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Hét ûrhajós járt Gödöllõn
Far kas Ber ta lan és Magyari Bé la;
Valerij Kubaszov (orosz); Miro slaw 
Herma szewski (len gyel); Georgi
Ivanov és Alek szandr Alek szandrov
(bol gár); va la mint Tohiro Akiyama (ja -
pán). Van, ki e ne ve ket, ar co kat nem is -
merte va la ha? Hét ûr ha jós, és szû kebb
csa lád juk töl töt te el a va sár na pi na pot
vá ros unk ban; a re pü lõ té ren és a kas -
tély ban. Hogy fi no man fo gal maz zunk:
na gyobb fel tû nés nél kül. (2. oldal)

Megnyitotta kapuit a strand
Pén te ken meg nyi tot ta ka pu it az egye -
te mi strand. A ko rán jött nyár idõ ben
so kan ke res tek fel üdü lést a me den -
cék ben, me lyek ol da lá ban most nap -
kol lek tor ok so ra koz nak. A nap kol lek -
to ro kat a vá ros egy pá lyá zat út ján
sze rez te; az erõ mû ku ta tá si-fej lesz té -
si cé lo kat is szol gál. Tel jes üzem ben
30 kW a rend szer tel je sít mé nye, ami
ele gen dõ ar ra, hogy pó tol ja a na pi
víz cse re hõveszteségét. Az úszó me -
den ce vi zét ugya nis fo lya ma to san 25
C°-on tart ják. (5. oldal)

Streetball
A 4. Pest Me gyei Ut cai Ko sár lab da
Baj nok ság har ma dik for du ló ját
Gödöllõn ren dez ték meg a hét vé gén.
Gémesi György pol gár mes ter meg -
nyi tó ja után tíz pá lyán, 65 csa pat
szállt harc ba a Mo zi Gló busz Ku pá -
ban meg sze rez he tõ pon to kért. A vá -
ros fõ te rén ki lenc ka te gó ri á ban mér -
ték össze tu dá su kat a négy fõs csa pa -
tok. A hu szon két gödöllõi együt tes
két el sõ, két má so dik és há rom har -
ma dik he lyet szer zett. (20. oldal)

Fotó: Balázs Gusztáv
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F
ar kas Ber ta lan és Magyari
Bé la; Valerij Kubaszov
(orosz); Miroszlav Herma -
szewski (len gyel); Georgi
Ivanov és Alek szandr Alek -
szandrov (bol gár); va la mint

Tohiro Akiyama (ja pán). Van, ki e ne ve -
ket, ar co kat nem is mer… …te va la ha?
Hét ûr ha jós, és szû kebb csa lád juk töl töt te
el a va sár na pi na pot vá ros unk ban; a re -
pü lõ té ren és a kas tély ban. Hogy fi no man
fo gal maz zunk: na gyobb fel tû nés nél kül.

A koz mo na u ták ab ból az al ka lom ból
jöt tek Ma gya ror szág ra, hogy ép pen húsz
éve, 1980. má jus 26-án star tolt el
Bajkonurból a Szaljut-6 ûr ál lo más fe lé a
Szo juz-36 ûr ha jó, fe dél ze tén Valerij
Kubaszov mér nök-pa rancs nok kal és az
el sõ ma gyar ûr ha jós sal, Far kas Ber ta lan -
nal. Az ex pe dí ció nyolc na pot, egé szen
pon to san 188 órát és 47 per cet töl tött a
fel- és le szál lás sal együtt az ûr ben; ek kor
ke rült sor több ma gyar fej lesz té sû mû szer

(a Pil le ne vû su gár zás mé rõ, és a Ba la ton
ne vû, fá radt sá got mé rõ esz köz) ki pró bá -
lá sá ra is. A tar ta lék sze mély zet Vlagyimir

Dzsanibekov és Magyari Bé la; elõb bi
össze sen öt ször, utób bi so ha sem járt az
ûr ben. Az év for du ló tisz te le té re hét fõn
em lék ülés volt a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi án, ami re a fönt em lí tet te ken kí -
vül még jó né hány ûr ha jós jött el Far kas
Ber ta lan cé ge, az Atlant Hun ga ry Ltd.
meg hí vá sá ra. A ven dé gek mind egyi ke rö -
vid elõ adást tar tott az ülé sen.

De elõbb még Gödöllõn pi hen tek egy
na pot; még pe dig Magyari Bé la ta ná csá -
ra, aki a ki lenc ve nes évek ele jén tag ja
volt a szov jet csa pat ki vo nás ról tár gya ló
ma gyar de le gá ci ó nak; így a gödöllõi kas -
télyt is is mer te, és fi gye lem mel kí sér ve
az egy kor lak ta nyá nak hasz nált épü let
sor sát, úgy gon dol ta, ér de mes meg mu tat -
ni azt a ba rá tok nak is. A sas lik-ebéd el -
köl té sé re pe dig ön ként kí nál ko zott a re -
pü lõ tér, ahol a ma gyar ûr ha jós ok, mint
ki de rült, ré gen is me rõ sek.

A nyug dí jas ûr ha jós ok – tán még a fi a -
ta lab bak nak is szo kat lan szó össze té tel ez
– össze tar tó tár sa ság. Ma már rend sze rek

Hét ûrhajós járt a gödöllõi repülõté

Az Interkozmosz 

Akik repültek. Balról: G. Ivanov, T. Akiyama, M. Hermaszewski, Farkas Bertalan, A. Alekszandr

Ebéd
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ha tá ra i tól füg get le nül az; de
ért he tõ, hogy az egy kor együtt
dol go zó, sõt együtt élõ baj tár -
sak kap cso la ta még szo ro sabb.
Ahogy a fi a ta los, de már õszü -
lõ úri em be rek sor ra meg ér kez -
nek a re pü lõ tér re – Far kas
Ber ta lan ké sik, majd csak a
kas tély ban csat la ko zik a töb bi -
ek hez –, úgy de rül ki, hogy
szin te mind egyik egy-két hó -
nap ja ta lál ko zott utol já ra a
töb bi ek kel. A két „ott lé zen gõ”
új ság író nak szí ve sen nyi lat -
koz nak – Magyari Bé la ál do -
za tos tol má cso lá sá val – de
min de nik úgy kez di: csak po li -
ti ká ról ne kér dez zük.

Va gyis, a le he tet len nel kell
meg pró bál koz nunk.

Per sze, õk azon rit ka em be -
rek kö zé tar toz nak, akik nek
„egyéb ként is” van mi rõl me -
sél ni ük ma is. Valerij
Kubaszov pél dá ul: ki tud ta azt,
hogy õ so sem volt ka to na, sõt
pi ló ta sem? Meg ta nult ugyan

va dász gé pet ve zet ni, de már ûr ha jós ként.
Mér nök; õ he gesz tett elõ ször az ûr ben. S
lám: „csak po li ti ká ról ne”, még is a Szo -
juz–Apol ló prog ram mal kez di a vissza -
em lé ke zést – ami nek ré sze se volt –, hogy
az mek ko ra át tö rés volt a vi lág ban. Hogy
az em be rek az ak ko ri, iszo nyú hi deg há -
bo rús fe szült ség ben, ta lán ép pen at tól al -
hat tak ki csit nyu god tab ban, mert tud ták, a

két nagy ha ta lom égi ha jói test vér ként
össze ka pasz kod va szá gul da nak kör be-
kör be a fe jük fö lött, és ad dig tán itt lent
sem csi nál nak rosszat… Hol ta lál koz tak
elõ ször az ame ri ka i ak kal? – kér dez zük
tõ le. Pá rizs ban, a re pü lõk vi lág ki ál lí tá sán.
Van-e egy pi ló tá nak ha tár a Föld és a vi -
lág ûr kö zött? Azt mond ja: nincs. Föl -
száll tak, el vé gez ték a fel ada tot, le száll tak.
El kell higgyük ne ki, hi szen ma, az orosz
ûr ha jó zá si hi va tal fõ ta nács adó ja ként;
ahogy tö ret len ét vággyal pusz tít ja a
saslikot, úgy néz ki, mint egy ko ri fil mek
tán traktorosból lett, ki csit már idõ sö dõ
An–2-pi ló tá ja a taj gá ból. S ami kor egy
mo bil te le fon va la mi cif ra dal lam mal szó -
lal meg az asz tal nál, fél han go san azt
dünnyö gi ma ga elé: „ba la laj ka”…

Hermaszewski (ak kor) õr nagy, az
egyik leg jobb len gyel va dász ez red pa -
rancs no ka nem ér tet te, mit akar nak tõ le
és vagy hat van tár sá tól, ami kor kü lön fé le
or vo si és pszi cho ló gi ai vizs gá la tok kal
kezd ték nyúz ni õket. Már csak tizenhatan

ma rad tak, ami kor ki de rült, mi re vá lo gat -
nak le gény sé get kö zü lük. Azt mond ja:
nem is re mény ke dett na gyon; hi szen õ
volt az egyik leg idõ sebb és leg ma ga sabb.
Ami kor már csak öten vol tak, még ak kor
sem hit te el, hogy be ke rül het a négy ki -
vá lasz tott kö zé. Be ke rült. S vé gül Var só -
ban, ami kor Vojtiech Jaruzel ski tá bor nok
(csak po li ti kát ne…), ak ko ri hon vé del mi
mi nisz ter kö zöl te a két ne vet, és a má so -
di kat úgy kezd te: Miroszlav…, görcs állt
a lá bá ba. A mos ta ni al ka lom olyan,
mond ja, mint az ak ko ri re pü lé sek foly ta -
tá sa. Még fiatalon Magyarországon is
járt; mint mondja, két nap alatt megtan-
ulta a fontosabb szavakat: kadarka,
szamorodni… Õ a mó ka mes ter: a kas -
tély ban rög tön he lyet ta lál két dísz ru hás
fi a tal lány kö zött a pa don; a re pü lõ té ren
el kö ti az egyik pi ló ta ro bo gó ját, kör be-
kör be ker ge ti ve le a töb bi e ket.

Magyari Bé la nyu gal ma zott ez re des az
egyet len, aki a je len lé võk kö zül nem jár ta
meg a vi lág ûrt. Csak le gyint, ami kor mi is
az ob li gát kér dés sel kezd jük. Azt sen ki
nem ír ja meg, fe le li, hogy én már a kez det
kez de tén tud tam: tar ta lék le szek; sze mé -
lye sen Leonov mond ta meg, Csil lag vá ros
ak ko ri he lyet tes pa rancs no ka. (Ez meg
min ket lep meg, hi szen még az ak ko ri
MTI-jelentések sze rint is az utol só pil la -
nat ban dön töt tek csak ar ról, ki uta zik.
Hogy mi itt hon az egé szet csak ak kor tud -
tuk meg, ami kor már ré gen el kez dõ dött,
ar ról már ne is be szél jünk…, de hát most
nem po li ti zá lunk.) Nem esett jól – foly tat ja
Magyari Bé la – de el fo gad tam. Két-há rom
nap múl va le ül tünk Ber ci vel; meg be szél -
tük, hogy ez a mi kap cso la tun kon nem fog
vál toz tat ni. Köz ben há rom szor meg ver tem
sakk ban. Az tán foly ta tó dott a fel ké szü lés.
És – no ha ha gyo mány volt, hogy míg a fõ
„ek vi pázs” min den re ki vá lót kap, ad dig a
tar ta lék nak egy-egy né gyes is be csú szik
(hi szen a ki vá lo ga tók nak is iga zol ni uk kel -
lett ma gu kat…) – ná lunk mind két le gény -
ség min den mi nõ sí té se ki vá ló volt. Ko mo -
lyan vet tem, ak kor is, ha tar ta lék vol tam;
hi szen tény leg, az utol só pil la nat ban is tör -
tén he tett vol na va la mi, akár csak egy meg -
fá zás – és ak kor én re pül tem vol na. Má sok
is így dol goz ták fel? – kér dez zük. Hát,
nem min den ki. Még olyan is akadt, hogy
fel je len tet ték egy mást… Med dig re mél -
het te, hogy egy szer még re pül ni fog? Azt
mond ja: a nyolc va nas évek má so dik fe lé -
ig. Ak kor a szov jet Vé nusz- és Halley-
prog ramokban ren ge teg ma gyar tech ni kát
hasz nál tak; s a ma gya rok meg pró bál ták el -
ér ni, hogy cse ré be kap ja nak egy utat. S
rög tön ezu tán jöt tek az új idõk: le he tett
vol na akár ki nek re pül ni, tíz mil lió dol lá -

éren

határai

rov, V. Kubaszov

Valerij Kubaszov

Miroslaw Hermaszewski

Magyari Béla és felesége

Folytatás a 4. oldalon
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rért… Ez az óta itt hon is így van, tesszük
hoz zá. Ma már nem po li ti kai, ha nem pénz -
kér dés, re pül het-e va la ki. Magyari ez re des
azon ban már nem re pül het. Egy szív izom -
gyul la dás mi att.

El fogy a saslik; az au tók el in dul nak a
kas tély fe lé. A ju bi lá ló ûr pá ros a ka pu
elõtt ta lál ko zik. Úgy ölel kez nek össze,
mint ha nem két hó nap ja lát ták vol na egy -
mást utol já ra. Cso port kép; üd vöz lé sek –
egy más közt még ma is leg in kább oro -
szul be szél min den ki. A ki ál lí tá so kat is
orosz nyel vû ide gen ve ze tés sel né zik vé -
gig. Nem so kan is me rik föl õket.

A cso port után bal lag va fur csa ér zés ke -
rí ti ha tal má ba az em bert. Húsz év vel ez -
elõtt, ami kor a mai ju bi lán sok a csil la gok

út ján jár tak egy szov jet ûr ha jó val, eze ket
a fo lyo só kat a meg szál ló szov jet had se reg
csiz mái ta pos ták. Gon dol hat ták-e ak kor,
hogy alig több, mint egy év ti zed múl va a
„ke vés bé sze ren csés” ar ról fog tár gyal ni,
hogy ezek a csiz mák mi kor ma sí roz nak el
vég re in nen? S hogy ma ugya nõk a kas -
tély ere de ti tu laj do no sa i nak em lé kei kö -
zött fog nak ju bi lál ni? S hogy õk mind nyá -
jan pár dologról még ma is töb bet hall gat -
nak, mint be szél nek? „Csak po li ti ká ról
ne?” Ho gyan le het ne ezt el ke rül ni?

Akiyama ûr ha jós is ér zi ezt. Õ egyéb -
ként új ság író. Tíz éve élõ ben köz ve tí tet te
a Szo juz TM-11 és a Mir ûr ál lo más
össze kap cso ló dá sát; ez töb be ke rült, mint
amennyit a kas tély fel újí tá sá ra ed dig for -
dí tot tak. Kol lé gám kér dé sé re: hogy tet -
szett? – a ke le ti em ber mo so lyá val fe lel:
Oh, very beautiful! Az tán tû nõd ve te szi
hoz zá: – De én meg néz tem azt a szár nyat
is, ame lyik még nincs fel újít va. Ne kem
az mon dott töb bet az önök múlt já ról.

Far kas Ber ta lan nyu gal ma zott al tá bor -
nagy, volt lég ügyi at ta sé ma üz let em ber;
emel lett tag ja a Nem zet kö zi Ûr ha jós Szö -
vet ség in té zõ bi zott sá gá nak; a Gagarin
Ala pít vány nak és más szer ve ze tek nek.
De szí ve seb ben be szél az ak ko ri idõk
szak mai ered mé nye i rõl. Meg kér dez tük,
mi ért járt a két nagy ha ta lom a het ve nes
évek tõl kü lön bö zõ uta kon az ûr ku ta tás
tech ni ká ját il le tõ en. Sze rin te ez lo gi kus:
míg a Szov jet unió és ké sõbb Orosz or szág
a kez de tek tõl ûr ál lo más ok ban gon dol ko -
dott, ami hez az ûr ha jók ta xi ként szál lít ják
az egy mást vál tó sze mély ze te ket; ad dig
az ame ri ka i ak mind ig a több ször fel hasz -
nál ha tó ûr esz kö zö ket ré sze sí tet ték elõny -

ben. (Nem ju tott eszünk be vissza kér dez -
ni, hogy ak kor ho vá tegyük a Buran-pro-
gramot, az oro szok fél be ma radt ûr sik ló-
kí sér le te it.) A két tech ni ka azon ban mind -
ig is át jár ha tó volt; az ûr sik lók is ké pe sek
dok kol ni a Miren, ha kell; s ma már nem -
zet kö zi ûr ál lo más épül, ami pár éven be -
lül tel je sen mû kö dõ ké pes lesz. Mi le gyen
a Mirrel? Ne héz kér dés, fe le li. Két szak -
mai vé le mény csa tá zik egy más sal. Az
egyik sze rint az ûr ál lo más már ed dig há -
rom szor annyit szol gált, mint ami re ter -
vez ték. Fenn tar tá sa nem csak hogy iszo -
nyú an költ sé ges, de ve szé lyes is, ezért
leg jobb len ne en ged ni, hogy be le hull jon
az In di ai-óce án ba. A má sik vé le mény
sze rint vi szont fönt kell tar ta ni, amed dig
csak le het, hi szen en nél jobb ki kép zõ te re -
pe nem is le het ne a maj da ni ál lo má so kat
az ûr ben össze sze re lõk nek. Más kér dés,
el le het-e dön te ni, mi kor jön el az a pil la -
nat, ami után már nem sza bad em bert en -
ged ni a Mirre… Õ sze mély sze rint azt
mond ja: nem kell va la mit csak azért el -
dob ni, mert van újabb. Le gyen szó akár
egy por szí vó ról: amíg szív ja a port, ad dig
ne azt néz zem, hogy le van pat tog va ró la
a fes ték – hi szen én tol tam ne ki a fal nak,
at tól pat to gott le…

Szép sza vak ezek a tech ni ká ról, és a
hû ség rõl.

