pa dék víz-el ve ze tés épí té sé re.
E be ru há zá sok össze tett sé ge azon ban a
ter ve zés tõl a ki vi te le zé sig igény li az érin -
tett in gat lan tu laj do no sok össze fo gá sát, és
en nek a jo gi sza bá lyo zá sa is szük sé ges.

Mi vel a 114 ki lo mé ter hosszú bel te rü -
le ti út há ló zat ból csak 50 ki lo mé ter szi lárd
bur ko la tú, az éssze rû ség azt dik tál ja, hogy
el sõ sor ban a bel te rü le ti út há ló zat épül jön
ki és azon be lül is a la kó öve ze ti ut cák,
jár dák, csa pa dék víz-el ve ze té sek. A bel te -
rü le ten el he lyez ke dõ üdü lõ öve zet ut cái
nem tar toz nak a ren de let ha tá lya alá.

Gaz da sá gos sá gi szem pont ok mi att ön -
kor mány za ti hoz zá já ru lás út épí tés re csak
azok ban az ut cák ban ad ha tó, me lyek ben
már meg épül tek a szük sé ges köz mû vek
(víz, gáz, vil lany, szenny víz csa tor na, te -
le fon). A ren de let ér tel mé ben az épí tõ
kö zös ség be lü gye, hogy ho gyan oszt ja
fel az épí té si költ ség rá esõ ré szét.

Amennyi ben a kö zös fej lesz tés nek nincs
aka dá lya, de nin cse nek ki vi te le zés re al -
kal mas ter vek, azok el ké szít te té se a szer -
ve zõ dõ épí tõ kö zös ség fel ada ta.

A kö vet ke zõ esz ten dei vá rosi költ ség -
ve té si ja vas lat össze ál lí tá sá nál fi gye lem -
be ve he tõ pá lyá za tok be adá si ha tár ide je
min den év ben au gusz tus 30. Ezt kö ve tõ -
en hat hét alatt elõ ze tes aján la tok kér he -
tõk be a vál lal ko zók tól. Az aján la tok is -
me re té ben ok tó ber 15-ig kell tá jé koz tat ni
az épí tõ kö zös sé ge ket a vár ha tó brut tó
költ sé gek rõl, ami alap ján azok nak ok tó -
ber 30-ig nyi lat koz ni uk kell, hogy vál lal -
ják-e a rá juk esõ költ sé get.

Az ér vé nyes pá lyá za to kat a vá ros fej -
lesz té si, kör nye zet vé del mi és föld mû ve -
lés ügyi bi zott ság no vem ber 30-ig el bí rál -
ja, rang so rol ja, ja vas la tot ké szít azok be -
épí té sé re a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be.
Az épí tõ kö zös ség nek leg ké sõbb a kö vet -
ke zõ év ja nu ár 15-ig az ön kor mány zat
le té ti szám lá já ra kell utal nia a rá esõ
költ ség fe de ze tét. A költ ség ve tés ter ve -
zé sé nél csak pénz ügyi leg meg ala po zott
pá lyá za tok ve he tõk fi gye lem be. Az éves
költ ség ve tés el fo ga dá sát kö ve tõ en,
amennyi ben a fej lesz tés ön kor mány za ti
ré szét a költ ség ve tés tar tal maz za, a meg -
va ló sí tás köz be szer zé si el já rás ke re té ben
meg va ló sít ha tó.

G. B.
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Összedobják a pénzt
Út- és járdaépítés a lakosság bevonásával

Épí té si tel kek
Vá ros unk ban alig ta lál ni, hat mil lió fo rin tos
ár alatt pe dig nincs is az összes köz mû -
vel ren del ke zõ épí té si te lek. Jó be fek te -
tés nek ígér ke zik te hát az, hogy az ön kor -
mány zat no vem ber 15-ig elõ köz mû ve sí ti
Máriabesnyõn az Õz ut ca men ti 81 in gat -
la nát. A kép vi se lõk egy han gú lag egyet ér -
tet tek a be ru há zás meg in dí tá sá val és jó -
vá hagy ták a be szer zé si cél ok mányt. g

Köz ala pít vá nyi be szá mo lók
A múlt év ben 136 gödöllõi csa lád for dult tá -
ma szért a Se gít ség Köz ala pít vány hoz. Eb -
bõl 116 re zsi hát ra lé kos pá lyá zat volt, a töb -
bi egyéb ké re lem. A pá lyá za ton 106 igény lõ
ka pott tá mo ga tást. A köz ala pít vány ta va lyi
egy mil lió 610 ezer fo rin tos be vé te le a bap -
tis ta egy ház 17 ezer fo rin tos ado má nyá ból
,a Digitel 2002 530 ezer fo rin tos tá mo ga tá -
sá ból, a sze mé lyi jö ve de lem adó 1 szá za lé -
kos fel aján lá sa i ból (561 ezer fo rint) és az
503 ezer fo rin tos ka mat be vé tel bõl te võ dött
össze. Se gély re és köz mû hát ra lék ki fi ze té -
sé re két mil lió fo rin tot köl töt tek. A Gödöllõi
Új Mû vé szet Köz ala pít vány ta valy az ön kor -
mány zat tól egy mil lió, a kul tu rá lis mi nisz té ri -
um tól 734 ezer fo rin tos tá mo ga tás ka pott,
össze sen 3,2 mil lió fo rint be vé tel re tett
szert. Ki adá sa 2,627 mil lió fo rint volt. 1998
jú li u sá tól köz re mû kö dé sé vel két rep re zen ta -
tív nagy ki ál lí tás és hat ka ma ra-ki ál lí tás va ló -
sult meg a Körösfõi ut cai al ko tó ház ban. g

HÍREK

Má jus 22.: Semmelweis u. (3 db); Mik -
száth K. u. (3 db) Kandó K. u. Kot lán u. -
Szé che nyi u. kö zé (1 db); Kandó K. u. Tol -
di u. - Szé che nyi u. kö zé (1 db) Kandó K.
u. Tol di u. és Er kel u. kö zé (1 db)
Má jus 24.: Mó ra F. ut ca kö ze pé re (1 db);
Mó ricz Zs. u. (1 db); Vi rág u. 9. (1 db)
Táncsics M u. Kos suth La jos - Körösfõi K.
A. u. kö zé (1 db); Táncsics M u. 28. (1
db); Kot lán S. u. - Táncsics u. sa rok (1
db); Táncsics M. u. - Szé che nyi u. sa rok
(2 db); Röges u. - Ka zin czy u. sa rok (1
db)
Má jus 26.: Dó zsa Gy. u.76. (1 db); Dó zsa
Gy. u. Víz mû tõl vissza a 3. ház elé (1 db);
Röges u. 23. (1 db); Röges u. vé gé re (1
db); Ka zin czy u.8. (1 db); Körösfõi u. -
Dó zsa u. sa rok (1 db); Pe tõ fi tér 1. (1 db);
Bajcsy Zs. u. kö ze pe (1 db) Bajcsy Zs. u.
bo ro zó (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER

Az Er zsé bet park szom széd sá gá ban
fek szik az a fél hek tá ros Táncsics Mi -
hály úti in gat lan, ame lyet ta valy már -
ci us ban je lölt ki ér té ke sí tés re a kép vi -
se lõ-tes tü let. A tel ken a volt lõ tér ro -
mos al épít mény-ré szei és tér bur ko la -
tai ta lál ha tók, meg je le né se mél tat lan
kör nye ze té hez. 

A dön tés ho zók meg ha tá roz ták, hogy az
in gat lant sport cé lú fel hasz ná lás ese tén
13, egyéb vál lal ko zá si cé lú fel hasz ná lás
ese tén 21 mil lió fo rint irány ár ral pá lyáz -
tat ják meg. 

A ha tár idõn be lül a kerepesi Szilas-
Metál Kft. és a bu da pes ti Metzger Ist ván

nyúj tott be aján la tot egya ránt sport cél ra,
13 mil lió, il let ve 9,1 mil lió fo rin tos vé -
tel ár ral. Mi vel a má so dik pá lyá zó aján la -
ta nem ter jedt ki a vé tel ár fe de ze té nek
iga zo lá sá ra, el bí rá lás ra al kal mat la nak
mi nõ sült.

A Szilas-Metál Kft. aján la tát elõ ször
az ön kor mány zat vá ros fej lesz té si, kör -
nye zet vé del mi és föld mû ve lés ügyi bi -
zott sá ga is mer te meg és tá mo gat ta a be -
nyúj tott épí té sze ti váz lat ter vet. Ezu tán a
gaz da sá gi bi zott ság üz le ti és gaz da sá -
gos sá gi szem pon to kat ér té kel ve ja va sol -
ta el fo ga dás ra az aján la tot, amit a kép vi -
se lõ-tes tü let nagy több ség gel meg is
szív lelt. 

A kft. net tó 98 mil lió fo rint ér té kû, a
vá rosi tö meg sport igé nye it is ki elé gí tõ
sport köz pon tot ter vez fel épí te ni a te rü le -
ten.

G. B.

Lõtérbõl sportközpont

A Szilas-Metál nyert



A Gödöllõi Pi ac Kft. volt ügy ve ze tõ
igaz ga tó já val szem ben kár té rí té si per
in dí tá sát kez de mé nye zi a kép vi se lõ-
tes tü let. A vá rosi pi ac mû köd te té sé re,
va la mint a Hamvay-kúria és a pi ac el -
he lye zé sét szol gá ló in gat lan-együt tes
ke ze lé sé nek és üze mel te té sé nek el lá -
tá sá ra lét re ho zott tár sa ság 1999-et 7,6
mil lió fo rin tos vesz te ség gel zár ta.

A má jus 11-én tár gyalt és el fo ga dott elõ -
ter jesz tés sze rint az ügy ve ze tõ igaz ga tó
nem egyez tet te az al kal ma zot tak lét szá -
mát és a sze mé lyi jut ta tást, át gon do lat -
lan volt a fel vett dol go zók mun ka kö ri
be osz tá sa, át fe dés mu tat ha tó ki az al kal -
ma zot tak kö te le zõ fel ada ta és az al vál -
lal ko zói meg bí zá sok kö zött. Így pél dá ul
1 mil lió 861 ezer fo rin tot fi zet tek ki kar -

ban tar tás ra, ugya nak kor 1999. szep tem -
ber tõl ha vi 80 ezer fo rint bé rért kar ban -
tar tót is al kal maz tak. Az ügy ve ze tõ nek
nem volt fel ha tal ma zá sa a szak kép zett -
sé get nem igény lõ mun ká ra köz tiszt vi se -
lõi bé re ket ad ni és a jut ta tá si kört is eh -
hez iga zí ta ni. Egy mil lió fo rin tos több let -
ki adás ke let ke zett a ta ka rí tás ban, fél-fél -
mil li ós a hát rá nyos táv fû té si szer zõ dés
és a túl zott gya ko ri sá gú sze mét szál lí tás
mi att. A kép vi se lõk több sé ge ál tal meg -
sza va zott elõ ter jesz tés azt is tar tal maz za,
hogy a pi ac 24 órás õr zé se csak annyi -
ban volt in do kolt, hogy a disz pé cser
szol gá la tot kel lett fo lya ma to san el lát ni,
kü lön pi a ci õr zõ-vé dõ fel ügye lõ meg bí -
zá sa in do ko lat lan volt. A kft-t emi att 1,7
mil lió fo rint hát rány ér te.

G. B.

A vá rosi pi a cot Gödöllõn is a pi a ci ver -
seny mû köd te ti. Fel te he tõ en a fel újí tás
és bõ ví tés utá ni szín vo na la sabb kör nye -
zet, inf rast ruk tú ra és a nagy ke res let kö -
vet kez té ben oly kor nem csak a ve võk,
ha nem a ke res ke dõk, ter me lõk is sor -
ban áll nak, hogy be bo csá tást nyer je nek
por té ká ik kal. Ezért is volt pél dá ul szük -
ség moz gat ha tó asz ta lok ké szí té sé re az
ud va ri áru sí tás hoz.

A kép vi se lõ-tes tü let fe lül vizs gál ta a pi ac
áru sí tó he lye in és üz le te i ben al kal ma zott
bér le ti dí ja kat, me lyek nek, mint ta valy, úgy
az idén is fe dez ni ük kell az el is mert és el fo -
gad ha tó üze mel te té si és fenn tar tá si költ sé -
ge ket. Az ön kor mány zat a több száz mil lió
fo rin tos be ru há zás költ sé gét a jö võ ben sem
ter he li a ke res ke dõk re, hi szen az szá muk ra
meg fi zet he tet len len ne. Ez a tá mo ga tás a
vá ros hoz zá já ru lá sa volt ah hoz, hogy la kói
méltó kö rül mé nyek kö zött sze rez zék be

töb bek kö zött a zöld sé get és gyü möl csöt
egy olyan vi lág ban, amely nek be vá sár ló -
köz pont jai pár perc re Gödöllõtõl lég kon di -
ci o nált csar no kok ban fo gad ják a vá sár ló kat.

Az ön kor mány zat – fi gye lem mel az
üze mel te tés biz ton sá gá nak kö ve tel mé nyé re,
az inf lá ció mér té ké re, va la mint ar ra a kö rül -
mény re is, hogy a kö vet ke zõ év ele jén az
ener gia árak vár ha tó an is mét emel ked ni fog -
nak – tíz szá za lék kal emel te a bér le ti dí ja kat
2000 szep tem ber el se jé tõl az azt kö ve tõ egy
év re. Az õs ter me lõi asz ta lok éves és fél éves
bér le ti dí jai is 10 szá za lék kal emel ked nek,
200-ról 300 fo rint ra drá gul vi szont a na pi -
jegy a sta bil asz ta lo kon, a moz gat ha tó kon
pe dig 300-ról 400-ra, hi szen a pi a cot üze -
mel te tõ cég nek is több a ve szõd sé ge azok -
kal. Ha va la me lyik bér lõ nem él a szer zõ -
dés meg hosszab bí tá sá nak le he tõ sé gé vel,
ak kor a bér be vé tel le he tõ sé gét nyil vá no san
köz zé kell ten ni. 

G. B.
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Verseny a piacon
Szep tem ber tõl emelkednek a bér le ti dí jak

Parkolócsere
A Gödöllõi Pi ac Kft. üze mel tet he ti a jö -
võ ben a pi ac alat ti mély par ko lót. A vá -
ros 315 fi ze tõ par ko ló hely ét bér lõ VM &
V Kft. a múlt év nya rán kö tött öt év re
szó ló szer zõ dést a vá ros sal. Az ed di gi
ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a vál -
lal ko zás ke re tei kö zött a mély par ko ló
nem üze mel tet  he tõ gaz da sá go san;
szol gál ta tá sa it csak ak kor le het cél sze -
rû en és gaz da sá go san bõ ví te ni, ha az
épü let rész nek egy üze mel te tõ je van.  A
VM & V Kft. üze mel tet he ti ugya nak kor a
jö võ ben a kas tély elõt ti 62 fi ze tõ par ko -
ló he lyet, ahol al kal ma zot ta i nak a mû -
em lé ki kör nye zet hez il lõ öl tö zék ben kell
dol goz ni uk. g

Nye re sé ges volt tavaly
a VÜSZI

Huszonkétmillió fo rin tos nye re ség gel
zár  ta a múlt évet az ön kor mány za ti ala -
pí tá sú VÜSZI Kht. Mi vel a köz hasz nú
szer  ve ze tek re vo nat ko zó tör  vé nyek
nem te szik le he tõ vé az ered mény ki vo -
ná sát, azt a te vé keny sé ge el lá tá sá hoz
szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re for -
dít hat ja. A kép vi se lõ-tes tü let dön tött is
en nek a fel hasz ná lá sá ról. A leg je len tõ -
sebb té tel egy 15 mil lió fo rin tos föld -
mun ka gép vá sár lá sa, amely az utak
kar ban tar  tá sát se gí ti majd. Kis te her au -
tót is ve het a kht. a gyep mes te ri te vé -
keny ség hez. Bõ vít he tik a te me tõ ben a
két sze mé lyes ur na fül ké ket, egy mil lió
fo rint ra egé szít he tik ki a tár sa ság la kás -
épí té si alap ját. Több ütem ben, 16,6
mil lió fo rin tér t kor sze rû sí ti a VÜSZI a
sze mét te le pi ka put, a be lép te tõ rend -
szer t és a hoz zá kap cso ló dó épít mé -
nye ket. Az el sõ rész let fe de zet étül a
múlt évi nye re ség bõl 2,3 mil lió fo rin tot
hasz nál hat fel. g

HÍREK

Fel ha tal ma zás nél kül
Vesz te ség gel zárt a pi ac kft.

Má jus 22-29.: Kígyó Gyógyszertár
Gödöllõ, Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Ked ves pá ci en se i met ér te sí tem, hogy
2000. má jus 22-tõl jú ni us 14-ig, ta nul -
má nyi sza bad ság mi att, ren de lé sem szü -
ne tel. Ez idõ alatt dr. Oravecz Lász ló he -
lyet te sít a II. ren de lõ ben, sa ját ren de lé si
ide jé ben. Te le fon: 410-341.
Meg ér té sü ket köszönöm!

Dr. Szkalák Ilo na

RENDELÉSI IDÕ-VÁLTOZÁS

Május 13-14.: Dr. Csernai Ferenc
Mogyoród, Rákóczi u. 7. Tel.: (20) 9457-816

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Ju gosz láv
rob ba nás ve szély
Egy re in kább rob ba nás ve szé lyes sé vá lik a
hely zet dé li szom szé dunk nál. A Milo sevics-
rezsim agó ni á já val pár hu za mo san egy re na -
gyobb a ve szé lye an nak, hogy az or szág pol -
gár há bo rú ba süllyed. Ezt a ten den ci át erõ sí tik
a ha ta lom fo ko zó dó erõ sza kos lé pé sei: tün te -
té sek szét ve ré se, tö me ges le tar tóz ta tá sok,
rend õri meg fé lem lí tés, il let ve a rom ló köz biz -
ton ság: eb ben az év ben már több vé res le szá -
mo lás ra is sor ke rült, mely nek ál do za tai a
Milosevicshez kö zelál ló köz is mert po li ti ku sok-
üz let em be rek (a leg is mer tebb ál do zat a hír -
hedt Arkan ka pi tány volt, de ilyen kö rül mé -
nyek kö zött halt meg a ju gosz láv kor mány
egyik mi nisz te re és most a hét vé gén a vaj da -
sá gi kor mány fõ is). A gyil kos sá gok hát te re
nem tisz tá zott: le het nek egy fe lõl po li ti kai in dít -
ta tá sú ak, de le het nek ‚üz le ti’ ere de tû vi ták is a
le szá mo lá sok hát te ré ben. Ami bi zo nyos: az
erõ szak a ju gosz láv po li ti kai élet ré sze lett.

