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A Magyar Szabadság Napja
Fon tos, hogy em lé kez zünk, hogy meg em -
lé kez zünk tör té nel münk nagy nap ja i ról.
Ezért kez de mé nyez tük kép vi se lõ tár sa im -
mal jú ni us 19-e em lék nap pá nyil vá ní tá -
sát, ezért ja va sol juk, hogy jú ni us utol só
szom bat ja mos tan tól a Ma gyar Sza bad -
ság nap ja le gyen. S szö ges el len tét ben a
sok év ti zed nyi rossz em lé kû ha gyo -
mánnyal, ezen a na pon ne transz pa ren -
sek kel, ne jel sza vak kal, ne párt po li ti kai
ér de kek be mu ta tá sá val, ha nem a ma gyar
kul tú ra leg szebb ér té ke i nek fel vo nul ta tá -
sá val ün ne pel jünk. 4-5. oldal

Ötágú síp, harmadszor
Is mét van mi ért fel ke res ni Gödöllõt,
mond ta rö vid meg nyi tó já ban Csapody
Mik lós or szág gyû lé si kép vi se lõ az egye -
te mi gép mú ze um ban, ahol jú ni us 19-tõl
szep tem ber kö ze pé ig har mad szor lát ha -
tó a vá ros ban és Kár pát-me den cei test -
vér vá ros aink ban al ko tó mû vé szek Öt ágú
síp cí mû nyá ri tár la ta. A po li ti kus hoz zá -
tet te: ké te zer ben szin te gé pi e sen is mé -
tel get jük a ma gyar ál lam ala pí tás mil len -
ni u mát; oly sok szor em le get jük, hogy
már szin te el fe led jük a lé nye gét. Azt,
amit Kun Éva egyik al ko tá sa su gá roz a
Szent Ko ro nát áb rá zol va, a Him nusz jól
is mert kez dõ so rá val dí szít ve: Is ten áldd
meg a ma gyart! 9. oldal

Ballagás
Mint minden évben ilyentájt, elballagtak a
végzõs diákok városunk iskoláiban és a
Szent István Egyetemen. Idén munkatár-
saink a gépészek ballagásáán, és a Szent
Imre iskolában jártak, ahol elõször
engedték útjukra tanáraik a nyol-
cadikosokat. 7. oldal
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A kövérségrõl
A ma gyar la kos ság 62 szá za lé ka túl sú lyos,
ezen be lül kö zel 20 szá za lék el hí zott. Egy ha -
tal mas jár vány és ka taszt ró fa áll elõt tünk. A
vi lág szá mos ré szén a túlsúlyosok száma
öté ven te meg dup lá zó dik. Az el hí zást két
alap ve tõ tí pus ba le het be so rol ni: a ve szé lye -
sebb al ma tí pu sú el hí zás, ami kor „po ca kos”
lesz az em ber, és a kör te tí pu sú el hí zás, mi -
kor a csí põ tá jé ki zsír szö vet sza po ro dik meg.

A túl sú lyos és el hí zott em be rek  között ki -
emel ke dõ en ma gas a cu kor be teg ség, a ma -
gas vér nyo más, a ma gas vér zsí r-szint,  a ma -
gas húgy sav-vér szint elõfordulása. A szív be -
teg ség két szer gya ko ribb, az agyi tör té né sek
szá ma is nõ. Egyes da ga na tok elõ for du lá si
gya ko ri sá ga akár 70 szá za lékkal, a da ga nat -
tal össze füg gõ ha lá los szö võd mé nyek szá -
ma 40-50 szá za lékkal is nõ het.

A túl súly ál tal ki vál tott moz gás szer vi be -
teg sé gek és moz gás kor lá to zott ság ör dö gi
kört in dít be, hi szen az ilyen be teg kü lö nö sen
ke ve set mo zog, ami a túl sú lyos ság rosszab -
bo dá sá hoz ve zet. A túl súly a min den na pi
élet ben is szá mos kel le met len kö vet kez -
ménnyel jár. Gya ko ri a lég szomj, iz za dás,a
rossz al vás, ál mat lan ság, a dep resszi ó ra va ló
haj lam. A túl sú lyos em be rek tár sa dal mi el fo -
ga dott sá ga rosszabb, kar ri er le he tõ sé ge ik be -
szû kül teb bek, ön ér té ke lé sük rom lik.

Ta lán meg le põ, hogy nem is kell drá mai
mó don csök ken te ni a test súlyt ah hoz, hogy
a fen ti kó ros ál la po tok esé lye je len tõ sen
csök ken jen. Már 5-10 szá za lékos test súly -
csök ken tés is ké pes ar ra, hogy a túl súllyal és
el hí zás sal össze füg gõ szö võd mé nyek dön tõ
több sé gét, akár 90 szá za lékát is meg elõz ze.
Ez azon ban csak ak kor igaz, ha a test súly -
csök ken tés hosszabb tá von is fenn ma rad.

A szán dé kos, tar tós test súly csök ken tés
va la mennyi vizs gált kí sé rõ be teg ség ese tén
sta tisz ti ka i lag ér té kel he tõ és kli ni ka i lag is igen
je len tõs ja vu lást  eredményezhet.

Dr. Kiss Éva

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Június24-25: Dr. Kurucz Marianna
Erdõkertes, Csillag u. 5/A. Tel.: 479-244

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Június 19-26.: Ezüstkehely Gyógyszertár
Petõfi S. u. 1. Tel.: 416-551

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A Szent Já nos ut ca és kör nyé ke for -
gal mi rend jé nek ügyé ben hív ta la kos -
sá gi fó rum ra az ér dek lõ dõ ket Six Edit
al pol gár mes ter, a 8. szá mú vá lasz tó -
kör zet ön kor mány za ti kép vi se lõ je. A
kér dést na pi ren den tar tot ták az ön -
kor mány zat hoz ér ke zõ la kos sá gi be je -
len té sek; a té má val fo lya ma to san fog -
lal koz tak vá ros unk ve ze tõi és a Pol -
gár mes te ri Hi va tal Vá ros üze mel te té si
Iro dá já nak mun ka tár sai.

A kép vi se lõ asszony el mond ta: az ügy
je len tõ sé ge meg kí ván ja, hogy la kos sá gi
fó ru mo kon fog lal koz za nak ve le. A kér -
dé ses te rü let Gödöllõ leg ré gibb, és egy -
ben leg na gyobb la kó te lep ét fogl al ja ma -
gá ban. Örök lött prob lé má ról van szó; an -
nak ide jén a ter ve zés kor nem szá mol tak
ennyi jár mû vel, ek ko ra for ga lom mal és
az utóbb meg nyílt szá mos üz let tel sem.
A ren de zést ne he zí ti, hogy több olyan
jog kör rõl van szó, ami nem az ön kor -
mány zat ha tás kö ré be tar to zik. A szak ér -
tõi vé le mé nyek sze rint a prob lé mát nem
old ja meg az egyirányúsítás.

A fó ru mon részt ve võ Gémesi György
pol gár mes ter ar ról tá jé koz tat ta a kör zet
nagy szám ban meg je lent pol gá ra it, hogy

a la kos sá gi ja vas la tok a szak mai szû rést
kö ve tõ en meg va ló sít ha tók: ha van mû -
sza ki meg ol dás, az ön kor mány zat biz to -
sí ta ni tud ja az anya gi for rást. A kér dés
az, hogy a meg va ló sí tás nak mi lyen a tár -
sa dal mi tá mo ga tott sá ga? Az ön kor mány -
zat kon szen zu sos meg ol dás ra tö rek szik.

A szá mos hoz zá szó lás után kör vo na la -
zó dó ja vas la tok sze rint a par ko ló he lyek
szá má nak nö ve lé sé re van szük ség, il let ve
a meg lé võ par ko lók biz ton sá go sab bá té -
te lé re. A Szent Já nos ut ca és a Szõ lõ ut ca
sar kán ta lál ha tó üz let nél és más for gal -
ma sabb ré sze ken fo ko zot tan el len õriz ni
kell a sza bály ta lan par ko lást.

A kö vet ke zõ la kos sá gi fó rum ra õsszel
ke rül sor; az ön kor mány zat az érin tet tek -
kel kö zö sen kí ván ja ki ala kí ta ni a le he tõ
leg jobb meg ol dást.

Six Edit el mond ta: a kép vi se lõ tes tü let
dön tést ho zott a Munkácsy ut cai is ko la
mel let ti par ko ló ról, ami (az árok le fe dé -
sé vel) az idén el ké szül. A kép vi se lõ asz -
szony szív ügye a ját szó té ri prog ram, az
emel ke dõ ját szó té ri kul tú ra. A fel újí tá sok
so rán igé nyes fa já té ko kat he lyez nek ki.
A lab da pá lyák ke rí té sé nek ja ví tá sá val
gon dol nak a na gyob bak ra is.

R. G.

Az érintettekkel közösen
Lakossági fórum a Szent János utca forgalmi rendjérõl

Az Er zsé bet-park ban jár va mos ta ná -
ban mun ka gé pe ket lát ha tunk: a VÜSZI
Kht. dol go zói új uta kat ala kí ta nak ki. A
mun ká la tok ról Krassay Lász lót, a kép -
vi se lõ tes tü let Vá ros fej lesz té si, Kör -
nye zet vé del mi és Föld mû ve lés ügyi Bi -
zott sá gá nak el nö két kér dez tük.

– Foly ta tó dik az 1997-ben meg kez dett
park re konst ruk ció, ami re az idén és jö -
võ re össze sen tíz mil lió fo rint áll ren del -
ke zés re. Az összeg hat van szá za lé ka a
Kör nye zet vé del mi Alap tól el nyert cél tá -
mo ga tás, a töb bi a vá ros ön ré sze.

– Mi lyen mun ká kat vé gez nek el?
– A fel tá ró sé tány há ló zat terv sze rin ti

ki épí té sét vé gez zük, amit Rade Kár oly, a
park ter ve zõ je szel le mé ben foly ta tunk. A
ré gi ker té szet te rü le tén lét re ho zott park -

rész ben cser jé ket te le pí tünk. A gyer tyá -
nos – ko csá nyos töl gyes ben az idõk so -
rán túl sza po ro dott a gyer tyán; en nek el -
len sú lyo zá sá ra tölgy cse me ték alá te le pí -
té sét vé gez zük. Ter mé sze te sen: húsz-har -
minc év, amíg en nek az ered mé nye lát ha -
tó lesz.

– A meg nö ve ke dett út há ló zat nyil ván
ala po sabb kar ban tar tást igé nyel…

– A jö võ ben va ló ban na gyobb gon dot
kí vá nunk for dí ta ni a kar ban tar tás ra: leg -
alább két em ber nek kell ál lan dó an je len
len nie. El kí ván juk ér ni, hogy az Er zsé -
bet-park fo lya ma to san ren de zett ké pet
mu tas son. Ez fon tos ér de ke vá ros unk -
nak, hi szen a kas tély lá to ga tott sá gá hoz
kap cso ló dó an a park lá to ga tott sá ga is a
ko ráb bi nak a több szö rö sé re emel ke dett.

R. G.

Növekvõ látogatottság
Folytatódik az Erzsébet-park rekonstrukciója
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Az egész sé gért, az al ler gia el len
Az idén ko ráb ban kez di õszig
tar tó vi rág zá sát a par lag fû.
Ám hi á ba a fi gyel mez te tés, ha
so kan ma sem is me rik fel ezt
a gyom nö vényt, pe dig köz te -
re ken és a ha tár ban egya ránt
hi he tet len mér ték ben el ter -
jedt. A né pes ség húsz szá za -
lé kát súj tó al ler gi á ért túl nyo -
mó részt ez a (ha zánk ban nem
is õs ho nos) nö vény a fe le lõs.
Pusz tí tá sa el sõ ren dû tár sa -
dal mi ér dek. Ezért tar tot tak a
hét vé gén par lag fû-el le nes na -
pot vá ros unk ban. A prog ram -
ban sze re pelt par lag fû-ir tás
az Al só-park ban, já té kos ve -
tél ke dõk a mo zi elõtt. Dr. Ta si
Ju li an na, a Szent Ist ván Egye -
tem ta ná ra hív ta fel az ar ra já -
rók fi gyel mét az al ler gi át ki -
vál tó okok ra, a meg elõ zés és
a vé de ke zés mó do za ta i ra. A
szé na nát há ban szen ve dõk
há rom ne gye de ér zé keny a
par lag fû vi rág por ára. Rá adá -
sul egyet len pél dány akár 8
mil li árd vi rág por sze met és 60
ezer ma got ter mel het. Ezért
csak a kí mé let len pusz tí tá -
suk kal ér he tõ el, hogy annyi ra
csök ken jen a le ve gõ be ju tó
vi rág por mennyi sé ge leg -
alább bel te rü le ten, hogy az
már ne vált son ki tü ne te ket.

Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Van nak al ler gi ás pa na szai?

Zsom bor Zol tán
Ne kem, há la az ég nek,
nin cse nek. Vi szont az
is me rõseim kö rében
elég gé jel lem zõ. Lá tom
raj tuk, mennyit tud nak
küz de ni pél dá ul egy
szé nanát ha el len. 

Tóth Já nos
Kis ko rom ban elég gé
ér zé keny vol tam, de si -
ke re sen ki nõt tem ezt a
faj ta meg be te ge dést.
Re mé lem, idõ sebb ko -
rom ban sem lesz vele
gon dom.

Bara Irén
Most né ha-néha el ka -
pok egy nát hát ami
viszont nem biz tos
,hogy al ler gia. Sze rin -
tem az em be rek el tud -
nák ke rül ni az ilyen jel -
le gû meg be te ge dést.

Kol lár Zol tán
So kat be te ges ked tem
kis ko rom ban, de most
már sze ren csé re min -
den rend ben. So kat te -
szek a meg be te ge dé sek
el len, igyekszem egész -
ségesen élni.

Csernák Gá bor
So ha nem je len tett
prob lé mát számomra
az allergia, ami sokak
szerint már nép be teg -
ség. Vi szont, saj nos,
min den fé le jár ványt el
szok tam kap ni. 

Flóris Eri ka
Mos ta ná ban a me leg tõl
al szom ke ve set. Ami -
kor sok a pol len  a le -
ve gõ ben, ak kor so kat
tüsszö gök. Igaz, ilyen -
kor a kal ci u mos pezs -
gõ tab let ta so kat se gít. 

Kép és szöveg:
hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Betegjogi képviselõ
Tá jé koz ta tom a T. La kos sá got, hogy az
Egész ség ügyi Tör vény 30-32. pa rag ra fu -
sá ban fog lal tak nak meg fe le lõ en, a Tormay
Kár oly Szak or vo si Ren de lõ in té zet és a hoz -
zá tar  to zó te le pü lé se ken mû kö dõ egész -
ség ügyi szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban,
2000. jú ni us 1-jével meg kezd te mû kö dé sét
a be teg jo gi kép vi se lõ. A be teg jo gi kép vi se -
lõ ne ve: Ludván Miklósné. Az ügy fél fo ga -
dás he lye: Flór Fe renc Kór ház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. I. eme let.
Ügy fél fo ga dás min den szer dán, 9 – 14
órá ig.