Las san es té be haj lik a dél után. A ter -
ve zett Du na ka nyar-re pü lés vé gül is el -
ma rad; mi ként nem ré gen el múlt a kor,
ame lyik nek ezek az em be rek vol tak a hõ -
sei. Azt azon ban ne fe led jük, hogy e koz -
mo na u ták em be ri tel je sít mé nye leg alább
ak ko ra, mint sze ren csé sebb tá jon szü le -
tett tár sa i ké, aki ket aszt ro na u ták nak ne -
vez nek. Jó len ne ezért, ha mind azt, ami
ar ra ér de mes, meg õriz né ró luk em lé ke ze -
té ben az utó kor.

Ma gyar Ber ta lan
Fotók:  szerzõ

A kastélyban

Balról Tohiro Akiyama

Farkas Bertalan

Folytatás a 3. oldalról
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Jú ni us 5.: Zrí nyi u. 3-5. (1 db); Zrí nyi u.
22. elé és a vé gé re  (2 db); Báthory u. 22.
elé és a vé gé re  (2 db); Grassalkovich u.–
Báthory u. sa rok  (1 db); Grassalkovich
u.– Bercsényi u. sa rok (1 db); Bercsényi
u. kö ze pe (1 db); Bercsényi u., Szív u.-
Arany J u. kö zé  (1 db)

Jú ni  us 7. : Test  vér  vá ros ok út  ja ,
Grassalkovich u. – Nagy vá rad u. kö zé
(1 db); Test vér vá ros ok út ja Nagy vá rad
u. – Ko dály u. kö zé (1 db); Test vér vá -
ros ok út ja Ko dály Z u.– Sza bad ság u.
kö zé (1 db); Jó zsef A. u. (Sza bad ság u.
– Gras salkovich u. kö zé) 1 db; Jó zsef A.
ut cá ba (Grassalkovich – Nagy vá rad u.
kö zé) 1 db; Jó zsef A. ut cá ba (1 db);
Kiss J. ut cá ba Ko dály Z. sa rok (1 db);
Kiss J. ut cá ba (Brassó u. sa rok) 1 db;
Kiss J. ut cá ba (Nagy vá rad u. sa rok) 1
db g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER

Június 3-4: Dr. Mohai Imre
V. egyház, Bánóczi u. 2. Tel.: (30) 953-1242

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Má jus 29–június 4.: Besnyõi Gyógyszertár
Szabadság útja 167 Tel.: 419-749

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Mi lyen lesz az idei
strand sze zon?

Bara Lász ló
Bí zunk ben ne, hogy
jobb lesz, mint ta valy.
Ta valy na gyon rossz
volt, az idõ miatt is.
Ke ve sen vol tak a
strandon, de re mél jük,
idén töb ben lesz nek. 

Sze pe si Gá bor
Sze rin tem jobb ered -
ményt vár ha tunk,mint
a ta va lyi volt. Most már
meg is mer ték a stran -
dot, bár a hét vé gén
még csak a ré gi ven-
d ége ket le he tett lát ni. 

Si ma Ger gely
Nem tu dom, kívánom,
hogy az idén so kan
 jöjjenek el fürödni. Én
ugyanis nem va gyok
gödöllõi, és saj nos
csak most hal lot tam a
strand ról.

Kép és szö veg: Hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Pén te ken meg nyi tot ta ka pu it az egye -
te mi strand. A ko rán jött nyár idõ ben
so kan ke res tek fel üdü lést a me den -
cék ben, me lyek ol da lá ban most nap -
kol lek tor ok so ra koz nak. A stran don
fel ál lí tott nap erõ mû rõl és az idei sze -
zon ról Bara Lász lót, az üze mel te tõ
VÜSZI Kht. mun ka tár sát, a strand ve -
ze tõ jét kér dez tük.

– A nap kol lek to ro kat a vá ros egy pá lyá -
zat út ján sze rez te; az erõ mû ku ta tá si-fej -
lesz té si cé lo kat is szol gál. Tel jes üzem -
ben 30 KW a rend szer tel je sít mé nye, ami
ele gen dõ ar ra, hogy pó tol ja a na pi víz cse -
re hõveszteségét. Az úszó me den ce vi zét
ugya nis fo lya ma to san 25 C°-on tart juk.

– Mi tör té nik, ha bo rult idõ van, il let ve
a tel jes víz mennyi sé get kell cse rél ni?

– Olyan kor igény be vesszük a Pre -
mont rei Gim ná zi um gáz ka zán ját is. A

nap erõ mû vi szont a szom szé -
dos óvo da me leg víz el lá tá sá hoz
já rul hoz zá, ami kor nem üze -
mel a strand.

– Ho gyan tud ják ilyen tisz -
tán tar ta ni a vi zet?

– Fo lya ma to san szûr jük az
úszó me den ce és a gyer mek me -
den ce vi zét; ál lan dó an üze mel a
szû rõ-for ga tó be ren de zés. Mint
már em lí tet tem, a víz egy ré szét
na pon ta cse rél jük. Na pon ta el -
len õriz zük a víz mi nõ sé get is,
amit az ÁNTSZ fel ügyel.

– Med dig tart az idei sze -
zon?

– A ter vek sze rint au gusz tus
31-ig tar tunk nyit va – de ha
lesz rá igény, ak kor to vább is.
Hét köz nap 9-tõl 19 órá ig vár -
juk a für dõ zõ ket, szom ba ton és
va sár nap 9-tõl 18 órá ig. Hét -
köz nap reg gel 6 és 8 óra kö zött
az úszók szá má ra tar tunk nyit -
va. A nyit va tar tá si idõ ben a
ven dé gek ren del ke zé sé re áll a

bü fé is.
– Mennyi be ke rül a jegy?
– Hét köz nap 250 fo rint a fel nõtt be -

lé põ és 120 fo rint a gye rek jegy. Szom -
ba ton és va sár nap ez 360, il let ve 180
fo rint. Az úszó je gyért 120 fo rin tot kell
fi zet ni. Össze ha son lí tás kép pen el tu -
dom mon da ni, hogy Csil lag he gyen 380
fo rint ba ke rül a leg ol csóbb jegy, más
bu da pes ti stran do kon 500 és 1200 fo -
rint kö zött ala kul nak a jegy árak. A
hatvani stran don 400 fo rint a be lé põ.

– Itt há nyan fér nek el?
– Egy szer re há rom száz fõt tu dunk fo -

gad ni. Ez úton is ké rem a stran do ló kat,
hogy jár mû ve i ket ne a ti los ban hagy ják,
ha nem a pre mont rei gim ná zi um és az
ABC-áru há z kö zöt ti par ko lót vegyék
igény be.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Megnyílt az egyetemi strand
Reggel az úszókat várják



Bu da pes ten má jus 24. és 26. kö zött
az Egye te mi Kong resszu si Köz pont -
ban ren dez ték meg a 9. Nem zet kö zi
biz ton sá gi, bûn ül dö zé si, in for ma ti -
kai és ka taszt ró fa vé del mi szak ki ál lí -
tást és az eh hez kap cso ló dó kon fe -
ren ci á kat. Kom mu ni ká ció a biz ton -
sá gos vi lá gért – a ren dez vé nyek e
jel mon da tá nak meg fe le lõ en az
egyik kon fe ren cia részt ve või a he lyi
és kor mány za ti kez de mé nye zé se ket
és a tech ni kai meg ol dá so kat vet ték
szám ba a bûn meg elõ zés ben.

Az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Ta nács és
az If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um ál tal
szer ve zett kon fe ren cia egyik fel kért
elõ adó ja Gémesi György pol gár mes ter,
a Ma gyar Ön kor mány zat ok Szö vet sé -
gé nek el nö ke volt. Gémesi György az
ön kor mány zat ok le he tõ sé ge i rõl és te -
en dõ i rõl be szélt.

Elõ adá sá ban ki tért ar ra, hogy az el -
múlt tíz év ben fo lya ma to san át cso por -
to sí tot ták a fel ada to kat, így töb bek kö -
zött ma már a pol gár mes te ri hi va ta lok
lát ják el a gyám ha tó sá gi te en dõ ket, de
itt mû köd nek az ok mány iro dák is. Az
összegzõdõ, nagy mennyi sé gû in for -
má ció se gít he ti a bûn meg elõ zés haté -
konyabbá válását.

A köz vé le mény-ku ta tás ok azt mu tat -
ják, hogy a la kos sá got nagy mér ték ben
fog lal koz tat ja a köz biz ton ság kér dé se;
ez zel a fel adat tal fo lya ma to san, ki -
emel ten kell fog lal koz ni. A meg elõ zés
az ál lam, az ön kor mány zat és a tár sa -
da lom fel ada ta és fe le lõs sé ge, tehát
abban az egyénnek is szerepe van.

Az egy ko ri ta ná csok he lyett tíz éve
ön kor mány zat ok irá nyít ják a te le pü lé -
sek éle tét – a szem lé let azon ban csak
las san vál to zott. A te le pü lé sek la kó i -
nak tu laj do no si szem lé let tel kell vi szo -
nyul ni uk he lyi kö zös sé gük ér té ke i hez.
Amíg ez a tu laj do no si szem lé let nem
hat ja át a min den na po kat, ad dig ne héz
elõ re lép ni a bûn meg elõ zés ben. A vál -
to zás azon ban fo lya mat ban van; ma
már szá mos vá ros és köz ség mu tat ja a
jó pél dát.

Össze gez ve az ön kor mány zat ok le -
he tõ sé ge it, Gémesi György el sõ ként a
pol gár mes te ri hi va ta lok moz gás te ré re
hív ta fel a fi gyel met, hi szen nem mind -

egy, mi lyen for má ban fo gad ják el egy
te le pü lé sen a ren de zé si ter vet. Az ut -
cák vo nal ve ze tés ének, a köz vi lá gí tás
ki ala kí tá sá nak je len tõs sze re pe van a
köz biz ton ság ala ku lá sá ban, csak úgy,
mint a ven dég lá tó-ipa ri egy sé gek el he -
lyez ke dé sé nek. A vá ros ok ban a góc -
pont ok fel szá mo lá sá nak esz kö ze le het
a tömbrehabilitáció is, ami a korsze -
rûtlenné vált városrészek felújítása
révén hozzájárul ahhoz, hogy az ott
lakók komfortja és biztonsága javuljon.

A bûn meg elõ zés ben se gít sé get je -
len te nek a te le pü lé sek kö te le zõ és vál -
lalt fel ada tai is. Az ok ta tás ban in for -
má ci ók hal mo zód nak fel a ta nu lók
csa lá di hát te ré rõl: a ta nu lást, az is ko lai
elõ me ne telt bi zony ta lan ná te võ té nye -
zõk to váb bi prob lé má kat is je lez het -
nek. A szo ci á lis el lá tás rend sze ré bõl is
ér kez het nek jel zé sek a ve szé lyez te tett
csa lá dok ról. A meg elõ zés ré szét je len ti
a se gé lye zé si rend szer is; a le het sé ges
el kö ve tõk egy ré sze nem koc káz tat ja
ezen el lá tás fel adá sát. Ki emelt sze re pe
van a mun ka hely te rem tés nek és a már
em lí tett tu laj do no si szem lé let ki ala kí -
tá sá nak a te le pü lé se ken. Ez el sõ sor ban
oda fi gye lés kér dé se, az ön kor mány za -
tok so kat te het nek ezért.

Szá mos te le pü lés ked ve zõ ta pasz ta -
la ta sze rint az in téz mé nyek vé del me
nagy mér ték ben fo koz ha tó a kor sze rû
biz ton sá gi rend sze rek ki épí té sé vel.
Ugyan csak ki emelt je len tõ sé gû, hogy
a köz te rü let-fel  ügye let ,  a me zõ õri
szol gá lat és a pol gár õr ség mi lyen kap -
cso la tot ala kít ki a la kos ság gal. A
szom szé dok egy mást se gí tõ rend sze re
a bûn meg elõ zés dön tõ je len tõ sé gû esz -
kö ze le het.

Vé gül az ön kor mány zat ok te en dõ i -
rõl szól va Gémesi György a köz biz -
ton sá gi kon cep ció ki mun ká lá sá ra hív ta
fel a fi gyel met. A fel ada tok össze han -
go lá sa ér de ké ben az ön kor mány zat ok -
nál ta nács no ki funk ció is be tölt he tõ. A
kül sõ és bel sõ for rá sok köz biz ton sá gi
ala pít vány ban egye sít he tõk. Az ön kor -
mány zat ok nak ki emel ten kell ke zel ni -
ük a mun ka nél kü li sé get. Mind ezek
együt tes fi gye lem be vé te lé vel el ér he -
tõ, hogy az em be rek va ló ban az ott ho -
nuk nak érez zék la kó he lyü ket.

R. G.
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Lehetõségek és teendõk
Önkormányzatok a bûnmegelõzésért

Gémesi György fogadónapja
parlamenti elfoglaltsága miatt, június 7-e
helyett június 21-én, szerdán lesz, a
szokott hivatali idõben. g

Egyetemi Nyugdíjas Club
A a múlt heti számunkban sajnos elírtuk: az
Egye te mi Nyug dí jas Klub jú ni u si ülé sét 2-án,
pén te ken nem 18, hanem 14 óra kor tart ja a
Föld szin ti Rek to ri ta nács te rem ben. A
sajtóhibáért elnézést kérünk. g

Tri a non em lé ke ze te
Jú ni us 4-én, va sár nap dél után fél hat kor,
a máriabesnyõi kegy temp lom mö göt ti
em lék ke reszt nél ko szo rú zást tar ta nak Tri -
a  non em lé ké re. A gyá szos bé ke szer zõ -
dés rõl a ne gyed hét kor kez dõ dõ szent mi -
sén is meg em lé ke zünk. Min den kit sze re -
tet tel vár nak a szer ve zõk! g

Ke res sük Koncz Bri git tát
Ke res sük volt osz tály tár sun kat, akit 2000.
jú ni us 3-án tar tan dó 50. érett sé gi ta lál ko -
zónk ra sze ret nénk meg hív ni. Ne ve: Koncz
Bri git ta (báty ja: Im re). Szü le tett: 1932-ben,
Máriabesnyõn la kott. 1950-ben érett sé gi zett
Bu da pes ten, a II. Ju rá nyi ut cai köz gaz da sá gi
gim ná zi um ban. Kö szö net tel, volt osz tály tár -
sa: Vincze Sa rol ta. Tel.: (23) 450-765 g

Osz tály ta lál ko zó
Ked ves volt Osz tály társ nõ! 50 éves is ko lai
ta lál ko zó ra hí vunk meg Té ged! 1950-ben
vé gez tük el Gödöllõn az ál ta lá nos is ko lát.
Úgy gon dol juk, jó len ne is mét együtt len ni,
el be szél get ni az el múlt 50 évrõl! Ta lál koz -
zunk 2000. jú ni us 22-én csü tör tö kön 14
óra kor Gödöllõn, az Er kel Fe renc Ál ta lá nos
Is ko lá ban (Gödöllõ, Sza bad ság tér 12.). Es -
te 20 órá ig lesz nyit va az is ko la, ad dig le he -
tünk ott. Fér jet, kí sé rõt szí ve sen lá tunk.
Hogy az asz ta lon is le gyen va la mi, légy szí -
ves hoz ni egy kis en ni- és in ni va lót (sü te -
mény, szend vics stb.). Sze retnénk fény ké -
pet ké szí te ni, ami fe jen ként 200 Ft-ba ke rül
pos ta bé lyeg gel együtt (az el ké szült fény ké -
pet lak cím re meg küld jük). Ké rünk, te le fo non
vagy le vél ben je lez zed, hogy szá mít ha tunk-e
rész vé te led re. Ha még sem tud nál el jön ni, ír -
jál pár sort; amit fel ol va sunk az osz tály nak.
Is mé tel ten hí vunk és vá runk sze re tet tel!
Boncz Ági, Ep res Már ti, Fa ze kas Ani kó, Pá -
pai Éva, Sár ré ti Gi zi. Le vél cím: Szán tai
Józsefné (Sár ré ti Gi zi) 2100 Gödöllõ, Pa lo -
ta-kert 6/A. V/4. Te le fon: Szán tai Józsefné
28/417-830. g

HÍREK
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Ki vo nu lás Li ba non ból
Az el múlt hét leg fon to sabb ese mé nye az iz ra -
e li csa pa tok ki vo nu lá sa volt a több mint két
év ti ze de meg szállt dél-li ba no ni te rü le tek rõl. A
48 óra alatt le zaj lott csa pat ki vo nást mind két
fél meg le he tõ sen el lent mon dá so san ér tel me -
zi: Iz ra el ben egye sek rosszul elõ ké szí tett, me -
ne kü lés sze rû ak ci ó ról be szél nek, míg má sok
sze rint nem tör  tént más, mint amit Ehud
Barak iz ra e li mi nisz ter el nök vá lasz tá si prog -
ram já ban meg ígért. A Hezbollah ter ror szer ve -
zet és az isz lám vi lág vi szont a sa ját gyõ zel -
mük ként ün nep lik a vissza vo nu lást. Az ese -
mé nyek leg na gyobb vesz te sei egy ér tel mû en
az iz ra e li csa pa tok kal együtt mû kö dõ dél-li ba -
no ni ke resz tény mi li cis ták (Dél-li ba no ni Had -
se reg), amely a ki vo nu lás kö vet kez té ben gya -
kor la ti lag meg sem mi sült.