Pe dig ta valy õsszel úgy tûnt, hogy ha tal ma
meg õr zé se vé gett nem kell Milo sevicsnek ke -
mé nyebb esz kö zök höz nyúl nia. Az el len zék
meg tet te ezt he lyet te az zal, hogy kép te len volt
bár mi fé le egy sé ges fel lé pés re (fõ leg a két leg -
na gyobb tö mö rü lés, a Djindjics ve zet te Szö -
vet ség a Vál to zá so kért és a Vuk Draskovics
ál tal fém jel zett Meg új ho dás moz ga lom állt éle -
sen egy más sal szem ben). Az al ka lom a rend -
szer vál tás ra pe dig ki tû nõ volt: a NA TO légi -
csapásai nyo mán Milosevics kény te len volt
ki von ni csa pa ta it a több sé gé ben al bá nok lak ta
Ko szo vó ból, ami nagy va ló szí nû ség gel el is
ve szett a szerb ség szá má ra. Az el len zék
azon ban kép te len volt ki ját sza ni ezt a kár tyát:
az össze fo gás he lyett azon vi tat koz tak, hogy
mi lyen úton dönt sék meg a re zsi met (rög tön
tart sa nak-e vá lasz tá so kat, vagy elõbb le gyen
egy át me ne ti kor mány), ki le gyen az el len zék
ve ze tõ je, stb. Milosevics ezt az idõt ha tal ma
sta bi li zá lá sá ra for dí tot ta, az eset le ges rend kí -
vü li vá lasz tá sok pe dig le ke rül tek a na pi rend rõl.
Az év ele jén vég re meg szü le tett az el len zé ket
tö mö rí tõ egy ség front, mely azért még meg le -
he tõ sen in ga tag, és ez a lé pés a rend szer ke -
mé nyebb fel lé pé sét is von ta ma ga után. Má -
jus ele jén sú lyos in ci dens re ke rült sor
Pozsarevácon: JUL-os ak ti vis ták (a ha tal mon
lé võ Ju gosz láv Bal ol dal tag jai) meg tá mad tak
és bán tal maz tak több Otpor (El len ál lás, el len -
zé ki di ák moz ga lom) ta got. A fe szült ség az óta
sem eny hült a vá ros ban és kör nyé kén, a ro -
ham rend õr ség gya kor la ti lag tel je sen le zár ta a

KITEKINTÕ

A gödöllõi ön kor mány zat nem örö költ
a múlt ból je len tõ sebb föld te rü le te ket,
ezért ki emelt fel adat ként kell ke zel ni
an nak hasz no sí tá sát, ami van. A föld -
hasz no sí tás nak olyan pro filt kell ad ni,
amely il lesz ke dik a tra dí ci ók hoz, de
irá nyult sá ga az EU fe lé mu tat.

A ha gyo má nyos me zõ gaz da sá gi mû ve lés
Gödöllõ tér sé gé ben nem meg ha tá ro zó
ága zat; az el múlt évek ben a nagy üze mek
is le épül tek. Ugya nak kor az egyé ni vál -
lal ko zá sok és az õs ter me lõk sze re pe erõ -
sö dik. A kül te rü le ti ön kor mány za ti föld -
te rü le tek el he lyez ke dé se és ter mõ ké pes -
sé ge ked ve zõt len, ami gá tol ja a ha té kony
gaz dál ko dást. Ezek nek tar tós bér be adá sa
a leg sze ren csé sebb hasz no sí tá si mód. A
boncsoki te rü le ten töb ben sze ret nék hob -
bi te lek nek meg ven ni az ön kor mány za ti
in gat la no kat.

A ked ve zõbb el he lyez ke dé sû, a sztrá -
dá tól jól meg kö ze lít he tõ és egy tömb ben
lé võ ön kor mány za ti te rü le tek hasz no sí tá -
sá nak leg gaz da sá go sabb mód ja az ipa ri
cé lú fel hasz ná lás; igaz, ez csak a tel jes
inf rast ruk tú ra ki épí té se után le het sé ges,
ami ko moly be ru há zá si költ sé ge ket von
ma ga után. Azon ban a te le pü lés fej lesz -
té sé hez szük sé ges for rá so kat, az eze ken

a te rü le te ken meg ter melt ipar ûzé si adó
biz to sít hat ja.

A bel te rü le ti in gat la nok hasz no sí tá sá -
nál egy re in kább ter jed a la kó par ki jel le -
gû fel hasz ná lás. So kan köl töz nek ki Bu -
da pest rõl, ezért ko moly ke res let van a la -
kó tel kek iránt.

A vá ros köz pont ban ta lál ha tó ön kor -
mány za ti in gat la nok ér té ke sí té se biz to -
sít ja leg job ban azt a fel té telt, hogy az új
tu laj do nos ma gán tõ ké je se gít sé gé vel, a
la kos ság igé nye i nek leg in kább meg fe le -
lõ ke res ke del mi, szol gál ta tó vagy ide -
gen for gal mi pro filt ala kít son ki.

Gödöllõ je len tõs tu risz ti kai po ten ci ál -
lal ren del ke zik, és en nek az ága zat nak a
fej lesz té se egy re több em ber meg él he té -
sét je len ti. A vá ros nagy ban hoz zá já rult a
kas tély prog ram fel gyor sí tá sá hoz, ami kor
ön kor mány za ti föld te rü le te ket apportált
az ala ku ló Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht-
ba.

A la kos ság élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sát
szol gál ja a rek re á ci ós le he tõ sé gek fej -
lesz té se, ezért a gép jár mû vel könnyen
meg kö ze lít he tõ, zöld öve ze ti ön kor -
mány za ti in gat la nok sport és kul tu rá lis
cé lú fel hasz ná lá sá nak igé nye egy re
emel ke dik.

Ha lász Le ven te

Tra dí ció és uni ós irá nyult ság
Ön kor mány za ti föld hasz no sí tás:

Mint egy meg hí vót,sze ret ném át ad ni
Önök nek e pár sort. Má jus 20-án
(szom bat) 17 óra kor jó té kony sá gi
hang ver senyt ren dez a Se gí tõ Kéz
Ala pít vány, mely re nagy sze re tet tel
vá runk min den kit. Fel lép nek: Patricia
Bach ope ra éne kes nõ, Peter Locke or -
go na mû vész, Bár ká nyi Éva zon go ra -
mû vész.

Tu dom,hogy so kak szá má ra szin te már fá -
rasz tó az ál lan dó ké rés, de mi na gyon bí -
zunk az em be rek jó szán dé ká ban. Köz tu -
dott,hogy Ala pít vá nyunk mû köd te ti az
O.R.A. ká pol ná nál lét re ho zott Ápo ló há zat.
Még nincs egy éve, hogy fo gad ni tud tuk
az el sõ be te ge in ket, de má ra már ki nõt tük
a há zat. Örö münk re szol gál, hogy so kan

meg is mer ték mun kán kat és bi za lom mal
for dul nak hoz zánk. Sú lyos, gyógyíthatalan
be te gek ápo lá sát is vál lal juk, ma ga a be teg
vagy hoz zá tar to zói ké ré sé re, hogy eb ben a
meg hitt sé get su gár zó ház ban pi hen hes sék
utol só órá i kat. Nem csak vá ros unk ból, ha -
nem szin te az egész or szág ból ke re sik fel
in té ze tün ket. Ezért vált szük sé ges sé, hogy
a bõ ví tést mi e lõbb el kezd jük. En nek a
meg va ló sí tá sá hoz kér nénk az Önök ado -
má nya it, hogy ez a cé lunk mi e lõbb meg -
va ló sul has son. Rá szo ru ló em ber tár sa ink -
nak na gyon fá jó ér zés ne met mon da ni.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Ta -
más atyá nak, hogy el vál lal ta a hang ver -
seny fõ véd nök sé gét és fá rad ha tat lan se -
gí tõ kész sé gé ért

Éva nõvér

Hang ver seny a besnyõi temp lom ban
„Szórd a sze re te tet, mint nap a su ga rát”
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kör nyé ket. Ezt kö ve tõ en nagy sza bá sú raz zia -
so ro zat ra ke rült sor, mely nek egyet len oka
volt: az el len zé ki ve ze tõk és szim pa ti zán sa ik
meg fé lem lí té se. A rob ba nás hoz elég len ne
egy kis szik ra is, ami pol gár há bo rú hoz ve zet -
het ne. De néz zük meg az erõ vi szo nyo kat. Lát -
szó lag tel jes fö lényben van az ál lam fõ. Mel let -
te áll a 100 ezer fõt szám lá ló rend õr ség, a ko -
ráb bi hor vát or szá gi és bosz ni ai há bo rúk ban
‚ki tûnt’ fél ka to nai szer ve ze tek, a had se reg ve -
zér ka ra (a ka to nák és al sóbb tisz tek már nem
biz tos). Az el len zék vi szont szá mít hat a la kos -
ság szim pá ti á já ra, va la mint a NATO-ra, mely
szá má ra ki emelt fon tos sá gú len ne Milosevics
bu ká sa. A szerb saj tó ban már meg is je len tek
olyan han gok, me lyek egy „kor lá to zott pol gár -
há bo rú NATO-terveit” elem zik: esze rint a har -
cok ki rob ba ná sa kor a nem ze ti sé gi te rü le tek
rög tön el sza kad ná nak (aKo szo vó val ha tá ros
al bá nok lak ta tér ség, va la mint a mu zul mán
több sé gû Szan dzsák), Montenegró ki ki ál ta ná
a füg get len sé get, Szer bi á ba ENSZ-fel ha tal ma -
zás sal NATO-csapatok ér kez né nek, me lyek
egy tel je sen új rend szert se gí te né nek ha ta -
lom ra (mind Milosevics, mind Draskovics,
mind Djindjics nél kül), Ma gyar or szág, Hor vát -
or szág és Bul gá ria a tá mo ga tá sért pe dig te rü -
le te ket kap na.

Fábus

KITEKINTÕ

Szü let tek
Szohr Fé lix
Ba ko nyi Márk

Há zas sá got kö töt tek
Sziráki Mi hály Ta más és For ró Tí mea
Mokos Bé la és Zakar Esz ter Zsu zsa
Hanzl Zol tán és Bor bély Tün de
Nagy Lász ló és Kamenszki Esz ter
Kot tán Er vin és Adamec And rea
Far kas Csa ba és Gortva Me lin da Te réz
Kontsits Ba lázs Pé ter és Köhler Ka ta lin
Pázmándi Al bert  és Ozsváth Szil via Éva

El huny tak
Ko vács Er zsé bet, Ma ri ka-te lep
Petró Jó zsef, Dó zsa György út 65.
Kautsky Emilné Ha ran go zó Ilo na,
Szent Já nos ut ca 46.
Ber ki Kálmánné Bo tos Ir ma,
Szent Já nos ut ca 26.
Berze Ist ván, Ha vas ut ca 17,
Sticz Lász ló Józsefné Mráz Mar git,
Zombor ut ca 6. g

ANYAKÖNYV

Má jus ti ze di kén, a Vá rosi Zöld Nap ke -
re té ben is mét ki fes tet ték a di á kok az
alul já ró fa la it. A nagy mun ká ban a vá -
ros va la mennyi is ko lá ja kép vi sel tet te
ma gát; a fa la kon meg je le nõ té mák kö -
zül több a hon fog la lás hoz és a Ma -
gyar Mil len ni um hoz kap cso ló dik. A
sár ká nyok, a ma gyar nép mû vé szet
mo tí vu mai, az élet fa és a hon fog la ló
lo va sok lát ha tó an bé ké ben meg fér nek
egy más sal. A mû ké szü lé se köz ben
Nagy Jú lia ta nár nõt kér dez tük az al ko -
tás fo lya ma tá ról.

– A gye re kek sze ret nek nagy fe lü le te -
ken is dol goz ni, er re azon ban a min den -
nap ok ban nincs le he tõ sé gük. Juhászné
Ban kó Zsóka öt le te alap ján a Föld Nap ja
al kal má ból – idén a Ma da rak és Fák
Nap ja al kal má ból – mó dunk van ar ra,
hogy min den év ben más és más kon cep -
ció sze rint, de min den kép pen a ter mé sze -
tes kör nye zet meg óvá sa ér de ké ben fes -
sük ki ezt az alul já rót. A gye re kek sa ját
öt le te ik alap ján te vé keny ked het nek. Idén
a Ma gyar Mil len ni um és az ok ta tás té -

ma kö re ke rült elõ tér be. Min den is ko lá -
ban ter ve ket ké szí tet tek a gye re kek, most
ezek va ló sul nak meg a ke zük nyo mán.

A Vá rosi Zöld  Nap Ter mé szet ku ta tó
Ver seny ered mé nyei

1. Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 6.
osz tá lyos csa pa ta; 2. Pre mont rei Gim ná -
zi um 7. osz tá lyo sai; 3. Pe tõ fi Sán dor Ál -
ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos csa pa ta; 4.
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá -
lyos csa pa ta; 5. Tö rök Ig nác Gim ná zi um
7. osz tá lyo sai; 6. Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la 8. osz tá lyos csa pa ta. Gra tu lá -
lunk!

Az aka dály ver seny fel ada ta it a Vá rosi
Mú ze um mun ka tár sai, a Ki rá lyi Kas tély -
ból Vaj dai Ág nes, a Pál ma ház ból Kruták
Sándorné, Kerékné dr. Vida Pa u la és a
GATE Zöld Klub tag jai ál lí tot ták össze.

A fõ leg kre a ti vi tást és kör nye zet vé del -
mi, va la mint bi o ló gi ai is me re te ket igény -
lõ ál lo má sok, mint egy 1,5 órás erõ pró bát
je len tet tek az in du ló 14 csa pat nak.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Sárkányok, életfa, honfoglalók
Városi Zöld Nap



Má jus 10-én a Ma gyar Ön kor mány zat ok
Szö vet sé ge szer ve zé sé ben la kás po li ti -
kai kon fe ren ci át tar tot tak a Vá ros há zán.
A meg hí vott ven dé ge ket és elõ adó kat
Gémesi György pol gár mes ter, a MÖSZ
el nö ke kö szön töt te.

El sõ ként Glattfelder Bé la, a Gaz da sá gi Mi -
nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká ra tar tott elõ -
adást, aki el mond ta hogy a ja vu ló ma gyar
gaz da ság nak, saj nos, szem be kell néz nie a
mun ka erõ mo bi li tá sá nak prob lé má já val.

A kon fe ren ci án el hang zott: az ál la mi tá -
mo ga tás nem csak új la ká sok épí té sé re, ha -
nem a már meg lé võ régiek fel újí tá sá ra, és
je len leg más funk ci ót be töl tõ épü le tek la -
ká sok ká tör té nõ át ala kí tá sá ra is vo nat ko -

zik. Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás
kü szö bén az ön kor mány za ti bér la ká sok
épí té sét szor gal maz ni kell, mi vel ná lunk a
bér la kás ál lo mány ará nya 6 szá za lék kö rül
van, míg ez a szám az EU or szá ga i ban ma -
ga sabb.

A sa ját la kás ren de let tel bí ró
önkörmányzatok szá má ra a mi nisz té ri um
pá lyá za tot fog ki ír ni. Az ál lam je len tõs tá -
mo ga tást akar ad ni a bér la ká sok szá má nak
nö ve lé sé re. A le he tõ leg na gyobb ön kor -
mány za ti bérlakás-számot kell el ér ni –
mond ta Hor váth Sán dor, a Gaz da sá gi Mi -
nisz té ri um La kás po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ -
je.

Matolcsy Kár oly az Épí tés ügyi Mi nõ -
ség el len õr zõ In no vá ci ós Rt. tu do má nyos

osz tály ve ze tõ je a köz hasz nú
bérlakásépítési for ma le he tõ sé ge it vá zol ta
fel. Elmodta, hogy a bér la kás azok nak je -
lent ide á lis meg ol dást, akik nem tud nak
épít kez ni, akik nem akar nak a tõ ke le kö tés
mód sze ré hez fo lya mod ni vagy a hi tel ké -
pes ség ük nem meg fe le lõ, eset leg mobilok
sze ret né nek ma rad ni és nem akar nak egész
éle tük ben egy he lyen él ni. Be szélt a
nonprofit la kás épí tés egy le het sé ges vál to -
za tá ról is, ami sze rint ha az ál lam az épí té si
költ ség 30-40 szá za lé kát át váll al ja, ak kor a
la kás épí tést vég zõ köz hasz nú tár sa ság a
fenn ma ra dó rész re jel zá log hi telt ve het fel,
a lak bér pe dig a hi tel törlesztõrészleteit fe -
de zi.

Az el kö vet ke zõ évek ben te hát az ön kor -
mány zat ok szo ci á lis és ön költ sé gû lak bér -
rel já ró bér la ká so kat is épí te ni fog nak,
mely re ál la mi tá mo ga tás is ren del ke zé sük -
re áll, va la mint a la kás fel újí tá sok hoz is igé -
nyel he tõ lesz ked vez mé nyes hi tel.
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Azoknak, akik nem tudnak építkezni
Lakáspolitikai konferencia a Városházán

Glattfelder Bé la, a Gaz da sá gi Mi nisz -
té ri um po li ti kai ál lam tit ká ra meg nyi tó
elõ adá sá ban úgy vé le ke dett, hogy ha
több la kás épül az or szág ban, az a
gaz da sá got is élén kí ti. En nek ap ro pó -
ján kér dez tük. 

– Ál lam tit kár úr kö szön tõ jé ben meg em lí -
tet te azt a vé le ményt, hogy az ala csony
tár sa dal mi mo bi li tás már gaz da sá gi hát -
rányt okoz. Ez zel egyet is ért? 

– Igen. Erõ sö dik az a vé le mény, hogy
az or szá gon be lü li mo bi li tás ala csony
szint je fo koz za a te rü le ti kü lönb sé ge ket.
Gyõr kör nyé kén pél dá ul mun ka erõ hi ány
van. Ez a mun ka erõ hi ány Ta ta bá nyán ke -
resz tül kö ze le dik Bu da pest hez az M1-es
vo na la mel lett. Is mert ugya nak kor Bor -
sod óri á si mun ka erõ-tar ta lé ka.

– Mennyi re fon tos ele me az e te kin tet ben
vett mo bi li tás nak a la kás pi ac ál la po ta?

– A szak ér tõk sze rint az egyik na -
gyobb aka dály lett má ra az, hogy az em -
be rek nem tud nak oda köl töz ni, ahol a
mun ka he lyü ket meg ta lál hat nák. A fi ze té -
sek ben há rom szo ros a kü lönb ség Bor sod
és Gyõr kö zött az utób bi ja vá ra, még sem
in dul el a moz gás, mert ke vés a bér la kás. 

– Most éven te 20 ezer la kás épül. El -
mond ta, hogy év rõl-év re két szer ennyi re,
a ha zai la kás ál lo mány egy szá za lé ká nak

a meg újí tá sá ra vol na szük ség.   
– Ha a je len le gi nél két szer

több la kást épí tünk, az a GDP-
t 1-1,5 szá za lék kal nö vel né,
50-100 ezer új mun ka he lyet te -
rem te ne és akár 100 mil li árd
fo rint több let adó be vé tel hez
jut tat ná az ál la mi költ ség ve -
tést. A kü lön bö zõ ta nul má nyok
sze rint, ame lyek meg ala poz ták
a Szé che nyi-terv ide vo nat ko -
zó ré szét, több tég lát, ce men -
tet, épí tõ anya got kel le ne gyár -
ta ni dön tõ en Ma gya ror szá gon.
Ter mé sze te sen a ki vi te le zés is
ha zai mun ka erõt igé nyel. 

– Elõ adá sá ban ki je len tet te, hogy a
kor mány a ma gán tõ ke és az ön kor mány -
zat ok együtt mû kö dé sé re is szá mít la kás -
po li ti ká ja meg va ló sí tá sá ban. Mi re gon -
dolt konk ré tan?  

– A je len le gi tá mo ga tá si rend szer,
ame lyet je len tõs mér ték ben szé le sí tet -
tünk, alap ve tõ en a ma gán tõ ke va gyis a
maj da ni la kás tu laj do no sok tõ ké jé nek
moz gó sí tá sá ra épül. Ha va la ki haj lan dó
la kást épí te ni a meg ta ka rí tá sa i ból vagy
haj lan dó és ké pes hi telt fel ven ni, ak kor
az ál lam meg ha tá ro zott mér ték ben tá mo -
gat ja a tö rek vé sét. Az ön kor mány za to kat
is tá mo gat ni sze ret nénk az ál la mi bér la -

kás-épí té si prog ram ke re té ben. Ma a la -
kás ál lo mány nak csak a ti ze de bér la kás.
Az Eu ró pai Uni ó ban en nek az öt szö rö se. 