Dr. Sza bad fal vi And rás 

TÁJÉKOZTATÓ

Gémesi György polgármester
júniusi fogadónapja 5-e helyett
12-én, szerdán lesz, a szokott
hivatali idõben.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Jú ni us 26.: Bat thyá ny u. 132. (1 db); Bat -
thyá ny u. 102. (1 db) Bat thyá ny u. 76. (1
db); Bat thyá ny u. – Dankó u. sa rok (1 db);
Bat thyá ny u. – Tu rul u. sa rok (1 db); Sza -
bad ság u. – Dár da u. sa rok (1 db); Bat -
thyá ny u. – Damjanich u. sa rok (1 db);
Aulich u. – Ba la ton u. sa rok (1 db); Aulich
u. – Dankó u. sa rok (1 db)
Jú ni us 28.: Aulich u. – Tu rul u. sa rok (1
db); Ba la ton u. – Sió u. sa rok (1 db); Dár -
da u., Sza bad ság u. – Bat thyá ny u. kö zé
(1 db); Ibo lya u. – Damjanich u. sa rok (1
db); Ibo lya u. – Dár da u. sa rok (1 db); Ba -
la ton u. – Sza bad ság u. sa rok (1 db); Ibo -
lya u. 38. (1 db); Ibo lya u. 64. (1 db); Ibo -
lya u. – Mó kus u. sa rok (1 db)
Jú ni us 30.: Antalhegyi u. – Szar vas u. sa -
rok (1 db); Antalhegyi u.120. (1 db);
Antalhegyi u. – Mó kus u. sa rok; (1 db);
Antalhegyi u. Vi rág u. sa rok 1 db);
Antalhegyi u.49. és 18. (2 db); Antalhegyi
u. Damjanich u. sa rok (1 db); Tá bor nok
u.8. (1 db); Tá bor nok u.38. (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
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„Vé gig a ke reszt út ján, há tun kon ci pel ve a szót
ezer éve jár juk a Ma gyar Pas si ót

(Koltay Ger gely)

2000. jú ni us 24-én 20.30 órai kez det tel
ti ze dik al ka lom mal ke rül meg ren de zés re a Ma gyar Sza bad ság Nap ja.

Az ed di gi ek hez ha son ló an a ma gyar kul tú ra ér té ke i nek be mu ta tá sá val em -
lé ke zünk meg ar ról, hogy Ma gya ror szá gon hosszú év szá zad ok után

1991. jú ni us 30-tól nin cse nek ide gen meg szál ló csa pa tok.

10 00 –16 00 Szabadság Kupa
kispályás nemzetközi labdarúgótorna a GEAC-pályán

a gödöllõi Góliát DSE és Gödöllõ Város Önkormányzata szervezésében

16 00 Millenniumi Ruhakiállítás
Kemenes Fanni érdemes mûvész történelmi jelmezeibõl

Gödöllõ Városi Múzeum

18 00 Magyar századok
Losonci Lilla festõmûvész kiállításának megnyitója

a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban

20.30 Magyar Passió
Õsbemutató

A Koltay Ger gely ál tal ren de zett nagy sza bá sú ze nés tör té nel mi já ték
az új év ez red el sõ meg em lé ke zé sén ke rül be mu ta tás ra.

Sze rep lõk: Var ga Mik lós, Vikidál Gyu la, Var ga Klá ra, Koncz Gá bor, Mak rai Pál, Gesztesi Kár oly, Sipos Im re,
Géczi Eri ka, Farkasinszky Edit, Wolmuth Ist ván, a Sze ge di Kor társ Ba lett.

Ze ne: Kor mo rán. Mû vé sze ti kon zul táns: Koltay Gá bor. Ko re og rá fus: Juronics Ta más.
Össze ál lí tot ta és ren dez te: Koltay Ger gely.

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel meg hí vok és v árok a gödöllõi  Al só park ban,
a Vi lág fá nál!

Dr. Gémesi György or szág gyû lé si kép vi se lõ
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Tisz telt El nök úr, tisz telt Ház! A hét -
köz nap ok hoz, min den na pi küz del me -
ink hez az erõt az ün nep nap ok ból me -
rít het jük. Az iga zi ün ne pek tar tal ma,
je len tõ sé ge ki ma gas ló; ilyen kor azok
az alap ve tõ ér té kek ke rül nek elõ tér be,
ame lyek em be ri lé tünk leg fon to sabb
ha tá ra it je lö lik ki, mert meg szab ják az
er köl csi ha tá ro kat, mert el fo ga dá suk,
il let ve el uta sí tá suk men tén szét vá lik a
jó és a rossz, a fe ke te és a fe hér.

Ilyen, min den ki ál tal el fo ga dott, so ha
nem vi ta tott, hét köz na pi gon dol ko dá -
sunk ban és al kot má nyos be ren dez ke dé -
sünk ben egya ránt meg je le nõ alap ér ték a
sza bad ság. A sza bad ság, ami olyan egy -
ér tel mû en hoz zá tar to zik az em be ri lét -
hez, a sza bad ság, ami nek hi á nya egyé ne -
ket, kö zös sé ge ket, tár sa dal ma kat, né pe -
ket te het tönk re.

Saj nos, Ma gyar or szág az el múlt év -
szá zad ok ban ala po san meg ta pasz tal hat ta
ezt a ke se rû lec két, át érez het te azt, mit is
je lent az ide gen meg szál lás, el nyo más.
Tör té nel münk leg na gyobb alak ja i nak tet -
tei ezért az tán össze is fo nód tak a ma -
gyar sza bad ság meg te rem té sé nek a sors -
kér dé sé vel.

Ami kor a tör té ne lem rõl be szé lek, az

egé szen kö zelmúlt tör té nel mé re is gon -
do lok, hi szen idén jú ni us 19-én volt ki -
lenc éve, hogy a meg szál ló szov jet had -
se reg utol só ka to ná ja is el hagy ta Ma -
gyar or szág föld jét. Em lék szem, a vég le -
ges ki vo nu lást csak jú ni us 30-ra idõ zí tet -
ték, még is ha ma rabb be fe je zõd tek a csa -
pat moz gá sok – job bá ra ez a tíz nap nyi
nye re ség az egyet len po zi tív em lék, amit
ma guk mö gött hagy tak.

A tar tós ra si ke rült ide ig le nes ál lo má -
so zás va ló já ban iga zi meg szál lást je len -
tett: Ma gyar or szág föld jén a vi lág egyik
leg na gyobb és leg go no szabb ha tal má nak
fegy ve re sei tar tóz kod tak… Még is, nem
cé lom, hogy fel so rol jam az ál ta luk köz -
vet le nül el kö ve tett bû nö ket, s mind azo -
kat a tet te ket, ami ket az itt lét ük ál tal ha -
ta lom ra ke rü lõk el kö vet tek, mert mind ez
már a há tunk mö gött van, s a ma gyar ki -
bon ta ko zás hoz elõ re kell néz ni.

Még is fon tos, hogy em lé kez zünk,
hogy meg em lé kez zünk tör té nel münk
nagy nap ja i ról. Ezért kez de mé nyez tük
kép vi se lõ tár sa im mal jú ni us 19-e em lék -
nap pá nyil vá ní tá sát, ezért ja va sol juk,
hogy jú ni us utol só szom bat ja mos tan tól a
Ma gyar Sza bad ság nap ja le gyen. S szö -
ges el len tét ben a sok év ti zed nyi rossz
em lé kû ha gyo mánnyal, ezen a na pon ne

transz pa ren sek kel, ne jel sza vak kal, ne
párt po li ti kai ér de kek be mu ta tá sá val, ha -
nem a ma gyar kul tú ra leg szebb ér té ke i -
nek fel vo nul ta tá sá val ün ne pel jünk.

A mél tó meg em lé ke zést szol gál ja,
hogy a Nem ze ti Kon zer va tív Fó rum az
ün nep al kal má ból dí jat ala pí tott, amellyel
azok nak a ki emel ke dõ sze mé lyek nek a
mun ká ját akar ja el is mer ni, akik so kat tet -
tek, tesz nek Ma gyar or szág po li ti kai, gaz -
da sá gi, ka to nai és ter mé sze te sen szel le mi
füg get len sé gé nek meg te rem té sé ért. Az
el sõ dí ja zott Nemeskürty Ist ván ta nár úr,
az õ ese té ben sen ki nek sem kell bi zo nyí -
ta ni, mi min dent tett meg or szá gunk szel -
le mi füg get len sé gé ért, fel emel ke dé sé ért.

Vá ros unk ban, Gödöllõn idén Koltay
Ger gely Ma gyar Pas sió cí mû zenés tör té -
nel mi já té ká val kö szönt jük a Ma gyar
Sza bad ság Nap ját. Párt ál lás tól füg get le -
nül va la mennyi kép vi se lõ tár sam meg -
kap ta a meg hí vót a jú ni us 24-i es té re, re -
mé lem mi nél na gyobb szám ban fo gad ják
el az õszin te in vi tá lást, s ez a kö zös
együtt lé tünk is meg mu tat ja, hogy va la -
mennyi en egy for mán el kö te lez tük ma -
gun kat a ma gyar sza bad ság esz mé jé ben,
s va la mennyi en egy for mán el kö te lez tük
ma gun kat a ma gyar sza bad ság vé del mé -
ben, ápo lá sá ban. g

Ne transzparensekkel, ne jelszavakkal
Gémesi György napirend elõtti felszólalása kedden a Parlamentben:

Jú ni us 16-án a bu da pes ti Gel lért Szál -
ló ban a Ma gyar Sza bad ság Nap ja ren -
dez vé nye i rõl és az eh hez kap cso ló dó
tör vény ja vas lat ról tar tott saj tó tá jé koz -
ta tót Gémesi György és Koltay Gá bor.

Gémesi György, Oros há zi György és Sa -
la mon Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõk
tör vény ja vas la tot nyúj tot tak be az or szág
sza bad sá ga vissza szer zé sé nek je len tõ sé -
gé rõl és a Ma gyar Sza bad ság Nap já ról. A
ja vas lat ér tel mé ben az Or szág gyû lés az
or szág szu ve re ni tá sa vissza szer zé sé nek
em lé két és je len tõ sé gét tör vény ben örö kí -
ti meg, az utol só ide gen meg szál ló ka to na
ha zánk ból tör tént tá vo zá sa nap já nak em -
lé ké re jú ni us 19-ét nem ze ti em lék nap pá
nyil vá nít ja. Sza bad ság küz del me ink vív -

má nyá nak, a ki ví vott sza bad ság nak tisz -
te le té re jú ni us utol só szom bat ját a Ma -
gyar Sza bad ság Nap já vá nyil vá nít ja.

Gémesi György el mond ta: az idén már
a ti ze dik al ka lom mal em lé ke zünk meg
er rõl a nap ról, a ma gyar kul tú ra ér té ke i -
nek be mu ta tá sá val. Az idén el sõ al ka -
lom mal ad ják át a Nem ze ti Kon zer va tív
Fó rum ál tal ala pí tott Ma gyar Sza bad ság
Nap ja Dí jat. Eb ben az el is me rés ben az
ré sze sül het, aki mun kás sá gá val, cse le ke -
de te i vel ki ma gas ló mér ték ben szol gál ta
Ma gyar or szág szel le mi vagy ka to nai füg -
get len sé gét. A kis plasz ti ka Velekei Jó -
zsef La jos al ko tá sa; az õ mun ká ja Kö -
zép-Eu ró pa leg na gyobb fa szob ra, a
Gödöllõi Vi lág fa is. Az el is me rést eb ben
az év ben Nemeskürty Ist ván kap ja, a díj

át adá sá ra a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ban
ke rül sor jú ni us 22-én dé le lõtt 11 óra kor.

Jú ni us 24-én, a Ma gyar Sza bad ság
Nap já nak es té jén a Ma gyar Pas sió cí mû,
nagy sza bá sú ze nés tör té nel mi já ték õs be -

Az ünnep pillanata
Sajtótájékoztató A Magyar Szabadság Napjáról

Folytatás a 6. oldalon

Koltay Gábor
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Az elmúlt pénteken Gödöllõ Város Nyugdíjas
Egyesülete megtartotta immár hagyományos
juniálisát, melyre ezúttal a szárítópusztai Árpád
Vére Lovas iskolában került sor. Az érdeklõdõknek
Harangozó János, a lovasiskola vezetõje tartott
bemutatót a magyar honfoglalás korának har-
cmûvészetébõl, a vacsorához Perna Pál szolgál-
tatta a zenét. A rendezvényen részt vett Six Edit
alpolgármester, aki arról tájékoztatta az egyesület
tagjait, hogy Gémesi György polgármester külön
keretbõl százezer forintot biztosít Gödöllõ Város
Nyugdíjas Egyesületének a további sikeres ren-
dezvényekhez.
Kép és szöveg:

R. G.

Ko re ai kö ze le dés
Tör té nel mi nek mi nõ sí tett ta lál ko zó ra
ke rült sor a múlt hét fo lya mán: elõ ször
ta lál ko zott egy más sal a több mint öt -
ven éve meg osz tott Ko rea két ve ze tõ -
je, az észak-ko re ai Kim Dzsong Il és a
Dél-Ko re át kép vi se lõ Kim De
Dzsung. A több év ti ze des szem ben ál -
lás utá ni lát vá nyos egy más ra ta lá lás
ta lán el hoz hat ja vég re a nyu gal mat a
hi deg há bo rús kor szak egyik utol só,
még meg ol dat lan vál ság gó cá ban is,
mely fo lya mat vé gül el ve zet het a Ko -
re ai-fél szi get új ra egye sí té sé hez is.

1945-ben, mi kor hosszas har cok
után Ja pán ka pi tu lá ci ó já val vé get ért
a II. vi lág há bo rú, a gyõz tes szö vet sé -
ge sek, az USA és a Szov jet unió,
meg száll ta a ja pá nok ál tal gyar ma to -
sí tott Ko re ai-fél szi ge tet is. Az észa ki
részt, a 38. szé les sé gi fo kig, a szov jet
Vö rös Had se reg ala ku la tai el len õriz -
ték, míg dé len ame ri kai csa pa tok
száll tak part ra. Mi u tán az egy ko ri (ér -
dek)szö vet sé ge sek bõl el len sé gek let -
tek, a fél szi get meg osz tott sá ga is tar -
tós sá vált. 1948-ban észa kon meg ala -
kult a Kim Ir Szen ve zet te Ko re ai Né -
pi De mok ra ti  kus Köz tár sa ság
(KNDK), mely sztá li nis ta tí pu sú be -
ren dez ke dé sû lett, míg dé len ki ki ál -
tot ták a Ko re ai Köz tár sa sá got, ahol
jobb ol da li ka to nai dik ta tú ra vet te át
az or szág irá nyí tá sát. Azon ban egyik
fél sem is mer te el a meg osz tott sá got,
mind Szö ul, mind Phen jan sa ját fõ sé -
ge alatt kí ván ta az or szág új ra egye sí -
té sét vég re haj ta ni. En nek kö vet kez té -
ben rob bant ki öt ven év vel ez elõtt,
1950. jú ni us 25-én az ún. ko re ai há -
bo rú, mely az észa ki ak meg le pe tés -
sze rû of fen zí vá já val in dult. A hir te len
tá ma dás tel je sen fel ké szü let le nül ér te
a dé li erõ ket, akik tel je sen vissza szo -
rul tak a fél szi get dé li sar ká ba, az ún.
puszani híd fõ be. A meg sem mi sü lés
közelébe ke rült Dél-Ko re át vé gül az
ENSZ-csapatok (túl nyo mó részt ame -
ri kai) be avat ko zá sa men tet te meg. A
si ke res el len tá ma dás Kim Ir Szen ala -
ku la ta it hoz ta ne héz hely zet be, mi vel
most õk szo rul tak vissza egé szen a
kí nai ha tá rig. Ek kor vi szont az õ
meg men té sük re ér ke zett in ter na ci o -
na lis ta se gít ség nyúj tás gya nánt több
mil lió kí nai ‚ön kén tes’ (1949-tõl Kí -

KITEKINTÕ

mu ta tó ja lesz a gödöllõi Al só park ban, a
Vi lág fá nál, ne ves mû vé szek elõ adá sá ban.

– Mit kell tud nunk er rõl a mû rõl? –
kér dez tük Koltay Gá bor mû vé sze ti ve ze -
tõt.