Az egész tör té net 1975-ben kez dõ dött, mi -
kor az et ni ka i lag és val lá si lag is rend kí vül szí -
nes és meg osz tott Li ba non ban pol gár há bo rú
rob bant ki a két leg na gyobb kö zös ség, a mu -
zul má nok és a ke resz té nyek kö zött. 1976-ban
Tel-Aviv tá mo ga tá sá val meg ala kult a ke resz -
tény Dél-li ba no ni Had se reg, mely az or szág
dé li te rü le te i nek egy ré szét el len õr zé se alá von -
ta. 1978-ban azon ban 38 iz ra e li ha lá lá val já ró
me rény le tet kö vet tek el pa lesz tin szél sõ sé ge -
sek, és ezt meg bosszu lan dó iz ra e li csa pa tok
tör tek be Li ba non ba. Az ENSZ hi á ba szó lí tot ta
fel a zsi dó ál la mot csa pa tai vissza vo ná sá ra,
hi á ba ér kez tek bé ke fenn tar tók a tér ség be, az
össze csa pá sok foly ta tód tak. 1982-ben, vá -
lasz ként észak-iz ra e li te rü le te ket ért pa lesz tin
ra ké ta tá ma dá sok ra, 60 ezer iz ra e li ka to na nyo -
mult be Li ba non ba az zal a cél lal, hogy tel je sen
fel szá mol ják a Jasszer Arafat ve zet te PFSZ
moz gal mat. 1985-ben az iz ra e li csa pa to kat ki -
von ták Li ba non nagy ré szé rõl, ki vé ve a dé li te -
rü le te ket, ahol egy ún. biz ton sá gi zó nát hoz tak
lét re. 1990-ben vé get ért a pol gár há bo rú Li ba -
non ban, de az iránbarát sí i ta Hezbollah moz ga -
lom, mely nek szin tén cél ja a zsi dó ál lam el -
pusz tí tá sa, foly tat ta a har cot. Az el múlt évek -
ben is több tu cat iz ra e li ka to na esett ál do za tul
a szer ve zet me rény le te i nek, raj ta üté se i nek.
Nem vé let len te hát, hogy Barak egyik kulcs vá -
lasz tá si ígé re te az volt, hogy mi nél rö vi debb
idõn be lül ki von ják a meg szállt dél-li ba no ni te -
rü le tek rõl csa pa ta i kat. Ezzel azon ban nem ol -
dó dott meg a vál ság, mi vel az iz ra e li csa pa tok
he lyét nem a li ba no ni had se reg vet te át, ha -
nem a Tel-Avivval to vább ra is harc ban ál ló
Hezbollah. Nem vé let len, hogy az észak-iz ra e li
la kos ság már elõ re ret teg. 

Fábus

KITEKINTÕ Hõ sök em lék ün ne pe

Má jus utol só va sár nap ján, a Hõ sök em lék ün ne pén a gödöllõiek is meg em lé kez tek mind -
azok ról, akik a küz del mes év szá zad ok fo lya mán a ma gyar né pért ál doz ták éle tü ket. Ké -
pün kön: Nagy Kár oly re for má tus lel kész imát mond a két vi lág há bo rú ál do za ta i nak em -
lék mû vé nél. Fo tó: Radó Gá bor

Gyermeknapon

Vasárnap a gyermeknapon változatos programok várták a legkisebbeket a mûvelõdési
központban. Fotó: R. G.
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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

Hirdetmény
A Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht. (2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.)

2000 június 19-tõl július 15-ig 1 hetes (5 nap) turnusokban
nyári diákmunkát szervez parkfenntartási munkára.

Alkalmazási feltételek:
14. életév betöltése; írásbeli szülõi beleegyezés; iskolalátogatási igazolás;

jelentkezéskor az adó-és TAJ-számot le kell adni!
A munkaidõ napi 6 óra (hétfõtõl péntekig naponta 7-tõl -13-ig).

Fizetés: 6200 Ft/hét. Jelentkezni lehet: Fibeczné Kondács Györgyi munkaügyi elõadónál (106. szoba).
Telefon: 410-988/142-es mellék; VÜSZI Kht

(2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.).

Közlemény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Gödöllõi Városi Bíróságon

2000. július 17-tõl 2000. augusztus 18-ig
ítélkezési (törvénykezési) szünetet tartanak. 

A fenti idõ alatt tárgyalásokat és hétfõnként panasznapot nem tartanak.
A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet tartanak, mely a hét minden napján

a 9 órától 11 óráig tartó félfogadást nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az irodákban,

illetõleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.
Gödöllõ, 2000. május 29. Homa Ibolya irodavezetõ, Lakosságszolgálati Iroda
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A z oszt rák Jungschar (ka to li kus if jú -
sá gi szer ve zet) meg hí vá sá ra a Szent

Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la ti zen -
egy ta nu ló ja uta zott Laxenburgba a
szer ve zet gyer mek na pi ren dez vé nyé re.
A Jun g schar és a Szent Im re is ko la kap -

cso la ta 1997. de cem ber 16-án kez dõ -
dött. Az oszt  rák és ma gyar gyer me kek
nya ran ta együtt tá bo roz nak, elõ ször
Balatonlellén, 1999-ben pe dig az auszt -
ri ai Hallstallban. A kö zös tá bo ro zá sok
al kal má val le he tõ sé gük nyí lik a gyer -

me kek nek a nyelv ta nu lás ra. A tár sal gás
ma gyar, né met és an gol nyelv gya kor lá -
sá ra ad le he tõ sé get az oszt rák és ma -
gyar gyer me kek nek.

A kül dött ség szom ba ton reg gel 9 óra -
kor in dult Laxenburgba. Pi he nõ ként
meg te kin tet ték a kismartoni (Eisen -
stadt) Es ter házy-kas tély kör nyé két, a
vá ros fõ te rét, és sé tát tet tek a kas tély
an gol park já ban. Laxenburgban az erõs
szél meg ron gál ta a fõ té ren fel ál lí tott
lég vá rat, így hely re ál lí tá sá ig a cso port
sé tát tett a vá ros park já ban. Meg te kin -
tet ték a csó na ká zó ta vat, sé tát tet tek a
vá ros egy ne ve ze tes sé gé hez, a ví zi vár -
hoz.

A gyer mek na pi prog  ram aka dály ver -
sen nyel kez dõ dött. Öt fõs al kal mi csa pa -
tok ban szal ma ka zal ba rej tett kin cse ket
ke res tek, úszó szem üveg ben és gu mi -
csiz má ban aka dály pá lyán vi zet hord tak,
al kal mi kug li pá lyán pró bál hat ták ki ké -
pes sé ge i ket, tár sas já té koz tak. Le he tõ -
ség volt a nyelv gya kor lás ra, le ve le zé si
kap cso la tok ke re sé sé re, a nyá ri tá bo rok
meg be szé lé sé re.

A lég vár ban egész nap sza ba don
játsz hat tak a gye re kek. A nap kö zös
ének lés sel zá rult. A Jungschar ve ze tõi
jú ni us 12–13-án lá to gat nak Ma gya ror -
szág ra: Gödöllõ, Hol ló kõ és Bakonybél
(ez utób bi au gusz tus 1–10 kö zött ad ott -
hont az idei kö zös tá bor hely szí né nek)
ne ve ze tes sé ge i vel is mer ked het nek meg.

isn

Szentimrések a só go rok nál

Gyer mek nap Laxenburgban

A premontreis di á kok ok tó be ri ba -
jorországi lá to ga tá sá nak vi szon zá sa -

ként ma rok nyi, de lel kes kis csa pat ér ke -
zett Gödöllõre a schäftlarni (Mün chen
mel let ti) ben cés gim ná zi um ból ta ná ra ik,
Pater Johannes Ott és Anton Gunnesch
kí sé re té ben. Egy hé tig ven dé ges ked tek a
XI.A osz tály ta nu ló i nál.

Az ese mény je len tõ sé gét az ad ja, hogy
az is ko la mos ta ni, 8 éves fenn ál lá sa alatt
ez az el sõ al ka lom, hogy part ner kap cso lat
ke re té ben né met nyelv te rü let rõl fo gad ha -
tunk ven dé ge ket. Nem sza bad el hall gat -
nunk, hogy mind ez Küttel Ist ván, ma Né -
me tor szág ban élõ gödöllõi öreg di ák ér de -
me, aki szív ügy ének te kin ti di ák ja ink né -
met nyelv-tu dá sá nak fej lesz té sét, s aki nek
köz ben já rás ára ez a kap cso lat lét re jö he -

tett és ígé re tes jö võ elõtt áll. Sze ren csés
vé let len ként, ép pen a schäftlarni cso port
itt lé te alatt tar tot ta ren des évi nyel vi kur -
zu sát is ko lánk ban, s így sze mé lye sen is
köz re mû köd he tett a lá to ga tás si ke ré ben.

A ba jo rok két na pig az is ko la éle té vel is -
mer ked tek, en nek ke re té ben ma gyar nyelv -
bõl is kap tak egy kis íze lí tõt. Dél utá no két a
vá ros ne ve ze tes sé ge it jár tuk sor ra ve lük. A
Pol gár mes te ri Hi va tal ban Six Edit al pol gár -
mes ter asszony fo ga dott ben nün ket, s ked ves
fi gyel mes ség ként a vá ros cí me ré vel el lá tott
pó lót aján dé ko zott ven dé ge ink nek. Egy na -
pot a fõ vá ros ban töl töt tünk; itt két ség kí vül a
par la men ti lá to ga tás volt a leg na gyobb él -
mény, Gémesi György pol gár mes ter, or szág -
gyû lé si kép vi se lõ és Már vány Mik lós úr jó -
vol tá ból. Ez úton is kö szö net ér te!

Hét vé gén Esz ter gom ba és a Du na ka -
nyar ba tet tünk ki rán du lást, a va sár na pot
pe dig a fo ga dó csa lá dok kal töl töt ték a
gye re kek. Utol só nap egy ko sár lab da -
meccs ere jé ig a ven dé gek csa pa ta meg -
mér kõ zött az is ko la di ák ja i ból ver bu vá -
ló dott al kal mi együt tes sel. (Az ered -
ményt fed je a fe le dés jó té kony ho má lya,
annyit azon ban el árul ha tunk, hogy van
még ho va fej lõd nünk.) Az es ti bú csú -
prog ram szent mi sé vel in dult, amit Pater
Johannes Ott és Fé nyi Ot tó nyu gal ma -
zott per jel atya kö zö sen ce leb rál tak.
Ének kel, szín da rab bal és nép tánc-ta nu -
lás sal zá rult az egy he tes együtt lét. Foly -
ta tás jö võ re, a ter vek sze rint ki bõ ví tett
is ko lai prog ram mal: szá munk ra ez el -
sõd le ge sen a még ha té ko nyabb nyelv -
gya kor lást je len ti, a ba jor fél pe dig a
ma gyar és a ke let-eu ró pai tör té ne lem,
mû vé szet, folk lór vi lá gá ba kap hat ál ta -
lunk mé lyebb be te kin tést.

XI/A osz tály

Bajor vendégek a premontrei gimnáziumban

Tanulunk egymástól
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A más na pi fõ zés hez ké szí tik elõ az
ud va ron a bog rács tar tó vas ru da -
kat, mi kor egy kis be mu tat ko zó

be szél ge tés re ké rem azt az atyát, akit a
kö zelmúlt ban he lyez tek a máriabesnyõi
ka pu ci nus kegy temp lom szol gá la tá ba.
Bé la Csa ba Lász ló most ren dez ke dik be
a Hét ház ut ca vé gén le võ nyol ca dik ház -
ban (már jár tam itt, ak kor cser kész tá bor
mû kö dött ben ne), akik se gí tik, ko ráb bi
ál lo más he lyé rõl kís ér ték el. 

– A Tiszazugban vol tam plé bá nos –
kez di a be mu tat ko zást – , négy köz ség
tar to zott hoz zám: Csépa, Tiszaug, Ti -
sza sas, Szelevény. Ez a vé ge a vá ci egy -
ház me gyé nek; ta nya vi lág, szét szór tan
élõ, el sze gé nye dett em be rek kel. Az õs -
la ko sok el öre ged tek, a temp lo mo kat a

hí vek már sem mi kép pen sem töl tik
meg. A haj da ni csépai apá ca zár dá nak
má ra csak az em lé ke ma radt. Nem volt
könnyû össze fog ni az em be re ket, sen ki
sen ki vel nem akar kö zös köd ni, de azért
akadt pár fi a tal, aki re le he tett szá mí ta ni.
Bog rá csoz tunk, so kat ki rán dul tunk.
Meg van az Al föld nek is a ma ga va rá -
zsa…

– A ku tyá i val ta lál koz tam, ahogy meg -
ér kez tem. Mond ják, lo vai is van nak.

– Igen, meg két macs ka, ba rom fi ak.
Ne kem a kakaskukorékolás az éb resz tõ -
óra. Há rom ló val jöt tem ide má jus 1-én,
s itt szü le tett meg a ne gye dik. Öt éve
van nak sa ját lo va im, a ló leg alább tíz év -
vel meg fi a ta lít ja az em bert. A kö rü löt -
tem le võ gye re ke ket igyek szem meg ta -
ní ta ni az ál la tok kal bán ni. Ezen ke resz -
tül jut hat nak el odá ig, hogy az em be rek -
kel is bol do gul ja nak. A fi zi kai mun ka, a
lo vag lás cso dá kat mû vel. A vi lág ban
ben ne van min den gyógy szer, csak meg
kell ke res ni. 

– Hon nét szár ma zik, s ho gyan tör tént
a pa pi hí va tá sa? 

– Mohorán, egy Nóg rád me gyei fa lu -
ban nõt tem fel, fé lig pa raszt-, fé lig vasu-
tascsaládban. Az esz ter go mi fe ren ces
gim ná zi um ba jár tam; a gim ná zi u mi évek
alatt nem sze re pel tem mint kis pap je lölt.
Érett sé gi után rá dió–té vé mû sze rész nek
ta nul tam egy évig. Na, az tény, hogy már
gye rek ko rom ban a temp lom ban mind ig
ott vol tam, mi nist rál tam. Vé gül is el vé -
gez tem a te o ló gi át. Nem volt könnyû,
kü lö nö sen, hogy ak ko ri ban még ál la mi
fi gye lés alatt áll tak az egy há zi pá lyá ra

ké szü lõk. 1985-ben Mát ra ve re -
bély–Szent kú ton, a kegy he lyen szen tel -
tek fel, még Lékai bí bo ros nak tet tem le a
pa pi es küt. Ed dig há rom he lyen vol tam
plé bá nos. Ide, Máriabesnyõre azért is
he lyez tek, mert most, a Szent év ben több
za rán dok jön, mint más idõ szak ban, kell
a se gít ség.