– Az új tö rek vé sek alap ján ho gyan íté -
lik meg az ál la mi bér la ká sok nem is
olyan ré gen le zaj lott pri va ti zá ci ó ját? 

– A la kás ér té ke sí tés be vé te lé bõl az ön -
kor mány zat ok nak el kü lö ní tett ala po kat
kel lett ké pez ni ük la kás épí tés re, a la ká -
sok kal kap cso la tos inf rast ruk tú ra-fej lesz -
tés re. Eze ket az ala po kat sze ret nénk most
vissza for gat ni a la kás pi ac ba.

G. B.
Fotó: a szerzõ

Több lakás: több munkahely
Interjú Glattfelder Bélával



A la kás tá mo ga tá si rend szer vál to zá -
sa i ról az ön kor mány zat ok szem szö gé -
bõl He ge dûs Éva, a Gaz da sá gi Mi nisz -
té ri um gaz da ság po li ti kai fõ cso port fõ -
nö ke be szélt.

– Ho gyan szé le -
sít he tõ a tá mo -
ga tás  hoz ju  tók
kö re?

– Ma olyan új
elem rõl be szél -
tünk,  ami egy
m û  h e l y  m u n  k a
ered mé nye; még
nem a kor mány
ál tal meg tár gyalt
és  jó  vá ha gyot t
e l  k é p  z e  l é s  r õ l
van szó.  Kon -
cep ci ónk sze rint
az ál lam nak cél -
ja  és  ér  de ke,
hogy az ön kor -
mány zat ok tu laj -
do ná ban lé  võ
bér la ká sok ál lo -

má nya nö ve ked jen. El sõ sor ban azért,
hogy az adott te le pü lés szem pont já ból
fon tos tár sa dal mi cso por tok la kás bér -
le ti igé nye ese tén aján la tot tud ja nak
ten ni – más fe lõl vi szont fon tos szem -

pont, hogy a szo ci á li san rá szo rul tak
szá má ra is meg nyug ta tó meg ol dást
tud junk kí nál ni.

– Ho gyan le het majd mind ezt fi nan -
szí roz ni?

– E prog ram for rá sa az el kép ze lé se -
ink sze rint két irány ból len ne biz to sí -
tott: az egyik egy ál la mi, vissza nem
té rí ten dõ jut ta tás, a má sik pe dig az ön -
kor mány zat ok ál tal biz to sí tott sa ját
rész. Az ál la mi for rás hoz pá lyá za ti
rend szer ke re té ben le het ne hoz zá jut ni.

– Mi lyen fel té te le ket szab nak?
– A fel té te lek egyik cso port ja az ön -

kor  mány zat  meg bíz  ha tó  pénz ügyi
hely ze tét ve szi fi gye lem be, más fe lõl
vi szont ren del kez zen ha tá ro zott el kép -
ze lés sel, ren de le tek kel a la kás po li ti ka
te kin te té ben.

– Vagyis?
– A pá lyá za to kat be nyúj tó ön kor -

mány zat ok szá má ra nyil ván va ló vá kell
ten nünk, hogy a bi zott ság mi lyen pre -
fe ren cia-rend szer alap ján hoz za meg a
dön té sét. A cél az, hogy azok az ön -
kor mány zat ok ré sze sül je nek ál la mi tá -
mo ga tás ban, ame lyek egy ség nyi for -
rás ból mi nél több ál lam pol gár la kás -
gond ját tud ják meg ol da ni.

R. G.
Fo tó: szer zõ
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Az államnak is érdeke
Lakástámogatás az önkormányzatok szemszögébõl

„Ál lás fog la lás. El fo gad ta a ma gyar
Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge 2000.
má jus 10-i el nök sé gi ülé se

A Ma gyar Ön kor mány zat ok Szö vet sé gé -
nek el nök sé gi ülé se a mai na pon tar tott
ülé sén ál lás fog la lást fo ga dott el a kor -
mány la kás po li ti kai kon cep ci ó ja és az
ön kor mány zat ok gáz köz mû va gyon jut -
ta tá sát sza bá lyoz ni cél zó tör vény ter ve zet
és ügyé ben.

A la kás po li ti kai kon cep ci ó val kap cso -
lat ban a MÖSZ El nök sé ge örö mét fe jez -
te ki, hogy a kor mány zat hang sú lyo zot -
tan fog lal ko zik az ott hon te rem tés tá mo -
ga tá sá nak rend sze ré vel és eb be az ön -
kor mány za to kat is be kí ván ja von ni. En -
nek egyik je len tõs te rü le te a ter ve zett ál -
la mi tá mo ga tá sú bér la kás-prog ram,
amely nagy ban hoz zá já rul hat ah hoz,
hogy a ter ve zett évi 40 000 la kás fel -
épül hes sen Ma gya ror szá gon. Fon tos nak

tart ja, hogy az új rend szer be ve ze té sé vel
egyi de jû leg a mû kö dés hez szük sé ges
több let for rá so kat is biz to sít sa a köz pon ti
kor mány zat. En nek ér de ké ben olyan in -
téz ke dé sek re van szük ség, ame lyek a la -
kás prob lé mák meg ol dá sá ra biz to sít ják
az anya gi for rá so kat a te le pü lé sek szá -
má ra. Az el nök ség hang sú lyoz za, hogy a
la kás po li ti ka ki ala kí tá sa és meg va ló sí tá -
sa el sõ sor ban ál la mi fel adat, az ön kor -
mány zat ok eb be ki egé szí tõ jel leg gel
kap csol ha tók be. Pél da ként, az ön kor -
mány zat biz to sít hat tel ket a la kás épí tés -
hez, de nem vár ha tó el tõ le az épí tés fi -
nan szí ro zá sá nak sa ját ere jû meg ol dá sa.
Az ön kor mány za ti sze rep vál la lás leg -
hang sú lyo sabb te rü le te a bér la kás prog -
ram meg va ló sí tá sa.

Az el nök ség, az évek óta hú zó dó, a
gáz köz mû-va gyon nal kap cso la tos ön kor -
mány za ti igé nyek vég le ges – kon szen -
zus ra tö rek võ – ren de zé sét tart ja szük sé -

ges nek. Egyet ért az zal, hogy a he lyi ön -
kor mány za to kat meg il le tõ gáz köz mû-va -
gyon ér té ké nek meg té rí té sét tör vény ben
meg ha tá ro zott mó don és mér ték ben or -
vo sol ja az ál lam. Az el nök ség el fo gad ha -
tó nak tart ja azt a – tör vény ter ve zet ben
ja va solt – meg ol dást, hogy az ön kor -
mány zat ok az adott kö rül mé nyek kö zött
szá mít ha tó, tel jes ség re tö rek võ kom pen -
zá ci ó ban ré sze sül je nek, rész ben kész -
pénz, rész ben pe dig ál lam köt vény ben
tör té nõ jut ta tás for má já ban. Az el nök ség
tá mo gat ja azt a ja vas la tot, hogy az ál lam -
köt vé nyek lik vi di tá sá nak meg õr zé sé re,
nö ve lé sé re in téz ke dé se ket kell ten ni, így
egyet ért az zal, hogy az ál lam éven te két -
szer vissza vá sár lá si kö te le zett sé get vál lal
az ál lam pa pír ok ra. Fon tos ugya nak kor az
ön kor mány zat ok fi gyel mét is fel hív ni ar -
ra, hogy az ál lam köt vé nyek kel va ló jó
gaz dál ko dás sal az ön kor mány zat ok is
meg elõz he tik az eset le ges pi a ci ér ték -
vesz tést, va gyis kö rül te kin tõ mér le ge lést
igé nyel, hogy az ér ték pa pí ro kat mi kor s
mi lyen mó don kí vá na tos ér té ke sí te ni pi a -
ci for ga lom ban.

Gödöllõ, 2000. má jus 10.”

Állásfoglalás
A MÖSZ a lakáskoncepcióról



A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély fo lya ma to san
bõ vü lõ mú ze u má ról és nem zet kö zi
kap cso la ta i ról be szél get tünk Dr. Körös -
völgyi Lász ló ügy ve ze tõ igaz ga tó val.

– A mú ze u mi te vé keny sé günk meg ala po -
zott sá gá nak tisz tá zá sa vé gett egy olyan
szak mai ta nács adó tes tü le tet hoz tunk lét -
re, mely nek tag ja dr. Ko vács Ti bor, a
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um fõ igaz ga tó ja,
dr. Bereczky Lo ránd, a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria fõ igaz ga tó ja, dr. Mojzer Mik lós,
a Szép mû vé sze ti Mú ze um fõ igaz ga tó ja
és dr. Lo vag Zsu zsa, az Ipar mû vé sze ti
Mú ze um fõ igaz ga tó ja. A gré mi um nak
tag ja még a mú ze u mi cso por tunk ve ze tõ -
je és – a kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja ként –
én is. A tisz tá zan dó kér dé sek ben ki kér -
jük a vé le mé nyü ket és en nek alap ján já -
runk el. Az or szág e négy ve ze tõ mú ze u -
ma így hát te ret je lent a kas tély mun ká já -
hoz.

– Úgy tud juk, nem so ká ra je len tõs ér -
té kek kel gya ra po dik a kas tély mú ze um…

– A Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u má tól kap tunk ar ra le he tõ sé get,
hogy az Er zsé bet ki rály né tár gya i ból ren -
de zett auk ci ón vá sá rol junk a kas tély nak
és a Nem ze ti Mú ze um nak. Az ár ve rés
Bécs ben, a Dorotheumban volt.

– Mi ke rül on nan a kas tély ba?
– Meg vá sá rol tuk Fe renc Jó zsef szob rát,

ame lyet a Szent Ist ván Rend del fel éke sí -
tett öl tö zék ben for mált meg Li ge ti Mik -
lós, és a Zsolnay Por ce lán gyár ban ké -
szült. Er zsé bet ki rály né ról egy fa met szet
ke rült a bir to kunk ba – az ere de ti kép árát
saj nos annyi ra fel ver ték, hogy ar ról le kel -
lett mon da nunk. Si ke rült meg sze rez ni egy

pos ta tör té ne ti szem pont ból is ki ma gas ló
je len tõ sé gû bo rí té kot, amit Er zsé bet cím -
zett Fe renc Jó zsef nek. A bo rí té kon
gödöllõi a bé lyeg zés. A kas tély ba ke rül

még a ki rály né ka na pé ja
és egy asz tal. El fo gad ha tó
áron tud tuk meg sze rez ni a
Szent Er zsé bet Rend II.
osz tá lyú ki tün te té sét –
ami ed dig köl csön ként
volt ná lunk.

– Mennyi re fi gyel most
a mû tárgy-ke res ke de lem
Er zsé bet ki rály né ra?

– Hi he tet le nül nagy az
ér dek lõ dés Er zsé bet ki -
rály né iránt: a ke res ke dõk
me re de ken ver ték föl fe lé
az ára kat. Iga zá ból meg
kel lett vol na ven nünk az
auk ci ón kí nált tár gyak

két har ma dát – leg alább ennyi köt he tõ
ugya nis Ma gya ror szág hoz.

– Ön nem rég Augsburgban járt. Mi
volt e lá to ga tás cél ja?

– Er zsé bet ki rály né kul tu szá hoz kap -
cso ló dó an még nagy le he tõ sé ge ink van -
nak az ide gen for ga lom ban. Eb ben az is
meg erõ sít min ket, hogy Augsburg mel -
lõl, egy Aichach ne vû, húsz ezer la ko sú
vá ros ból ke res tek meg ben nün ket. Ide
tar to zik Unterwittelsbach, ahol Er zsé bet
ki rály né édes ap já nak egyik kas té lya áll.
Er zsé bet mind össze né hány hó na pot tölt -
he tett itt gyer mek ko rá ban – a hely ség
ide gen for gal mát azon ban er re kí ván ják
ala poz ni. A kör nyék ugyan Né met or szág
leg hí re sebb spár ga ter mõ vi dé ke (va ló ban
ki tû nõ spár gát kí nál tak), ez azon ban ke -
vés nek bi zo nyult ah hoz, hogy nö ve ked -
jék a tu ris ta for ga lom. A he lyi ön kor -
mány zat meg vá sá rol ta és hely re ál lít ja a
kas télyt, hogy meg va ló sít sa nagyratörõ
ter ve it. Jú li us ha to di ká tól no vem ber ötö -
di ké ig lát hat ják majd ott az ér dek lõ dõk a
gödöllõi kas tély ból köl csön adott tár gya -
kat, de ter mé sze te sen be mu tat juk ma gát
a kas télyt és Gödöllõt is. A meg nyi tó ra
meg hív ták Gödöllõ pol gár mes ter ét. Sze -
ret né nek test vér vá rosi kap cso la tot is lé te -
sí te ni, mi vel úgy gon dol ják, hogy
Aichach is Er zsé bet ki rály né kul tu szá nak
a le té te mé nye se.

Radó Gá bor
Fotó: Magyar Bertalan

10 • Közélet Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 18.

Erzsébet királyné és a spárga
Gyarapodik a kastélymúzeum

Má jus ki len ce di kén Gödöllõre lá to ga -
tott Õ Ki rá lyi Fen sé ge Dr. Chulabhorn
Mahidol her ceg nõ, a thai föl di ki rály lá -
nya. A her ceg nõ tu do má nyos kar ri ert
fu tott be; ha zá já ban egy ku ta tó in té zet
igaz ga tó ja, szá mos nem zet kö zi tu do -
má nyos szer ve zet ve ze tõ sé gé ben vé -
gez mun kát. A ven dég a Szent Ist ván
Egye te men, majd a Me zõ gaz da sá gi
Bio tech no ló gi ai Ku ta tó Köz pont ban
foly ta tott tár gya lá so kat, a nap má so dik
fe lé ben Gémesi György pol gár mes ter -
rel ta lál ko zott a Gödöllõi Ki rá lyi Kas -
tély ban. A her ceg nõ a meg be szé lé sek
után nyi lat ko zott la punk nak.

– Ho gyan ér té ke li az or szá ga ink kö zöt ti
együtt mû kö dést?

– Vé le mé nyem sze rint na gyon sze ren -
csés, hogy a thai nép és a ma gya rok kö -
zött kap cso lat jö he tett lét re, mely nek so -
rán meg oszt juk az ok ta tás ban és a ku ta -
tás ban el ért ered mé nye in ket is.

– Mi ért ép pen Gödöllõt ke res te fel?
– A Szent Ist ván Egye te men fo lyó

mun ká val kí ván tam meg is mer ked ni, mi -
vel szo ro sabb együtt mû kö dést sze ret nék
or szá ga ink kö zött; a fel sõ ok ta tás és a tu -
do má nyos ku ta tás te rü le tén.

– Száz öt ven év vel ez elõtt lá to ga tott
elõ ször Gödöllõre a thai föl di ki rá lyi csa -
lád egy tag ja. Ön most mi lyen ta pasz ta -
la tok kal tér ha za?

– Nagy öröm szá mom ra, hogy száz öt -
ven év vel déd nagy apám lá to ga tá sa után
én is fel ke res het tem a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas télyt. Cso dá la tos ér zés, hogy ez a kap -
cso lat más fél év szá za don át meg ma radt.

R. G.
Fo tó: Emõkey Ba lázs

Százötven éves kapcsolat

A hercegnõ látogatása

Tanácsadók a díszteremben. A zongoránál: Körösvölgyi László
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Pályázati felhívás I.
Sportegyesületek és szakosztályok részére

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ sportegyesületek és szakosztályok részére,
az utánpótlás-nevelés mûködtetését elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,

– az egyesület, szakosztály létszámát korosztályonként, eredményességét,
– tervezett költségvetését a 2000. évre, 

– saját rendezésû versenyeit, 
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét,

– az 1999. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámolását (az általunk küldött nyomtatványon).
Rendelkezésre álló keretösszeg: 900 ezer forint.

A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság.

Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke

Pályázati felhívás II.
Oktatási intézmények sportcsoportjai részére

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a város minden alap és középfokú oktatási intézményei részére, a
mûködtetésüket elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra, az atlétika, sakk, vívás és a diákolimpia felmenõ rendszerû labdajátékainak

sportágában.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– a csoport létszámát korosztályonként, eredményességét,

– tervezett költségvetését a 2000/2001-es tanévre, 
– saját rendezésû versenyeit, 

– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét,
– az 1999. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámolását (az általunk küldött nyomtatványon),

– a felnõtt szakosztály javaslatát, véleményét.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 800 ezer forint.
A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni 

a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság.

Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke

Pályázati felhívás III.
Szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek, egyéb közösségek részére

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ szabadidõs sportegyesületek,
lakóközösségek és egyéb közösségek részére egyszeri pénztámogatására, mûködésük tárgyi feltételeinek javítására és saját ren-

dezésû városi versenyek, sportesemények rendezési költségeinek támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– az egyesület, lakóközösség és egyéb közösségek sporttevékenységének bemutatását, létszámát,

– tervezett költségvetését a 2000. évre,
– saját rendezésû versenyeit, sporteseményeit,

– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 250 ezer forint.
A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni 

a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság. 

Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke
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Díszpolgári cím adományozása
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elismerése,

Gödöllõ Város Díszpolgára kitüntetõ cím adományozását.
A kitüntetõ cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:

– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mûvészeti életében maradandót alkottak;
– egész életmûvükkel, kiemelkedõ munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a mûvészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének

gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
Gödöllõ Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslatát 2000. május 30-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Gödöllõ, 2000. május 15. Tisztelettel: Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Dózsa György út mellett fekvõ ingatlan

tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése:

A 6270/10 helyrajzi szánú, 3761 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan természetben Gödöllõn, a Dózsa Gy. út mellett fekszik.
Az ingatlan tehermentes, Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.

Az ingatlan közmûves területen fekszik. Mind a Berente István, mind a 6270/5 helyrajzi számú utcában elektromos energia és víz közmûvek
találhatók. A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.

Az ingatlan irányára: 18 805 000 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. sz. helyiségben,

Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2000. június 29. 15.00 óráig

Értesítés kötelezõ kéményseprõ-ipari feladatok ellátásának idõpontjáról
Értesítjük a város lakosságát, hogy a Pest Megyei Kéményseprõ, Cserépkályha-építõ és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat kéményseprõ dolgo-

zói a 27/1996.(XII.30.) BM. rendelet 3–7. §-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat
Gödöllõ közigazgatási területén 2000. június 1-tõl 2000. június 30-ig látják el.

A kéményseprõk arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, és díjat szednek.
Gödöllõ, 2000. május 8.

Homa Ibolya Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás a hörcsög elleni védekezésre
A hörcsög populáció 1999. év õszén tömeges felszaporodást mutatott a Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás tájékoztatása
szerint. A tavaszi felmérések eredményei azt jelzik, hogy egyes Pest megyei területeken (Cegléd, Abony, Nagykõrös, Heves megyével határos
területek) folytatódhat gradációja (( 4 kotorék/ha). Az állatok téli álmukat befejezték és a mezõgazdasági mûvelt területekre való betelepedésüket
megkezdték. Mindenevõ rágcsáló, így a legkülönfélébb kultúrákban számíthatunk táplálkozására, ill. kártételére. Tevékenységére utaló jelek, a foltok-
ban földig rágott õszi gabonák, évelõ pillangósok és tavaszi vetésûek. Gradációs méretû felszaporodásához kedveznek a nagy, csak idõnként mûvelt
táblák (pl. évelõ kultúrák) ill. a háborítatlan területek (parlag, gyepszegély stb.), továbbá fehérjében és a szénhidrátban gazdag termények (kukorica,
pillangósok stb.). A védekezés irányelvei: Az 1988. évi 2. tvr. szerint „….a termelõ köteles a károsítók ellen védekezni, terjedésüket megakadályozni,
szükség esetén azokat elpusztítani…” A fent idézett rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 5/1988. (IV.26.) MÉM. sz. r. a hörcsögöt a veszélyes
károsítók közé sorolja, a kártételi veszélyhelyzettel fenyegetõ fertõzés esetén, a védekezést elmulasztó termelõ megbírságolható.