– A cse lek mény vé gig kö ve ti a 20. szá -
zad tör té né se it. Az a sok faj ta gyöt re lem,
ami a rend szer vál tás ti ze dik esz ten de jé -
ben ben nünk, or szág ha tá ron be lül és kí -
vül élõ ma gya rok ban, a lel künk mé lyén
ben nünk van – az mind e szá zad ese mé -
nye i ben gyö ke re dzik. Sze ret nénk vé gig -
gon dol ni, hogy mi tõl van ez a sok faj ta
fáj da lom, sér tett ség, re mény vesz tett ség,
ami ben nün ket jel le mez, úgy, hogy e tör -
té net se gít sé gé vel föl mu tas suk azt a re -
mény su ga rat, ami ben én ma gam és az or -
szág ban so kan má sok is bíz nak: a kö vet -
ke zõ év szá zad ban – ami egy ben újabb

év ez red is – meg fog vál toz ni a vi lág kö -
rü löt tünk. Ar ról gon dol ko dunk, hogy az
élet, a tör té ne lem nagy kér dé se i ben ho -
gyan tu dunk egy sé get te rem te ni a szí -
vünk ben. Azt ke res sük, ami össze köt
ben nün ket.

– Mi lyen fel ada tot je lent egy ilyen mû
sza bad té ri szín pad ra ál lí tá sa?

– Több mint fél éve dol go zunk a ne ves
mû vé szek kel, a Sze ge di Kor társ Ba let tel.
A for ga tó könyv ké szí té se a múlt év vé -
gén kez dõ dött, a ze nei fel vé te lek más fél
hó nap ja foly nak. Bí zom ab ban, hogy az
üze net ta lál koz ni fog az elõ adás ra ki lá to -
ga tók gon do la ta i val, ér zé se i vel. Ke vés
olyan al ka lom van, ami kor együtt tu dunk
gon dol koz ni – egy ilyen ün ne pi pil la nat
vi szont al kal mas er re.

Radó Gá bor
Fo tó: a szer zõ

Folytatás az 5. oldalról

Lovas juniális
Nyugdíjasok: plusz százezer forint
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na is kom mu nis ta ál lam). A vé res tö -
meg ro ha mok kal ope rá ló kí nai had vi -
se lés nek az ame ri kai csa pa tok nem
tud tak el len áll ni és kény te le nek vol -
tak vissza vo nul ni. A front vé gül az
ere de ti el vá lasz tó vo nal, a 38. szé les -
sé gi fok nál sta bi li zá ló dott. Vé gül
1953-ban a har co ló fe lek fegy ver szü -
ne ti meg ál la po dás sal zár ták le a há -
bo rút. Bé ke kö tés re azon ban még az -
óta sem ke rült sor. A ko re ai-ko re ai
de mar ká ci ós vo nal lett a vi lág leg fel -
fegy ver zet tebb ha tá ra: több száz ezer
ko re ai il let ve több tíz ezer ame ri kai
ka to na néz far kas sze met egy más sal.
Sú lyos bít ja a hely ze tet, hogy Phen jan
több év ti ze de nuk le á ris ra ké ta prog ra -
mot is be in dí tott, des ta bi li zál va az
egész tér sé get. A vi lág kom mu niz mus
össze om lá sa után azon ban Észak-Ko -
rea is ne héz hely zet be ke rült: a lét -
fenn tar tást biz to sí tó szov jet és kí nai
se gé lyek el apad tak, az or szág a tel jes
el szi ge te lõ dés ál la po tá ba ke rült, gaz -
da sá ga gya kor la ti lag össze om lott, az
or szá got évek óta éhín ség sújt ja (az
ál do za tok szá mát kb. két mil li ó ra te -
szik). Az észak-ko re ai ve ze tõk ezért
dön töt tek úgy, hogy a túl élés ér de ké -
ben nyit ni kell: már 1994-ben ter vez -
tek egy csúcs ta lál ko zót, ez azon ban a
nagy ve zér, Kim Ir Szen ha lá la mi att
meg hi ú sult. Vé gül a tör té nel mi ta lál -
ko zó ig mos ta ná ig kel lett vár ni. A
meg be szé lé sek kö zép pont já ban el sõ -
sor ban fe szült ség eny hí tõ in téz ke dé -
sek (pl. for ró drót, köz vet len vas út vo -
nal ki épí té se), gaz da sá gi együtt mû kö -
dést elõ se gí tõ ja vas la tok (pl. dé li se -
gé lyek az éhe zõ észak nak, dé li vál la -
la tok eset le ges be ru há zá sa it meg -
könnyí tõ sza bá lyo zá sok be ve ze té se,
inf rast ruk tú ra fej lesz té se), va la mint a
há bo rú ál tal szét sza kí tott csa lá dok
ügye állt. A ked ve zõ fo lya ma tok el le -
né re a vég sõ cél, az új ra egye sí tés
még na gyon tá vo li do log nak tû nik,
mi vel je len leg egyik fél sem akar ja
iga zán. Az észak-ko re ai ve ze tõk csak
na gyon óva tos en ged mé nyek re haj -
lan dó ak, mi vel ha tal muk el vesz té sé -
tõl tar ta nak, míg dél óva ko dik a tel je -
sen össze om lott észa ki gaz da ság talp -
ra ál lí tá sá nak hor ri bi lis össze gé tõl,
me lyet Szö ul je len leg egye dül nem is
tud na fi nan szí roz ni.

Fábus

KITEKINTÕ

Az egye te mi és kö zép is ko lai bú csú zá so -
kat kö ve tõ en a hét vé gén sor ke rült az ál -
ta lá nos is ko lai bal la gá sok ra is. A Szent
Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban ez
volt az el sõ bal la gás, az ünnepség szent-
misével kezdõdött a kastélytemplomban,
majd a hetedikesek adták át az iskola
címerével ékesített tarisznyákat és a virá-
gokat a ballagóknak. A két vég zõs osz -
tályt vá ros unk kép vi se le té ben Six Edit
al pol gár mes ter, a fenn tar tó egy ház köz ség
ne vé ben Szecsõdi Pé ter ka no nok-plé bá -
nos, az is ko la ré szé rõl pe dig Szilvágyi-
Hordós Ist ván igaz ga tó ve zet te.

Kép és szöveg: Radó Gá bor

Bal la gás

Six Edit al pol gár mes ter fo gad ta szom ba ton
dé le lõtt a Szent Ist ván Egye tem Gé pész -
mér nö ki Ka rá nak vég zõs hall ga tó it, akik
ha gyo má nyos gé pész fel vo nu lá su kon elõ -
ször a Vá ros há za elõt ti té ren áll tak meg. A
me net élén egy Claas kom bájn ha ladt,
amely mö gött a ha zai me zõ gaz da ság gép -
park já nak ál la po tát tük rö zõ – kor sze rû és
öreg – ma si nák so ra koz tak. Az év fo lyam

rep re zen tán sai egy trak tor pót ko csi ján zöty -
kö lõd ték vé gig az utat, majd ün nep lõ be át -
öl töz ve el bal lag tak. A bal la gá sok pén te ken
a Kör nye zet gaz dál ko dá si In té zet vég zõ se i -
nek bú csú já val foly ta tód nak, majd szom ba -
ton a leg né pe sebb fa kul tás, a Gaz da ság- és
Tár sa da lom tu do má nyi Kar ál lam vizs gá zott
pá lya kez dõi ve szi át ok le ve lü ket. 

B. A. G.

Szent Imre

Szent István Egyetem

Gé pész bú csú a vá ros tól
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A z Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
6/A osz tá lya jú ni us 5-én Fadd-

Dom bo riba in dult er dei is ko lá ba. Reg -
gel száll tunk vo nat ra 27-en, 4 fel nõtt
kí sé re té ben, hogy öt na pot tölt sünk a
Gemenci-erdõtõl nem messze le võ du -
nai holt ág part ján. Az út elég hosszú
volt, de mi ez zel nem so kat tö rõd tünk.
Alig vár tuk, hogy el fog lal has suk a
szál lá sun kat. Dél után fel de rí tet tük a
kör nyé ket. Egy gyö nyö rû stran dot és

egy eve zõs ver seny pá lyát ta lál tunk.
Va cso ra után au tó val meg ér ke zett há -
rom hi ány zó tár sunk is, akik Za la -
eger szeg rõl jöt tek, a Di ák olim pi á ról.

Más nap el kez dõ dött a mun ka. Dé le -
lõtt egy kör nyék be li 78 éves ha lász
bá csi jött el hoz zánk, és meg mu tat ta a
ré gi ha lász szer szá mok mû kö dé sét. Így
is mer ked tünk meg a var sa, a me rí tõ-
és a do bó há ló mû kö dé sé vel. Aki akar -
ta, meg ta nul hat ta gya kor lat ban is a ke -
ze lé sü ket, és a há ló fo nás for té lya it is.

Dél után a stran don két óri á si für dés
kö zött ket té vált a csa pat. Az egyik
cso port  osz tály fõ nö künk,  Szászné
Lugosi Ka ti né ni ve ze té sé vel a né met
nyel vet gya ko rol ta, míg a má sik cso -
port igaz ga tó nõnk lá nyá val, La ka tos

Györ gyi vel az an gol nyelv rej tel me i -
ben me rült el.

Szer dán ta nul má nyi ki rán du lást tar -
tot tunk Szek szárd és a Gemenci-erdõ
meg lá to ga tá sá val. Szek szár don a fõ -
te ret, a Ba bits Mi hály szü lõ há zá ban
be ren de zett mú ze u mot és a ki lá tót
néz tük meg. Dél után kis vas út tal az
er dõt lá to gat tuk meg.

A kö vet ke zõ nap is mét két õsi mes -
ter ség gel is mer ked tünk Tol nán. Elõ -

ször egy fa ze kas mû hely ben néz tük
meg és pró bál tuk ki a ko ron go zás és
a dí szí tés tu do má nyát, majd az or szág
öt még mû kö dõ kék fes tõ mû he lye kö -
zöl lá to gat tuk meg a egyi ket. Ezu tán
osz tály tár sunk, Ferenczi Szand ra szü -
le  tés  nap ja  a l  ka l  má ból  h í  vot t  meg
ben nün ket az anyu ká ja, Mar git né ni
egy fa gyi ra és üdí tõ re. Dél után is mét
für dés és nyelv ta nu lás kö vet ke zett.
Az ese mény dús na pot Ka ti né ni fér je,
Szász Gá bor bá csi se gít sé gé vel tá bor -
tûz zel és sza lon na sü tés sel zár tuk. 

Az utol  só nap cso ma go lás sal  és
uta zás sal telt el. Na gyon jól érez tük
ma gun kat, és él mé nyek kel gaz da gon
tér het tünk ha za. 

Er kel Fe renc Is ko la 6/A

Az öreg halász és a 6/A
Er ke le sek a fadd-dombori erdei iskolában

A Frédéric Cho pin Ze ne is ko la, a Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont és a Szent Ist -
ván Egye tem ren de zé sé ben jú ni us 18-án, 19
órai kez det tel ke rült sor a Gödöllõi Szim fo -
ni kus Ze ne kar Mil len ni u mi Hang ver se nyé -
re a Szent Ist ván Egye tem Au lá já ban.

A kon cert Six Edit al pol gár mes ter asz -
szony ün ne pi meg nyi tó be szé dé vel kez dõ -
dött, majd Mé ne si Ger gely ve zény le té vel –
aki a Ze ne aka dé mia kar ve ze tés sza kán vég -
zett, ké sõbb Luk ács Er vin ta nít vá nya kar -
mes ter sza kon – fel csen dült Er kel Fe renc
Hunyadi Lász ló-nyi tá nya, mely 1845-ben,
az ope ra be mu ta tó ját kö ve tõ év ben ke let ke -
zett. A hang ver seny má so dik da rab ja ként
Ko dály Zol tán Marosszéki tán cok cí mû,
1930-ban író dott ze ne ka ri mû ve kö vet ke zett,
mely ere de ti leg zon go ra mû volt; Ko dály
Toscanini ta ná csá ra dol goz ta fel ze ne kar ra.
Ezu tán Ludwig van Bee tho ven Ist ván ki -
rály-nyi tá nya hang zott fel. (Op.117), mely-
lyel a Gödöllõi Szim fo ni kus Ze ne kar a mil -
len ni u mi év ben meg ala kult Szent Ist ván
Egye te met kö szön töt te. „Ist ván ki rály, vagy
Ma gyar or szág el sõ jó te võ je” cí met kap ta
Kotzebue-nak az ün ne pi meg nyi tó je le ne te,
me lyet 1812-ben, az újon nan fel ava tott pes -
ti szín ház ban ad tak elõ. A da rab hoz Bee tho -
ven írt nyi tányt és ki lenc, kó ru sok kal kom -
bi nált té telt.

Óri á si si kert ara tott a Gödöllõi Szim fo ni -
ku sok elõ adá sá ban Liszt Fe renc Les
Preludes-je. A szim fo ni kus köl te mény az
1840-es évek vé gén ke let ke zett. Ih le tõ je
Alphonse de Lamartine Köl tõi el mél ke dé -
sek cí mû mû ve volt, és 1854-ben mu tat ták
be. Gon do lat me ne te fel so ra koz tat ja az em -
be ri élet kü lön bö zõ sza ka sza it. A Les
Preludes „a sze re lem haj na lá tól a ter mé szet
fel eme lõ él mé nyén ke resz tül a har ci ri a dó
szi laj má mo rá ig: meg annyi ér zel mi te tõ -
pont, meg annyi lá zas aka rat, az élet igen lé -
sé nek és meg hó dí tá sá nak hõs köl te mé nye”.

A hang ver seny Hector Berlioz Rá kó czi-
in du ló já val ért vé get, me lyet a kö zön ség
vas taps ára meg is mé telt a Ze ne kar. Berlioz
az 1846-os hang ver seny kör út ja so rán
Pesten ta lál ko zott Liszt Fe renc cel. Liszt
meg mu tat ta ne ki a Rá kó czi-in du ló. dal la -
mát. Hal la tá ra Berlioz fel lel ke sült, meg ír ta
ze ne ka ri fel dol go zá sát, és kon cert jén tom -
bo ló si kert ara tott ve le. Rend kí vü li si ker rel
zá rult a Gödöllõi Szim fo ni kus Ze ne kar Mil -
len ni u mi hang ver se nye is, me lyet a kö zön -
ség szûn ni nem aka ró taps sal ju tal ma zott.

Szauzer Il di kó

Gödöllõi Szim fo ni kus Ze ne kar

Mil len ni u mi hang ver seny
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I s mét van mi ért fel ke res ni Gödöllõt,
mond ta rö vid meg nyi tó já ban Csapody
Mik lós or szág gyû lé si kép vi se lõ az

egye te mi gép mú ze um ban, ahol jú ni us 19-
tõl szep tem ber kö ze pé ig har mad szor lát ha -
tó a vá ros ban és Kár pát-me den cei test vér -
vá ros aink ban al ko tó mû vé szek Öt ágú síp
cí mû nyá ri tár la ta. A po li ti kus hoz zá tet te:
ké te zer ben szin te gé pi e sen is mé tel get jük a
ma gyar ál lam ala pí tás mil len ni u mát; oly
sok szor em le get jük, hogy már szin te el fe -
led jük a lé nye gét. Azt, amit Kun Éva
egyik al ko tá sa su gá roz a Szent Ko ro nát
áb rá zol va, a Him nusz jól is mert kez dõ so -
rá val dí szít ve: Is ten áldd meg a ma gyart!

A ben sõ sé ges meg nyi tón Vinczeffy
Zsolt, a mú ze um igaz ga tó ja egy olyan vi -
lág ról ál mo dott, amely ben fel ve szik a

föld rõl, az ut ca kö ve ze té rõl az el do bott
zseb ken dõt, amely ben az öröm még a fi -
ze tõ esz köz nél is fon to sabb. A kép zõ- és
fo tó mû vé szek – mint aho gyan a meg nyi -
tón ének lõ Maczkó Má ria is – el hoz ták a
gép gyûj te mény kö zé ezt a ne mes élet ér -
zést. Ab ba a mú ze um ba, ahol – hív ta fel
a fi gyel mün ket Beke Já nos pro fesszor, a
Gé pész mér nö ki Kar dé kán ja – az esz ten -
dõ töb bi év sza ká ban is együtt le het lát ni
a kü lön bö zõ tech ni kai esz kö zök ben a
mû vé szit és a mér nö kit.