– Mik lesz nek a fel ada tai?
– A kegy temp lom ban egye lõ re a va -

sár nap reg ge li szent mi sé ket vég zem.
Fel me rült az igény, hogy az Ora ká pol -
ná ban is legyenek va sár nap dé le lõtt
szent mi sék; ha ez meg va ló sul, azo kat is
én mu ta tom be. Bi zo nyá ra jut majd rám
a hét köz na pi szent mi sék bõl is. Köz re -
mû kö döm a min den hó nap 25-i en gesz -
te lõ na po kon. A gye re kek kel, mi nist rán -
sok kal, elsõáldozásra ké szü lõk kel már
tet tünk egy ki rán du lást. Hol nap dé le lõtt
itt az ud var ban bog rá cso zás lesz. Elõt -
tünk a nyár, akik nek nincs prog ram juk,
jö het nek hoz zám, lo va gol hat nak. Már
volt ben ne ré szem, hogy a gye re kek nem
atyá nak, ha nem apá nak szó lí tot tak, mert
az iga zi ap ju kat egész nap nem lát ják.
So kat dol goz nak az em be rek, ne héz az
éle tük, a meg él he tés ben is se gít het az
össze fo gás. Most pél dá ul egy csa lád nál
fel sza ba dult egy ba ba ko csi, meg ke res -
sük azo kat, akik hasz nát ve he tik. Õsz tõl
majd hit tant ta ní tok, ad dig rend be te -
szem ezt a há zat.

Ter mé sze te sen meg néz zük a lo va kat.
A kert fel nyú lik az er dõ ig. Ma dár csi vi te -
lés hal lat szik. Az atya a hang fe lé néz:

– Kis fecs kék…
N. A.

A máriabesnyõi Ora-ká pol ná ban a feny ve -
si nagy csa lá dos szü lõk ké ré sé re a gyer me -
kek ré szé re szent mi sét tar tott va sár nap
Sze ráf atya. Cso dá la tos lát vány volt,
ahogy a min den irány ból ér ke zõ ap ró sá -
gok zsú fo lá sig meg töl töt ték a kis temp lo -
mot. Az ol tá ron két gyer mek rajz: Szûz
Má ria ké pe, va la mint a tv kép er nyõ jén ke -
resz tül ál dást osz tó szent atya, jel ké pez ve a
tö meg kom mu ni ká ci ós vi lág na pot. Gyer -

mek éne kek csen dül nek fel. A szent be széd
sem a szo ká sos, az atya a kis hí võk kel pár -
be szé det foly tat. Kéz fel tar tás sal vall ják,
hogy Jé zus a ba rát juk, aki nek tes tét bol do -
gan ve szik ma guk hoz a múlt hé ten elõ ször
ál do zók is. Itt a Feny ves ben jó él ni, ahol
ál dás nak fo gad ják el a szü lõk a ne gye dik,
ötö dik, sõt a ha to dik gyer me ket is.

Pes ti Rudolfné
a kör zet kép vi se lõ je

Gyermekmise az Ora-kápolnában

„En ged jé tek hoz zám a kis de de ket!”

Új atya Máriabesnyõn

A vi lág ban ben ne a gyógy szer
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Devics Józsefné
Cse cse mõk sza kács köny ve
Az el sõ élet év ben a cse cse mõ egész sé ge és
jó köz ér ze te nagy mér ték ben a he lyes táp lá -
lás tól függ. A könyv el sõ sor ban er re ta nít ja
meg a szü lõ ket: a te ák, a gyü mölcs le vek és
pé pek, a fõ ze lé kek el ké szí té sé re. Há rom fe je -
ze té nek étel le írá sai nyo mán a 4–6 hó na pos,
a 6–7 hó na pos, majd a 8–9 hó na pos kis ba -
bák egész sé ges táp lá lá sa. könnyen el sa já tít -
ha tó. Kü lön fe je zet ad di é tás ta ná cso kat ar ra
az eset re, ha be teg lesz a ba ba, s itt fog lal ko -
zik a kö tet szer zõ je az al ler gi ák di é tás ja val la -
ta i val. A kis gyer me kes szü lõk nek és kis ba -
bák kal fog lal ko zó szak em be rek nek igen hasz -
nos könyv. (2000., Hn., Devics J.)

Balogh Gyön gyi – Ki rály Je nõ:
„Csak egy nap a vi lág…”
A ma gyar film mû faj- és stí lus tör té ne te,
1929–1936
Balogh Gyön gyi és Ki rály Je nõ vas kos köny -
ve va ló szí nû leg a ma gyar film tör té net írás
egyik csúcs pro duk ci ó ja. A mû min de nek elõtt
a ma gyar film mû vé szet, film al ko tás struktív
ten den ci á it bont ja ki, még hoz zá a kez de tek -
tõl, az el sõ né ma fil mek tõl a han gos film meg -
je le né sé ig, a mo nog rá fia iga zi tár gyá ig. A lé -
nyeg a fil mek mû fa ji osz tá lyo zá sa és jel lem -
zé se, a stí lus je gyek ki bon tá sa és fel mu ta tá sa,
va la mit a mû faj ok mo dern ér te lem ben vett
tar tal mi elem zé sét is nyújt ja, még hoz zá a fil -
mek, sõt a kü lön bö zõ film rész le tek ana lí zi sé i -
ig le ha tol va. A szer zõk ha tal mas anyag gal
dol goz nak, a ma gyar film tör té ne té nek min -
den mû vét be ha tó an is me rik és is mer te tik,
ám igen gaz da gon utal nak a nem zet kö zi me -
zõny pro duk ci ó i ra is, a ma gyar iro da lom és a
film kap cso lat rend sze rét is do ku men tál ják,
szól nak – még hoz zá igen ala po san – a fil mek
tár sa da lom tör té ne ti he lyé rõl és „be ágya zott -
sá gá ról” is. (Bp., 2000, Ma gyar Filmint.)

Ked vet vi rá goz ta tó ma gyar nép me sék
A kö tet bõl a ma gyar nép me sék vi lá ga tá rul
az ol va só elé; a vá gyak bi ro dal ma, a kor lát -
lan le he tõ sé gek or szá ga, aho vá a me se mon -
dó em be rek és az õket hall ga tók mind egyi ke
vá gyó dik, de aho vá csak a me se hõ se jut el.
Mi lye nek ezek a hõ sök? Bát rak, nagy lel kû ek,
talp ra eset tek, ha pró ba té tel elõtt áll nak. A
tün dér me sék ben fon tos sze rep jut a va rázs -
ere jû lé nyek nek, ál la tok nak, tár gyak nak. A
Haraghy Je nõ fes tõ mû vész raj za i val dí szí tett,
húsz me sét tar tal ma zó kö tet fi a ta lok nak, de
a fel nõt tek nek is ajánl ha tó (Mis kolc, 1999,
Mis kol ci Böl csész Egy.) g

KÖNYVTÁR

„Es te nyolc kor szü let tem, fújt a szél. /
Kas sát sze ret tem és a ver se ket...”

Ezen so ro kat már egy vi szony lag ké sõi
köl te mé nyé ben ol vas hat juk Márai Sán -

dor nak. A most meg -
je lent Össze gyûj tött
ver sek ben a Tar ló cí -
mû cik lust ve ze ti be,

azt, amely ben a Ha lot ti be széd és a
Menny bõl az an gyal, e két nagy, érett,
má ra klasszi kus al ko tás ta lál ha tó. 

Pá lyá ját Márai, mint sok más, aki el sõ -
sor ban pró za író lett, ver sek kel kezd te.
Most egy be gyûjt ve ve het jük kéz be azo -
kat is, me lyek ed dig még so ha nem sze -
re pel tek kö tet ben, ha nem leg több ször a
Kas sai Nap ló szer kesz tõ sé gét ke res te fel
ve lük a húsz éves kö rü li, if jú toll for ga tó,
ott lát tak az tán nyom da fes té ket.

El sõ kö te te az Em lék könyv cí met vi sel -
te, a má so dik pe dig ezt: Em be ri hang.
Mind ket tõ itt áll a je len könyv ben. Ver ses
szín já ték ok is ol vas ha tók – Sakk, Egy úr
Ve len cé bõl – , s a Tolnay Klá ri iránt ér zett
sze re lem ih let te köl te mé nyek, me lye ket
mint „Is me ret len kí nai köl tõ” ve tett pa pír ra.

Val lo más. Ta lán ez min den ver se. Egy
sze mér mes em ber ma gas hõ fo kú val lo -
má sa: ha mu alatt iz zó pa rázs. Sze rel mé -
nek min de nek elõtt és min de nek fe lett a
tá vol ban ma radt ha za volt a tár gya. Ki is
fo gal maz ta meg ná la job ban, pon to sab -
ban, fá jób ban azt a szen ve dõ-édes ér zést:
ma gyar nak len ni?

Szü le té sé nek 100. év for du ló ján ma -
gun kat lep tük meg összes köl te mé nye
aján dé ká val.

- nád - 

Márai Sán dor: Össze gyûj tött ver sek

Június 1–7, 1800

Ilyen a boksz
Fsz.: Antonio Banderas, Woody Harrelson

Június 1–7, 2030

Velem vagy nélküled
Fsz.: Bruce Willis, Michelle Pfeiffer3–4., 1530

Asterix és Obelix
Francia filmvígjáték

M Û S O R
MOZI

Ha mu alatt iz zó pa rázs

Ceruza-cirkusz aszfaltrajzoló délután
A Juhász Gyula Városi Könyvtár rendezésében az ünnepi könyvhét alkalmából
2000. június 2-án 15 órától aszfaltrajzoló délután lesz. Helyszín: Polgármesteri
Hivatal elõtti tér. Benevezhetsz: barátaiddal vagy egyedül. Rajzod témája: A
legkedvesebb meséim. A legsikeresebb rajzok készítõit jutalomban részesítjük.
Esõs idõ esetén a Mûvelõdési Központban találkozunk!
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AGödöllõi Mû vész te lep jö võ évi cen te ná -
ri u má nak ren dez vé nye i rõl ta nács koz tak

má jus 29-én a mú ze um ban. Az 1901-ben
ala kult, 1920-ig mû kö dött mû vész te lep re
vá rosi és or szá gos szin ten is mél tó kép pen
ké szül nek meg em lé kez ni. Mint a ta nács ko -
zást ve ze tõ Gaálné dr. Merva Má ria, a mú -
ze um igaz ga tó ja el mond ta, két rész re oszt -
ha tók a ter ve zett prog ra mok: mú ze u mi ak ra
és köz mû ve lõ dé si ek re. Fõ szer ve zõ jük
Gellér Ka ta lin mû vé szet tör té nész. Több
hely szí nen is lesz cen te ná ri u mi ki ál lí tás, Bu -
da pes ten az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban,
Gödöllõn a Vá rosi Mú ze um ban, a most fel -
újí tás alatt ál ló Nagy Sán dor mû te rem ház -

ban, a kas tély ban. Az utób bi hely szín re kor -
társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tást ké szí -
te nek elõ. Olyan mû vek meg al ko tá sá ra hív -
ták fel a mai mû vé sze ket, amik kel az elõ dök
elõtt tisz te leg nek. A Gödöllõi Szim fo ni kus
Ze ne kar hang ver senyt mu tat be az al ka lom -
ra, a könyv tár mun ka tár sai a ko ra be li saj tó -
ban ku tat ják a mû vész te lep nyo mát. Az épí -
té sze ket ar ra ké rik, is mer tes sék Gödöllõ sze -
cesszi ós épí té sze ti ér té ke it. Fi gye lem re mél -
tó ja vas la tok hang zot tak el, ho gyan le het ne
mi nél job ban ér zé kel tet ni a szá zad ele ji mû -
vész te lep sok szí nû sé gét. A Nem ze ti Bank
em lék pénzt ad ki ebbõl az alkalomból.

(n. a.) 

A Mû vész te lep cen te ná ri u ma elõtt

Gon do la tok a mú ze um ban

V a sár nap es te a kas tély temp lom ban
Maczkó Má ria nép dal éne kes volt az

egy ház köz ség ven dé ge, aki A ma gya rok -
hoz cí mû, ké szü lõ könyv höz írt gon do la ta -
it osz tot ta meg az egy be gyûl tek kel. A gon -
do la tok hoz köt ve év szá za dos nép éne ke ket
adott elõ, amik ben a messzi múlt ban elõt -
tünk já rók fáj dal ma, örö me és re mény sé ge
szó lalt meg. A temp lo mot zsú fo lá sig meg -
töl tõ hall ga tó ság lélegzet-visszafojtva fo -
gad ta a má nak és jö võ nek szó ló üze ne tet.
Az est kö tet len be szél ge tés sel és kö zös
ének lés sel ért vé get a hit tan te rem ben.

Maczkó Má ria sza va in mind annyi an
el gon dol kod ha tunk:

„A haj szál gyö ke rek táp lá ló ere jé vel ka -
pasz ko dom szü lõ föl dem be, eb be a kis or -
szág ba, amely nek kin cse it õriz he tem és to -
váb bad ha tom. Erõs, meg tar tó ez a táj, kö tõ -
anya ga: gaz dag sá ga. Gaz dag sá ga pe dig: la -
kói ha gyo má nyos te het sé ge, szor gal ma, tar -
tá sa, kul tú rá ja. Lé leg zõ, ele ven ez a vi dék.
Kö tõ döm azok hoz, akik kö zött fel nõt tem.
Tu dom, hogy a nép mû vé szet ad dig él, amíg
lesz nek, akik él te tik. Én ezért élek.”

Radó Gá bor

Maczkó Má ria est je a kas tély temp lom ban

„Hogy át me le ged jék szí vünk…”

Fo tó: a szer zõ

Át já ró
If jú sá gi In for má ci ós és Ta nács adó Iro da
Nyá ri tá bo rok or szág szer te. Fesz ti vál in for -
má ci ók (Pepsi Szi get, Wanted, Ber lin Love
Parade…). Nyá ri mun ka-köz ve tí tés
Az aláb bi ren dez vé nyek re je gyek már kap -
ha tók: Pepsi Szi get (ked vez mé nyes áron),
Me zõ tú ri Wanted Fesz ti vál, Át já ró If jú sá gi
In for má ci ós és Ta nács adó Iro da. Cím:
Gödöllõ, Mû ve lõ dé si Köz pont. Tel.: 420-
977/109-es mel lék. E-mail: atjaro(dpg.hu

„Hall gas suk együtt”
Két es tén ke resz tül is mer ked he tünk
Modeszt P. Muszorgszkij mun kás sá gá val a
Cho pin Ze ne is ko lá ban. Jú ni us 2-án és 16-
án ke rül sor dr. Far kas Iván nak az orosz
ze ne szer zõ mun kás sá gá val fog lal ko zó elõ -
adá sá ra és kö zös ze ne hall ga tás ra, mind -
két szer 18 órai kez det tel. Az el sõ al ka lom -
mal az est jó ré szét a Bo risz Godunov, a
má so dik kal a Hovanscsina rész le te i nek ki -
vá ló le mez fel vé te lei töl tik ki. 

Kas tély
Jú ni us 3. (dísz ud var), 19 óra: Danubia If -
jú sá gi Szim fo ni kus Ze ne kar Strauss Gá la -
est je. Ve zé nyel: Hé ja Do mon kos. A be lé -
põ jegy ára: 1500 Ft.

Mûvelõdési központ
2000 jú ni us 16-án pén te ken, 19 órai kez -
det tel a Bo hém Rag ti me Jazzband (Kecs -
ke mét) 15 éves szü le tés na pi kon cer t je
lesz a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont -
ban. Ven dég: Ba da cso nyi Ró bert, Eu ró pa-
baj nok sztepp tán cos. Je gyek elõ vé tel ben
is kap ha tók a hely szí nen (Gödöllõ,  Sza -
bad ság út 6., tel.: 420-977).

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail.digitel2002.hu). Má jus 5., pén -
tek: Ti los Rá dió Club. DJ. Naga és
DJ.Gondnok. Má jus 6., szom bat: Fel lép a
Publo Hunny, az Ulka és a Brains. Má jus
13-án szom ba ton Junkies- és Au ró ra-kon -
cer t, má jus 14-én pe dig a Bloodpact
(USA), Ruination (USA) és a Fallen Into
Ashes ját szik. Ezen kí vül a Trafo min den -
nap haj na li két órá ig tart nyit va.

A Könyv Ün ne pe Gödöllõn
A Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár sze re tet tel
meg hív ja Önt és ked ves ba rá ta it 2000. jú -
ni us 2–5. kö zött az ün ne pi könyv hét al kal -

MEGHÍVÓ

Folytatás a 15. oldalron
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ANem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram és
Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta tá mo -

ga tá sá val má jus 27-én, 17 óra kor nyi tot -
ták meg Andrássy Kur ta Já nos szob rász -
mû vész ki ál lí tá sát a Pe tõ fi Sán dor Mû ve -
lõ dé si Köz pont au lá já ban. A ki ál lí tást
Kathy Im re épí tész vá rat lan meg be te ge -
dé se mi att Kecs kés Jó zsef, a Mû ve lõ dé si
Köz pont igaz ga tó ja nyi tot ta meg, ki fe jez -
ve kö szö ne tét a Sárospataki Kép tár nak és
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á nak, hogy
Gödöllõn lét re jö he tett egy olyan át fo gó
jel le gû ki ál lí tás, mely le he tõ sé get adott
ar ra, hogy a 30-as, 40-es évek ben ke let -
ke zett, és az 1999-ben, il let ve idén ké -

szült mun kák egya ránt be mu ta tás ra ke rül -
het tek.