A kémiai védekezésre engedélyezett készítmények:

Készítmény hatóanyag forgalmi kategória alkalmazás megjegyzés

Polytanol 28% kálcium-foszfid I. 3 g/kotorék a nyílást eltömni
Delicia Gastoxin 60% alumínium-foszfid I. 1 db tabl./kotorék gázmesteri képesítéssel
Gulyás-Palotás 31% kálium-nitrát+28% kén III. 1 db patron/kotorék a nyílást eltömni
hörcsögirtó
Critox 33% kálium-nitrát+30% kén III 1 db patron/kotorék csak szabadföldön
Hörcsögcsalétek 2,6 g/kg endoszulfán II. 5-6 dkg/kotorék szántó, zöldség-gyümölcs

+ 1,0 g/kg ízesítõanyag rét, legelõ, ruderália

Gödöllõ, 2000. május 16. Lakosságszolgálati Iroda
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„... a ti mennyei Atyá tok sem akar ja, hogy
egy is el vesszen e ki csi nyek kö zül.” Má -
té evan gé li u má ból szólt a pél da be széd a
va sár napi evan gé li kus kon fir má ci ós is -
ten tisz te let ige hir de tés ében. Blázy Ár -
pád, a gyü le ke zet lel ké sze ar ra hív ta fel a
fi gyel met: mi ként a pász tor in kább ör -
vend az egy meg ta lált bá rány nak, mint a
ki lenc ven ki lenc nek, mely so ha sem té -
vedt el, Is ten szá má ra is nagy je len tõ sé -
ge van az egy nek – mind egyi künk nek.

Hét fi a tal lép most a kon fir má ci ó val
gyü le ke ze tük fel nõtt tag jai so rá ba. Ör -
ven de tes ez, mert nem a szá mu kat kell
te kin te ni, nem azt, hogy le het né nek töb -
ben, ha nem a hét egyé ni sé get. Õk azok,
akik vál lal ták, hogy foly tat ják, to vább vi -
szik szü le ik, nagy szü le ik, és mind a ko -
ráb bi elõ de ik hi tét. Hal lat szot tak, hal lat -
sza nak olyan meg nyil vá nu lá sok, hogy a
temp lo mok ba már csak az idõs em be rek
jár nak, s majd ha õk ki hal nak, meg szû -

nik a hit, meg szû nik a val lás. Ezek az
idõs em be rek, ezek az õsz ha jú hí vek
azon ban nem éle tük vé gén ta lál tak be a
temp lom ba. Hit ben él ték le az éle tü ket.
Krisz tus tes te és vé re tar tot ta meg õket
az élet har ca i ban.

Min den ke resz tyén gyü le ke zet nek leg -
je le sebb ün ne pei kö zé tar to zik a kon fir -
má ció. Ilyen kor lát hat ják, hogy gyü le ke -
ze tük nek, s ez zel egy há zuk nak van jö võ -
je. Ilyen kor lát hat ják azt a cso dát: Is ten -
nek van nak vá lasz tott jai.

Még az is ten tisz te le tet meg elõ zõn,
ami kor a konfirmandusok vizs gá já nak
le het tünk ta núi ott bent a temp lom ban,
pe reg tek a tisz te le tes úr kér dé sei, s ér -
kez tek rá juk bát ran, át él ten, zök ke nõ nél -
kül a vá la szok, va ló ban úgy érez het tük:
ki vá lasz tot tak õk. 

Vizs ga után meg kö szön ték, hogy el ju -
tot tak ed dig: hi tük rõl szá mot ad va ál dás -
ban ré sze sül hes se nek, elõ ször úr va cso rá -
hoz já rul has sa nak. Meg kö szön ték szü le -
ik nek, nagy szü le ik nek, hogy va la mi kor
ké zen fog ták, s el ve zet ték õket a temp -
lom ba. K ér ték ke reszt szü le i ket, hogy
imád koz za nak ér tük, a gyü le ke ze tet pe -
dig, hogy fo gad ja õket ma gá ba. 

A pres bi té ri um ne vé ben Papp Ág nes
gond nok üd vö zöl te leg fi a ta labb tag ja i -
kat. Ör vend a szí vük, mond ta, lát va azt,
hogy bir to ká ba ju tot tak a hit tel, hit élet tel
kap cso la tos is me re tek nek. Em lék la pot,
Szent írást, köny ve ket ad tak át ne kik em -
lé kez te tõ ül éle tük egyik leg na gyobb ün -
ne pé re, s foly ta tá sa ként an nak.

N. A.
Fo tó: a szer zõ

Továbbviszik elõdeik hitét
Konfirmáció az evangélikus templomban

Zász ló a Szent Im re
is ko lá nak

A kas tély temp lom fel szen te lé sé nek
250. év for du ló ja al kal má ból az egy -

ház köz ség zász lót ado má nyo zott az ál ta -
la fenn tar tott Szent Im re Ka to li kus Ál ta -
lá nos Is ko lá nak. Az át adás ra Nepomuki
Szent Já nos, a kastély kápolna
védõszentje ün ne pének elõestéjén ke rült
sor, az iskola tornacsarnokában.

A Szent Imre di ák ja i nak nagy tet -
szés sel kí sért mû so rát kö ve tõ en a há zi
rajz- és ke rá mia pá lyá zat gyõz te sei ve -
het ték át a dí ja kat. Képünkön Szecsõdi
Péter kanonok-plébános megáldja az
iskola új zászlaját. 

R. G.
Fo tó: a szerzõ
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1994. szep tem be ré ben kezd te meg ta -
nul má nya it az a két osz tály a Gödöllõi
Re for má tus Lí ce um ban, akik nek má -
jus 13-án dé le lõtt szó lalt meg utol já ra
a ta ní tás kez de tét jel zõ csen gõ. Az al -
sóbb év fo lyam ok vi rág gal fel dí szí tett
ter me ik ben vár ták a bal la gó di ák tár -
sak bú csú zá sát. Az ud va ron szü lõk,
ro ko nok, ba rá tok és volt is ko la tár sak
gyü le kez tek vi rág csok rok kal ke zük -
ben. 

A bal la gá si ün nep ség az is ko la ha gyo má -
nya i hoz hí ven a re for má tus temp lom ban
is ten tisz te let tel kez dõ dött, me lyet Mik lós
At ti la re for má tus lel kész tar tott. A di á -
kok ne vé ben Koncz Emõ ke (5/B) bú csú -
be széd del, Andrássy Már ton (3/B) vers -
sel és Si mon Kin ga (4/A) fu vo la szó ló val
kö szön töt te a vén di á ko kat. Mé szá ros
Zsó fia (6/A) és Hor váth Di á na (6/B)
vég zõ sök bú csúz tak a ta ná rok tól, a di á -
kok tól és az is ko lá tól. Ezu tán Ha lász
Krisz ti án (6/B) sza va la ta kö vet ke zett.

Igaz ga tó nõnk, Barthos Zoltánné ked -

ves sza vak kal kö szön töt te a bal la gó kat,
és egy ben fel hív ta fi gyel mü ket, hogy a
mai nap pal va la mi meg vál to zik. Le om lik
egy fal, meg szû nik az is ko la vé dõ funk ci -
ó ja, el tû nik egy kor lát, amit ed dig a Lí -
ce um je len tett. Ezen túl olyan dön té se ket
fog nak hoz ni, ami kért ne kik kell vál lal -
ni uk a fe le lõs sé get. Az ün ne pi be széd
után igaz ga tó nõnk köny vek kel ju tal maz -

ta meg azo kat a vég zõ sö ket, akik ki emel -
ke dõ ta nul má nyi- és sport ered mé nyük -
kel, va la mint új ság írá si te vé keny sé gük -
kel öreg bí tet ték is ko lánk hír ne vét.

A bal la gá si ün nep ség a Him nusz el -
ének lé sével és Mik lós At ti la re for má tus
lel kész ál dá sá val zá rult.

Rédling Ama ril la 5/A
Fotó: Balázs Gusztáv

Az idei bal la gás nap ján, má jus 13-án
13 osz tály 340 vég zõs ta nu ló ja bú -
csú zott al ma ma te ré tõl. A klasszi kus
bal la gá si vi rá gok ugyan el nyíl tak
már, az is ko lát még is pom pás dísz be
öl töz tet ték di ák jai. Dé le lõtt 10 óra kor
fel csen dül tek a hí res bal la gá si éne -
kek, és az ud va ron ál ló hoz zá tar to zók
vi rág csok rok kal ke zük ben fi gyel ték a
bal la gó osz tá lyok ko moly, fe gyel me -
zett bú csú zá sát örö mük és né ha bá -
na tuk hely szí né tõl, egy ko ri is ko lá juk -
tól, ta ná ra ik tól, osz tály tár sa ik tól.

Az osz tá lyok bal la gá sa után ün ne pi
mû sor kö vet ke zett, a 9/D osz tá lyos ta -
nu lók köz re mû kö dé sé vel. A zász ló be vo -
nu lás után a részt ve võk kö zö sen el éne -
kel ték nem ze ti imád sá gun kat, a Him -
nuszt, majd rész le tek kö vet kez tek Ber -
zse nyi Dá ni el ver se i bõl.

Ezu tán kö vet ke zett Ko vács Fe renc
igaz ga tó ün ne pi be szé de, aki di ák ja i nak

út ra va ló ul a kö vet ke zõ ket mond ta: „Egy
Gerbert ne vû fran cia tu dós-szer ze tes
ked vét lel te a kü lön bö zõ fi zi kai kí sér le -
tek ben, de leg na gyobb al ko tá sa még is

az volt, hogy a ró mai szá mok he lyett õ
al kal maz ta elõ ször Eu ró pá ban az arab
szá mo kat – így a szá mo lást hi he tet le nül
fel gyor sí tot ta. Nos ez a szer ze tes 999-
ben II. Szil vesz ter né ven pá pa lett. Õ
volt az, aki szor gal maz ta, hogy Ist ván
kap ja meg a nyu ga ti, ke resz tény és ci vi -
li zált vi lág hoz va ló tar to zás jel kép ét: a
ko ro nát. Így vált a tu do mány je les mû -
ve lõ je a ma gyar ál la mi ság ki ala ku lá sá -
nak fon tos esz kö zé vé. Ez a tör té nel mi
ese mény ar ra ta nít min ket, hogy az is -
ko la ne csak a tu do mány, a szá raz is me -
ret anyag át adá sát szol gál ja, ha nem le -
gyen egy ben for má ló ja is az egyén nek.
Az is ko lá ban ka pott ér té ke ket, szak mai
tu dást, be csü le tet to vább kell ad nunk –
ak kor gya ra pod ni fog és tar tal ma sab bá
vá lik.”

Az ün ne pi be szé det bú csúz ta tó kö vet -
te, majd a Szó zat el ének lé sé vel ért vé get
a bal la gá si ün nep ség.

Szauzer Il di kó

Ma valami megváltozik
Két osztály végzett a líceumban

„Add jó szívvel másoknak a tudásodat!”
A Madách Imre Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola ballagási ünnepsége
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A Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban is el bal -
lag tak a hét vé gén a vég zõ sök. Idén
négy osz tály: egy kéttannyelvû, két
nyel vi spe ci á lis és egy ál ta lá nos tan -
ter vû osz tály hagy ja el az in téz ményt.

A gim ná zi um bel sõ bal la gá sa szom bat
dé le lõtt 9 óra kor kez dõ dött. A XI. év fo -
lyam di ák jai bú csúz tat ták elõ ször a XII.
osz tá lyo so kat, át ad va ne kik a csi pet sót,
po gá csát, egy pár fo rin tot, és egy fény ké -
pet vagy idé ze tet tar tal ma zó ta risz nyát,
és az el sõ szál vi rá got. Ez után a vég zõ -
sök a bal la gó da lok és az is ko la kis ha -
rang já nak hang ja mel lett vé gig vo nul tak
az épü le ten. A szü lõk, hoz zá tar to zók és
meg hí vot tak az ud va ron vár ták õket,
aho vá a zász ló kat vi võ ti zen egye di ke sek

ve zet ték ki a
bal la gó kat. A
Him nuszt a ti -
zen egye dik év -
fo lyam ver se -
ket, éne ke ket
és a bú csúz ta tó
be szé det tar tal -
ma zó mû so ra,
majd a zász ló -
át adás kö vet te.
A vég zõ sök
bú csú zá sa után Heltai Mik lós igaz ga tó úr
mond ta el ün ne pi be szé dét, ami ben hang -
sú lyoz ta, hogy a bal la gás nak nem sza bad
csu pán szép frá zi so kat tar tal ma zó ün nep -
ség gé vál nia, s töb bek közt em lí tet te még
a vég zõ sök ed dig el ért és a to vább ta nu lás

te rén vár ha tó szép ered mé nye it. A di á -
kok kal el len tét ben õ csak hét fõ ig, az írás -
be li érett sé gi el sõ nap já ig bú csú zott el a
ti zen ket te di ke sek tõl.

N. L.
Fo tó: Germán Viktória

A Gödöllõi Pre mont rei Szent Nor -
bert Gim ná zi um bal la gá si ün nep sé -
gén meg em lé kez tek ró la, hogy 52
éve nem hang zot tak fel ilyen és ha -
son ló éne kek ezen a tá ján a vá ros -
nak.  A mos ta ni ak elõtt 1948-ban
bal la gott itt utol já ra a pre mont rei
gim ná zi u mot el vé gez ve osz tály.
Csak u gyan hosszú út ra men tek ak -
kor, olyan hosszú ra, ami rõl nem is
gon dol ták, hogy vé ge sza kad egy -
szer.

A most bal la -
gók, két osz -
tály nyi pre -
mont rei di ák,
ha el megy is,
b á r  m i  k o r
vissza tér het,
eset leg egy-
egy ked ves
t a  n á  r á  h o z ,
vagy ná la fi a -
ta labb ba rá ta -
i hoz, hi szen
áll az is ko la,
hi szen foly ta -
tó dik ben ne a
ta ní tás, új és
új év fo lyam -

ok ké szü lõd nek, hogy majd egy szer õk
éne kel hes sék: „El me gyek, el me gyek...”

– A mos ta ni az a nap, amely hez el jut ni
mind ig fõ cé lunk volt – mond ta He ve si
Áron, je len leg még XII/A osz tá lyos ta nu -
ló, tár sai ne vé ben is az ün nep sé gen. –
Vár tuk: ki lép hes sünk az Élet be. S hogy
itt ál lunk, en nek a kü szö bén, két dol got
ér zünk: az el vá lás fáj dal mát és a há lát.
Egy re töb bet gon do lunk mind ar ra, ami
el múlt, kö zös él mé nyek re, ba rát sá gok,
kap cso la tok meg szü le té sé re. Észre -

vesszük, in kább mint ed dig, hogy olyan
gyö nyö rû kör nye zet ben le võ is ko lá ba
jár hat tunk, ami lyen az egész vi lá gon
nem sok akad hat.  Kö szö nünk min dent.
Kö szön jük Ot tó atyá nak, hogy meg ala pí -
tot ta ezt az is ko lát.  A ta ná ra ink nak a tö -
rõ dést, a gon dos ko dást. A szü le ink nek,
hogy ép pen ide írat tak be ben nün ket.

Bár di Pé ter igaz ga tó be je len tet te:
meg ala pí tot ták a Szent Nor bert dí jat.
Min den év ben a leg ér de me sebb di ák nak
ad ják majd át Oláh Szil vesz ter szob rász -
mû vész al ko tá sát, Szent Nor bert szob rát.
A díj meg ala pí tá sa kor, a ju tal ma zá son túl
az is ve zé rel te az is ko la ve ze té sét, ta ná ri
ka rát, hogy fel hív ják a fi gyel met név adó -
juk éle té nek pél dá já ra. Tu dunk-e mi is
olyan ön zet le nek len ni, mint õ volt? Tu -
dunk-e, kel lõ alá zat tal, nem a sa ját
javunkat, ha nem a kö zös sé gét szol gá ló
célt kö vet ni? 

Mél tat ta vég zõs di ák ja ik tel je sít mé nyét,
me lyet or szá gos ta nul má nyi ver se nye ken,
nyelv vizs gá kon, a szá mí tó gé pes szak ma
meg szer zé se te rén ér tek el. Em lék ér met
és ok le ve let adott át Pál Il di kó nak, La ka -
tos Má ri á nak, Petneházy Gyöngy vér nek,
va la mint Malatinszki Szil vi á nak, aki az
or szá gos föld rajz ver seny dön tõ jé ben he -
te dik he lye zett lett. A Szent Nor bert dí jat
nyolc évi ki ma gas ló ta nul má nyi ered mé -
nyé ért, a kö zös sé gért vég zett mun ká já ért
Ko vács Bé la kap ta (képünkön).

N. A.
Fo tó:  szer zõ

Csipet só, pogácsa, pár forint…
Ballagás a Törökben

„Elmegyek, elmegyek…”
Szent Norbert-díj a legjobbnak
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Angelotti Zsuzsanna
Magyar pénzérmék és papírpénzek
A kötet a Szent István korával kezdõdõ,
csaknem ezeréves magyar pénztör ténet
korszakait tekinti át, jól kihasználva a szûk
terjedelem korlátozta lehetõségeket. A
bevezetõ rész rövid összefoglalót ad a pénz
kialakulásáról, a pénzverés kezdeteirõl, az
egyes pénzfajták, pénznevek (obulus,
dénár, tallér, forint, dukát, krajcár stb.) ere-
detérõl. A magyar pénzverés és bankjegyki-
bocsátás tör ténetét tárgyaló fejezetek
ismer tetik a korszakonként változó
pénzrendszereket, a forgalomban volt pénz-
fajokat, az egyes uralkodók pénzverési és
pénzforgalmi politikáját. A könyv egészen a
jelenkorig követi nyomon a magyar pénz
történetét. Nagykovácsi, 1999, Grafon

Kundera, Milan: Az élet máshol van 
A történet a harmincas évek közepe táján,
Prága kertes városnegyedében indul, Jaromilt
nagyszülei és szülei egyaránt kényeztetik a
levegõtõl is óvják, valóságos csodagyereknek
tartják. A gyermek különféle történéseket rak-
tároz el lelke mélyén  – arra gondolván, hogy
kellõ idõben megérti majd. Kundera regénye
mozgalmas, zsúfolt történet, az elbeszélõ
próza realisztikus hagyományaival egy egész
társadalom elevenedik meg, át- meg átszõve
szürreális elemekkel. Jaromil sorsa valami
módon emlékeztet egy sajátos kelet-közép-
európai életmódra és sorsra. A történet végén
derül ki, hogy Jaromil születését igazából
senki sem kívánta, minden hazug benne is és
körülötte is: megcsúfoltak minden értéket, a
feje tetején áll a világ, csak az ostobaság az
ami állandó, meg a boldogtalanság. Az élet
máshol van. Kundera mûveinek sorában a
legkeserûbb tapasztalatokat hordozó regény.
Bp., 1999, Európa g

KÖNYVTÁR

Tá vo li tá ja kon, eg zo ti kus vi dé ke ken tör tén -
het nek az iz gal mas dol gok; ami kö rü löt tünk
van, me rõ una lom – gon dol juk, de ugyan -
csak meg le põd he tünk most, mert egy in di ai
író ép pen Bu da pes tet, a Mar git szi ge tet, a

várnegyedet, a Du na ka -
nyart ta lál ja iz gal mas -
nak, eg zo ti kus nak,
olyan hely nek, ahol

csupa-csupa fan tasz ti kus do log ját szó dik le. 
Po li ti kai ér dek lõ dé se, po li ti kai ta nul má -

nyai, Kö zép-Eu ró pá ban tett ta nul mány út ja
in dí tot ták ar ra, hogy ha zánk kö zelmúlt ját ku -
tas sa. A re gé nyé ben sze rep lõ Gáb ri el Klub
egy el len zé ki kör a 70-es évek ben, mû vé szek
ala pí tot ták, ab ban az idõ ben, ami kor nem is
volt szük sé ges el len zé ki szer vez ke dés ben
részt ven ni ah hoz, hogy a rend õr ség in ten zí -
ven fog lal koz zon egy-egy mû vész, el sõ sor -
ban író lel ki éle té vel. (Ré gi szép idõk!)