Né hány nap pal a ma gyar pol gár mes te -
rek vi lág ta lál ko zó ja elõtt jó meg pi hen ni
ezen a ki ál lí tá son, amely nek az az egye -
di sé ge, emel te ki Gémesi György pol gár -
mes ter, hogy a vá ros mû vé sze i nek mun -
ká it lát hat juk raj ta. És az is, fûz te to vább
gon do la tát, hogy nem zet kö zi, bár egy
nyel ven be szé lünk test vér vá ros aink kal.

B. G.
Fo tó: a szer zõ

Ma gya rok, mil len ni um, Gödöllõ
Öt ágú síp, har mad szor
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M él tó mó don fo gad hat ja a ki rá lyi kas -
tély a pén te ken, jú ni us 23-án kez dõ -

dõ kon cert so ro za tot, a kö zelmúlt ban
ugya nis több mil lió fo rin tot érõ Yamaha
hang ver seny zon go rá val gaz da go dott a
ba rokk mû em lék. A nagy ér té kû hang szer
az Atlantisz-Yamaha Kft., a Silhouette
Kft., Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta, az

Avon Cosmetics Hun ga ry Kft. a Westel
900 GSM, a Mo ti vá ció Kft., a Digitel
2002 Rt., a Billerbeck Kft., az Euro
Hood Tex til ipa ri Kft., a KomBit Bt., a
Leviking Kft. és a Gaj dos és Tár sa Kft.
tá mo ga tá sá val ke rül he tett a kas tély dísz -
ter mé be. Át adá sá nak és be mu ta tá sá nak
szen tel te leg utób bi ren dez vé nyét a Mû -

vé sze tek Gödöllõi Sza lon ja, amely nek
ala pí tó ja és há zi asszo nya Bartunek Ka ta -
lin volt.

Az est fõ sze rep lõ jé vé ter mé sze te sen a
mí ves hang szer vált, me lyet Prunyi Ilo na
zon go ra mû vész szó lal ta tott meg, több al ka -
lom mal is Drahos Bé la fu vo la mû vészt kí -
sér ve. Cser mely Zsu zsa, a Pe tõ fi Rá dió ve -
ze tõ ze nei szer kesz tõ je élõ in ter jú ja so rán a
kö zön ség ar ról is ta nul ha tott, hogy ho gyan
hall gas sunk zon go ra já té kot. Eköz ben per -
sze a mû vész nõ is be mu tat ta, hogy ho gyan
le het és ho gyan kell ját sza ni a hang sze rek

hang sze rén. A mû sort
Ko vács P. Jó zsef ve zet -
te, aki ver set is mon dott
a há lás kö zön ség nek.

Gémesi György pol -
gár mes ter ven dég kö -
szön tõ jé ben em lí tet te,
hogy a kas tély nak más
ja pán kap cso la ta is van:
a So ny azt a tel ket vá sá -
rol ta meg gödöllõi gyá -
ra fel épí té sé hez, ami vel
ko ráb ban a vá ros ön -
kor mány za ta já rult hoz -
zá a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély Köz hasz nú
Tár sa ság ala pí tá sá hoz.
A mû sor vé gén Kö -
rösvölgyi Lász ló, a kht.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
kö szön te meg a zon go -
rát, amellyel a gödöllõi
mû vé sze ti élet a mi nõ -
sé gi ze ne ál lan dó le he -
tõ sé gé vel lett gaz da -
gabb.

Ba lázs Gusz táv

G ödöllõi sze rep lõi is lesz nek az Ez red -
vé gi Vár me gye fesz ti vál nak, amit a

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si és In for má -
ci ós Köz pont ren dez jú ni us 30-tól jú li us
2-ig. A gaz dag és vál to za tos ese mény so -
ro zat a me gye élõ nép mû vé szet ének és
mû vé sze ti al ko tó kö zös sé ge i nek új be mu -
ta tó fó ru ma lesz a Pest Me gyei Köz gyû -
lés V. ke rü le ti, Vá ros ház ut cai mû em lék -
épü le té nek ud va ra i ban és ár kád jai alatt. 

Az el sõ nap es té jén a Gödöllõi, majd a
Pest Me gyei és a Vá ci Szim fo ni kus Ze ne kar
ad hang ver senyt Horti Gá bor, Noseda Ti bor

és Far kas Pál ve zény le té vel. A gödöllõiek
Bee tho ven Ist ván ki rály-nyi tá nyát, Liszt Les
Preludes cí mû szim fo ni kus köl te mé nyét és
Berlioz Rá kó czi-in du ló ját játsszák el, amit
né hány nap pal ez elõtt egye te münk au lá já -
ban hall ha tott a kö zön ség.

Szom ba ton a dísz ud var ban nép mû vé -
sze ti mû he lyek mu tat koz nak be, míg a
Vár me gye Szín pa don nép ze nei és nép -
tánc cso port ok pro duk ci ói kö ve tik egy -
mást. Az es ti, Szom szé do lás Pest me gyé -
ben cí mû gá la mû sor sze rep lõi – köz tük a
Gödöllõ Tánc együt tes és Be ne dek Krisz ti -

na – a nyá ri ün nep kö rök nép szo ká sa it ele -
ve ní tik fel. A fesz ti vál zá ró nap ján a me -
gye leg jobb szín ját szó it, mo dern tán co sa it
és mazsorettjeit lát hat ja a kö zön ség, va la -
mint né mi íze lí tõt kap hat a né hány hét tel
ké sõbb Gödöllõn má sod szor meg ren de -
zen dõ né pi ízek fesz ti vál já nak étel spe ci a -
li tá sa i ból. (A pén te ken és a szom ba ton es -
te 8 óra kor kez dõ dõ gá la mû so rok ki vé te -
lé vel – me lyek be vé tel ét az ár víz ká ro sul -
tak ja vá ra ajánl ja fel a PMKIK – min den
ren dez vény díj ta la nul lá to gat ha tó.)

Az ez red vé gi vár me gye fesz ti vál ra ké -
te zer sze rep lõt, köz re mû kö dõt és ter mé -
sze te sen több ször ennyi lá to ga tót vár nak,
akik a bel vá ro si fa lu kéz mû ves ud va rá -
ban az ügyes sé gü ket is ki pró bál hat ják. 

G. B.

Az Ist ván ki rály nyi tánnyal kez de nek

Gödöllõ a vár me gye fesz ti vá lon

Míves hangszer a barokk teremben
Zon go rá val gaz da go dott a kas tély

Prunyi Ilo na ke zei alatt szó lalt meg az ér té kes hang ver seny zon go ra                                                      Fo tó: a szer zõ
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Elérkezett a várva várt pillanat a
Mesefolyamok Óceánja c. meseíró

pályázat eredményhirdetése. A mese-
folyam októberben indult hódító útjára,
és májusban ért el az óceánhoz vagyis a
végéhez. Az eltelt nyolc hónap alatt a
gyerekek bebizonyították, hogy ugyanab-
ból a mesekezdetbõl színes, változatos,
egyéni, fantáziadús történetek születhet-
nek. Külön öröm volt számomra, hogy az
írásokban nemcsak a klasszikus értelem-
ben vett mesefordulatokkal találkoztunk,
hanem a „szerzõk” ötletet mentettek a

mindennapi életbõl, olvasmányaikból,
sõt kedvenc tárgyaik egy-egy mozzanata
is felfedezhetõ.

Nem csoda hát, hogy az ilyen széles
palettán mozgó történetek értékelése
nehéz feladatot jelentett a zsûri számára.
A maximális pontszámot (azaz 10-et )
elérõ pályázatok a Szolgálatban megje-
lentek és az eddig nem közöltek a nyár
folyamán olvashatók lesznek.

A legtöbb pontot összegyûjtõ me -
seírók:

Lázár Dóra Petõfi S. Ált. Iskola 4 b.
46 pont Pánczél Zsófia Hajós A. Ált.
Iskola 4.c. 47 pont Tihon Orsolya Hajós
A. Ált. Iskola 4.c. 52 pont Vörös
Krisztina Petõfi S. Ált. Iskola 62 pont

Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros

Mesefolyamok óceánja

Június 22–28, 1800

Tök alsó
Fsz.: Rob Schneider

Június 22–28, 2030

Hulla hó, telizsák
Fsz.: Ben Affleck, Gary Sinise

Június 24–26, 1530

Egyiptom hercege
Szink. amerikai rajzfilm

A Gladiátor címû filmet
július 6–12 között vetítjük.

Jegyek elõvételben
már kaphatók.

M Û S O R
MOZI

Az eredmények Schmitt, Didier: Er dõk, me zõk já té kai
A zseb könyv szí nes raj zai és a szö ve ges le írá -
sok nyo mán olyan já té kok ké szít he tõk, me lyek
alap anya gai a ré ten, a me zõn és az er dõ ben
ta lál ha tó ter mé sze tes anya gok. Gesz te nyék bõl
– egy kis kép ze lõ e rõ vel –ál lat fi gu rák ké szít he -
tõk, fa ágak ból, kér gek bõl to te mek fa rag ha tók,
pu ha fá ból ma ri o nett, bam busz nád ból íjas pus -
ka „va rá zsol ha tó”. Öt le te ket ad a szer zõ a ter -
mé sze tes anya gok ból ké szít he tõ bi zsuk, vagy
akár tár sas já ték ok el ké szí té sé hez. A gye re kek
kö ré ben si ke re lesz a Sza bad té ri já té kok esz -
kö ze i nek és a Ré ti jár mû vek be mu ta tá sá nak. A
kis is ko lás kor osz tály tag jai for gat hat ják a bar -
ká cso lá si ka la uzt (Bp., 2000, Passage).

Seibel, Hiltrud–Seibel, Michaela:
Só-liszt gyur ma
Szép aján dé kok: kü lön bö zõ mé re tû fa li ké pek,
a gye rek szo ba pol ca it, ab lak pár ká nyát dí szí tõ
já ték fi gu rák, füg gõ dí szek (ma da rak, ha lak
stb.) ké szít he tõk a szer zõk út mu ta tá sa it kö -
vet ve sógyurmából. Az egy sze rû en for mál ha -
tó, ter mé sze tes alap anyag hasz ná la tá val já té -
ko san fej leszt he tõ a gye re kek fan tá zi á ja, kéz -
ügyes sé ge, emel lett jó szó ra ko zást nyúj tó el -
fog lalt ság a nap ra for gó, a ka csa csa lád, a tar -
ka bar ka vi rág cse re pek és a töb bi já ték el ké -
szí té se. A szer zõk be mu tat ják az anya go kat
és esz kö zö ket, pon tos re cep tet ad nak a
massza el ké szí té sé hez, meg ta nít ják a for má -
zás ál ta lá nos fo lya ma tát (a rész le tes me ne tet
és a tech ni kát az adott min tá nál ír ják le) a sü -
tést, a ki fes tést, a lak ko zást. Szí nes fény ké pe -
ken lát ha tók az el ké szült fi gu rák, dí szek (Bp.,
2000, Cser).

Brandenburg, Thomas: Au tók
Nap ja ink ban hoz zá ve tõ leg 500 mil lió au tó jár -
ja a vi lág út ja it, köz ér dek lõ dés re tart hat te hát
szá mot az a ki ad vány, amely át te kin tést ad az
au tó tör té ne té rõl az el sõ au tó fel ta lá lá sá tól a
se bes sé gi re kor do kig. A nép sze rû so ro zat be -
mu tat ja az au tó elõ de it, vé gig ve zet az au tó -
gyár tás kez de té tõl nap ja in kig, sõt még egy fe -
je zet ere jé ig szól a hol nap au tó i ról is. Nem
ma rad adós az au tó mû kö dé sé nek rész le tes
le írá sá val, sok ma gya rá zó áb ra, szí nes fo tók
se gít sé gé vel könnyít ve meg az is me re tek el -
sa já tí tá sát. Egy fe je ze te be mu tat ja a ver seny -
pá lyá kon szá gul dó au tó cso dá kat, de fi gyel met
ér de mel az Au tók a köz le ke dés ben cí mû rész
is, mely ben ar ról esik szó, ho gyan lesz va la ki -
bõl jó so fõr, de ar ról is, ho gyan tesz te lik az új
tí pu so kat. Vár ha tó an nagy si ke re lesz a
kamaszfiúk kö ré ben (Bp., 2000, Tessloff és
Ba bi lon). g

KÖNYVTÁR
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Felvételi elõkészítés és
pályaválasztás egy helyen!

Szülõk, diákok
figyelem!

az AGRÁR TM
kedvezményesen, nyári oktató

tábori részvételt hirdet
Gödöllõn és a környéken lakó
III. osztályos középiskolás

tanulók részére
2000. június 26 - július 6 között.

Részvételi díj: 5 000 Ft
Jelentkezés: Dr. Seres István
táborvezetõnél június 26-án,

hétfõn reggel 8 órakor a tábor
nyitásakor.

Részletes információ kérhetõ:
AGRÁR TM

Tehetségért Mozgalom
2100 Gödöllõ,

Páter K. u. 1., 109. szem.
Tel.: 522-019
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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

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

Felhívás
Tisztelt gépjármû

tulajdonosok!
A Gödöllõi Városi Piac
területén mûködõ mély-
parkolóban – megközelít -
hetõ a Petõfi utca felõl – az
alábbi feltételekkel par -
kolási terület igénybe
vehetõ, bérelhetõ:
A parkoló óradíjas nyit-
vatartási ideje: 
H–P: 6–19-ig, Szo: 6–13-ig
Parkolási díj: 60 Ft/óra/jármû
A bérletek nappalra és éjsza-
kára egyaránt vonatkoznak

Bérletek idõtartama és ára:
heti bérlet:

2 500 Ft+áfa/jármû
havi bérlet:

8 000  Ft+áfa/jármû
féléves bérlet:

30 000  Ft+áfa/jármû
éves bérlet:

50 000  Ft+áfa/jármû

További információk:
Gödöllõi Piac Üzemeltetõ

és Szolgáltató Kft.
irodáján, Gödöllõ,

Szabadság út 3. 
Tel.: 422-019
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Ál lás
g Cé günk jó zan éle tû fes tõ ket, gipsz kar  ton sze re lõ ket
fel vesz, azon na li be lé pés sel. Tel.: (20) 9785-501.
g Har ma dik osz tá lyos ma te ma ti ká ból, pót vizs gá ra fel ké -
szí tõ ta nárt ke re sek. Tel.: 422-402.
g 7 éves kisfiam mel lé he ti 2-3 al ka lom ra lo go pé dust ke -
re sek. Tel.: (20) 9785-501.
g Az ABN AMRO Biz to sí tó, áp ri lis ban in dí tott te rü le ti
igaz ga tó sá ga ke res ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö zép-
vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9148-292.
g Mun ka tár sa kat ke re sek fel sõ fo kú vég zett ség gel ve ze tõ
mun ka kör be. Tel.: (20) 9273-671.
g A gödöllõi Pe li kán Ta xi Bt. ke res ipar en ge déllyel, fu var -
esz köz zel ren del ke zõ te her  ta xist, szer zõ dé ses par t ner -
nek. Tel.: (30) 2513-850.
g Élel mi szer ABC-be szak kép zett, vagy gya kor lat tal ren -
del ke zõ el adót - pénz tá rost fel ve szünk, Szadán. Tel.: (20)
9666-921.
g Gödöllõn a Szi get ven dég lõ be sza ká csot, fel szol gá lót
és mo so ga tó nõt fel ve szünk. Tel.: 414-262.
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 Újon nan nyí ló fod rász üz let be fod rászt és koz me ti kust
ke re sek. Tel.: (30) 9056-240.
g Kõ mû ve se ket, bri gá do kat, azon na li be lé pés sel fel ve -
szek. Tel.: 419-587.
g El adó nõt ke re sünk 35-45 éves ko rig, szak kép zet tet.
Tel.: (20) 9654-928, vagy sze mé lye sen az Át ri um üz let -
ház eme le tén lé võ Kí nai üz let ben. 
g Gödöllõi szá mí tás tech ni kai cég meg ren de lé sek nyil -
ván tar tá sa, ár aján lat ok ké szí té se mun ka kör be, tár gya ló -
ké pes, jó üz le ti ér zék kel, szak is me ret tel ren del ke zõ mun -
ka tár sat ke res (fel sõ fo kú vég zett ség, an gol nyelv tu dás
elõny). Tel.: 430-695.
g Önál ló an dol goz ni tu dó, gya kor lat tal ren del ke zõ, ka to -
na ide jét le töl tött au tó sze re lõt fel ve szek, 25 éves ko rig.
Tel.: 410-242.
g Friss nyug dí jas B, C, D, E ka te gó ri á jú, áru fu va ro zó és
au tó men tõ szak vizs gá val ál lást ke res. Tel.: 430-574.
g Köz gaz da sá gi érett sé gi vel, pénz ügyi is me ret tel, an gol
nyelv tu dás sal és szoft ver is me ret tel, 39 éves nõ, ál lást
ke res. Ügy nö ki mun ka ki zár va! Tel.: (30) 291-3650.