Andrássy Kur ta Já nos 1911-ben szü -
le tett Kiskók köz ség ben. Ko rán ár va -
ság ra ju tott ,  majd 1915-ben egy
rákospalotai kõ mû ves csa lád ja fo gad ta
be. Már egé szen fi a tal ko rá tól a kép zõ -
mû vé szet kü lön bö zõ ága za tai iránt ér -
dek lõ dött, ezért cím fes tõ inas nak állt,
mi vel úgy lát ta, hogy ez a szak ma ro kon
a fes té szet tel. Már ta nonc is ko lai ta ná rai
is fel fi gyel tek te het sé gé re. Ép pen egyik
ta ná ra biz ta tá sá ra je lent ke zett a Kép zõ -
mû vé sze ti Fõ is ko la szob rász sza ká ra,
aho vá 1931-ben fel is vet ték. Már fõ is -
ko lás ko rá ban is több ki ál lí tá son sze re -
pelt. 1934-ben, ta lán egész to váb bi
mun kás sá gát meg ha tá ro zó, fel tû nést
kel tõ mû ve, a Ma gyar Pieta sze re pelt a
Nem ze ti Ki ál lí tá son.

Andrássy Kur ta Já nos azt akar ta bi zo -
nyí ta ni, hogy lé te zik né pi szob rá szat, és
az va la mi lyen mé lyebb ér te lem ben, szel -
le mi ség ben – nem köz vet len for mai át -
plán tá lás ban – meg ter mé ke nyít he ti az
ún. ma gas mû vé sze tet is. A mû vész gra -
fi kai és fes té sze ti mû vei ugyan csak szá -
mot te võ ek. A kö zel ki lenc ven éves mes -
ter má ig is tö ret len erõ vel al kot.

A kiállításmegnyitót Maczkó Má ria
nép dal éne kes éne ke zár ta.

Andrássy Kur ta Já nos mû vei meg te kint -
he tõk a Gödöllõi Ga lé ri á ban jú ni us 30-ig,
hét fõ ki vé te lé vel na pon ta 10–18 órá ig.

Szauzer Il di kó

Gödöllõi Ga lé ria

Andrássy Kur ta Já nos ki ál lí tá sa
Fo tó: Nádudvari Anna

má ból meg ren de zés re ke rü lõ könyv ün ne pi
ren dez vé nye i re. Jú ni us 2-án, pén te ken 15
órá tól a Vá ros há za elõt ti té ren (rossz idõ
ese tén a Mû ve lõ dé si Köz pont ban): Könyv -
na pi so ka da lom. Meg nyit ja: Gémesi
György és Czigány György. Könyv sát rak
az ün ne pi könyv hét ki ad vá nya i val, a Me se -
fo lya mok Óce án ja cí  mû pá lyá zat ered -
mény hir de té se, a Va rázs Fu vo la ze ne kar
tér ze né je, Asz falt rajz ver seny, Gödöllõi írók
de di ká lá sa. Jú ni us 4-én, va sár nap 19 óra -
kor a Vá rosi Könyv tár ol va só ter mé ben:
„Kö zön sé ges Éle tem” Heltai Je nõ val lo má -
sa i ból. Az író: Kulka Já nos, szer kesz tet te:
Frá ter Zol tán. Be lé põ je gyek: 400 és 200
Ft-os áron a Vá rosi Könyv tár ban kap ha tók!
Jú ni us 5-én, hét fõn 18 óra kor a Vá rosi
Könyv tár ol va só ter mé ben: köz is mer t
gödöllõi sze mé lyi sé gek iro dal mi ba ran go -
lá sai. A be lé pés díj ta lan!

Mese
A Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyer -
mekrészlege „Mesefolyamok óceánja” cím-
mel több hónapon (október tõl má jusig)
tartó nagy meseírásra hívta a gyerekeket. A
beküldött pályamunkák ér tékelése pon-
tozással történt (max. 10 pont). A legtöbb
pontot elérõ három versenyzõ jutalomban
részesül, az ünnepi könyvhét alkalmából
rendezett Könyvnapi sokadalmon. Ered -
ményhirdetés idõpontja. 2000 június 2.,
péntek, 16 óra. Helye: a Vá rosháza elõtti tér.
Minden résztvevõt szeretettel várunk.

Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros

MEGHÍVÓ

Folytatás a 14. oldalról

Az Egyesített
Szociális Intézmény

(Gödöllõ, Ady Endre sétány 56)
felvételt hirdet

az alábbi álláshelyekre:
Szakács (vagy gyakorlattal

rendelkezõ fõzõnõ)
Szociális gondozó és ápoló

Képesített könyvelõ

Részletes tájékoztató az intézmény
vezetõjénél kérhetõ

a 420 600 és a 420 040-es tele-
fonszámokon.
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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 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!
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Rész let fi ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to -
sí tunk. Tel.: 415-660.
g 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 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, és ke res üzem mér nö köt rész -
let ter ve zõ nek, szá mí tó gé pes fel dol go zói is me ret tel,
ArchiCAD, Nemetschek prog ra mok hoz. Ér dek lõd ni:
413-550, 413-551, 415-347 (fax)
g Simógipsz Kft (Gödöllõ, Kõrösi Cs. u. 40.) fel vé -
tel re ke res ADR vizs gá val ren del ke zõ te her gép ko csi
so fõr t. Je lent kez ni le het Pa jor Gyulánénál. Tel.: 420-
391. 
g Ház ve ze tõ nõt ke re sünk. Tel.: (20) 320-9313.
g Újon nan nyí ló fod rász üz let be fod rászt és koz me ti -
kust ke re sek. Tel.: (30) 9056-240.
g „Az isaszegi ala pít vá nyi Szá mí tás tech ni kai és In -
for ma ti kai Szak kö zép is ko la a 2000/2001-es tan év re
pá lyá za tot hir det ma te ma ti ka-fi zi ka, test ne ve lés, in -
for ma ti ka, ma gyar-tör  té ne lem és ma gyar-bár mely
sza kos ta ná ri ál lá sok ra. Pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha -
tár ide je: 2000. jú ni us 15. Az ál lás el fog la lá sá nak
ide je: 2000. au gusz tus 16. Bé re zés meg egye zés
sze rint. Cím: 2117 Isaszeg, Ma dách u. 1/a.
g A Fá cán so ri la kó park 30 la ká sos tár sas há za kö -
zös kép vi se lõt ke res, köl csö nös elé ge dett ség ese tén
hosszú táv ra. Je lent kez ni a (06) 209-53-53-29-es
te le fon szá mon le het.

In gat lan
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, 70
nöl-es ud var ral el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20)
317-3249.
g Gödöllõn a ker t vá ros ban csa lá di ház kü lön be já ra -
tú, eme le ti la ká sa, 3 + félszoba, ét ke zõs el adó. Tel.:
(20) 9785-501.
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 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 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 Szadán 450 nöl te lek bel te rü le ten el adó. Tel.: 422-
402.
g Gödöl lõn 145 nm-es két  ge ne rá  c i  ós
összközmûves csa lá di ház 260 nöl-es örök zöl des,
gyü möl csös ker t tel, két be ál lá sú ak nás, ipa ri áram -
mal ga rázzsal 24 500 000 Ft-ér t el adó. Tel.: 30/26-
888-34.
g Gödöllõn sür gõ sen el adó, azon na li be köl tö zés sel,
200 nöl-es tel ken, 2 és fél szo bás, össz kom for  tos,
gáz kon vek to ros, te le fo nos, fel újí tott pa raszt ház. Iá.:
6,5 mil lió Ft. Tel.: 20/9886-335, 416-803.
g Jász be rény ben té len is lak ha tó tég la nya ra ló, pin -
cé vel, te rasszal, für dõ me den cé vel, két bõ vi zû fúrott
kút tal, te lek kel, vil lannyal el adó, vagy gödöllõi kis
ház ra, la kás ra cse rél he tõ. Tel.: 30/236-0971, 421-
255.
g Ház ve ze tõ nõi mun kát vál lal nék he ti két al ka lom -
mal gödöllõi egye dül ál ló, ér  tel mi sé gi fér fi nél. Le in -
for mál ha tó kö zép ko rú nõ. Tel.: 30/236-0971.
g Gödöllõn pa lo ta ker  ti igé nye sen ki ala kí tott park
mel let ti 3 szo bás II. eme le ti la kás és hoz zá tar  to zó 7
nm-es tá ro ló 7,4 m Ft-ér t el adó. Tel.: 30/268-88-
34.
g Gödöllõn vagy kör nyé kén pa no rá más épí té si tel -
ket ven nénk. 200-300 nöl kö rül. Tel.: 20/960-81-96.
g Gödöllõn el adó la kás. Ab lak, aj tó be rá csoz va, biz -
ton sá gi tár, víz óra, te le fon, an ten nás. Iá.: 6 mil lió
200 Ft. Tel.: 419-045 es te 6 után.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén a Dózs György úti tár sas -
ház ban, te me tõ vel szem ben, el sõ eme le ti 1+3 fél -
szo bás 82nm-es te le fo nos, ká bel té vés la kás el adó.
Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 412-275.
g Csa lá di ház el adó Mágolcs köz pont já ban, kony ha -
ker t tel, gyü möl csös sel és 1600 nöl szán tó val.
Iá.:3,5 m Ft. Tel.: 72/451-964, es te 7 órá tól.
g El adó Gödöllõ Ki rály te le pen 4 szo ba, 2 nap pa li, 2
für dõ szo ba, ét ke zõ, kony ha, alá pin cé zett te tõ te res
ház. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: 422-402.
g Ke re sek Aszó don 4,5 mil li ó ig, Gödöllõn 5,5 mil li ó -
ig la kást kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 30/243-82-69.
g Gödöllõ Pa lo ta ker  ten 2 szo ba + ét ke zõs, VII.
eme le ti örök la kás el adó. Iá.: 6,9 m Ft. Tel.: 30/257-
94-85.
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. Ára: 7 mil lió 500 ezer Ft.
Tel.: 412-565.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es és 25 nm-
es he lyi sé gek és te her au tó val jár ha tó nagy ud var ki -
adó. Tel.: 30/9717-337.

g Szada, Kisfaludy út 40 sz. alatt lé võ 998 nm bel -
te rü le ti há zas in gat lan el adó. Ve ze té kes víz, vil lany,
fúr t kút van, gáz a ka pu elõtt, te le fon be köt he tõ. Iá.:
4,5 mil lió Ft. Ér dek lõd ni egész nap.
g Kon vek to ros, er ké lyes la kást ke re sek 4,2 mil lió
Ft-ig, azon na li kész pénz fi ze tés sel. Le het fel újí tan dó
is. Tel.: 70/2151-666.
g Gödöllõ ker t vá ros ban 3 szo ba össz kom for  tos
csa lá di ház 240 nöl tel ken el adó. Tel.: 420-435 (19
óra után).  
g El adó Gödöllõ ker t vá ros ában 3 szo ba össz kom -
for  tos, 120 nm-es csa lá di ház. Tel.: (30) 9992-742.
g El adó Gödöllõn a Kör ut cá ban IV. eme le ti, 69 nm-
es, 1+2 fél szo bás, ét ke zõs la kás, jú li u si ki köl tö zés -
sel. Gáz kon vek tor, víz óra, ká bel TV, te le fon, tá ro ló
van. Tel.: 411-636. 
g Gödöllõn az Amb rus köz ben I. eme le ti 57 nm-es
la kás el adó. Tel.: 418-694.
g El adó 59 nm-es, fsz-i fel újí tott 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. Tel.: 411-084 (du 17-
21 óra kö zött).
g El adó Gödöllõn, 150 nm-es tel ken egy fel újí tás ra
szo ru ló 90 nm-es csa lá di ház (köz mû ve sí tett, jó
kör nye zet ben). Érd.: Für dõ u. 4. (min den nap es te).
g El adó a Já nos u. 9. sz. alatt egy má so dik eme le ti
2 szo bás fel újí tott la kás (dé li fek vé sû tég la épü let -
ben). Tel.: 417-238 (es ti órák ban).
g El adó a Pál Lász ló köz 6. sz. alatt egy har ma dik
eme le ti, más fél szo bás, nem le la kott la kás. Tel.:
417-238 (es ti órák ban).
g Gödöllõn a Szent Ist ván té ren 2 szo bás, par ket tás,
te le fo nos, jó ál la po tú la kás el adó. Tel.: (30) 9912-
068.
g El adó Gödöllõn a Szent J. ut cá ban IV. eme le ti, 2
szo bás, gáz fû té ses, tel je sen fel újí tott örök la kás,
azon nal be köl töz he tõ en el adó. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9811-132.  
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri
1+3 fél szo bás la kás el adó. Ugya nitt kom bi gyer -
mek ágy el adó. Tel.: 411-923.
g Gödöllõn 300 nöl épí té si te lek el adó a Röges ut -
cá ban. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6.
Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Kos suth L. ut cá ban 2 eme le ti 1+2 fél szo bás la -
kás el adó. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
6. Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Szabadka ut cá ban 2 szo bás gáz kon vek to ros la kás
el adó. Ár: 6,2 mil l ió Ft. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Tár sas ház ban 1 szo bás la kás el adó. Ár: 5,2 mil lió
Ft. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.:
415-316; (30) 9144-174.
g Gödöllõn 750 nöl tel ken új, lu xus csa lá di ház, 2
nap pa li+4 szo bás, dup la ga rázs el adó. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316; (30)
9144-174.
g Gödöllõn 2 db. 300 nöl épí té si tel kek el adók.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.:
415-316; (30) 9144-174.
g Gödöllõn el adó 2 és fél szo bás, ma gas föld szin ti
la kás. Iá.: 7,8 mil lió Ft. Tel.: 430-697; (30) 230-
7816.
g Gödöllõ Röges u. 59 szám alat ti épí té si te lek
(1045 nm) el adó 6,3 mil lió Ft-ér t. „Ott hon” In gat lan -
iro da. Tel.: 430-319; 413-258.
g Ke re pe sen a Sza bad ság út 7. Szá mú ut ca fron ti
ház rész (üz let nek is al kal mas) el adó 4,5 mil lió Ft-
ér t. „Ott hon” In gat lan iro da. Tel.: 430-319; 413-258.
g El adó Pécelen egy 180 nm-es, két szin tes csa lá di
ház, mel lék épü le tek kel, ga rázzsal, 320 nöl te rü let tel
20 mil lió Ft-ér t (két csa lád ré szé re is) el adó. Cse re
is ér de kel. Tel.: (70) 2103-058.
g Gödöllõn a Szabadka ut cá ban, 2 szo bás, 51 nm-
es, gáz kon vek to ros, er ké lyes, IV. eme le ti la kás el -
adó. Tel.: 412-117. 