A fõ hõs egy író, And rás, aki tíz évi vi dé ki
(áb ra hám he gyi) tar tóz ko dás után tér vissza
Bu da pest re. 94-et írunk, a rend szer vál tás már
le ját szó dott, de kö rü löt te, ve le kap cso lat ban

kí sért a múlt. Sor ra elé be ke rül nek a múlt ból
mind azok, akik nem let tek ön gyil kos ok,
vagy nem tûn tek el nyom ta la nul. 

Min den csu pa ti tok. Si rá lyok rö pül nek a
biz tos pusz tu lás ba, köd bo rong, esõ esik.
Zöld la bi rin tu sok nyíl nak a par kok ban, a ker -
tek ben. A há zak ki hal tak, a he lyi sé gek ben a
leg kü lö nö sebb tár gyak. A föld mé lye is rejt
tit ko kat, meg egy több száz éves híd, amit az
író a Du na fö lé konst ru ál kép ze let ben. 

„Iro dal mi re gény”, ál la pí tot ták meg a mû -
rõl egy lon do ni kri ti ká ban, mely bõl a könyv
bo rí tó ján kö zöl nek rész le tet.

A ha zai ol va só ban el len té tes ér zé sek dúl -
nak: egy részt meg tisz tel ve ér zi ma gát az ér -
dek lõ dés mi att, más részt til ta ko zik az el len,
hogy bi zarr nak mu tas sák. Õt. A hon fi tár sa it.
A kör nye ze tét. 

Vagy va ló ban csak így le het ír ni a leg utób -
bi év ti ze de ink rõl, a tá vol ból szem lél ve – az
író, mint be vall ja, mind össze négy na pot töl -
tött Bu da pes ten –, a fur csá nál is fur csább nak
tart va azt.

- nád - 

Joydeep Roy-Bhattacharya: A Gáb ri el Klub

Ré gi szép idõk, in di ai szem mel

Május 18–24, 1730

Hó hull a cédrusra
Fsz.: Ethan Hawke, Max von Sydow

Május 18–24, 2000

A bennfentes
Fsz.: Al Pacino, Russel Crowe20-án 1530

Mûsorváltozás:

Kedvenc marslakóm  Mátrix
Fsz.: Keanu Reeves, Lawrence Fishburne

21-én 1515

A hetedik testvér
Magyar rajzfilm

M Û S O R
MOZI

Kedves Gyerekek!

A Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyermekrészlege
Mesefolyamok Óceánja címmel több hónapon át
(októbertõl májusig) tartó nagy meseírásra hív ben-
neteket! Pályázni 14 éves korig minden hónap elsõ
péntekéig lehet! A beadott pályázatokat pontozzák, több
hónapon át lehet a pontokat gyûjteni és a májusig
legtöbb pontot összegyûjtõ két meseíró jutalomban
részesül. A májusi mese így kezdõdik: „Hol volt, hol
nem volt , még az Óperenciás tengeren is túl a Kerek
Erdõ sarkánál állt a Seholsincs Kastély… A Ti feladato-
tok: A mese folytatása (max. 1 oldal), melyet a
Gyermekkönyvtárban adhattok le. A kapott
pontszámok felõl is ugyanitt érdeklõdhettek! Ne feled-
jétek! A májusi pályázat beadási határideje: 2000 .
június 2. péntek; helye: Juhász Gyula Városi Könyvtár
Gyermekrészlege, Gödöllõ, Dózsa György u. 10.
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MEGHÍVÓ

Trafo Club
(Pa lo ta kert, nyit va 19–04-ig; e-mail: trafo(mail.digitel2002.hu).
Máj. 19., péntek: És Mááás Diszkó Zenék ( Becherovka akció 1-et
Fizet 2-t Kap! ) Május 20.: Sedative Bang és a Seven Days a Week.
25.: Anima Sound System lemezbemutató koncertje. 27.: Land of
Charon, Lélekzet és Dying Wish t.  28., 12.00–24.00: Jótékonysági
koncer t a balesetben elhunytak (Inside Fears) szüleinek
megsegítésére: Dawncore, New Born, Speak Up, Burning Inside,
Social Fee Face, Kevés, Resources, Aljas Indokból, Embers. Ezen -
kí vül a Trafo min den nap haj na li két órá ig tart nyit va.

Dallamok szárnyán
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2000 május 27-én
szombaton, 19.30 órakor kezdõdõ hangversenyünkre a
Kastélytemplomba. Közremûködnek: Tücsök zenekar (mûvészeti
vezetõ: Novák Gyuláné); Varázs – Fuvola zenekar (mûvészeti
vezetõ: Lászlóné Román Enikõ); Gyermek-kórus (vezényel:
Székely Judit); Blockfõte együttes és a kis Gitárzenekar
(mûvészeti vezetõ: Braun Julianna, vezényel: Zagyváné Molnár
Ildikó); Arpeggio Gitárzenekar (vezényel: Kósáné Szabó Beáta);
zongorán közremûködik: Bar ta Katalin. A belépés díjtalan,
adományokat a kápolna javára elfogadunk.

Kastélytemplom
Maczkó Mária népdalénekes mjájus 28-án este 7 órakor a
Kastélytemplomban „Könyörgés” címmel régi egyházi
népénekeket énekel. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel
hívunk és várunk. g

ADuflex Fotográfiai Stúdió, a
Gödöllõi Mûvelõdési Központ és a

Gödöllõi Remsey Jenõ Mûvészeti
E g y e s ü l e t
kö zös meg -
r e n  d e  z é  -
sében került
sor Remsey
A n d  r á s
fo tókiá l l í  -

tásának megnyi tójára május 13-án 17
órai kezdettel a Mû velõ dé si Köz -
pontban.

A kiállítást Kecs  kés Jó zsef, a Mû -
velõdési Központ igazgatója nyitotta
meg,  aki  bevezetõjében a  kö vet  -
kezõket mondta: „Remsey András mû -
vein mindennapinak mondható ter-
mészeti értékeket és feltûnõen kevés
emberi  tárgyat  lá tunk.  Kozmikus
szemléletet sejthetünk a képek mögött,
olyat, amelyben az emberi történelem
pár ezer éve elenyészik a természet

több millió éves története mellett .
Évezredes hagyománya van a  fa
mitológiájának, a fa tiszteletének.
Eleink a természet rendjéhez, a kör-
forgáshoz igazodva él tek.  Életük
alapját e rend állandóságába vetett hit
vagy inkább érték jelentette. Ezért szá-
mukra a fa hosszú élettartamával,
hatalmas termetével az idõt, az örök -
kévalóságot, és a zedékrõl nemzedékre
újjászületõ életet testesíti meg.”

Remsey András fotóin a múlt,  a
jelen és a jövõ egységét láthatjuk. A
mûvész munkáival  hozzájárul  az
ember és a természet közötti békesz-
erzõdés megkötéséhez.

A kiállításmegnyitón közremûködött
Szabó Károly népzenész.

Remsey András fotói meg te kint -
hetõk június 30-ig a Gödöllõi Mû -
velõdési Központ földszinti fo lyo -
sóján.

Szauzer Ildikó

A Könyvtár Gyermekrészlege a idén is
vetélkedõre hívta a 4–5-eseket. Az elõdön-
tõ az Erkel iskolában és a könyvtárban
zajlott, 23 ötfõs csapat részvételével. A
kérdések Astrid Lindgren svéd írónõ három
regényébõl tevõdtek össze. Végül 12 csapat
jutott az április 26-i városi döntõbe.

Elõzetes feladatként Juharfalvi Emil
tanyáját kellett elkészíteni makett for-
májában. Az értékelés nehéz volt: 12
remekmû született. A hatodik feladat
megoldása után a három legmagasabb
pontszámú csapat jutalomban részesült. I.:
Premontrei 5/A (Tóth Máté Ákos, Terfán
Gábor, Kovács Tamás, Rozsnyai Dávid);
II.: Erkel V/C (Sztuhár Krisztina, Kanalas
Edina, Benkó Réka, Simon Márk); III.:
Petõfi IV/B (Lázár Dóra, Cserkúti József,
Lantai Gergely, Egyed Attila, Wolaviecz
Szilvia). Köszönjük a Fáma Köny ves -
boltnak az ajándékkönyveket és az Imago
BT-nek az oklevelek elkészítéséhez nyúj-
tott segítséget!

Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros

Remsey András festõmûvész fotókiállítása

Fák, Fák, Fák…

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Rendhagyó olvasóvetélkedõ

Juharfalvi Emil tanyája
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész let fi -
ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to sí tunk. 415-660.
g Gödöllõn a Hegy ut cá ban lé võ há zam hoz kül sõ mun ká ra
(ker ti stb.) nyug dí jast ke re sek. Tel.: (20) 9566-110.
g Az Át ri um üz let ház ban lé võ kí nai üz let be 2 nõi el adót 35-
45 éves ko rig fel ve szünk. Érd.: sze mé lye sen vagy: 419-
125.
g 44 éves, meg bíz ha tó, le in for mál ha tó öz vegy asszony,
he ti 4 na pos ház ve ze tõ nõi ál lást, ta ka rí tást ke res (gya kor -
lat tal) Gödöllõ és kör nyé kén. Tel.: 402-226.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. má jus 1-tõl
azon na li kez dés sel, kõ mû ve se ket, se géd mun ká so kat
hosszú táv ra al kal maz. Tel.: (30) 203-9604. 
g A Prompt Szá mí tás tech ni kai Kft. gödöllõi te lep he lyé re
fõ ál lá sú hi va tal se gé det ke res (ta ka rí tás, ügy in té zés).
Gödöllõn és kör nyé kén la kók elõny ben. Tel.: 430-695.
g Aki sze ret né, hogy jól me nõ vál lal ko zó vá vál has son - tõ -
ke be fek te tés nél kül - an nak se gí tünk! 25 év fe let ti ek, min.
érett sé gi zet tek, Gödöllõ kör nyé ki la ko sok, ma gas in tel li -
gen ci á jú ak je lent kez ze nek! Tel.: (30) 213-2628.
g Élet vi dám, já té kos ked vû höl gyet ke res Gödöllõn, 9 hó -
na pos kis fiú mel lé, he ti két al ka lom mal, 5-5 órá ra, vál to zó
nap szak ban, fõ is ko lás anyu ka. Tel.: 423-006.
g A Gödöllõi Pro fil Kft. ter ve zõ iro dá ja pá lyá za tot hir det fi a -
tal épí tész mér nök és épí tõ mér nök szá má ra, ter ve zõ mun -
ka kör be. Va la mint ke res üzem mér nö köt rész leg ve ze tõ nek,
szá mí tó gé pes fel dol go zói is me ret tel, ArchiCAD,
Nemetschek prog ra mok hoz. Tel.: 413-550, 413-551, vagy
415-347(fax).
g Ru ha ipa ri tech ni kust, nõi sza bót ke re sek egye di ru hák,
füg gö nyök sza bá sá hoz, var rá sá hoz, Gödöllõn a vá ros köz -
pont ba. Tel.: (30) 9461-807.
g Gya kor lat tal ren del ke zõ szak kép zett sza ká csot fel ve -
szünk, a Hunyadi Kis ven dég lõ be. Tel.: 414-673.
g A HM Armcom Rt. fel vesz és ki ké pez ipa ri al pi nis ta
mun ká ra je lent ke zõ ket. Tel.: 422-119, 422-120, vagy (30)
2409-305.
g A HM Armcom Rt. fel vesz au tó vil la mos sá gi sze re lõt,
mû sze részt, au tó sze re lõt, for gá cso lót, szer ke ze ti la ka tost,
kõ mû vest, te tõ fe dõt, se géd mun kást, ud va ri mun kást. Tel.:
422-119, 422-120, vagy (30) 2409-305.

In gat lan
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám alatt, egy
65 nm-es, össz kom for tos, te le fo nos, ká bel té vés, ma gas -
föld szin ti la kás. Iá.: 7 mil lió 750 ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel je sen
fel újí tott la kás el adó, tég la épü let ben, III. eme le ten. Tel.:
411-494, vagy (30) 9841-352.

g Gödöllõn az Irt vány ban 2000 nm-es lu cer nás te rü let el -
adó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen a hor gász tó és a lo vas pá lyák kö ze lé ben,
1200 nm-es szán tó te rü let el adó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen 6700 nm-es szán tó el adó. Tel.: 430-687.
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 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 Sür gõ sen vá sá rol nék Gödöllõn 5 mil lió fo rint ér ték ben
föld szin ti, vagy el sõ eme le ti la kó te le pi la kást. Tel.: 410 641
(es te 8 óra után).
g A Kör ut cá ban er ké lyes, te le fo nos, víz órás, gáz kon vek -
to ros, ká bel té vés, 1+2 fél szo bás la kás el adó 7,3 mil lió Ft-
ért. Tel.: (30) 9601-633 vagy 41-170.
g Gödöllõn, a Kör ut cá ban 1+2 fél szo bás 69 nm-es el sõ
eme le ti (kon vek to ros, víz órás) bú to ro zat lan la kás jú ni us 1-
tõl ki adó. Tel.: 413-208 vagy (60) 471-850.
g Zöld öve zet ben, csen des he lyen (Nyár ut cá ban) 2,5 szo -
bás csa lá di ház el adó. Iá.: 15 mil lió Ft. Tel.: 418-370.
g Az Isaszegi úton 3 szo bás man zárd te tõs vil la (mel lék -
épü le tek vál lal ko zás ra is al kal mas sá te szik) el adó. Iá.: 20
mil lió Ft. Tel.: 417-175. 
g Gödöllõn, az Ady E. Sé tá nyon 1 szo bás, 50 nm-es gáz -
kon vek to ros ház rész el adó vagy 1,5-2 szo bás gáz kon vek -
to ros la kás ra cse rél he tõ, 3.eme le tig, ér ték egyez te tés sel.
Tel.: 420-543.
g El adó vagy el cse rél ném csong rá di 6 szo bás, te tõ tér-be -
épí té sû csa lá di há zam gödöllõi 3 szo bás, ker tes csa lá di
ház ra. Iá.: 11,5 mil lió Ft. Tel.: 63/484-432. 
g Gödöllõn ökör tel ki ré szén tel ket ven nék! Tel.: (20) 9329-
971.
g El adó Gödöllõn 2 szo ba kony ha, für dõ szo ba ház rész
nagy te lek kel. Víz, gáz, vil lany, te le fon bent van. Ár: 5 mil lió
Ft. Tel.: 421-449. 
g Ka te gó ri á já ban az egyik leg jobb fek vé sû, HÉV-tõl 1 perc -
re, I. eme le ti, 62 nm-es (ki bõ ví tett), 1+2 fél szo bás, be épí -
tett er ké lyes, kör be re dõ nyös, ká bel té vés, víz órás, te le fo -
nos örök la kás, au gusz tu si ki köl tö zés sel el adó. Tel.: 417-
432 (18-tól).
g El adó a Lég szesz u. 7. sz. alatt egy 1 szo bás, 41 nm-es,
tel je sen fel újí tott la kás. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn a kas tély hoz kö zel fris sen fel újí tott 80 nm-es
össz kom for tos ré gi tí pu sú csa lá di ház, kis ud var ral el adó.
Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 3173-249.
g El adó la kást, há zat ke re sek Gödöllõ te rü le tén. Tel.: (30)
26888-34.
g El adó a Kos suth ut cá ban 2 la kás és egy ga rázs jú ni u si
köl tö zés sel. Tel.: (30) 9960-174 vagy 520-347.
g Csa lá di ház, vál lal ko zás ra al kal mas mel lék épü le tek kel el -
adó a Kiss Jó zsef ut cá ban. Tel.: (20) 332-6515.
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 El adó ker tes csa lá di há zat ke re sek Gödöllõn, 10 mil lió

Ft-ig, cse re is ér de kel: 2 szo bás, kon vek to ros, er ké lyes la -
ká som be szá mí tá sá val. Tel.: 410-244 (mun ka idõ ben),
vagy (20) 9715383 (es te).
g Gödöllõn 1 szo bás, fél kom for tos la kás elõ kert tel el adó.
Mér föld In gat lan Iro da, Dó zsa György út 38. Tel.: (20)
9814-043.
g Gödöllõn, a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, er ké lyes la kás
el adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Szadán, pa no rá más csen des he lyen, a Zalagyöngye ut -
cá ban, téliesített, össz kom for tos fa ház + tég la épü let el -
adó. Be épít he tõ dup la ga rázzsal. Iá.: 6,8 mil lió Ft. Tel.: (20)
9947-709.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban, 1 + 2 fél szo bás
la kás. Iá.: 7,3 mil lió Ft. Fõ nix In gat lan Iro da, Gödöllõ, Sza -
bad ság tér 14. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Pa lo ta ker ten, 71 nm-es, fel újí tott, igé -
nye sen ki ala kí tott la kás. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Fõ nix In gat lan Iro -
da, Gödöllõ, Sza bad ság tér 14. Tel.: (20) 9194-870.
g Zug lói, Cser tõ u-i, 46 nm-es, 1,5 szo bás, vi lá gos kony -
hás, par ket tás, te le fo nos, víz órás, III. eme le ti la kás, 6,9
mil lió Ft-ért el adó. Tel.: (1) 220-0326, vagy (20) 9236-
614.
g Antalhegyen 796 nm-es  te lek el adó. Az alat ta lé võ ut cá -
ban köz mû van. Tel.: (30) 984-6546.
g El adó Mo gyo ró don, 250 nöl tel ken, 1 szo ba kom fort, 54
nm-es ház (víz, gáz a tel ken van). Cím: Mo gyo ród, Al kot -
mány u. 48. Balogh. ( 16 órá tól).
g El adó Gödöllõ köz pont já ban egy 2 és fél szo bás, ká bel té -
vés, te le fo nos, víz órás, II. eme le ti la kás. Tel.: 432-016 (18
óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g A Szt. Já nos u-ban 2 szo bás, III. eme le ti, 50 nm-es, jó
ál la pot ban lé võ la kás (pin cé vel) el adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9654-928.
g A Bocs kai ut cá ban 3 szo bás csa lá di ház, ga rázzsal el -
adó Gödöllõn. Tel.: 416-462.
g El cse rél ném Kartali 3 szo bás, össz kom for tos, te le fo nos
csa lá di há za mat, gödöllõi 1 szo bás, le he tõ leg föld szin ti re,
5 mil lió Ft ér ték ben. Tel.: 410-878 (es te).
g Gödöllõn a kert vá ros ban, 620 nm-es tel ken, két szin tes,
160 nm-es, két ge ne rá ci ós csa lá di ház, te tõ tér be épít he tõ,
ga rázzsal két au tó ré szé re, te le fon nal, ipa ri áram mal el adó.
Tel.: 415-768.
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri 1 + 3
fél szo bás la kás el adó. Tel.: 411-923.
g Pa lo ta ker ti fel újí tott, 56 nm-es, fsz-i örök la kás, azon na li
be köl tö zés sel, re á lis áron el adó. Tel.: (30) 9140-801.
g El adó Gödöllõn 3 szo bás, 2 er ké lyes, szu te ré nes, ker tes
há zas in gat lan. Har ma dik szint bel sõ ki ala kí tá sa en ge dé -
lye zett. Ár: 21 mil lió Ft. Tel.: 430-715.
g Gödöllõn gar zon la kást ke re sek meg vé tel re, ala csony re -
zsi vel, 3,8 mil lió Ft kp. fi ze tés sel. Tel.: (1) 3024-807 (mun -
ka idõ ben), vagy (1) 3392-236.
g Szilasligeten el adó 220 nm-es, be épí tett te tõ te res, 6
szo bás csa lá di ház, ga rázs, mel lék épü let, 360 nöles te lek -
kel. Iá.: 28 mil lió Ft. Tel.: 480-257, vagy (7-16 órá ig) 422-
512, Borsukné.
g Antalhegyen 796 nm, pa no rá más te lek el adó. Alat ta lé võ
ut cá ban köz mû van. Tel.: (30) 9846-546.
g Gödöllõ szép, pa no rá más he lyén, hét vé gi ház, 152 nöl
te lek kel el adó. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn 220 nöl te le ken, fel újí tás ra szo ru ló ház a kert -
vá ros ban el adó. Ár: 5,5 mil lió Ft. LIPCSEY In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-
174.
g Pa lo ta ker ten 4 db. 64 nm-es la kás el adó. (Azon na li köl -
tö zés sel is.) LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt.
6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn el adó csúcs pa no rá más 191 nöl tel ken, nap pa li
+ 3 szo bás, dup la ga rá zsos csa lá di ház igé nye sek nek.
19,5 mil lió Ft. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn ‘96-ban épült nap pa li + 3 szo bás, exk lu zív
bel sõ tér ki ala kí tá sú csa lá di ház el adó. Ár: 16,9 mil lió Ft.
LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-
316, vagy (30) 9144-174.

Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,

hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni

a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és

16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára

20 szóig
240 Ft + áfa;

a kereskedelmi apróhirdetés
ára

szavanként 32 Ft + áfa

A Kastély Kávézó
szezonális kisegítõ
munkára munkatár-

sat keres.
Érdeklõdni a
kastélyban,

Fõzõ Szilviánál
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g Ke re sünk és kí ná lunk ter mõ föl de ket, szán tó kat el adás ra
és vé tel re gaz dál ko dó és be fek te tõ ügy fe le ink ré szé re.
LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-
316, vagy (30) 9144-174.
g Be fek te tõk, me zõ gaz da sá gi vál lal ko zók fi gyel mé be. Er dõ
- szán tó - Bp. - Nagytarcsa - Pécel - Dány - Isaszeg vo na -
lán el adó. L.I.L.-N7. Tel.: 430- 548 (es te), vagy (30) 2728-
158.
g Gödöllõ ró zsa domb ján, 1000 nöl tel ken nap pa li+3 szo -
bás csa lá di ház bo ros pin cé vel, ven dég ház zal igé nye sek -
nek el adó. L.I.I.-N3. Tel.: (30) 272-8158 és 430-548.
g 1680 nöl tel ken78 nm-es, 1993-ban épült csa lá di ház
sür gõ sen el adó. L.I.I.-N5. Tel.: (30) 272-8158 és 430-
548.
g Zsámbokon 1483 nöl tel ken 70 nm-es pa raszt ház kü -
lön ál ló ga rázzsal, asz fal tút mel lett, sür gõ sen el adó 4,5 mil -
lió Ft-ért. L.I.I.-N6. Tel.: (30) 272-8158 és 430-548.
g Szada fõ út ján, ‘80-ban épült, két szin tes, nap pa li + 3
szo bás ház, ga rázzsal, pa no rá más két ut cá ra nyí ló tel ken
el adó. AT LASZ In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Tel.: 422-453.
g Isaszegen, 110 nm-es, két la ká sos ház, ga rázzsal, 230
nöl tel ken el adó, vagy ki sebb ház ra, la kás ra cse ré len dõ.
AT LASZ In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Tel.:
422-453.
g A Kos suth La jos u-ban, 62 nm-es, 1 + 2 fél szo bás, II.
eme le ti la kás el adó. AT LASZ In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág -
nes ügy véd, Tel.: 422-453.
g A Szt. Já nos u-ban, 59 nm-es, kon vek to ros, fel újí tott, IV.
eme le ti la kás el adó. AT LASZ In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág -
nes ügy véd, Tel.: 422-453.
g Más fél, két és há rom szo bás la ká so kat kí ná lunk ügy fe le -
ink ré szé re, díj men tes köz ve tí tés sel, tel jes kö rû jo gi ügy in -
té zés sel. AT LASZ In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Tel.: 422-453.

Al bér let
g Ki adó la kást, bú to ro zott al bér le tet ke res, ko ro so dó há -
zas pár, Gödöllõn vagy kör nyé kén, gép ko csi par ko lá si le he -
tõ ség gel. Tel.: (30) 9153-193.
g Fod rász üz let ben üz let rész ki adó koz me ti kus nak és
masszõr nek. Tel.: 422-812 vagy (60) 343-032.
g Asz ta los mû hely ki adó. Tel.: (20) 3313-976, vagy 414-
318.
g Ki adó hét vé gi há zat - nya ra lót ke re sek Gödöllõn, il let ve
Gödöllõ köz vet len kör nye ze té ben. Tel.: (30) 9066-478
Lotfi - vissza hí vom! 
g Fi a tal pár kis gyer mek kel bú to ro zat lan há zat, ház részt bé -
rel ne Gödöllõn. Tel.: 422-450.
g A Szelidi-tónál nya ra lók, hét vé gi há zak ki adók, 4 ágyas -
tól, 16 fé rõ he lye sig. Di ák cso por tok nak 30 szá za lék ked -
vez mény. Tel.: (30) 229-6794.
g Ki adó ga rázst ke re sünk, a Kos suth La jos ut ca kör nyé -
kén. (Elõny: a Remsey kör úti mély ga rázs ban.) Tel.: (30)
9775-260.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, 23 nm-es üz let hely ség ki adó,
Bajcsy Zs. u. 17. Tel.: (20) 9771-671.

Adás-vé tel
g Min den csü tör tö kön a he lyi pi a con élõ hal kap ha tó. Kü -
lön bö zõ faj ták (ponty, ká rász, bu sa stb.).
g Ma gán gyûj tõ ke res: ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze ket,
postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-7330, vagy
(1) 409-4628.
g Hí zók el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5. 
g Go be lin ké pek el adók. Tel.: 413-914 vagy (20) 3303-
362.
g Hû tõ szek rény (200+60L), pá ra el szí vó, hat ágú bronz
csil lár (an tik), to ló aj tó ol csón el adó. Tel.: 430-205.
g Motorola d. 160-as, prak ti kum kár tyá val, bõr tok kal, töl -
tõ vel el adó. Tel.: (20) 336-8380.
g 4LE Ro tá ci ós ka pa + fû nyí ró; 2 db. há rom szár nyas ab -
lak + üveg + re dõny; 1 db. per me te zõ 18 l.; 1 db má zsa
nagy mér leg. Tel.: (20) 331-3976, vagy 414-318.
g „Ro bi-55”- tí pu sú (majd nem új) kert ka pá ló gép, egy hoz -
zá tar to zó fû nyí ró val 40 ezer Ft-ért el adó. Tel.: 419-131 Tóth.

g Hagy ma (60Ft/kg), krump li (40Ft/kg) el adó. Tel.: 430-
413. Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh Á. u. 36.
g Egy szer hasz nált pad ló szõ nyeg 260 Ft/nm Gödöllõn.
Tel.: 418-926 (16 óra után).
g Pentium szá mí tó gép di gi tá lis mo ni tor ral, prog ra mok kal
el adó. Tel.: (60) 330-616.
g J(ger tí pu sú, na pi 500 li te res tel je sít mé nyû, te rem hû té -
sû sör fõ zõ el adó. Tel.: (78) 425-174, vagy (30) 218-
5653.
g 80-100 kg hasz nált ru ha el adó. Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (20)
9771-671.
g El adó: zöld buk lé, ágy ne mû tar tós re ka mié, 2 fo tel, 2
szék, asz tal; állv. Singer var ró gép 2 db.; por szí vó; ba ke lit
hang le me zek; gyú ró desz kás kony ha asz tal, 2 ho ked li; csill -
árok. Gödöllõ, Vö rös mar ty u. 2. Tel.: (20) 9138-952.
g Egy ZC-18 Cirkó, és egy 4 fm sze relt ké mény el adó.
Tel.: (20) 3367-746.

Szol gál ta tás
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 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 A Gödöllõi Kis okos ke res dol goz ni sze re tõ fi a tal agi lis
fér fi a kat hir de tés szer ve zõi fõ ál lás ba. Tel.: 422-583 vagy
(20) 9654-978, Lo var da u. 26.
g Szá mí tás tech ni ka tan fo lyam kez dõk nek má jus 22-tõl és
ha la dók nak jú ni us 13-tól. 3 hét (21 óra). Rész vé te li díj:
8000 Ft/fõ. Je lent ke zés: Pest Me gyei Vál lal ko zás fej lesz té si
Ala pít vány (Gd., Tessedik S. u. 6.), tel.: 521-110.
g Er dé lyi ki rán du lás 2000. aug. 9-tõl. 8 nap, 30 ezer Ft/fõ.
Fél pan zió. Je lent ke zés má jus 25-ig. Tel.: 420-634,
Mesterné. 
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon, meg -
egye zünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665. 
g Csa lá di há zak vil lany sze re lé se, ri asz tó rend sze rek kel,
au to ma ta ga rázs és ka pu nyi tó táv irá nyí tás sal, me cha ni kus
be tö rés vé de lem, lap ra sze relt kony ha bú tor össze sze re lé se,
szál lí tá sa. Tel.: 422-413 vagy (20) 9921-981.
g La ká sok, iro dák, nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Tel.: (20)
3303-362.
g Ta nya tej bolt, Vá rosi Pi ac Gödöllõ: friss te hén tej, friss
ke nyér és pék sü te mé nyek. Ak ci ós tej ter mé kek rend sze re -
sen. 
g Var ró nõ! Ru ha ké szí tést, mé ret re iga zí tást, ja ví tást
vál la lok. Gödöllõ, Csa nak u. 15. Tel.: 422-105 (egész
nap).
g Gyer mek fel ügye let ét vál lal ná egy 50 éves, nyug dí jas,
gya kor ló nagy ma ma, il let ve idõs sze mély tár sal ko dó ja, se -
gí tõ je len ne na pi 2-3 órá ban. Tel.: 421-762.
g Nyug dí jas ker tész mér nök per me te zést, kert ki ala kí tást,
gon do zást vál lal. Tel.: (30) 9770-593.
g Gipsz dí szí tõ ele mek gyár tá sa és sze re lé se Pl: stuk kó,
ro zet ta, osz lop, bolt ív stb.) Tel.: (20) 327-4652.

Jár mû-al kat rész
g El adó 1988-as, 2105-ös La da, 2002-ig mû sza ki val. Tel.:
413-131.
g Sko da 120 L el sõ tu laj do nos tól, ga rázs ban tar tott, el -
adó. 1984-es, 2001. 02. 08-ig. Iá.: 150 ezer Ft. Tel.: 418-
991 (H-P: 8-17-ig).
g 1985-ös év já ra tú 1.6-os ben zi nes Ford Escort 2000.
no vem be rig ér vé nyes mû sza ki val. Ár.: 400 ezer Ft. Tel.:
417-845.
g Re na ult 19, 1.4 ccm, 80 LE Energy. Fel sze relt ség: lég -
kon di ci o ná ló, ri asz tó, köz pon ti zár, elekt ro mos ab lak eme lõ,
szí ne zett üveg, köd lám pa, szte reó rá di ós mag nó. Mû sza ki
vizs ga: 2002-ig. Tel.: (20) 9391-968. 
g El adó Moszk vics 2140, 1987-es, szep tem be rig ér vé -
nyes mû sza ki val, ko rá nak meg fe le lõ ál la pot ban. Ár: 60
ezer Ft (al ku nél kül). Tel.: 421-762, vagy (60) 437-256.
g 10 éves Polski Fi at 126 jó ál la pot ban el adó. Tel.: 411-
902.

g Kis Polski 1988-as, jó ál la pot ban el adó. Tel.: 387-832,
vagy (30) 9828-098.
g El adó 1987-es Wart burg 353-as, 1,5 év mû sza ki val,
meg fe le lõ ál la pot ban. Iá.: 95 ezer Ft. Tel.: 416-993, vagy
416-803.
g La da-1200S 1983-as év já rat, 2001. de cem ber hó ig ér -
vé nyes mû sza ki val, fel újí tott mo tor ral, jó ál la pot ban, fé -
nyez ve el adó. Tel.: (30) 2119-721.
g Jó ál la po tú, ‘86-os Tra bant, 601. Spec. El adó. Iá.: 15
ezer Ft. Tel.: 410-749 (hét köz nap 17 óra után).
g La da 2107. ‘87-es év já ra tú, 2 év mû sza ki val, 81 ezer
km-rel, ülés hu zat tal, vo nó ho rog gal, rá di ós mag nó val, má -
so dik tu laj do nos tól, meg kí mélt ál la pot ban el adó. Iá.: 370
ezer Ft. Tel.: 414-455, vagy (30) 2120-217.
g VW Golf 1,1 ben zi nes, fe hér, 3 aj tós, 1982-es, vizs ga
2001. 06. hó el adó. Iá.: 250 ezer Ft. Tel.: (20) 9771-671.
g Ford Tran zit 2500 Di e sel tí pus hoz új al kat ré szek el adók,
ked ve zõ áron. 4 db Pirelli L 8 225/70 R 15 C gu mi, 1 db
tel jes kup lung szett, 2 db hát só fék dob, 2 db kül sõ nagy -
ala kú tü kör, 4 db (pi ros) por lasz tó csúcs, 2 db len gés csil -
la pí tó, 1 pár köd lám pa. Tel.: 414-673.

Ok ta tás
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar nyelv -
tan fo lyam ok in dul nak 2000. jú ni us 13,- szep tem ber 30-a
kö zött. A kur zu sok ra, va la mint az an gol Trinity (TCL) nyelv -
vizs gák ra be irat ko zás má jus 25,26-án, 16-19 óra kö zött.
In gye nes gya kor ló órák, an go los és né me tes di ák ja ink nak!
I.L.I. Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.I. a
Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és aján -
lott” nyelv is ko la, az or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak
egyi ke!
g 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.
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000 jú ni us 19-tõl he ti
tur nu sok ban, fél na pos, il let ve na pos szer ve zés ben. Tel.:
417-719, Astra-Ariadne Nyelv is ko la.
g Az Astra-Ariadne Nyelv is ko la nyá ri in ten zív tan fo lya ma i -
ra a be irat ko zás 2000 jú ni us 8-án és 9-én 16-18-ig lesz a
Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban, Gödöllõn. Tel.: 417-719.
g Szá mí tó gép ke ze lõi tan fo lyam ok in dul nak Gödöllõn a vá -
ros köz pont ban. Alap fo kú, kö zép fo kú és internet tan fo -
lyam ok. Egy hét vizs gá val 9000 Ft. Egyé ni fog lal ko zá sok,
kor re pe tá lá sok óra dí ja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.

Egyéb
g El ve szett! Ke res sük fe ke te-fe hér fol tos, 7 éves an gol
vizs la ku tyán kat. A meg ta lá ló nak pénz ju tal mat adunk! Tel.:
412-156 vagy (30) 9440-345. 
g Szom ba ton du., vagy va sár nap de. el ve szí tet tem a vá -
ros köz pont kör nyé kén, zöld zsá kos (15 cm hosszú, 4 cm
szé les) szem üveg tok ban lé võ, szem üve ge met (kék, az
üveg li la szí nû). A be csü le tes meg ta lá lót ké rem, hogy az
Át ri um Üz let ház bel sõ ud va rán, a Bi zsu bolt ba le gyen szí -
ves hoz za be! Tel.: (20) 9138-649.

Fá jó szív vel mon dunk kö szö ne tet a ro -
ko nok nak, is me rõ sök nek, szom szé dok -
nak, a volt gim ná zi u mi osz tály tár sak -
nak, ba rá tok nak, az „Éle tet az évek nek”
nyug dí jas klub tag ja i nak, a Cu kor be te -
gek Gödöllõi Szer ve ze té nek, és mind -
azok nak, akik fér jem, sze re tett édes -
apám Dr. Petrei Já nos te me té sén rész -
vét ük kel fáj dal mun kat eny hí tet ték.

Dr. Petrei Lajosné
lá nya: Eme se

ve je: Giancarlo
uno ká ja: Ve ro ni ka
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NÓNIUSZ LOVASISKOLA
Ez a speciálisan gyermekekkel foglalkozó
lovasiskola gödöllõi dombvidék festõi
környezetében, a Grassalkovich Kastély
közelében helyezkedik el. Az oktatás saját
nevelésû lovakon, szakképzett edzõ irányításá-
val folyik.
A nyári idõszakban, június 26-tól augusztus
végéig, 5 napos turnusokban (hétfõtõl-pén-
tekig)

LOVASTÁBOROKAT 
is szervezünk, ahol a gyerekek a lovaglás mel-
lett elsajátíthatják a lovakkal való bánásmód
alapvetõ tudnivalóit, valamint elméleti
oktatásban is részesülnek. A táborok ára, ami
magában foglalja a teljes ellátás, szállás,
lovaglás költségeit:
Bentlakásos: 18 000 Ft
Napközis:  13 000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a 430-099 vagy a
60/620-246 telefonon, valamint írásban 2101
Gödöllõ Pf. 3oo címen adunk.

LOVAGOLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
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ELADÓT keresünk!
Kínai Peking Bolt

Tel.: 06-30/232-60-37
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 1-3.

CIB

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

Hirdetés

A Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht keres hegesztõi
vizsgával, jogosítvánnyal rendelkezõ szakembert, - vál-
tozatos munkára.
Korhatár: 30 év
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Keresünk továbbá településüzemeltetési feladatok
ellátásához mûszaki beállítottságú öntevékeny, szorgal-
mas munkatársakat.
Jelentkezni lehet a következõ telefonszámon:

06 209 495 586.
VÜSZI Kht

Pályázati hirdetmény
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllõ, Petõfi
s. u. 1.) pályázatot hirdet az I. sz. rendelõintézetében levõ

büfé 5 éves bérleti jogának megszerzésére.

A büfé 28 nm alapterületû, 2 helyiségbõl áll, az I. sz. ren-
delõintézet elsõ emeletén helyezkedik el.

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az
Egészségügyi Központ gazdasági vezetõje ad. Tel.: 420-655

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Tormay Károly Egészségügyi Központ, Igazgatósága,

Gödöllõ, Petõfi s. u. 1.
dr. Szabadfalvi András igazgató fõorvosának,

2000. június 15-ig.
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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!

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék

felszereltséggel.
Önre bízzuk a döntést.

Használt

Suzukik

Gödöllõn is!

– 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



Sport • 23Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 18.

A há rom tu sa te rü le ti ver se nyen a lá -
nyok nál az Er kel, a fi úk nál a Ha jós is ko -
la kép vi sel te vá ros un kat. Saj nos csak két
te rü let rõl ér ke zett csa pat, így az egyé ni
to vább ju tók kal együtt össze sen 35 gye -
rek in dult a ver se nyen. A lá nyok nál az
Er kel is ko la 1192 pon tot gyûj tött, és biz -
to san gyõz te le Tápiószentmárton csa pa -
tát (1040). A ver senyt Ritecz Lil la (Er -
kel) nyer te 325 pont tal, má so dik Ka szás
La u ra (Nagykáta) 318 pont, har ma dik
Ki rály Pál ma (Ha jós) 250 pont. A fi úk -
nál a Ha jós is ko la csa pa ta a nagykátai
Vá ci Mi hály is ko la együt te sét gyõz te le:
1. Ha jós (1434), 2. Nagykáta (1108).
Egyé ni ben Szeleczky Alex (Ha jós) nyert
357 pont tal, Szé kely Csa ba (Ha jós, 285)
és Bátori Ba lázs (Ha jós, 273) elõtt. 