In gat lan
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, 70 nöl-es ud -
var ral el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 317-3249.
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 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, fúrt 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 Gödöllõ kert 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 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 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.
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 A Szt. Já nos u-ban, 59 nm, I. eme le ti, két szo bás, gáz -
kon vek to ros, víz órás la kás el adó. Tel.: 411-831 (18 óra
után).
g Az Isaszegi hor gász tó nál, 250 nöl zárt kert el adó. Tel.:
430-311 (es te).
g 300 ezer Ft-os köz ve tí tõi ju ta lé kot fi ze tek! 105 nm-es
üz let, 1543 nm-es te lek kel Gödöllõn a 3-as fõ út mel lett,
át ala kí tá si en ge déllyel el adó. Au tó sza lon nak ide á lis hely.
Tel.: (20) 910-9578.
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.: 11 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 El adó Gödöllõn egy 2 és fél szo bás, te le fo nos, ká bel té -
vés, víz órás, 65 nm-es, II. eme le ti la kás. Tel.: 432-016
(18 óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g Gödöllõ köz pon ti ré szén a Dó zsa György úti tár sas ház -
ban, I. eme le ti, 1 + 3 fél szo bás, te le fo nos, ká bel té vés la -
kás el adó. Tel.: 412-275.
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 El adó Gödöllõn a Ka zin czy la kó te le pen egy 57 nm-es,
IV. eme le ti, 2 szo bás, er ké lyes la kás. Iá.: 6,8 mil lió Ft.
Tel.: (30) 243-2210.
g Gödöllõn a kert vá ros ban, 3 szo bás csa lá di ház, 300
nöl-es par ko sí tott tel ken el adó. Iá.: 17,5 mil lió Ft. Tel.:
(30) 9227-157, vagy 432-784 (es te).
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), ma gán sze mély tõl sür -
gõ sen el adó. Ára: meg egye zés sze rint. Tel.: (20) 9654-
928.
g Az M3-as, és a 30-as Hévízgyörki ke resz te zõ dé sé nél,
5 hek tár szán tó el adó. Tel.: 436-234.
g Gödöllõ leg szebb he lyén, fel újí tott, 2 szo bás, össz -
kom for tos, er ké lyes, szép fek vé sû la kás, sür gõ sen el adó.
Tel.: (30) 2688-834.
g Blahafürdõnél 350 négy szög öl (öt mé ter szé les, két ut -
cá ra nyí  ló) nem épí té si ,  nad rág szí j  te lek el  adó.
Összközmû be köt he tõ. Ára: 1,2 mil lió Ft. Tel.: 432-934,
vagy (30) 9527-006.
g A Já nos ut cai tég la épü let ben föld szin ti, kon vek to ros,
60 nm-es la kás el adó. Ára: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 430-
307.
g Fi a tal há zas pár egy, vagy egy + fél szo bás la kást ke res
Gödöllõn. Tel.: (32) 430-832 (19 óra után), vagy (30)
2788-197.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel je sen
fel újí tott la kás, 58 nm, el adó, tég la épü let ben, III. eme le -
ten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g El adó Valkón 16 db épí té si te lek egy ben, köz mû ve sí tett
ut cá ban, ju tá nyos áron. Tel.: (30) 282-1717 (20 óra
után).
g Te her men tes, 44 nm-es, 2 szo bás örök la kás, a köz -
pont ban, szép ki lá tás sal (te le fon, víz óra, ká bel té vé van),
re á lis áron, nyá ri köl tö zés sel el adó. Tel.: 422-037 (17 óra
után).
g Gödöllõ köz pont já ban, 76 nm-es, I. eme le ti, 3 szo bás,
két nagy er ké lyes, víz órás, ká bel té vés, te le fo nos örök la -
kás a HÉV-tõl 2 perc re el adó. Ára: 9,5 mil lió Ft. Tel.: 420-
509 (17 óra után).

g El adó Gödöllõ köz pont já ban lé võ, 2 szo ba +  2 kony -
hás, összközmûves pa raszt ház, 4x7 m-es sze re lõ ak nás
mû hellyel, 106 nöles tel ken. Ára: 10 mil lió Ft. Tel.: 432-
059, vagy (20) 9129-087.
g Gödöllõn, szép kör nye zet ben, 3 szin tes csa lá di ház, al -
só szin ten 100 nm-es üz let tel el adó. Tel.: 419-587.
g Gödöllõ köz pont já ban, 76 nm-es, II. eme le ti la kás, ki -
tû nõ ál la pot ban el adó. Iá.: 11,5 mil lió Ft. Tel.: 412-290.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban 2 szo bás csa lá di ház, ga rázs +
mel lék épü let, 150 nöles tel ken el adó. Tel.: (30) 2576-393.
g 2 szo ba, kom for  tos csa lá di ház, nagy te lek kel, az
Akác fa u. 43. szám alatt el adó. Iá.: 9,5 mil lió Ft. Érd.:
Gödöllõ, Akác fa u. 43. (egész nap)
g El adó Gödöllõn, Ökör te lek ré szen, 800 nm-es szán tó.
Tel.: (70) 310-9671.
g El adó Gödöllõ kö ze lé ben 3,3 hek tár ipa ri bel te rü let,
950 Ft/nm. Tel.: (30) 9495-456.
g 1 db 6000 és 1 db 8000 nm-es, pa no rá más te lek sür -
gõ sen el adó. Tel.: N11 06 (30) 272-8158.
g Gödöllõn ipa ri te vé keny ség re al kal mas te rü let el adó.
Tel.: N15 06 (30) 272-8158.
g El adó 6 la ká sos tár sas ház ban, ki tû nõ ál la po tú, 41 nm-
es la kás. Tel.: N16 06 (30) 272-8158.
g Iro da ki adó/el adó a Szt. Já nos ut cai üz let sor ban. Érd.:
Gödöllõ, Szt. Já nos u. 1/c. (8-11óra). Tel.: 430-024
(nap köz ben).
g Gödöllõn 3 szo bás, kon vek to ros + cse rép kály hás,
par ket tás ház, csen des kör nye zet ben el adó, vagy 2 szo -
bás ház ra cse ré len dõ. Tel.: 419-427.
g Ház el adó: 2 szo ba össz kom for t + szo ba, kony ha,
speiz (je len leg mû hely), + ga rázs, 285 nöles tel ken.
Érd.: Gödöllõ, Ki rály te lep, Al kot mány u. 4. Tel.: 422-660
(18 óra után).
g Er zsé bet kör úti, I. eme le ti, 2 szo bás, te le fo nos, víz -
órás, ká bel té vés, igé nye sen fel újí tott la kás el adó. Iá.: 130
ezer Ft/nm. Tel.: 420-156, vagy (20) 9352-364.
g El adó a Feny ves ben köz mû ves, 760 nm-es épí té si te -
lek, 30 nm-es alá pin cé zett téliesíthetõ fa ház zal. Iá.: 4,5
mil lió Ft. Ugya nitt 2400 nm épí té si te lek, 8 mil lió Ft-ért.
Tel.: 421-101.
g Du na ke szin 4 szo bás, te tõ te res (kis elõ kert tel) ház rész
el adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: (27) 384-504. (17órá tól).
g Gödöllõn el adó 2 éve épült, 30 nm alap te rü le tû, két -
szin tes tég la épü let, nya ra ló öve zet ben, la kó ház nak ki ala -
kít va, nagy te lek kel. Iá.: 5,8 mil lió Ft. Tel.: (60) 620-502.
g Aszód köz pont já ban, új üz let ház ban, kulcs ra kész üz le -
tek el adók, va la mint szerkezetkész ál la pot ban lé võ la ká -
sok. Fõ nix In gat lan iro da Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn el adók I. - II. eme le ti, Szt. Ist ván té ri la ká sok.
Fõ nix In gat lan iro da Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, az Amb rus Zol tán köz ben 76 nm-es, 3
szo bás, er ké lyes, re dõ nyös, víz órás, dé li fek vé sû, rep re -
zen ta tív meg je le né sû, igé nyes ki vi te le zé sû, vadonat újon -
nan fel újí tott örök la kás. Iá.: 11,3 mil lió Ft. Fõ nix In gat lan -
iro da Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn a kert vá ros ban 3,5 szo bás (100 nm-es) csa -
lá di ház, 250 nöl te lek kel, mel lék épü le tek kel. Tel.: 417-
345. (dél után)
g Gödöllõn 1 szo bás, kon vek to ros la kást ven nék. Tel.:
421-778.
g Gödöllõ köz pont já ban, II. eme le ti, 2 szo bás, víz órás,
ká bel té vés, re dõ nyös la kás el adó. Ára: 7 mil lió Ft. Tel.:
411-048.
g Pa lo ta ker ten 2 szo bás, 57 nm-es, víz órás, te le fo nos,
ká bel té vés la kás el adó, vagy 1 szo bás cse re is ér de kel,
rá fi ze tés sel. Tel.: 422-188.
g Antalhegyen, 796 nm-es, pa no rá más te lek el adó. Alat -
ta lé võ ut cá ban köz mû van. Tel.: (30) 9846-546.
g A Valkói út bal ol da lán tel ket ven nék. Tel.: 416-809.
g Gödöllõ köz pont já ban, 77 nm-es, fel újí tott tár sas há zi
la kás el adó, azon na li be köl tö zés sel. Ára: 125 ezer Ft/nm.
Tel.: (46) 391-512, vagy (30) 9837-937.
g A bel vá ros ban, mû em lék jel le gû, pol gá ri stí lu sú, ki tû nõ
ál la po tú ház, csen des õs fás kert tel el adó. Ára: 18 mil lió
Ft. Tel.: Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6.
Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Kas tély mel lett, pol gá ri stí lu sú ház, te tõ tér be épí tés -
sel, 1379 nm-es te lek kel el adó. Iá.: 21 mil lió Ft. Tel.:
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-
316, vagy (30) 9144-174.

Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,

hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni

a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és 16

óra,
pénteken 9 és 15 óra között

A lakossági apróhirdetés ára 20
szóig

240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés

ára
szavanként 32 Ft + áfa
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g 90 szá za lé kos ké szült sé gû, igé nyes ki vi te le zé sû csa lá -
di ház, 1064 nm te lek kel el adó. Ára: 23,9 mil lió Ft. Tel.:
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-
316, vagy (30) 9144-174.
g 300 nöl bel te rü le ti te lek az Akác fa ut cá ban el adó. Ára:
4,5 mil l ió Ft. Tel.: Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Szõ lõ ut cá ban kon vek to ros, 1 + 2 fél szo bás, ma -
gas föld szin ti, 61 nm-es la kás el adó. At lasz In gat lan iro da,
Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.:
422-453.
g A Sza bad ság té ren, 59 nm-es, 2 szo bás, É - D fek vé -
sû, I. eme le ti la kás el adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko -
vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-
453.
g A Dó zsa György úton, II. eme le ti, 76 nm-es, igé nye sen
fel újí tott la kás el adó, vagy ház ra cse ré len dõ, ér ték egyez -
te tés sel. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Sza bad ság té ren, 44 nm-es, más fél szo bás, át ala kí -
tott (ud var ra né zõ) la kás, a VI. eme le ten el adó. At lasz In -
gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey
krt. 3. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton, ‘81-ben épült, 97 nm-es, nap pa li
+ 3 szo bás, ren de zett csa lá di ház, 117 nöl tel ken el adó.
At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn két szin tes, két la ká sos, 68 nm-es ház, 213
nöl tel ken, ipa ri áram mal, nagy ga rázzsal, sür gõ sen el -
adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Ven nék ga rázst az Amb rus köz ben, vagy kör nyé kén.
Tel.: 432-240, vagy (30) 2458-277.
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 El adó Jász be rény kül sõ te rü le tén (zárt kert öve zet) 880
nöl te lek, 16 nm-es fût he tõ tég la épü let tel, gyü mölcs fák -
kal, fúrt kút tal (vil lany be ve zet ve). Tel.: 422-275.
Ka zin czy kör úton 4. eme le ti, 2 szo bás, fel újí tan dó örök la -
kás (54 nm) el adó, 11500 Ft/nm áron. Tel.: 419-966, es te.

Al bér let
g Hosszú táv ra 2 ágyas szo bák – 10ezer Ft/hó/szo ba –
ki adók. Jó köz le ke dés. Tel.: 408-009.
g Galgamácsán bú to ro zott, 1,5 szo bás la kás ki adó. Tel.:
436-234.
g Gödöllõ köz pont já ban, 67 nm-es, igé nyes, bú to ro zat -
lan bér le mény iro dá nak, la kás nak, jú li us 1-tõl hosszú táv -
ra ki adó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõn a Szt. Já nos ut cá ban, 2 szo bás, er ké lyes,
bú to ro zat lan la kás, jú li us 1-tõl hosszú táv ra ki adó, 35
ezer Ft-ért . Tel.: (1) 4432-100/3911. 
g Egye dül ál ló fi a tal lány, ki adó la kást (hosszú táv ra) ke -
res Gödöllõn. Tel.: (60) 416-415, vagy (1) 368-6720.
g 64 nm-es la kás, a vá ros köz pont ban, bú to ro zot tan,
hosszú táv ra ki adó. Tel.: (20) 3303-396, vagy (20)
9512-764.
g Ki adó: 20 + 10 nm-es üz let hely ség Gödöllõ köz pon ti
ré szén, iro da, ren de lõ, egyéb cél ra. Tel.: 411-661.
g Gödöllõn, Kos suth La jos ut cai, 2 szo bás la kás, hosszú
táv ra ki adó. Fi ze tés, fél év elõ re. Tel.: 430-474, vagy (20)
341-4088.
g Más fél, két szo bás ki adó la kást, vagy há zat ke res egy
fi a tal pár. Tel.: (20) 9367-314.
g A Remsey kör úton zár ha tó mély ga rázs ki adó. Tel.: (30)
9540-681, vagy 411-665.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cán, 21 nm-es üz let hely -
ség - boj le res kéz mo só val, WC-vel ki adó. Az alap te rü let
igény sze rint ké sõbb 42 nm-re nö vel he tõ. Tel.: 430-503
(es te).
g Al bér let be ki adó össz kom for  tos , 75 nm,-es ház
Máriabesnyõn, hosszú táv ra, gyer mek te len há zas pár nak,
vagy 2-4 sze mély nek. Tel.: (70) 217-3294.
g Az Ady End re sé tá nyon, jú li us tól csa lá di ház ki adó. At -
lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g 67 nm-es, igé nye sen fel újí tott, bú to ro zat lan la kás ki -
adó (hosszú táv ra) a  Pa lo ta ker  ti la kó te le pen. 40 ezer
Ft/re zsi. Tel.: 412-405, vagy (30) 9440-345.