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
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g Gödöllõn 3 szo bás, 86 nm-es, föld szin ti, ká bel té -
vés, te le fo nos szö vet ke ze ti la kás ga rázzsal, be épít -
he tõ te tõ tér rel el adó. Tel.: 419-028; (30) 2867-152.
g Gödöllõ fõ út ján 87 nm-es la kó ház há rom ál lá sos
ga rázzsal, évek óta jól mû kö dõ sö rö zõ vel el adó.
Irány ár: 22 mil lió Ft. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács
Ág nes ügy véd. Tel.: 422-453.
g Blahán 5 szo bás ház, há rom ál lá sos ga rázzsal,
ipa ri áram mal re á lis áron el adó. Irány ár: 13 mil lió Ft.
At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd. Tel.:
422-453.
g Szilasligeten 1984-ben épült 4 szo bás ház 240
nöl par ko sí tott tel ken el adó. Irány ár.: 16 mil lió Ft. At -
lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd. Tel.:
422-453. 
g Kistarcsán két szin tes, alá pin cé zett összközmûves
ház, ud va rán egy szo bás összközmûves ház zal el -
adó. Irány ár: 12,8 mil lió Ft. At lasz In gat lan iro da, Dr.
Ko vács Ág nes ügy véd. Tel.: 422-453.
g Mo gyo ród épü lõ la kó park já ban 498 nm-es sa rok -
te lek, mely re üz let he lyi ség is épít he tõ, el adó. Irány -
ár: 4 mil lió Ft. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág -
nes ügy véd. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn, a Remsey kör úton más fél szo bás la kás,
ga rázzsal ki adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács
Ág nes ügy véd. Tel.: 422-453.
g Kí ná la tunk ban min den ár ka te gó ri á ban ta lál el adó
gödöllõi és kör nyék be li csa lá di há za kat, me lyek rõl
pon tos in for má ci ót adunk Gödöllõn a Remsey kr t. 3.
fsz. 3. szám alatt. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács
Ág nes ügy véd. Tel.: 422-453.
g Gödöllõ ker t vá ros ában sa rok tel ki 90 nm-es,
összközmûves 3 szo bás csa lá di ház, gon do zott
ker t tel el adó. Iá.: 15,2 mil lió Ft. Tel.: (20) 9356-490.
g El adó Gödöllõn, két csa lád nak al kal mas, két szin -
tes, kü lön be já ra tú csa lá di ház. Iá.: 21,5 mil lió Ft.
Tel.: 410-066; 432-576.
g Gödöllõ Máriabesnyõn el adó 3 szo bás fel újí tott
pa raszt ház+szo ba-kony ha, 360 nöl te lek kel. Iá.: 6,5
mil lió Ft.
Szadán 1 éve épült, ame ri kai stí lu sú, 95 nm-es la -
kó ház, pin ce ga rázzsal, 220 nöl te lek kel el adó. Iá.: 1
mil lió Ft.
Gödöllõ Egye tem mö göt ti ré szen, 405 nöl-es, köz -
mû ve sí tett, 22 m szé les épí té si te lek egy ben el adó.
Iá.: 10,5 mil lió Ft.
Gödöllõn Egye tem mö göt ti ré szen, 100 nm-es össz -
kom for  tos la kó ház, dup la ga rázzsal, 160 nm-es
kom for  tos mû hellyel, 435 nöl te lek kel el adó. Iá.: 22
mil lió Ft. Mér föld In gat lan iro da. Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõ ker t vá ros ában, kel le mes, pa no rá más ut -
cá ban el adó egy há rom szo bás, alá pin cé zett al ter na -
tív fû té sû csa lá di ház. Két kocsibeálló, szu te rén, te -
tõ tér be épí té si le he tõ ség. Iá.: 16,5 mil lió Ft. Tel ket il -
let ve kis la kást be szá mí tunk. Tel.: 422-418.
g El adó Gödöllõn, a Sztelek Dé nes ut cá ban 2 éves,
156 nm-es, 2 ga rá zsos csa lá di ház. Tel.: 421-655
(egész nap). 
g Szõ lõ ut cá ban I. eme le ti, 69 nm-es örök la kás el -
adó, dup la ga rázzsal. Tel.: 411-395.
g Gödöllõn a Valkói út mel lett be ke rí tett te lek gyü -
mölcs fák kal, kút tal, kis fa ház zal, áram fej lesz tõ vel,
WC-vel be teg ség mi att el adó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn az Ir t vány ban a Szent Ja ka bi ol da lon
1000 nm-es te lek el adó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn 2 szo bás csa lá di ház el adó a bel vá ros -
ban. Tel.: (30) 257-6393.
g Gödöllõn 200 nöl tel ken le bon tás ra ítélt csa lá di
ház kel le mes kör nye zet ben el adó. Ár: 4,8 mil lió Ft.
L.I.I.-N9. Tel.: 430-548 (es te); (30) 272-8158.
g Gödöllõn a cent rum ban, 80 nm-es, 3 és fél szo -
bás, el sõ eme le ti la kás el adó. Fi ze tés kész pénz ben.
Ár: 12 mil lió Ft. L.I.I.-N10. Tel.: 430-548 (es te);
(30) 272-8158.
g Er dõt ke re sünk te rü le ti kor lát nél kül. L.I.I.-N11.
Tel.: 430-548 (es te); (30) 272-8158.

g 2692 nm tel ken, 250 nm pin cé vel, 288 nm hasz -
nos alap te rü let tel, dup la ga rá zsos, 98-ban el ké szült
csa lá di ház el adó. L.I.I.-N12. Tel.: 430-548 (es te);
(30) 272-8158.
g Gödöllõn, a Pa lo ta ker t sé tá nyon VII eme le ti, tel je -
sen fel újí tott, egye di fû té sû örök la kás sür gõ sen el -
adó! Tel.: (20) 9477-380.
g Gödöllõn a Szent Já nos ut cá ban IV. eme le ti két -
szo bás 50 nm-es la kás el adó. Iá.: 7 mil lió Ft, vagy
na gyobb ra cse rél ném. Tel.: (20) 9864-613.
g 2 szo bás la kás el adó a Ka zin czy kör úton. Tel.:
412-250 (es te).
g El adó Blaha für dõ nél 140 nm-es csa lá di ház, vagy
el cse rél he tõ 2 db la kás ra. Tel.: 408-009; (20) 321-
7634.

Al bér let
g Dó zsa Gy. u. 1 sz. alatt más fél szo bás, bú to ro zat -
lan la kás hosszú táv ra ki adó, 35 e Ft + re zsi. Tel.:
420-590, 20/3162-881.
g Egye te mis ta fiú bú to ro zott al bér le tet ke res hosszú
táv ra Gödöllõn. Tel.: 20/34-54-414.
g Ke re sek Gödöllõn 2 szo bás la kást, 3 eme le tig
azon na li kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 06-57-402-466;
(30) 2065-211.
g Ga lé ria üz let ház eme le tén 20 nm-es he lyi ség ki -
adó. Tel.: (20) 9364-292. 
g A Szõ lõ ut cá ban 1+2 fél szo bás, ét ke zõs, 69 nm-
es, víz órás, kon vek to ros, föld szin ti la kás, hosszabb
táv ra ki adó, iro dá nak. Tel.: 430-036.
g Hosszú táv ra 2 ágyas szo bák - 10ezer Ft / hó /
szo ba – ki adók. Jó köz le ke dés. Tel.: 408-009.

Szol gál ta tás
g Lel ki és ma gán éle ti prob lé má i val sze re tet tel vá -
rom, jö võ jét tarot-kár tyából meg jó so lom. Tel.: 412-
147.
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 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 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 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 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.
g Ka masz lány ku tya sé tál ta tást vál lal. Tel.:413-758.
g Gipsz kar  ton, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes tés,
má zo lás, ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran ci á val,
ta va lyi áron. Tel.: 20/3387-365.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye -
dés, bõr hám lás, vas tag, gom bás és be nõtt kö röm
szak sze rû ke ze lé se, ápo lá sa. Tel.: 411-759.
g Nya ra lá si le he tõ ség Tó al má son 4-6 sze mély ré -
szé re, 2 szin tes nya ra ló ban. Tel.: 412-345 (üze net -
rög zí tõ re is).  
g Bank hi te lek köz ve tí té se in gat lan fe de zet tel, vál lal -
ko zók elõny ben! Tel.: (30) 9722-215.
g ISO 9001, EU konform mi nõ ség irá nyí tá si és kör -
nye zet köz pon tú irá nyí tá si rend sze rek be ve ze té se és
fel ké szí té se. Tel.: (30) 9722-215.
g Szedd ma gad (meggyet). Hagy ma 60 Ft/kg,
krump li 40 Ft/kg el adó. A meggy sze dést kér jük
egyez tet ni. Tel.: 430-413. Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh
Ádám u. 36. 

Jár mû, alkatrész
g Jó ál la po tú két üte mû Tra bant Com bi el adó. Ár:
130 e Ft. Tel.: 421-414.
g Tra bant 601-es, 1981-es év já rat, mû sza ki vizs ga
2002. áp ri lis, ára 90 ezer Ft. Tel.: 421-638.

g Tra bant 601, 1989-es tel je sen fel újít va, más fél év
mû sza ki val el adó. Iá.: 190 ezer Ft. Tel.: 30/256-35-
44.
g Tra bant fel újí tott, szép ál la pot ban el adó. 1982-es
év já ra tú, mû sza ki 2001. feb ru ár 18-ig. Iá.: 100 ezer
Ft. Tel.: (20) 327-1809.
g El adó Pe u ge ot Vogue 50 ccm-es mo ped, meg kí -
mélt ál la pot ban, ke vés km-rel. Iá.: 55 ezer Ft. Gyár -
tá si év: 1992. Tel.: 430-253.
g Babetta (Jawa) se géd mo tor bu kó si sak kal 40 ezer
Ft-ér t el adó. Tel.: 412-734.

Adás-vé tel
g Egy szer  hasz ná l t  pad ló szõ nyeg 260 Ft /nm
Gödöllõn. Tel.: 418-926 (16 óra után).
g 5 köb mé te res után fu tó ra sze relt hû tõ kam ra 220
V-os el adó. Iá.: 300000 Ft. Tel.: 20/324-0059.
g Bon tott Tessauer üve ges ab lak, er kély aj tó tok nél -
kül, fe ke te-fe hér TV, vit ri nes és akasz tós szek rény
ol csón el adó. Tel.: 420-235.
g Gyö nyö rû for más, sû rû kb. 2,5 m ma gas da to lya -
pál ma 50 000 Ft-ér t el adó. Hét vé gén Tel.: 417-706,
Pálné.
g El adó kihúzhatós ka na pé fo tel lel, puf fal, ping pong
asz tal, if jú sá gi ágy, kony ha szek rény, grillezõs gáz -
tûz hely, mo só gép, hû tõ, ker  ti szá rí tó, kem ping szé -
kek. Tel.: (30) 9406-009. 
g El adó egy 11 éves Zuk le jár t mû sza ki val, és 1 db.
fû rész gép. Tel.: 420-391, Pa jor Gyuláné.
g Két ka na pé, ágy nak nyit ha tó két fo tel, asz tal, szõ -
nyeg 36 ezer Ft-ér t, kü lön is el adó. Ket tõs elõ szo ba -
szek rény, fo gas, mo so ga tó szek rény 13 ezer Ft-ér t
el adó. Tel.: 416-851.
g Mó zes ko sár, nem dönt he tõ gye rek ülés, négy ke re -
kû gör kor cso lya ol csón el adó. Tel.: 430-678. 
g El adó 1 db. hasz nált nõi ke rék pár. Ára: 5000 Ft.
Tel.: 413-834.
g Cse pel Apol ló ver seny bi cik li, 10 se bes sé ges, jó
ál la po tú, kró mo zott sár vé dõ vel és ab ron csok kal, el -
sõ-hát só lám pá val el adó 9 ezer Ft-ér t. Tel.: 422-
413; (20) 246-3047.
g El adó egy Evrika au to ma ta mo só gép, jó ál la pot -
ban és egy há rom aj tós szek rény. Tel.: 419-541,
Gödöllõ, Kiss J. u. 38.
g El adó egy Panasonic G 450 mo bil te le fon. Tel.:
(20) 9821-882.

Ok ta tás
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin -
ten, min den kor osz tály nak, egész nap. Egyé ni és
kis cso por  tos (max. 4 fõ). Nyá ri in ten zív, nyelv vizs ga
elõ ké szí tõ. For dí tás. Tel.: 418-537, Kollarics.
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 z i  um ban,
Gödöllõn. Tel.: 417-719.

Mély fáj da lom mal tu dat juk
mind azok kal akik is mer ték és
sze ret ték, hogy Ha lász Gé za
szer szám ké szí tõ mes ter éle té -
nek 63. évé ben, 2000. má jus
27-én el hunyt. Sze re tett ha lot -
tun kat 2000. jú ni us 2-án, pén te -
ken 13 óra kor, a gödöllõi te me -
tõ ben kí sér jük el vég sõ út já ra.

A gyá szo ló csa lád
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– Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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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. rendelõintézet elsõ emeletén

helyezkedik el.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoz-

tatást 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.

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

Városi Parlagfû-ellenes Nap
Programja

Gödöllõ 2000. június 17.
A rendezvény célja, hogy minél többen
felfigyeljenek a már a lakosság 20%-át
érintõ betegségre, az allergiára, a kiváltó
okokra, a megelõzés és védekezés lehetõ-
ségeire, és megismerkedjenek a par-
lagfûvel, ami a legtöbb allergiás meg-
betegedést idézi elõ.

9 és 11 óra között az Alsó-parkban
és környékén parlagfû-gyûjtõ akció

(találkozás a Világfánál)

10 és 14 óra között a Moziban
gyermekrajz bemutató, fotóbemutató a

város szépen gondozott kertjeirõl, video-
film vetítés az allergiáról és parlagfûrõl

a Mozi elõtt és a Szabadság téren
a Zeneiskola tanulóinak figyelemfelhívó
„örömzenéje”, információs hely (inf.
anyagok, az érdeklõdõk szóbeli tájékoz-
tatása szakemberek és allergiás betegek
bevonásával, a parlagfû helyszíni bemu-
tatása), 11.30 és 12 óra között középtávú
futóverseny a gyerek együtt futhatnak
Gödöllõ legjobb futóival, például Pintér
Istvánnal vagy Szabó Istvánnal, aki maga
is allergiával küzdve érte el eredményeit
Délután a Mozi a Vizipók csodapók c. rajz-
film kerül vetítésre
A rendezvény programjai felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt szólnak.
Az aktívan résztvevõ gyerekekre jutalom vár.

CIB
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A 4. Pest Me gyei Ut cai Ko sár lab da Baj -
nok ság har ma dik for du ló ját Gödöllõn
ren dez ték meg a hét vé gén. Gémesi
György pol gár mes ter meg nyi tó ja után
tíz pá lyán, 65 csa pat szállt harc ba a Mo zi
Gló busz Ku pá ban meg sze rez he tõ pon -
to kért. A vá ros fõ te rén ki lenc ka te gó ri á -
ban mér ték össze tu dá su kat a négy fõs
csa pa tok. A hu szon két gödöllõi együt tes
két el sõ, két má so dik és há rom har ma -
dik he lyet szer zett.

A fér fi egyes ka te gó ri á ban ki lenc csa pat
küz dött a dí ja kért. A hõségben a monori
Sír ásók bi zo nyul tak a leg jobb nak, meg elõz -
ve a Szé che nyi (Du na ke szi) és az LK Bulls
(Gödöllõ) csa pa tát. A ha zai együt te sek kö -
zül a No name (6.), a Worms (8.) és a Mi a
gyík (9) egy pon tot gyûj tött be.

A fér fi ket te sek ver se nyé ben nyolc csa -
pat ví vott a pon to kért. A ceg lé di Refi old
boys min den kit meg elõ zött és öt pon tot ka -
pott. Mö göt te a Lyuk ra tö rünk (Monor) és a
Disz nó sajt (Ceg léd) áll ha tott fel a do bo gó -
ra. A gödöllõi Szûz ol tók a bronz meccsen
ma rad tak alul és ne gye di kek let tek. 

Az F 3-as kor osz tály ban akadt egy kis
ka va ro dás, mert két csa pa tot elõ zõ leg rossz
hely re sor sol tak be. Az iz gal mas, szín vo na -
las meccse ket ho zó hár mas kor cso port ban
az Egy le ütés zic cer (Monor) nyert. Ké sõbb
ki de rült, hogy hi ba csú szott az össze sí tés be,
hi szen a ve ret len Anal intruders (Gödöllõ)
együt te sét a har ma dik hely re rang so rol ta a
ver seny bi zott ság. Ké sõbb mó do sí tot ták a
vég ered ményt, mely sze rint két el sõ he lye -
zett lett a gödöllõi for du ló ban. Õket kö vet te
a Sa sok (Du na ke szi) és a Szer tár kulcs
(Gödöllõ) csa pa ta.

A fér fi né gyes ben in dul tak a leg töb ben.
A nyílt kor cso port ban 14 csa pat mér te össze
ere jét. A já té ko sok a meccs he vé ben több
al ka lom mal is sú rol ták a sport sze rû ség ha -
tá rát. A gyõz tes a Nem pis kó ták el ne ve zé sû
(Du na ke szi) csa pat lett, meg elõz ve a battai
Kefír és a gödöllõi Gyí kok együt te sét. A
szin tén ha zai Star Ács, Ki-verlek és Vá za
egy pon tot ka pott a sze rep lé sért.

A leg idõ sebb ka te gó ri á ban is mét a
nagykõrösi Filtermat bi zo nyult a leg jobb -
nak. Má so dik he lyen vég zett a Gold boys
(Gödöllõ) csa pa ta, meg elõz ve a Vá ci
masszív és az Al kal mi ak együt te sét.