A négy tu sás lá nyok nál há rom csa pat és
hat egyé ni to vább ju tó mér te össze tu dá -
sát. A ver senyt a Tá pió szentmárton nyer -
te 2109 pont tal. A gödöllõi Er kel csa pa ta
1977 pont tal ezüst ér mes lett, míg az
aszó di 2.sz. is ko la 1490 pont tal a har ma -
dik he lyen vég zett. A ver seny há rom leg -
jobb ered mé nyét az egyé ni in du lók ér ték
el: 1. Bá rány Kin ga (Pánd) 560 pont, 2.
Dús Jetta (Pre mont rei) 542 pont, 3. Vá gó
Mó ni ka (Tö rök) 539 pont. Mind hár man
to vább ju tot tak a me gyei dön tõ be.

A fi úk négytusaver se nyé ben Tápió szecsõ
bi zo nyult a leg jobb nak 2306 pont tal.
Má so dik a Ha jós (2084), har ma dik az
Aszód (1284). Az egyé ni ver senyt a szin -
tén Tápiószecsõrõl ér ke zett Andrejcsik
Dá vid nyer te 531 pont tal. Alig ma radt le

tõ le Var ga Já nos (Pre mont rei), aki 526
pon tot szer zett. Har ma dik Var ga Lász ló
(Tápiószecsõ) 498 pont tal.

Az öt tu sa kör ze ti ver se nyé ben négy
lány- és öt fiú csa pat in dult. A lá nyok nál
a kö vet ke zõ sor rend ala kult ki: 1. Tö rök
(3442 pont), 2. Er kel (3011), 3. Pe tõ fi
(2658), 4. Ha jós (2642). Egyé ni ben Fá -
bi án Bog lár ka (Tö rök, 807 pont) volt a
leg jobb, meg elõz te Babrián Lo ret tát
(Er kel, 709) és Berbekár Évát (Tö rök,
686).

A fi úk ver se nyét a Ha jós nyer te nagy fö -
lénnyel a töb bi csa pat elõtt. 1. Ha jós,
(3743 pont), 2. Er kel (2979), 3. Pre mont -
rei (2813), 4. Pe tõ fi (2742), 5. Dam -
janich (két ver seny zõ, 1102). Az egyé ni
ver senyt Szi bil la Lász ló (Ha jós) nyer te
nagy fö lénnyel, 835 pont tal. Má so dik
So mo gyi Ádám (780), har ma dik Nagy S.
Mik lós (756) (mind ket tõ Ha jós).

A me gyei te rü le ti ver se nyen a fi úk nál
is mét a Ha jós bi zo nyult a leg jobb nak
3751 pont tal. A nagykátai is ko la csa pa ta
3511 pon tot gyûj tött, az aszó di együt tes
pe dig 2338 pont tal zár ta a ver senyt. Az
egyé ni ver seny ben ugya naz a sor rend
ala kult ki, mint az elõ zõ ver se nyen: 1.
Szi bil la Lász ló (821 pont), 2. So mo gyi
Ádám (778), 3. Nagy S. Mik lós (752). 

A lá nyok ver se nyén csak a gödöllõi csa -
pat vett részt, saj nos a má sik két te rü let
el sõ he lye zett je nem je lent meg. A Tö rök
csa pa ta 3235 pon tot ért el. Egyé ni ben 1.
Fá bi án Bog lár ka (Tö rök, 758 pont), 2.
Babrián Lo ret ta (Er kel, 662), 3. Más zá -
ros Krisz ti na (Tö rök, 648). 

A me gyei dön tõ ben azon ban egyet len
gödöllõi le ány sem in dul. En nek az az
oka, hogy ugyan azon a na pon ren de zik
meg az or szá gos vál tó baj nok sá got, ame -
lyen lé nye ge sen na gyobb eséllyel in dul -
nak majd a gödöllõi ver seny zõk.

-esz-

Di ák olim pia

Gödöllõi fö lény
a te rü le ti ver se nyen

Röp lab da 
Az Architekton GRC Ba rá ti Kö re el sõ
al ka lom mal ren dez te meg az Ádám
Lász ló Em lék tor nát. A ver se nyen há -
rom ext ra-li gás csa pat sze re pelt: az
An gyal föld, a Va sas Bu dai Tég la és a
há zi gaz da Gödöllõ. A Tö rök Ig nác
Gim ná zi um ter mé ben le ját szott mér -
kõ zé se ken több pró ba já té kon lé võ
röp lab dás ka pott já ték le he tõ sé get Do -
bos Já nos csa pa tá ban. Az el sõ ta lál ko -
zót az An gyal föld és az AGRC együt -
te se ját szot ta. A he lyen ként iz gal mas
meccsen mind két csa pat so kat ron tott,
a gödöllõi töb bet. Így a vég ered mény
2:3 lett. A má so dik mér kõ zé sen az an -
gyal föl di lá nyok si mán nyer tek há rom
null ra a Va sas el len. A be fe je zõ
meccsen a kis sé le eresz tett Va sas is -
mét há rom nul lás ve re sé get szen ve -
dett a há zi gaz da Gödöllõ csa pa tá tól.
A tor nát az An gyal föld nyer te, a
Gödöllõ és a Va sas elõtt.

At lé ti ka
A Re for má tus Lí ce um ver seny zõi a
Hon véd pá lyán ver se nyez tek az egyé ni
me gyei di ák olim pi án. A csa pat egy
arany ér met és nyolc do bo gós he lyet
szer zett a ne gye dik és ötö dik kor cso -
port ban. Ered mé nyek: IV. kcs.: 800 m:
3. Nagy Hil da, 1500 m: 2. Kiss Or so -
lya, 3. Kelédi Ka ta lin. 3000 m: 2.
Kelédi Ka ta lin, 3. Kiss Or so lya. Ma -
gas ug rás: 3. Jaeger Ákos. V. kcs.: 800
m: 2. Var ga Krisz ti na, 1500 m: 2. Rébb
Ani kó, 3000 m: 1. Var ga Krisz ti na.

Röp lab da
Gödöllõi gyõ ze lem mel ért vé get Pest
me gye fér fi röp lab da baj nok sá ga. A
Gödöllõi Öreg fi úk nagy sze rû tel je sít -
ményt nyújt va, ma ga biz to san uta sí tot -
ták ma guk mö gé a me gye jó val fi a ta -
labb csa pa ta it. A baj nok ság ban mind -
össze egy ve re sé get szen ved tek, te hát
nem vé let le nül let tek az el sõk. A baj -
nok csa pat tag jai kö zött is me rõs ne ve -
ket fe dez he tünk fel: Dóczi Ist ván,
Gorove Mik lós, Koltai Gyu la, Koska
Já nos, Kõ rös fõi And rás, Ma gyar Ger -
gely, Ma gyar Lász ló, Ma gyar Ta más,
Ó Nagy Mik lós, Winhardt Osz kár. A
szin tén gödöllõi GATE együt te se az
ötö dik he lyen fe jez te be a baj nok sá -
got. A nõi csa pa tok kö zött a GATE
ezüst ér met szer zett. g

HÍREK

Az at lé ti kai di ák olim pia há rom-, négy-
és öt tu sa me gyei te rü le ti ver se nye it a
GEAC pá lyán ren dez ték meg az el -
múlt hé ten. A há rom kor cso port ban a
kör ze tek leg jobb jai mér ték össze tu -
dá su kat. Az el sõ he lye zett csa pa tok,
va la mint az egyé ni to vább ju tók má jus
20-án Vácott (há rom- és négytusa) és
27-én Ceg lé den (öt tu sa) ver se nyez -
nek a do bo gós he lye zé se kért és az
or szá gos dön tõ be ju tá sért.
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Míg a fel nõt tek most ér kez tek a baj -
nok ság vég haj rá já ba, ad dig a leg fi a ta lab -
bak már utol só meccsü ket ját szot ták az
el múlt pén te ken, és a Kistarcsa el len ide -
gen ben is igen csak gól kü lönb ség-ja ví tó
gyõ zel met arat tak. Az, hogy vé gül
hanyadik he lyen vé gez tek a ser dü lõ elõ -
ké szí tõk küz del mé ben, még kér dé ses, de
az már biz tos, hogy a má so dik nál nem
lesz nek rosszab bak. A sze zon zá ró mér kõ -
zé sü ket e hé ten (lap zár ta után) ját szó ser -
dü lõk ezüst-vá ro má nyo sok kor osz tá lyuk -
ban. Foly tat va a fi a ta lok kal kap cso la tos
jó hí rek so ro za tát, az if jú sá gi gár da kö -
vet ke zik. Mi vel õk a felnõttcsapattal pár -
hu za mo san lép nek pá lyá ra, ná luk is hát -
ra van négy for du ló a zá rá sig. Min den -
eset re a Pász tó el le ni nagy kü lönb sé gû és
lát vá nyos gyõ ze lem mel õk is fel ka pasz -
kod tak a do bo gó ra, an nak is a má so dik
fo ká ra. A gödöllõi sú lyos ve re ség el le né -
re el sõ he lye zett gyön gyö si ek tõl azon ban
már csak két pont vá laszt ja el a ta vasszal
még ve ret len (9 gyõ ze lem, 2 dön tet len)
Ho vo dzá kékat, így a baj no ki cím sem el -
ér he tet len szá muk ra.

Az már a Pász tó el le ni baj no ki ta lál ko zó
elõtt biz tos volt, hogy a fel nõt tek nem tud -
nak elõ rébb lép ni a har ma dik hely nél, ugya -
nis a ve tély társ Tápiószentmárton He ve sen

is gyõ ze del mes ke dett. A ti zen ket te dik he -
lye zett ven dé gek el le ni si ker azon ban na -
gyon kel lett a ver seny ben ma ra dás hoz. És
vá ros unk gár dá ja ne gyed óra alatt el is dön -
töt te az össze csa pás sor sát: elõbb Wendler
bal ol da li sza bad rú gá sa után Kerecsényi lõtt
a há ló ba, majd Ber ta íve lé sét Kiss Zol tán fe -
jel te a léc alá. Ezu tán is tá ma dás ban ma radt
a GLC, de gól nél kül. Mi vel a rit ka ven dég-
kont rák nál a vé de lem ma ga biz to san lát ta el
fel ada tát, az elõnyt így sem fe nye get te ve -
szély. A 40.perc ki ál lí tá sa (a pász tói Jeney
me he tett elõbb zu ha nyoz ni) és a szü net
utol só per cé ben Wendler ál tal gól ra vál tott
bün te tõ vég leg el dön töt te a mér kõ zés sor sát.

A „Da ra zsak”, ahogy a szur ko lók leg -
újab ban be cé zik ked ven ce i ket, a má so dik
fél idõ ben is me zõny fö lény ben ját szot tak,
de lö vé se ik vagy célt té vesz tet tek, vagy
Oláh véd te pró bál ko zá sa i kat. A ven dé gek
ka pu sa az zal tet te fel a ko ro nát tel je sít -
mé nyé re, hogy csa pa ta egyet len gól ját is
õ sze rez te – igaz, bün te tõ bõl.

Krónerék te hát – to vább ra is csak gól -
kü lönb ség gel le ma rad va a má so dik mö -
gött – meg szi lár dí tot ták he lyü ket a do bo -
gón. Mi vel „csak” az al só fo kán, így
most har ma dik he lye zé sük kel õk áll nak
leg rosszab bul a GLC gár dái kö zül. So ha
rosszab bat!

Kö vet ke zõ mér kõ zés: 2000. má jus 21.,
15 óra: if jú sá gi, 17 óra: fel nõtt: Gödöllõi LC
Ózd. 14 órá tól: Gödöllõi Öreg fi úk – Zseliz
Öreg fi úk, Par la men ti vá lo ga tott minitorna.

Tóth Már ta

A Gödöllõi KFC a ne gye dik he lyen ál ló és
há rom ta lál ko zó óta 100 szá za lé kos Szár li -
get gár dá ját lát ta ven dé gül, míg a Trident
FC a do bo gó al só fo kát el fog la ló és ha zai
pá lyán öt mér kõ zé sen ve ret len De kád SC-
hez lá to ga tott a te rem lab da rú gó-baj nok ság
leg utób bi for du ló já ban. Egyik össze csa pá -
son sem gödöllõi si kert ígért a pa pír for ma...

A ha zai kör nye zet ben pá lyá ra lé põ GKFC
kez dõ csa pa ta még áll ta a ver senyt a jó ké pes -
sé gû el len fél lel szem ben, ám a má so dik sor
fe gyel me zet len sé ge it kö nyör te le nül ki hasz -
nál ta a Szár li get és né hány perc alatt 3:0-s ve -
ze tést szer zett. Egy szép el len ak ció vé gén
ugyan Tóth Már ton szé pí tett, ám ezu tán is mét
a ven dé gek bün tet tek. A má so dik fél idõ ben
le tá ma dás sal pró bál koz tak Ivanovicsék, ami a
játékosedzõ ré vén gyors gólt ered mé nye zett.

A Szár li get ugyan is élt a kont ra le he tõ sé gé vel,
és szebb nél szebb gó lo kat lõtt. 

A szer ve zé si prob lé mák mi att a ta lál ko zó
hely szí né re a fél nyol cas kez dés he lyett 19.35-
kor ér ke zõ és ezért kap kod va öl tö zõ, be sem
me le gí tõ tridentesek még fel sem ocsúd hat tak,
má ris 3:0-ra ve ze tett a De kád. Az Ughy, Tóth
és Schild sze mé lyé ben egy ko ri NB I-es lab da -
rú gó kat is fel vo nul ta tó tököliek ezu tán is szer -
ve zet ten, oko san és ered mé nye sen ját szot tak.
A gödöllõiek is ki ala kí tot tak ugyan hely ze te -
ket, de ami az el múlt hé ten, a lis ta ve ze tõ el le ni
bra vú ros dön tet len nél be fe lé pat tant, az most
biz tos ki fe lé ment, így csak a tisz tes helyt ál lás -
ban re mény ked het tek, ab ban is hi á ba.

A Trident FC ez zel a ki len ce dik, a GKFC
pe dig a 12. he lyen áll a baj nok ság ban há -
rom for du ló val a be fe je zés elõtt.

Kö vet ke zõ for du ló: 2000 má jus 22.,
Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 19 óra:
Gödöllõi KFC – Du na ke szi VSE, il let ve
Deszk Mi ki Ma kó FC – Trident FC

ToMa

Labdarúgás

Minden korosztályban dobogón a GLC

Gödöllõ, 350 né zõ, ve zet te: Kiss Z. (Nyitrai,
Ke rék gyár tó)
GLC: Ko vács R.–So mo gyi, Wendler, Stolcz–
Ber ta, Labanics, Kerecsényi, Króner, Var ga–
Kiss Z., Vízler.
Edzõ: Vö rös Ist ván At ti la
Gól szer zõ: Kerecsényi 11. p., Kiss Z. 13. p.,
Wendler 45. p.

If jú sá gi mér kõ zés:
GLC – Pász tó 8:0 (2:0)
GLC: Lo vas–Pin tér T., Cser nyák, Pé ter G.–
Morár (Gémesi, 68 p.), Hovodzák, Ök rös
(Urbán, 49 p.), Ko vács M., Pin tér K. (Zelnik,
81 p.)–Csom bor, Bar na. Edzõ: Ivanovics
Kár oly.
Gól szer zõ: Ko vács M. 2 (7. és 72. p.), Bar na
2 (12. és 78. p.), Csom bor 2 (26. és 86. p.),
Urbán (57. p.), Morár (67. p.)
Jó: Bar na (a me zõny leg jobb ja), Csom bor,
Ko vács M., Urbán

Ser dü lõ elõ ké szí tõ:
Kistarcsa–GLC 0:10 (0:4)
Gól szer zõ: Ber ki V. (4), Benko (2), Bor sos,
Far kas, Minorits, Szé kely

Gödöllõi LC – Pász tó 3:1 (3:0)

Te rem lab da rú gás

Pa pír for ma ve re sé gek

Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 100 né zõ
Ve zet te: Radvánszky, ifj. Hi da si (Vá mos)
GKFC: Ban gó–Aszó di, Gyémesi, Bartalis,
Ivanovics. Cse rék: Tóth M., Sza bó Zs., Fa ze -
kas, Gémesi. Játékosedzõ: Ivanovics Kár oly
Gól szer zõ: Tóth M. 14 p., Ivanovics 23 p.

De kád SC – Trident FC 12:5 (6:2)
Tö köl, ve zet te: Lettrich, ifj. Vad (Er dõs)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Tóth L.,
Csiszér, Pfeffer. Cse rék: Ma gyar, Mol nár,
Földesi, Ná dor, Szûcs, Szüllõ. Edzõ: Gacsályi
At ti la. Gól szer zõ: Ma gyar (2), Mol nár, Tóth L.,
Csiszér

Gödöllõi KFC–Szár li get Eurotrans
Kronos 2:13 (1:6)
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Labdarúgógála
a GLC-pályán!

A GLC–Ózd mérkõzései elõtt,

2000. má jus 21-én, va sár nap
a Táncsics Mi hály úti lab da rú gó pá lyán

14 óra kor a

Gödöllõi Öreg fi úk–Zselizi Öreg fi úk (Szlovákia),
14.50-kor a

Par la men ti Vá lo ga tott–Zselizi Öreg fi úk,
15.40-kor a

Gödöllõi Öreg fi úk–Par la men ti Vá lo ga tott
csa pa ta mé ri össze ere jét

A mér kõ zé sek rõl helyszí ni köz ve tí tést ad Böröczki Jó zsef,
a Mik ro szkóp Szín pad mû vé sze. A par la men ti vá lo ga tott pon tos

össze ál lí tá sát még nem le het tud ni,
de a csa pat ban ven dég ként ját szik majd Kû La jos és Má té Já nos

egykori FTC- és válogatott játékosok.

A gödöllõi öregfiúk:

Bán he gyi Bé la, Bán he gyi Nán dor, Ban kó György, Bara Lász -
ló ka pus, Baranyi Já nos, Boda Já nos ka pus, Gedei Sán dor,
Dr. Gémesi György, Ke le men Bar na bás, Kerepesi Fe renc,
Lov ren csics Lász ló, Lõ rinc Fe renc, Pa ta ki Jó zsef, Rab Ti bor,
Rab Pé ter, Rácz Jó zsef, Sza bad Ist ván, Szûcs La jos,
Sztriskó Ist ván, Ta más Fe renc, Var ga Ist ván, Vö rös Ist ván
At ti la, Zagy va La jos ka pus – Malatinszki Jó zsef mana ger,
Pin tér Mik lós gaz da sá gi ve ze tõ Im re Jó zsef ve ze tõedzõ

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
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AGEAC-atléták si ke re i rõl Benkõ Ákos
tá jé koz tat ta la pun kat. Az él re kí ván ko -

zik egy olyan ered mény, amely újabb or szá -
gos baj no ki cím mel gaz da gí tot ta a gödöllõi
at lé ti kát. Er dé lyi Esz ter a Kismaratoni Or -
szá gos Baj nok sá gon el sõ he lye zést ért el. A
ver se nyen sok at lé ta állt rajt hoz, akik nagy -
sze rû küz del me ket vív tak egy más sal. A 15
ki lo mé te res tá von in du ló Er dé lyi Esz ter
nyolc ki lo mé ter nél le ráz ta el len fe le it. Ezu -
tán fo ko za to san nö vel te elõ nyét és a cél ba
ér ke zés kor már 250 mé ter rel ve ze tett a má -
so dik he lye zett elõtt. Esz ter nagy sze rû en
ver seny zett és egy újabb arany érem mel
gaz da gí tot ta gyûj te mé nyét. Gra tu lá lunk!