Szol gál ta tás
g Ér te sí tem ré gi és új be te ge i met, hogy a nõ gyógy ásza ti
ma gán ren de lé sem sza bad ság mi att szü ne tel: jú ni us 15-
jú li us 5-ig. El sõ ren de lé sem idõ pont ja: jú li us 6-án (csü -
tör tök) 17-19 órá ig. Hely: Ren de lõ in té zet, Nõ gyógy ászat,
be já rat a pi ac fel öl. Dr. Sztavridisz Diagorász.
g Fû vá gás, ker t épí tés, ker t gon do zás rö vid ha tár idõ vel,
Gödöllõn és kör nyé kén. Tel.: (20) 344-2074.
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 Vál la lom min den fé le bú tor ja ví tá sát, át hú zá sát va la mint
aj tó kár pi to zást. Gar ni tú ra: 26000 Ft + szö vet, he ve rõ:
8000 Ft + szö vet, fran cia ágy: 18000 Ft + szö vet, aj tó -
kár pi to zás: 16000 Ft (anyag gal). In gye nes el- és vissza -
szál lí tás. Balogh Sán dor mû hely tel.: 70/311-14-00 vagy
485-239.
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 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 Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta ker t 2. III. eme let. 31.
szám alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it ked den és
csü tör tö kön 8-13, szer dán és pén te ken13-19 és szom -
ba ton 8-13 órá ig. Be je lent ke zés a 417-729-es te le fo non.
g Vár juk gyer me ke it! Nyá ri nap kö zi ott ho nunk ba, szak -
kép zett óvó nõ fel ügye le té vel, jú ni us 19-au gusz tus 18-ig.
Je lent kez ni le het: (20) 331-3976, vagy 414-318-as te le -
fon szá mon. 
g Gyer mek fel ügye let ét vál lal ná egy 50 éves, nyug dí jas,
öz vegy, gya kor ló nagy ma ma, il let ve idõs sze mély tár sal -
ko dó ja, se gí tõ je len ne, na pi 2-3 órá ban. Tel.: 421-762.
g Gyógy tor na, gyógymasszázs a nyár fo lya mán is szü -
net nél kül, a hét min den nap ján az SZTK II-es szá mú ren -
de lõ in té zet ében. Igény ese tén ház hoz is ki me gyünk. Tel.:
414-068, vagy (20) 9511-138.
g Egyé ni, cso por tos gyógy tor na, ba ba-ma ma tor na, ter -
hes tor na, alak for má ló tor ná val össze kö tött nõi in tim tor -
na, szak kép zett gyógy tor nász ok ve ze té sé vel a BIO-FITT
Cen ter ben, a nyár fo lya mán szü net nél kül. Tel.: 414-068,
vagy (20) 9511-138.
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). 

Adás-vé tel 
g Fa esz ter ga, sza lag fû rész gép, 250 li te res Zanussi hû tõ -
szek rény 1 éves, 1 év ga ran ci á val el adó. Tel.: 411-071
(es te).
g Ga rázs ka pu, jó ál la po tú, két szár nyú, lam bé ri á zott, fe -
lül vi lá gí tós el adó. Mé re te: 2,31x2,02m + 2,31x0,43m
fe lül vi lá gí tó. Tel.: 415-059.
g Sa rok ülõ gar ni tú ra (nem nyit ha tó), új sze rû ál la pot ban,
Gödöllõn 60 ezer Ft-ért el adó. Tel.: (20) 913-0263.
g 300 db, épít ke zés bõl ki ma radt Bramac cse rép (ant ra cit
szí nû, ho mok szórt) a gyá ri ár 70 szá za lé ká ért el adó. Tel.:
432-934, vagy (30) 9527-006.
g Ba ba ko csi el adó, 3 funk ci ós, ki tû nõ ál la pot ban. Tel.:
413-946.
g Ven nék 60 l-es vil lany boj lert és für dõ szo bá ba fût he tõ
für dõ ka zánt. Tel.: 416-783 (es te).
g Kom bi gyer mek ágy el adó. Tel.: 411-923. 
g El adó Cam ping ke rék pár 4000 Ft; BMX ke rék pár 4000
Ft; pa ra bo la komp lett szett 8000 Ft; ál ló szo bai ven til lá tor
1500 Ft; Kle o pát ra rá dió 2 db hang fal 5000 Ft; Amiga
500-as gye rek szá mí tó gép 400 db já ték prog ram mal,
egér rel, joystickkal 6000 Ft; 2 db új sze rû, di va tos, sö tét -
kék if jú öl töny, 7 és 12 éves re va ló. 3000 Ft/db. Tel.: (30)
222-9411.
g El adó (be teg ség mi att) uni ver zá lis ma ró gép tar  to zé -
kok kal, fú ró gép, ke re tes fû rész gép, saj to ló gép - hid ra u li -
ka, rak lap eme lõ bé ka, esz ter ga pad, csap ágyak, csa va -
rok, vil lany mo tor ok. Tel.: 421-781.

g El adó 1 db hasz nált fér fi ke rék pár, ára: 5 ezer Ft. Tel.:
413-834.
g „Ro bi -55” tí pu sú ker ti ka pá ló gép (majd nem új), egy
hoz zá tar to zó fû nyí ró adap ter rel, 40 ezer Ft-ért, to váb bá 2
db 90x204 cm-es beltéri, üve ge zett bon tott aj tók 3000
Ft/db, és egy 80x194 cm-es aj tó ke ret, szú nyog há ló nél -
kül 1500 Ft-ért el adók. Tel.: 419-131. Tóth. 
g Bon tás ból két szár nyú ab la kok, le mez ra di á to rok el -
adók. Tel.: (70) 310-9671.
g NDK fél au to ma ta hasz nált mo só gép el adó, 10 ezer Ft-
ért. (adok mel lé aján dék ba egy ré gi cent ri fu gát, ami mû -
kö dõ ké pes.) Tel.: 413-251.
g El adó 2 db 3 utas So ny HI-FI hang fal, Iá.: 17 ezer Ft;
va la mint 2 db Pioneer au tó hang szó ró, 120 W/db, 5 ezer
Ft. Érd.: Gödöllõ, Pa lo ta kert 10. X/2.
g El adó alig hasz nált mo so ga tó gép és grill sü tõ. Tel.:
432-240, vagy (30) 2458-277.
g Össze csuk ha tó hol land la kó ko csi be ren de zés sel, nagy
elõsátorral el adó. Tel.: 416-823, vagy (20) 9777-815.

Jár mû, al kat rész
g 11 éves, jó ál la po tú kis Polski, 160 ezer Ft-ért el adó.
Tel.: 419-096.
g Sko da 120 L, 1983-as év já rat, el sõ tu laj do nos tól el -
adó, 100 ezer Ft-ért. Mû sza ki 2000. jú li us 28-ig, jó mo -
tor ral, fel újí tás ra szo ru ló ka rosszé ri á val. Tel.: 421-454
(19 óra után).
g El adó meg kí mélt ál la pot ban egy Mi tsu bi shi Colt; 1200
ccm, 13 éves múlt, 1-2 hó nap pal. Tel.: 410-480 (15 óra
után).
g El adó ‘85-ös Tra bant, fris sen la ka tol va, 2 év mû sza ki,
tu laj do nos tól. Iá.: 115 ezer Ft. Tel.: 410-282.
g To yo ta Scarlet DX 1,3 1988-as, 74 LE, 5 aj tós,
108.000 km-rel, sür gõ sen el adó. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.:
411-029, vagy (60) 437-255.
g Tavria 2002. má ju sig ér vé nyes mû sza ki val, el sõ tu laj -
do nos tól el adó. Tel.: 421-781.
g 1988-as kis Polski, meg kí mélt ál la pot ban, 140 ezer Ft-
ért el adó. Tel.: 411-902.
g Polski Fi at, új mo tor ral, friss mû sza ki val, zöld kár tyá -
val, felnizve el adó. Tel.: (30) 2106-474.
g Két üte mû Tra bant Com bi jó ál la pot ban el adó. Tel.:
421-404.
g 12 éves Da cia 1310 TLX jó ál la pot ban, vo nó ho rog gal
280 ezer Ft-ért, SZKIF sát ras után fu tó 80 ezer Ft-ért el -
adó. Tel.: 422-108.
g Tra bant, 2002. 06. 02-ig ér vé nyes mû sza ki vizs gá val,
meg kí mélt ál la pot ban, el sõ tu laj do nos tól el adó. Tel.: 414-
643.
g ‘86-os do bo zos Barkas, 5 sze mély + te her re vizs gáz -
tat va. Esz té ti ka i lag ja ví tás ra szo rul. Vo nó ho rog, te tõ cso -
mag tar tó van. Mû sza ki: 07. 02-ig. Ára: 60 ezer Ft. Tel.:
(60) 620-502.
g Jawa kis mo tor ki fo gás ta lan ál la pot ban el adó. Tel.:
416-823, vagy (20) 9777-815.

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 Szá mí tó gép-ke ze lõi tan fo lyam ok in dul nak Gödöllõn a
vá ros köz pont ban. Alap fo kú, kö zép fo kú és internet tan fo -
lyam ok. Egy hét vizs gá val 9000 Ft. Egyé ni fog lal ko zá sok,
kor re pe tá lá sok óra dí ja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.
g Ál ta lá nos is ko lai ta nár ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból ja ví tó -
vizs gá ra fel ké szít. Tel.: 422-578.

Egyéb
g Mar csi Rá kos ke reszt úr ról Dömsödi nya ra ló ja kert jé be
ké ri Ist ván se gít sé gét. Nincs meg a te le fon szá mod! Kér -
lek, ke res sél fel! Ezen a szá mon is hív hatsz: Tel.: (20)
333-6502.
g 3500 Ft-ér t 8 he tes spá ni el ke ve rék köly kök el adók.
Tel.: 417-024.
g Ked ves, já té kos félperzsa és há zi ci cá kat el aján dé koz -
nánk ki mon dot tan jó hely re. Tel.: (30) 238-6533.
g 6 éves szu ka ka u ká zu si far kas ku tyán kat, ál lat sze re tõ
csa lá di ház hoz el aján dé koz nánk. Tel.: 414-572.
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KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!

06-30/250-36-90

Gödöllõi munkahelyre
keresünk fõállású

kõmûvest és
szobafestõ-mázolót.

A felvétel során több
éves szakmai gyakorlat

követelmény.

Részletes információt a
28/520-700-as telefonszá-
mon kérhetnek Rébayné

Burka Évától.

CIB
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Gödöllõi Királyi Kastély Közhasznú Társaság 1999. évi közhasznú beszámolója

A Társaságot 1998. június 15-i határnappal kiemelkedõen közhasznú Társaságnak minõsítette a Pest Megyei Cégbíróság

Adatok ezer Ft-ban
Tételek megnevezése 1998. év 1999. év
A mérleg eszközeinek fõbb tételei
A. Befektetett eszközök 2.023.029         2.028.767
B. Forgóeszközök 237.634  101.854
C. Aktív idõbeli elhatárolások        12.471 23.880
Eszközök összesen: 2.273.134          2.154.501
A mérleg forrásainak fõbb tételei
D. Saját tõke 1.688.548         1.620.304
E. Céltartalékok 450 265
F. Kötelezettségek 267.911 215.358
G. Passzív idõbeli elhatárolások 316.225 318.574
Források összesen: 2.273.134          2.154.501

Kiegészítõ információk:
A társaság 1999. évi beszámolóját a társaság könyvvizsgálója hitelesítõ záradékkal látta el.
A Kastély látogatóinak száma 1999. évben 200.749 fõ volt, 81,6 % volt a belföldi és 18,4% volt a külföldi
látogatók aránya.
1999. évben beruházásra és múzeumi tárgyak gyarapítása 50.401 eFt került felhasználásra.
27 kulturális rendezvény és vállalkozásban 127 rendezvény került lebonyolításra.

Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
ügyvezetése

A kiemelten közhasznú jogállású társaság Eredménykimutatása
Adatok ezer Ft-ban

Tételek megnevezése 1998. év    1999. év
A. Közhasznú tevékenység bevétele 159.414 167.409
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 48.553      62.420
C. Összes bevétel 207.967   229.829
D. Közhasznú tevékenység költségei 229.795   224.170
E. Vállalkozási tevékenység költségei 50.031      73.903
F. Összes költség 279.826   298.073
G. Adózás elõtti eredmény - 71.855 - 68.244
H. Adófizetési kötelezettség -                -
I. Mérleg szerinti eredmény - 71.855 - 68.244

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllõi Piac Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllõ, Szabadság út 3.)

nyilvános pályázat útján kíván vállalkozási szerzõdést kötni a Városi Piac - Hamvay-kúria
épületkomplexum takarítási munkáira.

A kiíró ajánlatokat kizárólag a pályázati kiírás alapján, 
2000. július 13-a, 11 óráig fogad el.

A pályázati kiírás átvehetõ:
a Gödöllõi Piac Kft. székhelyén,

a Szabadság út 3. szám alatti épület tetõterében lévõ irodában
munkaidõben bármikor.

Borítékbontás: 2000. július 13-án du. 14 órakor,
nyilvános eredményhirdetés: 2000. július 25-e du. 14 órakor,

a helyszín mindkét esetben a kiíró székhelye.

A pályázat nyertese 2000. szeptember 1-tõl kezdõdõen egy éves idõtartamra, további egy év
szerzõdéshosszabbítási lehetõséggel vállalkozási szerzõdéskötésére szóló jogosultságot nyer a
napi takarítás és idényjellegû naptakarítás tevékenységek végzésére, illetve önálló ajánlattételi

lehetõség mellett is a térburkolatok takarítására, téli idényjellegû takarítására, valamint a mélyparkoló
takarítására.

Részletes tájékoztatást megtekintési és konzultációs lehetõséget biztosít:
Maul Ferenc mb. ügyvezetõ

Telefon: 422-019



18 • Hirdetés Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 22.

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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Az ut cai ko sa ra sok idei baj nok sá gá nak
utol só hely szí ne Százhalombatta volt. Az
ál ta lá nos is ko lai bal la gá sok mi att a fi a ta -
labb csa pa tok kö zül né hány nem tu dott
részt ven ni, de így is 46 együt tes lé pett
pá lyá ra a vá ros há za elõt ti té ren. A sze les
idõ meg ne he zí tet te a já té ko sok dol gát,
akik ke mé nyen küz döt tek a ha to dik for -
du ló és az össze tett ver seny do bo gós
he lye i ért.

A fér fi egyes kor osz tály ban a bal la gá sok
mi att csak há rom csa pat in dult. Nyert a Du -
na ke szi Szé che nyi a két battai együt tes, a
Dream Te am és a Szt árok elõtt.

A ket tes kor cso port ban még ke mény
harc folyt a he lye zé se kért. A két cso port ban
le ját szott meccsek után a leg job bak iz gal -
mas meccse ken dön töt ték el a vég sõ he lye -
zé sek sor rend jét: 1. X-Ray (Göd), 2. Izom
vic ces fa ter ja (Gödöllõ), 3. Blanr Te am
(Vác). A Vac kor és a töb bi ek, va la mint a
Szûz ol tók egy-egy pont tal lett gaz da gabb.

A hár mas ka te gó ri á ban a re mek for má -
ban ját szó gödöllõi Szer tár kulcs bi zo nyult a
leg jobb nak, így öt pont juk kal elõ re lép tek
az össze tett ver seny ben. Má so dik a du na ke -
szi Sa sok, har ma dik a monori Egy le ütés
zic cer el ne ve zé sû csa pat.

A leg né pe sebb, nyílt ka te gó ri á ban tíz
együt tes mér te össze ere jét. A gyõ zel met a
monori Öreg Dzsokik sze rez ték meg, az
Onlin 271 (Esz ter gom) és a Szak ma kö zi
Bi zott ság (Százhalombatta) elõtt. A
gödöllõi Vá za és Ho mály egy-egy pon tot
ka pott.

A fér fi ötös ben ed dig sta bi lan sze rep lõ
Gold Boys ez út tal csak a ne gye dik he lyet
ér te el. A gyõ zel met is mét a Filtermat
(Nagykõrös) sze rez te meg, má so dik a vá ci
Masszív, har ma dik a szent end rei Ár pád Old
Boys csa pa ta lett.