A ver seny köz ben a Fu ji Fo to Cent rum
szí nes fény ké pe ket ké szí tett a csa pa tok ról,

amit az ered mény hir de tés nél ve het tek
át a ko sa ra sok. A prog ra mot szí ne sí -
tet te egy ug ró asz tal, amit min den ki in -
gyen ki pró bál ha tott. A nagy me leg ben
ren ge teg üdí tõ, fagy lalt és kürtõs ka -
lács fo gyott. A té ren pom pá zó vi rá gok
baj nél kül át vé szel ték a ko sa ras in vá -
zi ót, de saj nos az elõ zõ két hely szín -
hez ha son ló an most is el lop tak né hány
pó lót, lab dát és egy tás ká ból 15 ezer
fo rin tot. Így né há nyan bosszan kod va
men tek ha za.

A nõi egyes ben új ra Gödöllõ – Vác
csa ta dúlt az el sõ he lyért. Ez út tal a
ven dé gek vé gez tek az el sõ he lyen. A
nõi ket tes ka te gó ri á ban csak gödöllõi
csa pat in dult. A hõ ség és a sé rü lé sek
meg vi sel ték a csa pa to kat. Az el sõ
négy he lyen a Ro hadt Klub, a
Hoffnungslos, a Gyo mor görcs és a
Má so dik rész osz to zott. A nõi hár mas kor -
osz tály ban öt csa pat ví vott ke mény küz del -
met az el sõ he lyért, ame lyet a fõ vá rosi Ci -
cu sok nyer tek meg. A do bo gó ra a Gye re be
bu tik (Monor) és az Albertirsai bo szor ká -
nyok áll hat tak fel A gödöllõi Vas macs kák
ez út tal egy pon tot sze rez tek.   

A ve gyes kor cso port ban ki lenc együt tes
ját szott iz gal mas meccse ket a hi va tal par ko -
ló já ban fel ál lí tott két pá lyán. El sõ al ka lom -
mal nyert a Dzsek He rold (Monor), meg -
elõz ve az elõ zõ két for du ló ban nyer tes
Remix (Nagytarcsa) csa pa tát és a vá ci
Unisex együt te sét. A gödöllõi Rab tar tók ne -
gye dik, a Forever young a he te dik, az Ano -
nim a ki len ce dik lett.

Az ered mény hir de tés és a dí jak át adá sa
elõtt be mu ta tó mér kõ zést ját szott az
Architekton GRC ext ra-li gá ba fel ju tott nõi
röp lab da csa pa ta és a Gödöllõi KC nõi ké -
zi lab da csa pa ta, akik a ta va lyi di ák olim pi án
a leg jobb négy kö zött vé gez tek.

A dí ja kat Sze mes Ár pád me gyei sport -
igaz ga tó ad ta át a leg job bak nak. Az el sõ he -
lye zett csa pa tok egy ku pát, va la mint ame ri -
kai csa pa tok emb lé má já val dí szí tett tri kót
kap tak. A má so dik he lye zet tek a Rhea
Sport ál tal fel aján lott ko sár lab dát, a har ma -
dik he lyen vég zett együt te sek pe dig az Ele -
gan cia di vat sza lon tól ka pott sport zok ni kat
ve het ték át. 

Va sár nap Monoron 58 csa pat – köz tük
13 gödöllõi együt tes – lé pett pá lyá ra a vá -
rosi sport nap ke re té ben. A ne gye dik for du ló
után több ka te gó ri á ban már vi lá go san ki raj -

zo ló dott, hogy mely csa pa tok szá mít hat nak
jó he lye zés re az össze tett pont ver seny ben.
A monori ver se nyen a gyõz te sek ko sár lab -
dát, a do bo gó sok csuk ló szo rí tót, haj pán tot
és sport zok nit kap tak. A ne gye dik for du ló -
ban a kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek (zá -
ró jel ben az össze tett ben el ért pont szám ok
ol vas ha tók).

Fér fi 1-es: 1.Sír ásók Monor (20), 2. Szé -
che nyi Du na ke szi (9), 3. Streetbulls Monor
(6). A gödöllõi Wormsnak 4 pont ja van. F
2-es: 1. X-Ray Göd (15), 2. Izom vic ces
Gödöllõ (7), 3. Lyuk ra tö rünk Monor (8). A
gödöllõi Vac kor nak 6, a Szûz ol tók nak 4
pont ja van. F 3-as: 1. Egy le ütés zic cer
Monor (10), 2. Szer tár kulcs Gödöllõ (4), 3.
Sa sok Du na ke szi (10). F 4-es: 1. Öregdz-
sokik Monor (6), 2. Kefír Százhalombatta
(12), 3. Zwack Monor (2), a Ki ver lek 4, a
Vá za és a Star Ács 3-3 pont tal áll. F 5-ös: 1.
Gold boys Gödöllõ (14), 2. Filtermat
Nagykõrös (18), 3. Monor old (2). N 1-es:
1. Old girls Gödöllõ (13), 2. Worms Vác
(13). N 2-es: 1. Ker ge csir kék Monor (9), 2.
Hoffnungslos Gödöllõ (13), 3. Gyo mor -
görcs Gödöllõ (8), a Ro hadt klub nak tíz, a
Má so dik rész nek öt pont ja van. N 3-as:
Gye re be bu tik Monor (13), 2. Ci cu sok Bu -
da pest (13), 3. Mi mó zák Vác (6), a gödöllõi
Vas macs kák ed dig há rom pon tot gyûj töt tek.
Ve gyes: 1. Remix Nagytarcsa (18), 2.
Dzsek He rold Monor (10), Forever young
Gödöllõ (5).

-esztí-
Fo tó: Kresz Al bert

Streetball

Kosarasok inváziója a fõtéren
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Az el múlt hét hez ha son ló an ez út tal is
Krónerék szá mí tot tak a mér kõ zés esé -
lye se i nek, hi szen míg a Gödöllõi LC a
har ma dik, a Mezõkövesd a 15. he lyen
állt a ta lál ko zó elõtt a baj no ki táb lá za -
ton. Igaz, sok szor épp a pa pír for mát a

leg ne he zebb iga zol ni. Rá adá sul óva -
tos ság ra int he tett az a tény is, hogy a
ha za i ak az elõ zõ for du ló ban ide gen ben
is 5:1-re gyõz tek a jó ké pes sé gû Po -
rosz ló el len.

A meccs kez dé se utá ni el sõ gól szer zé si
le he tõ sé gek gödöllõi rész rõl Wendler, il -
let ve Kiss tá vo li lö vé sé bõl adód tak (Buk -
ta mind két szer a he lyén volt); míg a
mezõkövesdiek ve széllyel já ró ak ci ói el -
sõ sor ban a jól cse le zõ Mé szá ros egyé ni
tel je sít mé nyé nek vol tak kö szön he tõk.
Az tán a hely ze tek után a 21. perc ben
meg szü le tett az össze csa pás el sõ ta lá la ta:
Vízler tar tott meg egy lab dát a jobb ol da -
lon, majd be adott és Ber ta bal lal ha tal mas
gólt lõtt a léc alá. Ezu tán Labanics per cei
kö vet kez tek: elõbb egy fél pá lyán meg -
szer zett lab dá val fu tott el a bal ol da lon,
de a ha zai há ló õr jól ve tõ dött be le a lö -
vés be, majd Vízler ügyes vissza passzo lá -
sa után 25 mé ter rõl, ka pás ból alig lõtt fö -
lé. A vá lasz ez út tal is Mé szá ros ne vé hez
fû zõ dött, de Stolcz jól avat ko zott köz be.

Szü net után a hát rány ban lé võ kék-

pi ro sak be szo rí tot ták a GLC csa pa tát
és fö lé nyük a 14. perc ben, ami kor
Kurucz le ráz ta ma gá ról õr zõ jét, gól lá
érett. Csak pár cen ti hi ány zott ah hoz,
hogy szin te azon nal új ból ve ze tést sze -
rez ze nek Krónerék, ám Ber ta be adá sa
ki csit ma gas volt a kö zé pen ér ke zõ
Vízlernek. Ezu tán is mét vá ros unk gár -
dá ja bir to kol ta töb bet a lab dát, és két
sza bad rú gás ból ve szé lyez tet tek is:
elõbb Wendler fu tott fel és vál lalt el
vá rat la nul egy lö vést, ko moly gon dot
okoz va ez zel Buk tá nak, majd Kiss lõtt
ke vés sel a fel sõ ka pu fa fö lé. A gyõz tes
gól még sem ál lí tott lab dá ból szü le tett,
ha nem a tozenhatoson be lül re be tö rõ
szél sõ, Var ga Zol tán szem fü les eme lé -
sé bõl. Az utol só per cek ben Ko vács
Ró bert egy szer még fej jel (!) tisz tá -
zott, de a gyõ ze lem így is a GLC-é
lett. Mi vel a Tápiószentmárton dön tet -
lent ját szott Be se nyõ tel ken, is mét egy -
for ma pont szám mal áll a táb lá za ton a
két csa pat, ám jobb gól kü lönb ség gel a
Ma gyar Ku pa elõ dön tõs Simonék vár -
hat ják jobb po zí ci ó ból a foly ta tást.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: jú ni us 14.:
15 óra  i f  jú  sá  gi ,  fe l  nõt t  17 óra:
Gödöllõi LC – Karancslapújtõ.

Tóth Már ta

Mezõkövesd, 150 né zõ. Ve zet te: Mol nár
(Verbói, Sze der ké nyi)
GLC: Ko vács – So mo gyi, Wendler, Stolcz
(Nádasdy, a szü net ben) – Ber ta (Kál mán,
64. p.), Kerecsényi, Króner, Var ga – Vízler,
Labanics, Kiss Z. Edzõ: Vö rös Ist ván At ti la
Gól szer zõ: Ber ta (21. p.), Var ga (81. p.)

If jú sá gi mér kõ zé sen
Mezõkövesd – Gödöllõi LC 2:0 (1:0)
GLC: Lo vas – Pin tér T. (Zelnik, 57. p.),
Cser nyák, Pé ter G. – Urbán (Gémesi, 72.
p.), Hovodzák, Ök rös, Ko vács M., Pin tér
K. (Ol dal, 62. p.) – Csom bor, Morár. Edzõ:
Ivanovics Kár oly

Mezõkövesd – GLC 1:2 (0:1)

Félszáz ponttal, harc az ezüstért
Labdarúgás

Utol só ha zai össze csa pá sán sors dön tõ
mér kõ zés várt a GKFC te rem lab da rú gó
együt te sé re, hi szen fel tét le nül gyõz ni
kel lett a köz vet len ve tély társ Du na ke szi
el len a benn ma ra dá sért ví vott harc ban. A
tét rá nyom ta bél egét a já ték ra, de iz ga -
lom men tes ség re nem pa nasz kod hat tak
azok, akik ki lá to gat tak a sport csar nok ba.
A ven dé gek sze rez tek ve ze tést és ezu tán
játsz hat ták azt, ami ne kik ked ve zõbb, az -
az vissza áll hat tak és kont rá ból ve szé -
lyez tet het ték a ka put. Még is si ke rült for -
dí ta ni Ivanovicséknak. A szü net re vi -
szont új ra az eb ben a csar nok ban egy szer

már bi zo nyí tó volt fe renc vá ro si Sze nes
ve zé rel te tár sa ság nál volt az elõny.

A má so dik já ték rész ben is vé gig a
dunakesziek ve zet tek egy-egy gól lal, de
érez ni lehett, hogy cse re nél kül nem bír -
hat ják vé gig a pi he nõ után le tá ma dás ra
ki jö võ gödöllõiek nyo má sát (még ak kor
sem, ha a ko ra dél után nagy pá lyán baj -
no ki mér kõ zést ját szó ha zai já té ko sok
sem vol tak ép pen fris sek). Bõ más fél
perc cel a vé ge elõtt azon ban még mind ig
a ven dé gek nél volt az elõny. És ak kor
jött Aszó di Zol tán és két gól já val csa pa ta
ja vá ra for dí tot ta a kulcs fon tos sá gú ta lál -
ko zót.

„Nem ját szot tunk jól, de min den ki
küz dött. Ki tû nõ já ték ve ze tés mel lett egy
kis sze ren csé vel si ke rült a ma gunk ja vá ra
fordítnai a meccset. Ez a gyõ ze lem a
benn ma ra dá sun kat je lent he ti.” – ér té kelt
az össze csa pás után a játékosedzõ,
Ivanovics Kár oly.

A má sik gödöllõi gár da, a Trident FC
a já té ko sok mun ka he lyi el fog lalt sá gá ra
és gépkocsiproblémákra hi vat koz va el
sem uta zott a 29. já ték nap ra ki sor solt
mér kõ zé sé re Ma kó ra…

Martha

Idén is megrendezék az If jú sá gi és
Sport mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett
mû fü ves or szá gos baj nok sá got, ami nek
má so dik for du ló ja Sze ge den volt. A 89-
es kor osz tály nak meg hir de tett tor nán a
Gödöllõi Góliátot a 90-es kor osz tá lyú
csa pat kép vi sel te.

A dön tõ be ju tá sért a Szen tes csa pa ta
fölött 6:1-es gyõ zel met arat tunk. De a dön -
tõ ben ne héz el len fél várt a gye rek re, hi szen
a ta valy or szá gos baj nok Tisza-Volán csa -
pa ta volt az el len fél. A gye re kek a ren des
já ték idõ ben 1:1-es ered ményt ér tek el. Kö -
vet kez tek a bün te tõ rú gá sok: 3:2-re a
Gödöllõi Góliát di a dal mas ko dott. Így meg -
ér de mel ten vi het ték ha za a gyõz tes nek já ró
Adi das mez gar ni tú rát; és kva li fi kál ták ma -
gu kat a szep tem be ri bu da pes ti Or szá gos
dön tõ be. A gyõz tes csa pat: Nagy Ro land,
Var ga Ro land, Szelecki Alex, Bátori Ba -
lázs, Nagy Dá ni el, Il lés Ben ce, Hor váth
Mar tin, Andrejcsik Ádám, Blaubacher Bá -
lint. Edzõ: Nagy Dá ni el g

Mûfüvön is nyert a Góliát

Gyermeklabdarúgás

Bennmaradási mérföldkõ

Teremlabdarúgás

GATE-csar nok, 100 né zõ. Ve zet te:
Nagypál, Kálé. GKFC: Ban gó – Aszó di,
Ivanovics, Bar talis, Gyémesi. Cse rék:
Kelenvölgyi, Sza bó Zs., Tóth M., Fa ze kas.
Gól szer zõ: Aszó di (2), Bartalis, Ivanovics,
Tóth M., Gyémesi. Jó: Aszó di, Ban gó

GKFC – Dunakeszi 6:5 (2:3)
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Az at lé ták Vál tó Or szá gos Baj nok sá -
gát az UTE és a BEAC pá lyán ren dez -
ték meg a hét vé gén. A két na pos ver -
seny re a GEAC 20 csa pa tot ne ve zett
a ser dü lõ, az ifi, a ju ni or és a fel nõtt
kor osz tály ban. A baj nok sá gon ren ge -
teg at lé ta in dult, sok szám ban há rom
fu ta mot kel lett ren dez ni ah hoz, hogy a
ki de rül jön mely csa pa tok ke rül tek be
a nyol cas dön tõ be.

Benkõ Ákos és Szö ré nyi Ist ván ta nít vá -
nyai nagy sze rû en sze re pel tek, hi szen a
há rom or szá gos baj nok sá got nyert vál tó -
juk mel lett még tíz csa pa tuk ke rült be a
leg jobb hat kö zé. A gödöllõi at lé ták a
pont ver seny ben is a leg job bak kö zött vé -
gez tek. A szak osz tály ere jét jel zi, hogy
több kor osz tály ban és ver seny szám ban
in dí tot tak B csa pa tot, akik szin tén jól
sze re pel tek.

A szak ve ze tés ket tõ-négy el sõ he lyet
és sok jó he lye zést várt az at lé ták tól. Az
elõ ze tes vá ra ko zás nak meg fe le lõ en
nagy sze rû ered mé nye ket ér tek el a
gödöllõi ver seny zõk. A ju ni or lá nyok két
szám ban, a ser dü lõk pe dig a sprint vál tó -
ban di a dal mas kod tak.

Az évek óta so ro zat ban or szá gos baj -
nok sá got nye rõ 4×400-as és 4×800-as
nõi vál tó eb ben az év ben is ki emel ke dõ -

en sze re pelt. Sok csa pat ve ze tõ je elõ ze tes
fel mé rést vég zett, hogy a gödöllõi lá nyok
mely szá mok ban in dul nak, mert érez ték,
hogy nincs esé lyük el le nük. Így több
egye sü let ki tért a meg mé ret te tés elõl és
ver seny zõ i ket in kább má sik szám ban,
vagy ma ga sabb kor osz tály ban in dí tot ták. 