A Ma gyar At lé ti kai Szö vet ség csa pa ta
egy nem zet kö zi ver se nyen vett részt a ju -
gosz lá vi ai Zentán. A GEAC at lé tái kö zül
öten in dul tak ezen a ver se nyen. Saj nos a
hosszú és kö rül mé nyes uta zás ér zõ dött az
ered mé nye ken. Pék And rea ötö dik lett 400
mé te ren, 100 m gá ton pe dig ha to dik ként ért
cél ba. A töb bi ek a kö vet ke zõ tá vo kon ver -
se nyez tek: Har ma ti Ka ta lin 100 m, Fá bi án

Bor bá la és Sze ke res Vik tó ria 400 m, Pecze
Dá ni el 3000 m.

A fel nõtt ügyes sé gi OB-t Bu da pes ten
ren dez ték meg. Ör ven de tes, hogy a GEAC
at lé tái a fel nõtt ver se nyen is tel jes csa pat tal
tud tak in dul ni. A gödöllõi csa pa tok a kö -
zép me zõny ben vé gez tek, ér té kes baj no ki
pon to kat sze rez ve. A nõk kö zött a Durkó
Eliána, Gácsi Ju dit, Szeleczky Xé nia, Nagy
Zi ta, Pál Nó ra össze té te lû csa pat ma gas ug -
rás ban ha to dik he lyen, tá vol ug rás ban ti ze -
dik he lyen vég zett. A Szö ré nyi Zol tán,
Jaeger Ákos, Ka to na Má té, Szö ré nyi Ist ván
al kot ta rúd ug ró csa pat a ha to dik he lyen fe -
jez te be a ver senyt. Ku ri ó zum nak szá mít,
hogy a bi zony ta lan ko dó Sze ke res Zsolt he -
lyett be ug ró edzõ – Szö ré nyi Ist ván (55 év)
– há rom mé te ren fe lü li ered ménnyel lett a
csa pat ne gye dik em be re!

A Bu da pes ti Hon véd ser dü lõ össze tett és
egyé ni ver se nyén is mét gödöllõi si ke rek nek
örül het tünk. Az össze tett ver seny ben Szi bil -
la Lász ló ki emel ke dõ ered ménnyel gyõz te
le el len fe le it. A lá nyok nál Mé szá ros Krisz ti -

na is a me zõny fö lé emel ke dett. Ser dü lõ fi -
úk: 1. Szi bil la Lász ló 100 m gát (15,7), tá -
vol ug rás (561), ma gas ug rás (165), ge rely -
ha jí tás (42,10), ser dü lõ lá nyok: 1. Mé szá ros
Krisz ti na 80 m gát (13,6), tá vol ug rás (463),
ma gas ug rás (138), ge rely ha jí tás (21.00).

Egyé ni leg jobb ered mé nyek, il let ve
gyõz te sek a ser dü lõk nél: 300 m Babrián
Lorti 44,2, 80 m gát Fá bi án Bog lár ka 13.0,
Mé szá ros Krisz ti na 13,6, 100 m gát Sze ke -
res Zsolt 15,7, tá vol ug rás Fá bi án Bog lár ka
483. Az ifik kö zött: rúd ug rás Szö ré nyi Zol -
tán 390, 200 m De zsõ Ákos 23,8, 1000 m
Szán tai Pé ter 2:45,4.

Az UTE-pá lyán meg ren de zett At lé ti kai
Vi lág na pon szín vo na las ver senyt vív tak az
if jú sá gi és ju ni or at lé ták. A GEAC ver seny -
zõi egy el sõ, egy má so dik és két har ma dik
he lye zés sel négy ér met nyer tek. A 4×100-
as vál tó gyõ zel mét a Pék-Szeleczky vál tás
ron tot ta el. Jobb ered mé nyek: 300 m 1. Pék
And rea 41,17, 6. Fá bi án Bor bá la 44,25, 7.
Har ma ti Ka ta lin 44,26, 600 m 5. Sze ke res
Vik tó ria 1:39,9, 100 m gát 2. Pék And rea
16,17, 3. Szeleczky Xé nia 17,64, 4×100 m
vál tó 3. GEAC 50,9 Sze ke res Vik tó ria –
Pék And rea – Szeleczky Xé nia – Gácsi Ju -
dit. 

-tak-

Atlétika

Erdélyi Eszter országos bajnok

Ezen a hét vé gén össze sen öt he lyen,
össze sen tíz ver se nyen sze re pel tünk. Veszp -
rém a fel nõtt és újonc vi dék baj nok ság nak,
a BSE or szá gos kard-csa pat ver seny nek, az
MTK az újonc és a ser dü lõ tõ rö zõk nek, a
Hon véd a ju ni or nõi tõ rö zõk nek, míg Gent
a fel nõtt kar do zók nak (egyé ni ben és csa pat -
ban) adott ott hont.

A bel gi u mi Gent vá ros a patinás meg hí -
vá sos nem zet kö zi ver senyt ren de zett. A
GEAC Architekton ví vó szak osz tá lyát

Princz Ágos ton, Bo kor Ger gõ és Zágoni
Ba lázs kép vi sel te. Egy egész éj sza kai ve ze -
tés után (csak nem 1500 km, ami ön ma gá -
ban is ki vá ló tel je sít mény) áll tak más nap
pást ra és let tek csa pat ban harmadikak, míg
egyé ni ben Princz Ágos ton har ma dik, Bo -
kor Ger gõ ötö dik és Zágoni Ba lázs a ti zen -
egye dik he lyen vég zett. A rész le te ket nem
is me rem, mi vel a fi úk kal csak te le fo non
tud tam be szél ni, és va ló szí nû leg most haj -
ta nak ko csi val ha za fe lé, annyit tu dok, hogy
a ver se nyen el in dul tak a bel gá kon kí vül
hol lan dok, an go lok, né me tek, fran ci ák,
ausztrálok is.

A fel nõtt és újonc vi dék-baj nok ság
mind ig nagy presz tízs har cot szo kott hoz ni
a vi dék ví vó szak osz tá lya i nak. Az idén is
így volt. Egyé ni ben és csa pat ban is jól sze -
re pel tünk, an nak el le né re, hogy kar do zó -
ink csak tar ta lé ko san sze re pel tek.
Somogyvári Gá bor újonc fiú tõr ben ha to -
dik, fel nõtt nõi tõr ben Gémesi Ré ka má so -
dik, Balló Esz ter he te dik, újonc nõi tõr ben
Gurbi Ma ri an na el sõ, Szél Nagy Éva har -

ma dik, Mu hi Ré ka ne gye dik és Sza bó
Zsó fi a ha to dik, míg újonc kard ban
Gémesi Csa nád az el sõ, Ju hász Lász ló a
má so dik, Fa ze kas Ákos az ötö dik, fel nõtt
nõi kard ban Gémesi Kin ga a má so dik,
Kerecsényi a har ma dik he lyet sze rez te
meg. Az össze sí tett csa pat ver seny ben a
szak osz tály nak a má so dik hely ju tott.

A BSE-ben rend ha gyó mó don szer vez -
ték meg kü lön bö zõ kor osz tály ok szá má ra
kard ban az egyé ni és csa pat ver senyt. Egyé -
ni ben Kerecsényi el sõ, míg fiú kard csa pat -
ban két csa pa tot in dí tot tunk, amik a ne gye -
dik és ötö dik he lyen vé gez tek.

Ju ni or tõr vá lo ga tó ver se nyen a Hon véd -
ban a szak osz tályt egye dül Gémesi Tek la
kép vi sel te. A 16-os táb lá ig jól ví vott, az tán
a 8-ba ke rü lé sért ki ka pott az UTE-s
Csanktól és így vé gül a ti zen ket te dik he lyen
vég zett.

Az MTK-ban az újonc le ány és a ser dü lõ
fiú tõ rö zõk áll tak pást ra. Az újonc le á nyok
igen gyen gén sze re pel tek, míg a fi úk nál 32-
es táb lá ra ju tot tak né há nyan, és ott kény sze -
rül tek bú csúz ni. Saj nos Somogyvári az el sõ
for du ló ban le sé rült.

Össze fog lal va: na gyon moz gal mas hét -
vé ge volt, vál ta ko zó si ke rek kel.

(erni)

Ví vás

A kard csa pat és Princz har ma dik
Az utób bi he tek ben so kat hal lot tunk a
ví vók ról. Bo kor és Kerecsényi ma gyar
ví vó vá lo ga tott ban az Egye sült Ál la -
mok ban ren de zett vi lág baj nok sá gon;
múlt hé ten a Benkõ Ti bor em lék ver se -
nyen, és most hét vé gén vi dék baj nok -
sá gon és szá mos más hely szí nen sze -
re pel tek ví vó ink. Töb bek kö zött a gyö -
nyö rû bel gi u mi Gent vá ros ában öreg bí -
tet ték Gödöllõ hír ne vét. Gémesi Csa ba,
a GEAC ví vó szak osz tá lyá nak ve ze tõ je
tá jé koz tat ta la pun kat.
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ASzent Ist ván Egye tem sport pá lyá in ren -
dez ték meg a Góliát McDonald’s Nyá ri

Tor ná ját, mely rõl Csató Sán dor, a Gödöllõi
Góliát DSE el nö ke szá molt be la punk nak. A
há rom kor cso port ban össze sen 29 Pest me -
gyei csa pat mér te össze tu dá sát. Az 1991.
ja nu ár 1. után és az 1989. ja nu ár 1. után szü -
le tet tek a GEAC pá lyán ki ala kí tott négy ki -
sebb pá lyán ver se nyez tek. Az 1987. ja nu ár
el se je után szü le tet tek pe dig a fel sõ fü ves
pá lyán vív tak nagy csa tá kat egy más sal. 

A 78 mér kõ zé sen 435 lab da rú gó-pa lán ta
lé pett pá lyá ra. A né zõk iz gal mas mér kõ zé -
se ket és ki üté ses gyõ zel me ket is lát hat tak.
Né hány csa pat nál csak eb ben az év ben kez -
dõ dött el a mun ka, ezért szen ved tek több -
ször nagy gól ará nyú ve re sé get. En nek is
kö szön he tõ, hogy a mér kõ zé sen kén ti gól át -
lag 5,57 lett. 

A leg ki seb bek kö zött tíz csa pat lé pett pá -
lyá ra, a csa pa tok két cso port ban kezd ték meg
a küz del me ket. Az A-ban a gödöllõi gye re -
kek fö lé nyé re jel lem zõ, hogy négy gyõ zel met
arat tak, 41 gólt rúg tak és egyet len gólt sem
kap tak. A má so dik, har ma dik he lye zett
Hévízgyörk és Nagytarcsa egya ránt hét pon -
tot szer zett, köz tük a gól kü lönb ség dön tött. 

A B cso port ban Iklad szin tén négy gyõ -
ze lem mel lett el sõ, meg elõz ve Aszódot és
Püspökhatvant. A ke reszt be ját szás nál az
Iklad 9:0-ra ver te a Hévízgyörköt, a
Gödöllõ A 7:1-re az Aszódot. A har ma dik
he lyért: Aszód – Hévízgyörk 6:0, az el sõ
he lyért: Gödöllõ – Iklad 5:1. A gyõz tes csa -

pat tag jai: Berze Ba lázs, Cserven Má té, He -
ve si Mi lán, Lovrencsics Ba lázs, Nagy Dá -
ni el, Se re gi And rás, Si mon Krisz ti án, edzõ:
Nagy Dá ni el. A hu szon hét meccsen 156 gól
szü le tett; a gól ki rály Blaubacher Ger gõ
(Iklad), a leg jobb já té kos He ve si Mi lán, a
leg jobb ka pus Ri gó Mi lán (Aszód) lett. 

A kö vet ke zõ kor cso port ban szin tén vil -
log tak a gödöllõi gye re kek. Az A csa pat
ered mé nye négy gyõ ze lem, 45 rú gott és egy
ka pott gól. A B csa pat a har ma dik lett a cso -
port ban. A má sik öt csa pat kö zül az Iklad bi -
zo nyult a leg jobb nak, szin tén négy gyõ zel -
met arat tak, gól kü lönb sé gük 42:3. A
gödöllõi C csa pat má so dik, a D csa pat pe dig
ötö dik lett. A hely osz tók ered mé nyei: 9. he -
lyért Mo gyo ród – Gödöllõ D 5:2, 7. he lyért
Aszód – Domony 5:1, 5. he lyért Gödöllõ B
– Hévízgyörk 5:2. A ke reszt be ját szá son
Tápiószecsõ – Iklad 2:2, Gödöllõ A –
Gödöllõ C 16:3. A bronz meccsen
Tápiószecsõ – Gödöllõ C 6:0, az el sõ he -
lyért Gödöllõ A – Iklad 7:0. A gyöztes csa -
pat tag jai: Bátori Ba lázs, Busai At ti la, Hol ló
Ta más, Ho mo ki Gá bor, Nagy Ro land, Papp
Gá bor, Se re gi Dá vid, Sze leczky Alex, Szira
At ti la, Var ga Ro land, edzõ: Lovrencsics
Lász ló, Nagy Dá ni el. A hu szon hét meccsen
220 gól esett, gól ki rály Blaubacher Bá lint
(Iklad), leg jobb já té kos Busai At ti la, leg jobb
ka pus Mi ku lás Ádám (Tá pió szecsõ). 

A leg idõ seb bek ver se nyé ben ki lenc csa -
pat vett részt. A két leg erõ sebb nek ítélt
együt tes (Gödöllõ, Tápiószecsõ) egy cso -

port ba ke rült. A ta lál ko zót óri á si küz de lem -
ben 1:0-ra a gödöllõi csa pat nyer te. A töb bi
meccsen nagy kü lönb ség gel ver ték el len fe -
le i ket. A má sik cso port ban Er dõ ker tes lett a
leg jobb négy gyõ ze lem mel, meg elõz ve
Ikladot és Hévízgyörköt. Itt va la mennyi
meccsen szo ros ered mény ala kult ki. 

A 7–9. he lye ket kör mér kõ zés sel dön töt -
ték el, ami ben Püspökhatvan gyõ zött,
Aszód és Domony elõtt. Az 5. he lyért Mo -
gyo ród 2:0-ra le gyõz te Hévízgyörköt. A ke -
reszt be ját szá son Tápiószecsõ Er dõ ker test
ver te 2:0-ra, Gödöllõ pe dig Ikladot 4:0-ra.
A bronz meccsen Er dõ ker tes – Iklad 4:0. 

A dön tõ ben meg is mét lõ dött a nagy csa ta
a gödöllõi és a szecsõi csa pat kö zött. A se -
lej te zõ höz ha son ló an itt is csak egy gól
dön tött. Sze ren csé re ezt a ha zai csa pat rúg -
ta, így meg nyer te a tor nát. A gyõz tes csa pat
tag jai: Bá ná ti Ben ce, Dobróczi Pé ter, Énisz
Pé ter, Gó lya Ta más, Hussze in Le ven te,
Koczkás Pé ter, Koleszár Ádám, Ko vács
Ádám, Labát Már ton, Lov ren csics Ger gõ,
Nyá ri Ger gõ, Sza bó Dá vid, Vécsey Kris tóf,
Winkler At ti la, edzõ: Lovrencsics Lász ló,
Gó lya György. A hu szon négy meccsen 59
gól szü le tett, gól ki rály Énisz Pé ter, leg jobb
já té kos Lovrencsics Ger gõ, leg jobb ka pus
Moczó Nor bert (Tá piószecsõ). 

Csató Sán dor el mond ta, na gyon örül a
gödöllõi gye re kek si ke res sze rep lé sé nek, a
nagy sze rû já ték nak és a sok gól nak. Kö szö -
ni a csa pa tok mel lett dol go zó edzõk mun -
ká ját, va la mint a ren dez vény si ke res le bo -
nyo lí tá sá ban részt vett szü lõk se gít sé gét.
Sok si kert kí ván a gyõz te sek nek, akik jú ni -
us 17-18-án az or szá gos dön tõ ben bi zo nyít -
hat ják tu dá su kat. 

-ót-

Gyermekfoci

Há rom kor osz tály, há rom el sõ hely

Az el múlt évek ben több al ka lom mal si -
ke rült or szá gos elõ dön tõ be jut ni a
gödöllõi ko sa ra sok nak. A kü lön bö zõ is -
ko lák csa pa ta i nak ed dig azon ban nem
jött össze az or szá gos dön tõ be ke rü lés.
Most a Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la mi -
ni le ány csa pa tá nak si ke rült. Ér te sü lé se -
ink sze rint a csa pat edzõ je nem akar ta,
hogy er rõl a nagy si ker rõl a Gödöllõi
Szol gá lat be szá mol jon az ol va só i nak. Mi
vi szont úgy érez zük, hogy az or szág leg -
jobb nyolc csa pa ta kö zé be ke rül ni re mek
tel je sít mény és a gye re kek meg ér dem lik,
hogy egész Gödöllõ meg is mer je a ne vü -
ket.

A dön tõ be ju tott csa pat já té ko sai: Barcza
Kin ga, Barsán Vik tó ria, Bán he gyi Ad ri enn,
Far kas Do rottya, Heim Ri ta, Hollósi Szil -
via, Kõhidi Il di kó, Mácsai An na, Sü tõ Ad -
ri enn, Sza kács Van da, Szép Ve ra, Ugrósdy
Ma ri an na.

Az or szá gos elõ dön tõ ben a gödöllõi lá -
nyok nak nagy sze ren csé jük volt, hi szen egy
tel je sen kép zet len csa pat el len kel lett ját sza -
ni uk. Már 45:5-re ve zet tek a Sal gó tar ján
csa pa ta el len, ami kor a má so dik fél idõ 5.
per cé ben a já ték ve ze tõk ko moly ta lan já ték
mi att le fúj ták a ta lál ko zót. Más kér dés,
hogy ilyen gyen ge csa pat hogy jut ha tott el
az or szá gos elõ dön tõ be. 

A má so dik mér kõ zé sen leg alább egy fel -
ké szült, ügyes csa pat el len kel lett ki vív ni uk
a dön tõ be ke rü lést. Az Eger el len az el sõ
fél idõ ben si ke rült olyan elõnyt sze rez ni a
gödöllõi lá nyok nak, ame lyet a for du lás után
már csak meg kel lett tar ta ni. 

A har ma dik meccsen a Sal gó tar jánt csak
azért nem lép tet ték le az Eger el len, mert a
kü lönb ség nem ér te el a negy ven pon tot.
Igaz, hogy több ször is 39 pont volt a kü -
lönb ség.

A gödöllõi lá nyok kö zül töb ben is nagy -
sze rû en ját szot tak – pél dá ul Barcza Kin ga,
Barsán Vik tó ria, Szép Ve ra, Ugrósdy Ma ri -
an na – sõt Barcza Kin ga még egy kü lön dí -
jat is ka pott, mint a leg több pon tot el érõ já -
té kos. A csa pat nak sok si kert kí vá nunk a jú -
ni u si or szá gos dön tõ ben va ló sze rep lés hez.

-sz-

Ko sár lab da

Or szá gos dön tõ ben a Ha jós mi ni lá nyai
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A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nyát
nyer  ték: Zsigri Ad ri enn, Köz tár sa ság u.
62. (1000 Ft)., Egervári Györgyné, Er zsé -
bet kr t. 22. (600 Ft)., Hollósi Pé ter,
Dalmady u. 5. (500 Ft)., Pék And rea,
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