A nõi egyes kor osz tály ban mind össze két
együt tes je lent meg a ver se nyen. A vá ci
Worms és a gödöllõi Old girls há rom szor
ját szott egy más sal. A battai for du lót a vá ci -
ak nyer ték meg. 

A ket tes ka te gó ri á ban az el sõ négy he -
lyen gödöllõi csa pat vég zett. Az össze tett -
ben élen ál ló Hoffnundslos és a Ro hadt
klub mér kõ zé sen utób bi ak nyer tek. Har ma -
dik lett a Gyo mor görcs el ne ve zé sû ala ku lat,
míg a Má so dik rész ez út tal a ne gye dik he -
lyen fe jez te be a ver senyt.

A nõi hár mas kor osz tály ban a volt vá lo -

ga tott Kiss Len ké vel meg erõ sí tett Ci -
cu sok (Bu da pest) biz to san elõz ték
meg a Gye re be bu ti kot, a vá ci Mi mó -
zá kat és az albertirsai Bo szor ká nyo -
kat.

A ve gyes ka te gó ri á ban ez út tal csak
öt csa pat lé pett pá lyá ra a be ne ve zett
14-bõl. A mér kõ zé sek ered mé nye el -
sõ sor ban az össze tett ver seny mi att
volt fon tos a csa pa tok nak. Az el sõ he -
lyet a vá ci Unisex csa pa ta sze rez te
meg, akik el len min den ki nek akadt
ki fo gá sa a sport sze rût len stí lu suk mi -
att. A bu da pes ti Föld mé rõk a má so -
dik, a tár no ki Kincs tár nok a har ma dik
he lyen vég zett. A Remixnek és a
Forever Youngnak ez út tal egy pont
ju tott.

A he lyi és az össze tett ver seny ered -
mény hir de té sé nél a csa pa tok a kü lön bö zõ
tá mo ga tók ál tal fel aján lott dí ja kat  el sõ sor -
ban sport fel sze re lé se ket –, ku pát, ér me ket
és ok le ve le ket ve het tek át. A dí ja kat Sze -
mes Ár pád, Pest Me gye sport igaz ga tó ja, és
Hor váth Jó zsef, a Pest Me gyei Ko sár lab da
Szö vet ség El nö ke ad ta át a já té ko sok nak.
Az elõ zõ évek hez ké pest annyit vál to zott a
hely zet, hogy a ki lenc kategóriagyõztes
nyolc vá ros ból ke rült ki.

A hat vá ros ban össze sen 103 csa pat ját -
szott, leg töb ben Gödöllõn lép tek pá lyá ra
(62 együt tes). A ku pá ért 644 mér kõ zést vív -
tak a csa pa tok, eb bõl Gödöllõn a leg töb bet,
141-et. Össze sen húsz te le pü lés in dí tott csa -
pa to kat. Ki emel ke dett Gödöllõ (23) és
Monor (24), a har ma dik he lyet Vác (11)
sze rez te meg. Az el sõ két vá ros: Gödöllõ és
Monor, a hat for du ló ban 84 il let ve 67 részt -
ve võ csa pat tal el nyer te a ren de zõ ség ál tal
fel aján lott öt-öt mo bil ko sár lab da pa lán kot,
mint egy 500 ezer Ft ér ték ben.

A 4. Pest Me gyei Ut cai Ko sár lab da Baj -
nok ság a Mo zi Gló busz Ku pá ért vég ered -
mé nye kor osz tá lyon ként:

F1-es: 1. Sír ásók (Monor) 20 pont, 2.
Szé che nyi (Du na ke szi) 19 pont, 3.
Streetbulls (Monor) 6.pont. A gödöllõi
Worms 4, az LK Bulls 2, a Mi a gyík 1 pon -
tot szer zett.

F2-es: 1. X-Ray (Göd) 25 pont, 2. Izom
vic ces fa ter ja (Gödöllõ: Jassó Nor bert,
Kolozs Ba lázs, Láz ár Krisz ti án, Szád vá ri
Lász ló) 13 pont, 3. Lyuk ra tö rünk (Monor)
10 pont. A gödöllõi Vac kor és a töb bi ek, va -
la mint a Szûz ol tók 7-7 pon ttal holt ver seny -

ben a ne gye dik-ötö dik he lyen vég zett.
F3-as: 1. Egy le ütés zic cer (Monor) 17

pont, 2. Sa sok (Du na ke szi) 16 pont, Szer -
tár kulcs (Gödöllõ: Barthos Ger gõ, Hudák
Lász ló, Ko má ro mi And rás) 12 pont.

F4-es: 1. Nem pis kó ták (Du na ke szi) 21
pont, 2. Kefír (Százhalombatta) 14 pont, 3.
Öreg Dzsokik (Monor) 13 pont. A gödöllõi
csa pa tok kö zül a Vá za és a Ki ver lek 4 pont -
tal 7-8.he lyen fe jez te be a ver senyt.

F5-ös:  1. Filtermat (Nagykõrös) 28
pont, 2. Gold boys (Gödöllõ: De zsõ Ot tó,
Gerstenbrandt György, Magyari Lász ló,
Vá gó György) 16 pont, 3. Vá ci masszív
(Vác) 10 pont.

N1-es: 1. Worms (Vác) 20 pont, 2. Old
girls (Gödöllõ: Gergácz Ág nes, Ko csis
Karolin. Ko va lik Kin ga,  Lattmann Ju dit)
19 pont.

N2-es: 1. Ro hadt klub (Gödöllõ: Láz ár
Dor ka, Pári Zsó fia, Sza bó Ré ka, Vi dé ki Ju -
dit) 20 pont, 2. Hoffnungslos (Gödöllõ: Bá -
nyai Zsu zsa, Drá gán Esz ter, Kiss Lin da,
Zsemberovszky Lin da) 19 pont, 3. Gyo -
mor görcs (Gödöllõ: Bí ró Ka ta, Karádi
Anett, Szé kely Nó ra) 12 pont. A Má so dik
rész el ne ve zé sû gödöllõi csa pat 7 pont tal az
ötö dik he lyen fe jez te be a ver senyt.

N3-as: El sõ holt ver seny ben a Ci cu sok
(Bu da pest) és a Gye re be bu tik (Monor) 21-
21 pont tal. 3. Mi mó zák (Vác) 9 pont. A
gödöllõi Vas macs kák 3 pont tal az ötö dik
he lyet sze rez ték meg.

Ve gyes: 1. Remix (Nagytarcsa) 22 pont,
2. Unisex (Vác) 11 pont, 3. Dzsek He rold
(Monor) 10 pont. A gödöllõi Forever
Young 7 pont tal a 6-7. he lyen vég zett.

Streetball

Nyolc városból kilenc gyõztes csapat



A hon fog la lás ko ra kelt élet re szom ba ton
a kas tély hoz tar to zó Fel sõ-park ban. Sü -
ve ges, pu ha lo vag ló csiz más, szab lyá val
fel öve zett, tar sollyal és te gez zel fel sze -
relt mar co na fér fi ak emel ték vissza csa pó
íju kat – a nyom ta tott pa pír cél táb lá ra,
ami el árul ta, hogy azért még is a je len ben
va gyunk. Mert az, hogy az ün ne pi ha di
öl tö zé ket bá jos höl gyek is vi sel ték, még
nem lett vol na árul ko dó, hi szen szám ta -
lan eset volt a tá vo lab bi és kö ze leb bi
múlt ban, ami kor nem ze tünk hölgy tag jai
a fér fi ak kal váll vet ve áll tak helyt a sû rûn
be kö vet ke zõ ha di ese mé nyek so rán.

A park egy má sik szög le té ben a kö zép -
kor nyu ga ti har co sa i val is ta lál koz hat tunk,
akik a Ro bin Hood ál tal is hasz nált íj jal, a
long bow-val vet tek részt a 4. Kas tély Ku -
pa Te rep íjász Ver se nyen. Bár ez alap ve tõ en
tra di ci o ná lis ver seny, a meg mé ret te té sen
vol tak részt ve võk a csi gás irány zé kos-, a
va dász ref lex- és a bare bow ka te gó ri á ban
is. A Ma gyar Te rep- és Va dász íjász Egye -
sü let ál tal ren de zett ver se nyen ötvenheten
vet tek részt, a dí ja kat a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély Kht. és az egye sü let aján lot ta föl.

Radó Gá bor
Fo tók: a szer zõ
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Kastély Kupa terepíjászverseny

Eleink fegyvereivel
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A GEAC–Architekton ren de zi eb ben az
év ben a Ve te rán Ví vó Vi lág baj nok sá -
got. Ma gyar or szág ez zel már má sod -
szor nye ri el a ren de zés jo gát. Az au -
gusz tus ban meg ren de zés re ke rü lõ
nem zet kö zi ver seny a Szent Ist ván
Egye tem nyá ri egye te mé nek ke re te in
be lül egy önál ló lá ba kon ál ló ren dez -
vény. A ví vó ver seny mel lett di vat be -
mu ta tó épp úgy lesz, mint ki ál lí tás.

A ve te rán ví vó ver se nye ket azon ban
nem rég óta ren de zik. Mind össze 1990-
ben kezd ték is mét szer vez ni. Meg ala -
kult az Eu ró pai Ve te rán Ví vók Tár sa sá -
ga, ami ben Ma gyar or szág is kép vi sel te -
ti ma gát. A ma gyar pár baj tõr-csa pat
1992-ben részt vett a Csa pat Eu ró pa
Baj nok sá gon, s ezt meg elõ zõ en Kõbel
Emil ja vas la tá ra már 1987-tõl Sió fo kon
Ba la ton Baj nok sá got ren dez nek ve te rán
pár baj tõ rö zõk szá má ra. Ter mé sze te sen
a ma gya rok itt is si kert si ker re hal moz -
tak. Luxem bourgban, 1995-ben Rej tõ
Il  di  kó nõi tõr ben, 1997-ben a San
Remo-i Eu ró pa Baj nok sá gon pe dig

Kreiss Gá bor fér fi tõr ben arany ér met
szer zett. Az 1996-os év is ér met ho zott.
A keszt he lyi Csa pat Eu ró pa Baj nok sá -
gon nõi és fér fi tõr csa pa tunk, il let ve
fér fi kard csa pa tunk áll ha tott a do bo gó
leg fel sõ fo ká ra. 1998-ban sem ér ték be
ke ve seb bel a mi e ink. Bécs ben ek kor a
fér fi tõr-, pár baj tõr-, és kard csa pat hoz -
ta el az arany ér met az Eu ró pa Baj nok -
ság ról.

Öt fegy ver ne mes Ve te rán Vi lág baj -
nok ság elõ ször 1999-ben, Sió fo kon ke -
rült meg ren de zés re, ahol ví vó ink, a ré gi
na gyok, nem val lot tak szé gyent. Rej tõ
Il di kó nõi tõr ben, Er dõs Gá bor fér fi pár -
baj tõr ben lett vi lág baj nok, Dr. Kamuti
Je nõ fér fi tõr ben ezüst, Mar ton Ist ván
pe dig bronz ér met szer zett. Idén Gödöllõ
kap ta a ren de zés jo gát. Lausanne-ben te -
hát is mét ma gyar vá ros mel lett dön töt -
tek. Gémesi Le ven tét, a GEAC-Archi -
tekton ví vó szak osz tá lyá nak el nö két kér -
dez tük.

– Mit il lik tud ni a ve te rán vi lág baj nok -
ság ról?

– Annyit kell tud ni, hogy a ve te rán vi -

lág baj nok sá gon két kor osz tály in dul min -
den fegy ver nem ben, így össze sen öt
fegy ver nem ben tíz dön tõ lesz. A dön tõk
há rom nap ra van nak el oszt va: az el sõ két
nap ra négy-négy, az utol só ra pe dig két
dön tõ jut.

– Mi lyen kor osz tály ok ra oszt ha tók a
ve te rán  ví vók?

– A fi a ta lab bak az öt ven és hat van év
kö zöt ti ek. A má sik kor osz tály pe dig a
hat van fö löt ti ek – itt nincs fel sõ kor ha tár.

– Hány or szág ra, és azon be lül hány
részt ve võ re szá mí ta nak?

– Hu szon öt-har minc kö zöt ti or szág
vár ha tó; hu szon négy, hu szon öt volt az el -
múlt évek ben, és a ve te rán vi lág baj nok -
ság fo lya ma to san népszerûsödik. Ez azt
je len ti, hogy kö rül be lül há rom száz ví vó
vár ha tó. Már ne ve zé sek is ér kez tek, pél -
dá ul a luxemburgiak már név sze rint le -
ad ták a ne ve zé sük.

– Hol ke rülmek meg ren de zés re
Gödöllõn  a ver se nyek?

– A vi lág baj nok ság hely szí ne az egye -
tem au lá ja és az egye te mi sport csar nok,
Az au lá ban lesz nek a se lej te zõ mér kõ zé -
sek, és a har minc ket tes táb lá tól a dön tõ ig
a sport csar nok lesz a hely szín.

2000. au gusz tus 25-27. Gödöllõ. Az
egész vi lág min ket fi gyel.

erni

Vívás

Veterán világbajnokság Gödöllõn

Már bõ ven ben ne já runk a motocross
sze zon ban, ami kor el kez dõ dött a Ma gyar
Mo tor ke rék pá ros Szö vet ség ál tal ki írt Or -
szá gos Motocross Sprint Baj nok ság. Ez
a ver seny for ma na gyon ha son lít a jól is -
mert super-crosshoz. A rö vid tech ni kás
pá lyán sû rûn kö ve tik egy mást az aka dá -
lyok, ame lyek kö zül ki emel ked nek a
nagy ívû ug ra tók. A négy for du lós baj nok -
ság el sõ ver se nyét a Ma don na Cross-
parkban ren dez ték meg. A fel nõt tek kö -
zött Sze ke res Sán dor, a ju ni o rok kö zött
Sze ke res Zsolt kép vi sel te vá ros un kat.

Az el sõ fu tam ban az idõ sebb Sze ke res a
má so dik he lyet sze rez te meg a rajt után. A
mö göt te mo to ro zók tá ma dá sa it si ke rült
vissza ver nie és a cé lig meg õriz te az elõ ke lõ
po zí ci ó ját. A kö vet ke zõ fu tam ban a rajt ja
még job ban si ke rült és el sõ ként for dult a
rajtegyenest kö ve tõ ka nyar ba. A tíz kö rös
fu tam ban a he te dik kö rig meg õriz te a ve ze tõ

he lyét, ami kor az el sõ fék kel gon dok akad -
tak és las sí ta ni kel lett a tem pón. Csak ek kor
tud ta meg elõz ni a volt ma gyar vá lo ga tott
Hor váth Pál. A két fu tam alap ján Sze ke res
Sán dor a do bo gó má so dik fo ká ra áll ha tott.

A ju ni or ka te gó ria el sõ fu ta má ban Sze ke -
res Zsolt a ne gye dik ként hagy ta el a rajt he -
lyet. Az el sõ öt he lyért nagy küz de lem folyt,
a ver seny zõk sor rend je ál lan dó an vál to zott,
a ki sebb bu ká sok kal tar kí tott fu tam ban. Vé -
gül má so dik ként in tet te le Zsol tot a koc kás
zász ló. A má so dik fu tam ban el sõ ként raj tolt,
de egy el hi bá zott fék táv után má ris a har ma -
dik he lyen ta lál ta ma gát. Ezen a po zí ci ó ján
kö zön ség dí jas ug rá sa i val sem tu dott vál toz -
tat ni. Ez az ered mény össze tett ben a do bo gó
har ma dik he lyé hez volt ele gen dõ. 

A kö vet ke zõ for du lót jú li us 15-én ren de -
zik a Ma don na Cross-parkban - az M3-as
be ve ze tõ sza ka szá nál, aho vá vár juk a
gödöllõi szur ko ló kat.

Sz. V.