A ju ni o rok kö zött két arany ér met szer -
zõ csa pat – Pék And rea, Sze ke res Vik tó -
ria, Kis Gyön gyi, Gácsi Ju dit, Er dé lyi
Esz ter – tag jai kö zül Er dé lyi Esz ter ki vé -
te lé vel va la mennyi en jó for má ban ver se -
nyez tek, min den di csé re tet meg ér de mel -
nek. A két ver seny szám ban a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lõ en már a har ma dik fu -
tó nál el dõlt az arany érem sor sa a GEAC
ja vá ra. A 4×100-as csa pat – Sze ke res,
Pék, Kis, Gácsi – szin tén jól fu tott, de le -
ma radt a do bo gó ról és ne gye dik lett.

A ser dü lõ lá nyok 4×100-as vál tó-si ke -
re egy ki csit a szak em be re ket is meg lep -
te. A 13 éves lá nyok – Dús Jetta, Babrián
Lorti, Gál Ce cí lia, Mé szá ros Krisz ti na –
óri á si harc ban sze rez ték meg az el sõ he -
lyet: csak öt szá zad kü lönb ség volt az el -
sõ és a má so dik csa pat kö zött.

A 4×400-as ifi vál tó tag jai va la mennyi -
en egyé ni csú csot vagy an nak kö ze lé ben
fu tot tak. Az iz gal mas ver se nyen bronz ér -
met nyert vál tó tag jai: Szeleczky Xé nia,
Durkó Eliána, Har ma ti Ka ta lin, Fá bi án

Bor bá la. Ez a csa pat in dult 4×100-on is.
A ver seny so rán két mé te res elõnnyel ér -
ke zett a bot a ne gye dik em ber hez, ami kor
saj nos el ron tot ták a vál tást. A na gyon
szo ros be fu tó ban így csak az ötö dik hely
ju tott a GEAC vál tó já nak.

Az edzõk sze rint az ifi fi úk is di csé re -
tet ér de mel nek a négy vál tó ban meg szer -
zett ér té kes he lye zé se kért. A sok jó tel je -
sít mény kö zül ki emel ke dett De zsõ Ákos
400 mé te ren el ért 52,5-ös ered mé nye. A
4×400-as és a 4×800-as vál tó a ne gye dik
he lyen ér ke zett cél ba. A 4×200-as és a
4×1500-as csa pat pe dig két ötö dik
hellyel gaz da gí tot ta a gödöllõi ered -
mény lis tát. A négy vál tó ban nyolc at lé ta
fu tott: De zsõ Ákos, Szö ré nyi Zol tán,
Sza bó And rás, Jilly Ber ta lan, Szüki Nor -
bert, Szán tai Pé ter, Ele kes Pé ter és
Kolesza Ger gõ.

A ser dü lõ lá nyok (14-15 éve sek) ver -
se nyé ben két gödöllõi egye sü let is in dí -
tott csa pa to kat. A 4×300 mé te res fu tás -
ban a Bocs kai SE vál tó ja – Guáry Ale -
xand ra, Var ga Ilo na, Paulusz Bogáta,
Rébb Ka ta lin – az ötö dik, a GEAC csa -
pa ta – Hüse Ni ko lett, Bolbás Gyön gyi,
Fá bi án Bog lár ka, Hi das An na – a ha to dik
he lyen fe jez te be a ver senyt. A GEAC
4×400-as vál tó ja, amely meg egye zik a
há rom szá zas csa pat tal, ötö dik he lyet
szer zett. A Bocs kai SE 4×800-as csa pa ta
– há rom szá zon is fu tot tak – a he te dik he -
lyen zár ták az or szá gos baj nok sá got,
edzõ jük Gerényi Pé ter.

-esz-

Három arany a váltó ob-n
Atlétika

At lé ti ka
A di ák olim pia har ma dik kor cso por tos egyé ni at -
lé ti kai me gye dön tõ jét az UTE pá lyán ren dez ték
meg. A gödöllõi gye re kek re mek ered mé nye ket
ér tek el. Négy csa pa tuk és nyolc egyé ni ver -
seny zõ jük ju tott to vább az or szá gos dön tõ be.
Száz mé te ren Fá bi án Bog lár ka (Tö rök) 12,9-cel
nyer te a ver senyt. Há rom száz mé te ren Babrián
Lorti (Er kel 42,7) el sõ ként, Hi das An na (Tö rök
45,2) má so dik ként ju tott to vább. A fiú 300 mé te -
ren So mo gyi Ádám (Ha jós) 40,o má sod per cet
fu tott és to vább ju tott. Az 1500 mé te res fu tás ban
Nagy S. Mik lós nagy fö lénnyel, 4:35,7-es idõ vel
uta sí tot ta ma ga mö gé a me zõnyt. Tá vol ug rás ban
Babrián gyõ zött 499 cen ti vel, má so dik Fá bi án
491-es ered ménnyel.  A fi úk ver se nyét Szi bil la
Lász ló (Ha jós) nyer te 583 cm-rel. Ma gas ug rás -
ban Mé szá ros Krisz ti na (Tö rök 145 cm) má so -
dik ként ju tott to vább. A csa pa tok kö zül a 4×100
mé te res fiú (Ha jós 49,2), a 4×100 mé te res le -

ány (Tö rök 52,5, és Er kel 54,o) és a 4×600
mé te res le ány (Lí ce um 7:07,5) ju tott be az or -
szá gos dön tõ be. A di ák olim pia öt tu sa Pest me -
gyei dön tõ jé ben a Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la
fiú csa pa ta gyõ zött 3 856 pont tal. A csa pat tag -
jai: Szi bil la Lász ló, Nagy S.Miklós, So mo gyi
Ádám, Rausch Dá ni el, Klacsán Ti bor és Rétsán
Ta más. A Bács al má si Pé ter Em lék ver se nyen az
1 mér föl des tá von in dul tak a gödöllõi gye re kek.
Az al só ta go za to sok ver se nyé ben több, mint
szá zan vet tek részt. A fi úk kö zött Se re gi Dá vid
ezüst ér met szer zett. A lá nyok nál Ki rály Pál ma
má so dik, Kál mán An na ötö dik, Da nis Dó ra ha to -
dik he lye zést ért el.

Röp lab da
A Bu da pes ti Egye te mi és Fõ is ko lás Röp lab da
Baj nok sá gon a GATE nõi csa pa ta har ma dik he -
lye zést ért el. A 12 csa pa tos me zõny ben épp úgy
do bo gó ra ke rült a csa pat, mint a Pest me gyei

szö vet sé gi baj nok ság ban, ahol ezüst ér met sze -
rez tek a lá nyok. Az egye te mis ták ver se nyé ben
még so ha nem sze re pelt ilyen elõ ke lõ he lyen a
GATE együt te se, amely a GEAC DSK ke re tén be -
lül mû kö dik. A kö vet ke zõ év ben egy-két ügyes
el sõ éves sel meg erõ söd ve is mét do bo gón vé -
gez het a csa pat. A bronz ér mes lá nyok: Ár pás
Krisz ti na, Brandt Sá ra, Balogh Ani ta, Eszik Édua,
Far kas Ani ta, Ju hász Gab ri el la, Ruff Zsu zsan na,
Sán dor Krisz ti na, Tóth Ka ta lin, edzõ Somogyiné
Szán tó Zsu zsan na. (sz)

Nõi fo ci
Új szín nel bõ vül het a gödöllõi sport pa let ta, az el -
múlt hé ten ugya nis tíz lel kes lány és asszony
kezd te meg a tré nin ge ket, hogy be bi zo nyít has -
sák, õk is tud nak bán ni a focilabdával. Az ér dek -
lõ dõk to váb bi in for má ci ó kat az öt let gaz da edzõ -
tõl, Ivanovics Kár oly tól kap hat nak a (30) 255-
7973-as te le fo non. (t)

HÍREK
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Múlt hé ten a fel nõt tek, ezen a hé ten az
újon cok és a gyer me kek csap tak össze
a ma gyar baj no ki cí mért. A BSE-ben az
újonc kar do zók, Bé kés csa bán a gyer -
mek tõ rö zõk ver seng tek.

A BSE-ben a várt nak meg fe le lõ en ala -
kult a kez de t. Gémesi Csa nád 5, Ju hász
Lász ló 4 gyõ ze lem mel vet te az el sõ aka -
dályt. A töb bi ek is fel ke rül tek a 32-es
táb lá ra, de ott ki kap tak és nem ke rül tek
a leg jobb 16 kö zé. A 8-ba ke rü lé sért
Csa nád a Vasas-os Zolatnik volt az el -
len fe le, kit 15:6-ra gyõ zött le, míg La ci
az UTE-s Il lés sel küz dött meg, akit
15:13-ra gyõ zött le. Az tán kö vet ke zett a
4 kö zé ju tás. Csa nád nak Buj do só val, a
ko ráb bi olim pi ai baj nok fi á val kel lett
meg küz de nie. Iz gal mas fej-fej mel let ti
küz de lem és Csa nád nyer 15:13-ra, míg
La ci nem bír a Va sa sos Hollósival és ki -
kap 15:6-ra. Ez zel a ha to dik he lyen vé -
gez. Most a ket tõ be ke rü lé sért Csa nád
Hollósit kap ja. Hollósi 7:2-re el húz. Egy
edzõi dor gá lás és Csa nád in nen for dít
15:10-re. Re mek volt. Jött a dön tõ. Itt
15:10-es gyõ ze lem és har ma dik ként a
szak osz tály tör té ne té ben újonc ma gyar
baj no kot avat hat tunk.

Csa pat ban a ket tõ kö zé ke rü lé sért nagy
küz de lem ben ki kap tunk a Va sas tól, a har -
ma dik he lyért az Új pest le gyõ zé sé vel
(45:42) a har ma dik he lyet sze rez tük meg.

Subert Lász ló a kar do zók edzõ je: Csa -

nád nak volt egy holt pont ja, de azon si ke re -
sen túl ju tott. Gra tu lá lok ne ki.

Bé kés csa bán a fiú tõ rö zõk re fi gyel tünk,
hogy si ke rül e va la ki nek a dön tõ be ke rül -
nie. Több mint 80 in du ló kö zül leg to vább
Benke Ba lázs ju tott, aki a 13. he lyet sze rez -
te meg. A nap ne ga tív meg le pe té sét
Somogyvári okoz ta, ki nem ke rült fel a 32-
es táb lá ra sem. Mar tos nak saj nos a 16-ba
ke rü lés nem si ke rült, így dön tõs nél kül kel -
lett be fe jez nünk a ver senyt.

Más nap a csa pa ton a fi úk ki kö szö rül -
ték a tõ rü kön esett csor bát. A négy kö zé
ke rü lé sért Va sas:GEAC-Architekton
28:45. Kö vet ke zett az MTK a 2-be ke rü -
lé sért. Saj nos alul ma rad tunk a vég sõ
gyõz tes sel szem ben. Har ma dik he lyért az
Új pest kö vet ke zett. Már az Új pes ti ek
23:16-ra el húz tak. Jött Somogyvári re -
mek ví vás sal 12 ta lá la tot ad, míg a má sik
csak 5-öt. Még mind ig az Új pest ve zet
30:28-ra. Jött Mar tos és má ris mi ve ze -
tünk, amit Somogyvári ki sem adott a ke -
zé bõl 40:38. Utol só mér kõ zés, Benke
5:1-re nyer, 45:39-es gyõ ze lem. Ez zel a
csa pat a har ma dik he lyet sze rez te meg.

Batizi Sán dor ve ze tõ edzõ: Az Új pest -
nek ezen a na pon fe ke te nap ja volt, ami -
nek mi na gyon örü lünk, hiszen mind tõr -
ben, mind kard ban megvertük õket. A
ma gyar baj no ki cí mért kü lön gra tu lá lok
Csa nád nak és edzõ jé nek Subert Lász ló -
nak.

(erni)

Egy elsõ és két harmadik hely
Vívás

A má jus 21-én Kistarcsán, az Akác -
vi rág fesz ti vál ke re té ben meg ren de -
zett sakk ver se nyen re mek GEAC
ered mé nyek szü let tek. A 9 for du lós
sváj ci rend sze rû ver se nyen a
Gödöllõi EAC sak ko zói csak nem
min den ka te gó ri á ban dí jat ve het tek
át. Izsák Gyu la nem zet kö zi mes ter –
im má ron ne gyed szer re – ez út tal
sem ta lált le gyõ zõ re, és ma ga biz to -
san nyer te a ver senyt. 

Vég ered mény (42 in du ló): 1. Izsák
Gyu la (DOZSO PÉCS) 8,5 pont; 2.
Kubacsi Lász ló (Gödöllõi EAC); 3.
Harmatosi Jó zsef (Gödöllõi EAC) 6,5
pont; 4. Binder Ta más (Va sas Infoland)
6 pont; 5. Nagy aj tai Gá bor (GEAC) 6
pont;  Romhányi Jó zsef (GEAC) 6
pont.

Leg jobb I .  osz tá  lyú já  té  kos:
Romhányi Jó zsef (Gödöllõi EAC) 6
pont;  leg jobb II .  osz tá  lyú já  té  kos
Botka Jó zsef (Gödöllõi EAC) 5 pont;
leg jobb III. osz tá lyú já té kos: Bí ró Jó -
zsef (Alagi DSK) 4,5 pont; leg jobb IV.
osz tá lyú já té kos: Ta kács Pál (Gödöllõi
EAC) 4 pont. A leg jobb if jú sá gi já té -
ko sok: Koczó Kris tóf, Ta nács Ger gely,
Tö rök Sán dor (va la mennyi Gödöllõi
EAC)

NB II. osz tá lyo zó mér kõ zés (vissza -

vá gó), Mis kolc, má jus 28.

Mis kolc II – Gödöllõi EAC II. 4:8

Gyõ zött: Maráczi, Bándy, Tö rök,

Ho mo ki, Romhányi, Somodi. Dön tet -

len: Tóth, Ruttkay, Tí már, Koczó.

Vesz tett: Sillye, dr. Tallós

Két hét  tel  ez elõt t  el  szen ve dett
6,5:5,5 ará nyú ve re ség után csa pa tunk -
nak ide gen ben kel lett ja ví ta ni. Sze ren -
csé re min den já té kos át érez te a mér kõ -
zés fon tos sá gát, és ma ga biz tos já ték kal
si ke rült vissza vág ni. Ez zel II csa pa -
tunk is biz tos részt ve võ je a 2000/2001.
évi NB II baj nok sá gá nak.

Össze sí tés ben: Gödöllõi EAC–Mis -
kolc II 13,5 : 11,5

A gyõ ze lem – benn ma ra dás – ér té két
nö ve li, hogy a Mis kolc – 1999/2000
Ma gyar Baj nok – II csa pa ta el len si ke -
rült bi zo nyí ta ni.

Tí már Zsolt

Gyõ ze lem az osz tá lyo zón
Miskolcon

Sakk

V á ros unk ban járt a hé ten Ko vács Ta -
más, a Ma gyar Ví vó szö vet ség tech ni -

kai igaz ga tó ja. A sport ve ze tõt a kar do zók
múlt he ti, nagy sze rû si ke ré rõl kér dez tük:

– Ola szor szág ban volt a vi lág ku pa
csa pat dön tõ je. Az a nyolc or szág vett
részt raj ta, akik a sid neyi olim pi án is ott
lesz nek. Ezt az elõ o lim pi ai fõ pró bát
nyer te meg fan tasz ti kus ví vás sal a ma -
gyar csa pat. Elõ ször Ro má ni át gyõz tük
le na gyon könnye dén 45:28-ra, a dön tõ -
be ju tá sért az olim pi ai baj nok orosz vá lo -
ga tot tat si mán 45:36-ra ver tük, de nyolc-
tíz ta lá lat tal ve zet tünk vé gig; a dön tõ ben
a vi lág baj nok fran cia vá lo ga tot tat.

– Ezek sze rint „jól si ke rült” a ma gyar
csa pat.

– Igen. Ferjancsik Do mon kos és
Nemcsik Zsolt, a két fi a tal ver seny zõ
mel lé vissza jött Kö ves Csa ba, akit két év -
vel ez elõtt fe gyel me zet len sé gek mi att el
kel lett til ta nom. Úgy néz ki, hogy eb ben
az év ben ma gá ra ta lált, és õ is na gyon ko -
mo lyan ve szi az olim pi ai rész vé telt.

– Ér he ti még ezu tán meg le pe tés a ma -
gya ro kat?

– Na gyon re mé lem, hogy nem. Ez az
ered mény bi zo nyí tot ta, hogy érem esé -
lyes a csa pa tunk.

– Ke ve seb bel nem is lesz elé ge dett a
szö vet ség?

– Nem, nem, sem mi kép pen. A ma gyar
kar do zók nak ér met kell hoz ni.

(ali)

Csak az érem elég

Kardvívó válogatott:
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A Gödöllõ Vá ros áért Ala pít vány aján dé ka it
nyer  ték: Dr. Fe hér Sán dor, Kör u. 6.,
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