Motocross

Két Szekeres a dobogón
A Vüszi Kht

(Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.)

felajánlja
Mezõkövesd,

Zsórifürdõn lévõ
faházas,

2, 3, 4 ágyas szobáit
üdülés céljára
ellátás nélkül,

fõzési lehetõséggel.
A szobafoglalás 8 napos

turnusonként
igényelhetõ.

Üdülési díj: 1100
Ft/fõ/nap.

Érdeklõdni lehet:
Berencsi Vilmosné

Sz. B. üdülésfelelõs.
Tel.: 410-988/118



„Ezüst esõ” hul lott idén a Gödöllõ Lab -
da rú gó Club csa pa ta i ra, hi szen a ser -
dü lõ és az elõ ké szí tõs fut bal lis ták
után az utol só for du ló ban – a ve tély -
társ Tápiószentmárton ered mé nyé nek
szá muk ra ked ve zõ ala ku lá sá nak is há -
la – a fel nõt tek is meg sze rez ték a má -
so dik he lyet a baj nok ság ban örö mé re
szur ko lók nak és ve ze tõk nek egya ránt.
A mon dás azt tart ja, a si kert nem kell
ma gya ráz ni, ám még is ér de kes le het,
hogy lát ja a gár da ta va szi tel je sít mé -
nyét az edzõ, Vö rös Ist ván At ti la:

– El mé le ti leg na gyon so kat vál to zott vol -
na a csa pat a té len, ha azt, amit sze ret -
tünk vol na – nem csak én, a ve ze tõ ség is -
, si ke rül meg va ló sí ta ni. Az ala po zás el -
kez dé se után ugya nis lét re jött a fi ók csa -
pa ti kap cso lat a Ceg léd del. Négy NB I-es
já té kost (Kecs ke mé ti, Vidakovics, Kiss
Jó zsi – aki rõl csak ké sõbb tud tuk meg,
hogy nem NB I-es, csak ott edzett, Ba bai
– aki sé rü lé se mi att egy szer sem ját szott)
és Kiri sze mé lyé ben egy ka pust hoz tunk.
Ez na gyon jó le he tett vol na – mert sze -
rin tem tech ni ka i lag és kép zett ség ben
meg ütöt ték ezt a szin tet, sõt volt, aki
jobb is volt -, ha a já té ko sok is el fo gad -
ták vol na ezt a dol got. Ám ez nem így
tör tént. Az az igaz ság, hogy min den ki a
sa ját kis he lyét fél tet te és a ceg lé di ek nek
nem passzol tak ren de sen, túl passzol ták
õket vagy el ível get ték, szó val di rekt úgy
ját szot tak, hogy az õ tel je sít mé nyük ne
le gyen jó. Az ered mény pe dig az lett,
hogy ami kor õk itt vol tak, nem hogy
jobb, ha nem rosszabb lett a já ték.

– Az élet a csa pa tot iga zol ta, hi szen a
ceg lé di ek nél kül job ban és ered mé nye -
seb ben ment ne kik. 

– Igen, ak kor gyõz tünk, mert a gár dá -
ban ez ben ne is volt. Ami kor a ceg lé di
srá cok nem vol tak, job ban küz döt tek
egy má sért. Az Újszász meccs volt az
utol só, ami kor Kiriék jöt tek. A mér kõ zés
elõtt volt ugya nis egy el nök sé gi ülés,
ahol a ve ze tõk ki je len tet ték, hogy ha itt
sem nye rünk, ak kor õk me het nek. Is mert,
1-1 lett a vé ge. Én kér tem, hogy Kiri és
Vidakovics ma rad jon, de a ceg lé di ek azt
mond ták, hogy sen ki sem jö het. Ked den
tá vo zott is min den ki, utá na az tán a
Balassagyarmat el le ni ta lál ko zót le szá -
mít va ve ret le nek ma rad tunk.

– Azért gon do lom, ab ban a  pil la nat -
ban ta vasz egyik leg ne he zebb szi tu á ci ó ja
le he tett ez az Ön szá má ra, hi szen hogy –
mást ne em lít sek –  ka pus nél kül ma radt?

– Igen, na gyon rossz volt. Egyéb ként
én a kö vet ke zõ ket ír tam fel ma gam nak a
csa pat ról szó ló dosszi é ba: “Kí ván csi va -
gyok, hogy most, ami kor meg nyu god tak
a ke dé lyek, mi re le szünk ké pe sek. Sze -

rin tem, jobb lesz a tel je sít mé nyünk és a
hát ra lé võ mér kõ zé se ken még leg alább 18
pon tot szer zünk. Csa pa tom egyé ni leg és
szer ke ze ti leg is több re ké pes, erõn lé te
meg fe le lõ, me lyet fel mé ré sek is
bizonyítanak. A ve ze tõ ség kap ko dá sa és
nem egy fe lé va ló hú zá sa azon ban nem
he lyén va ló és az idõ zí tés sel is baj volt.”
Itt ar ra gon dol tam, hogy a mér kõ zés elõtt
csi nál ták a „tü zet”. Azért ír tam le ma -
gam nak ezt a pár sort, mert saj nos, ha -
son ló több ször is elõ for dult és mind ig a
leg rosszabb kor, vagy pén te ken vagy
szom ba ton. Pe dig az nem jó, hogy lel ki -
leg, pszi chi ka i lag ki ké szí tik a já té ko so -
kat. Az egyik nek ez az em be re, a má sik -
nak az, a har ma dik nak a har ma dik és ha
ez vagy az nem ját szik, ak kor  rossz az
edzõ, rossz a tak ti ka, min den.

– Hogy tud ez zel a „bel sõ el len ál lás -
sal” meg küz de ni egy szak mai irá nyí tó?

– Ne he zen, na gyon ne he zen. Ezért
már több ször is el gon dol kod tam, hogy
nem csi ná lom, le mon dok, mert tény leg
ab szo lút fe les le ges csi nál ni.

– Az utol só baj no ki mér kõ zés utá ni
nyi lat ko zat nak te hát volt ilyen nem köz is -
mert elõz mé nye?

– Igen, mert nem egy sé ges a ve ze tõ -
ség. Van há rom – négy em ber, akik kö zül
az egyik ezt akar ja, a má sik azt, a har ma -
dik amazt. Ha a tá ma dó já té kot pró bál tam
erõl tet ni, egyet ér tet tek ve lem, de 2-3 hét
múl va már azt kér dez ték, hogy az egyik
já té kos mi ért har ma dik csa tárt ját szik,

mi ért nem kö zép pá lyást. – pa na szol ja a
szak mai mun ká ért fe le lõs edzõ. – És
ilyen dol gok mi att volt harc hét rõl-hét re!
Ezek mi att van az em ber ben két ség,
hogy most  egy fe lé me gyünk vagy sem.
És ezek  né ha el ve szik az em ber ked vét.
Én so ha nem mond tam azt, hogy olyan
nagy edzõ va gyok, mert most kezd tem.
Rég óta a pá lyán, il let ve an nak kör nyé kén
va gyok, ren ge te get fut bal loz tam, ren ge -
teg edzõ vel dol goz tam – olya nok kal,
mint mint Sárosi, Rá ko si, Má té Ja ni, Né -
meth Gyu la bá csi  – és azért sok min dent
hal lot tam, lá tot tam, ta pasz tal tam, ta nul -
tam tõ lük, de tény, hogy nem er re ké szül -
tem, egész más volt a ci vil ér dek lõ dé -
sem. Ha vi szont el vál la lok va la mit, ak -
kor ma xi má li san sze ret ném jól csi nál ni,
az a cé lom, hogy a ne vem hez jó mun ka
kap cso lód jon vagy jöj jön az ered mény.
Ha nem így lett vol na,  már úgy is rég le -

22 • Sport Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 22.

Labdarúgás – NB III

Ezüst-esõ – harmadik epizód

Vörös István Attila; Ivanovics Károly, az ifik edzõje és Varjú László egyesületi elnök
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mond tam vol na. De ha az em ber nek si -
ker él mé nye van, sze ret né to vább csi nál -
ni, de csak úgy, ha tá mo ga tást, bi zal mat
él vez és tény leg min den ki azért küzd,
hogy a Gödöllõ elõbb re jus son.

– A fen ti ek is me re té ben kü lö nö sen ér -
de kes, hogy a foly ta tás ról esett-e már
szó?

– Még nem. Var jú Lász ló, a GLC el -
nö ke most is azt mond ta, hogy „Per sze,
hogy ma radsz.”. Ilyet te hát ki je len tet tek
már, de azt vá la szol tam, hogy meg kell
be szél ni, mert nem úgy van, hogy mind ig
csak rá bó lin tunk.

– Au gusz tus 5-én azon ban kez dõ dik a
baj nok ság ad dig ra nem csak edzõ kell, de
az együt tes nek is  össze kel le ne áll nia!

– Hát, igen, még konk rét csa pat sincs.
Sem mi sincs, még nem tu dunk sem mit.
De sze rin tem a baj nok ság át szer ve zé se
mi att já té kos lesz bõ ven.

– De vár ha tó lag erõ sebb lesz a me -
zõny is!

– Még nem tud ni, kik lesz nek az el len -
fe lek. Az biz tos, hogy a Mát ra cso por ton

be lül két rész lesz, de nem tud ni még mi -
lyen ala pon – vagy te rü le ti elv vagy he -
lye zés alap ján – oszt ják két fe lé a csa pa -
to kat. Jú li us 7-ig kell ne vez ni, utá na már
töb bet fo gunk tud ni. Az is is mert, hogy
az el sõ ket tõ ben kell vé gez ni a fel jebb
ke rü lés hez. Ez na gyon ne héz fel adat
lesz.

– Az õszt an nak ide jén ér té kel tük, mit
le het mon da ni az egész év rõl?

– Az irá nyí tá som alatt 24 mér kõ zést
ját szot tunk, ab ból 13 gyõ ze lem, 8 dön tet -
len és 3 ve re ség volt, ami 47 pon tot je -
lent. Ha tot ho zott az elõ zõ edzõ,
Ambrózy Ist ván, így lett 53, ami vel
másodikok let tünk a baj nok ság ban. –
szám sze rû sít az edzõ. – Ha va la ki szep -
tem ber ben, ami kor át vet tem a csa pa tot
azt mond ta vol na, hogy ír jam alá, hogy
har ma di kok le szünk, azon nal meg tet tem
vol na. Így meg még bol do gabb va gyok
és ezért kö szö ne tet mon dok a csa pat
összes tag já nak, aki részt vett eb ben a si -
ker ben, mert azért a fõ ér dem az övé ké.
Úgy gon do lom, hogy mind ig a já té ko sok

dön tik el a mér kõ zé se ket, hi á ba mond
akár mi lyen tak ti kát az edzõ, az a leg fon -
to sabb, hogy õk akar nak vagy sem. Ha
igen, megy min den, ha vi szont nem, ak -
kor sem mi. Én úgy ér zem, hogy ha ez a
csa pat be fo gad ta vol na a ceg lé di e ket és
akar ta vol na, most baj nok sá got nyert vol -
na. De ne le gyünk tel he tet le nek, hi szen
ez így is a leg jobb ered mény hosszú évek
óta. A fi úk mel lett sze ret nék kö szö ne tet
mon da ni a vá rosi ön kor mány zat nak és
sze mély sze rint Gémesi György nek, aki
szin tén tá mo ga tott min ket. Meg kell em -
lí te nem a Kas tély Au tó ház Renault-t, va -
la mint a kistarcsai Su zu ki Benkõ-t, me -
lyek szin tén szpon zo rál ták a klu bot. És
utol já ra, de nem utol só sor ban sze ret ném
meg em lí te ni a ve ze tõ sé gün ket is: Var jú
Lász ló el nök urat, Ág fal vi, Bor sos, Kiss
és Szûcs ura kat. Min den ki nek kö szö nöm
a hoz zá ál lá sát, se gít sé gét és fõ leg azt,
hogy biz to sí tot ták az anya gi hát te ret a
csa pat nak a nyu godt mun ká hoz.

Tóth Már ta
Fotó: a szerzõ

Ün nep lés ben a ma gya rok a vi lág leg -
jobb jai kö zé tar toz nak – ál lít ják so kan.
Nem akar tak er re a té tel re rá cá fol ni a
Gödöllõi LC tör té ne té nek egyik leg -
jobb évét pro du ká ló (egy majd nem
„ara nyos” má so dik hely a ser dü lõ elõ -
ké szí tõ sök nél; ezüst a fel nõt tek, il let -
ve a ser dü lõk küz de lem so ro za tá ban
és a do bo gó ról ép pen csak le ma rad va
egy ne gye dik hely az if jú sá gi ak kö -
zött) fut bal lis ták sem.

A GLC zá ró ban kett jé re meg hí vást
kap tak a Mát ra cso port, Pest me gye és
a já ték ve ze tõk irá nyí tói, va la mint vá -
ros unk pol  gár  mes te  re dr.  Gémesi
György is. Az es te fo lya mán elõ ször
Vö rös Ist ván At ti la, a fel nõtt gár da

szak ve ze tõ je, majd Ivanovics Kár oly,
az ifik edzõ je ér té kel te csa pa ta éves
tel je sít mé nyét. Ezu tán Ferencz Gyu la,
a Mát ra cso port ver seny bi zott sá gá nak
el nö ke mél tat ta a klub szak mai ve ze té -
sét, a managmentet, va la mint az ered -
mé nyes sze rep lés hez szin tén nagy ban
hoz zá já ru ló szpon zo rok ál do zat vál la lá -
sát. Ja kab Bé la, a Pest Me gyei Lab da -
rú gó Szö vet ség el nö ke szin tén el is me -
rõ en szólt a gödöllõi fut bal lért dol go -
zók ról és a me gye egyik meg ha tá ro zó
egye sü le té nek ne vez te a GLC-t. A szö -
vet sé gi ve ze tõ örö mét fe jez te ki a klub
si ke res, a még szebb jö võ ígé re tét ma -
gá ban hor do zó után pót lás ne ve lé sé vel
kap cso lat ban. Kö szö ne tet mon dott já té -
ko sok nak és ve ze tõk nek, a szur ko lók -

nak szer zett kel le mes per ce kért dr.
Gémesi György is. A tá mo ga tók ne vé -
ben Ág fal vi Im re össze gez te az el múlt
idény eré nye it és hi bá it. Zá rás ként Var -
jú Lász ló el nök el mond ta, hogy jú li us
5-én kez dõ dik a fel ké szü lés a kö vet ke -
zõ sze zon ra. Ek kor ra dön te nek ar ról,
hogy ki lesz a GLC edzõ je a nyár tól.
Az, hogy ki ket irá nyít majd, szin tén az
el kö vet ke zõ he tek ben dõl el, de a ki in -
du lá si ál lás pont az, hogy min den ki re
szá mí ta nak a je len le gi já té ko sok kö zül. 

Az ér mek és a kü lön dí jak (a fel nõt tek -
nél a leg jobb já té kos Króner Pé ter, az if -
jú sá gi ak nál Ko vács Mik lós lett, míg a
gól ki rály nak já ró ku pát a 12 gó los Kiss
Zol tán és a 37 gó los Csom bor La jos kap -
ta) át vé te le után kez dõd he tett a va cso ra
má so dik ré sze, mi kor egyes fut bal lis ták
igye kez tek iga zol ni, hogy nem csak a
lab da rú gás te kin te té ben van nak a to pon,
ha nem ének lés ben és tánc ban is…

ToMa

GLC-évzáró

Nemcsak focizni tudnak…
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A 22. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Lan gyos volt az es te, mint ha dé len jár -
nánk. A sö tét pün kös di ró zsák il la ta meg -
éde sí tet te a füs töt.”
A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nyát
nyer ték: Baróti Mik lós, Ka zin czy krt. 21.
(1000 Ft).; Gajder Józsefné, Bat thyá ny L.
u. 24. (600 Ft).; Huber Dá ni el, Hold u. 4.
(500 Ft).; Ma da rász Józsefné, Hegy u.
11/A. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer  te: Bot lik Má ria, Kör u. 6., fsz. 3.;
Kurucz Mi hály, Pa lo ta kert 14. g
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