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Egy angol lord Gödöllõn
Az elmúlt héten váro-
sunkban járt az angol
törvényhozás felsõhá-
zának egyik jeles kép-
viselõje. Lord Wade of
Chorlton a Királyi Kas-
télyban tett rövid láto-

gatást. A politikus nem csak turista-
ként érkezett hazánkba: a parla-
mentben Gémesi György látta ven-
dégül, Gödöllõn Fábián Zsolt alpol-
gármesterrel tárgyalt. (3. oldal)

Az úthálózat fejlesztésérõl
Gödöllõ képviselõ-tes-
tületének legutóbbi
rendes ülésén elfo-
gadták a város útháló-
zatának fejlesztési le-
hetõségeit, feltételeit
tartalmazó elõterjesz-

tést. Ellenszavazat nélkül egyetér-
tettek azzal, hogy az infrastrukturá-
lis beruházásokon belül elõtérbe
kell helyezni az útépítésre vonatko-
zó elképzeléseket. (4. oldal)

Gyermeknapi mulatságok
Zsivajtól volt hangos
múlt vasárnap a Petõfi
Sándor Mûvelõdési
Központ és környéke.
Itt tartották a gyermek-
napot, amelyre több
ezren látogattak ki.

Szülõk és gyerekek önfeledten és
tartalmasan szórakozhattak, hiszen
a kicsik és nagyobbacskák is egy-
formán megtalálták a kedvükre való
mulatságot. (10�11. oldal)
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Május 24-én a Gödöllõi Királyi Kas-
télyban ünnepelte ötvenedik házas-
sági évfordulóját Habsburg Ottó és
felesége, Regina fõhercegné. Az ün-
nepséget a házaspár Magyarorszá-
gon élõ fia, Habsburg György nagy-
követ és felesége, Eilika fõhercegné
rendezte.

Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó
uralkodójának f ia ,  Habsburg Ottó
1951. május 10-én, Nancyban kötött
házasságot Regina hercegnõvel. A két
ember életútja a magyar menekültek-
kel való törõdés során találkozott:
Regina hercegnõ abban a kórházban
dolgozott, ahol Habsburg Ottó tol-
mácsként segített. A házaspárnak öt le-
ánya és két fia született; jelenleg húsz
unokájuk van.

Az ünnepség a kastélytemplomban
kezdõdött; a szentmisét Szendi József
érsek, korábbi veszprémi püspök mutat-
ta be. Az eseményen számos politikus
és közéleti személyiség vett részt, így
jelen volt Harrach Péter szociális és

családügyi miniszter,
Boross Péter, a minisz-
terelnök tanácsadója,
Gémesi György, a vá-
lasztókerület országgyû-
lési képviselõje, város-
unk polgármestere.
Részt vett a szentmisén
Göncz Árpád korábbi
köztársasági elnök és
felesége is. A jókívánsá-
gokat a kastély díszter-
mében fogadta a fõher-
cegi pár, a gratulálók
sora egy órán át kígyó-
zott a lépcsõkön.

A gyermekek nevében
Habsburg György szólt
az ünneplõkhöz. Mint
mondta, szülei olyan
családi légkört teremtet-
tek, amely mindenkor
biztos hátteret jelentett
neki és testvéreinek.

Habsburg Ottó a Gö-

döllõi Királyi Kastélyról szólva kifejezte
örömét a mûemlékegyüttes újjászületésével
kapcsolatosan. Elmondta, hogy gyermek-
korában csak rövid idõt töltött itt, azután
hosszú évtizedek teltek el, amíg ismét
Gödöllõre jöhetett. A kastély akkor lepusz-
tult, romos állapotban volt. Újjáépülése, a
hazai és nemzetközi kulturális és politikai
életben betöltött egyre fontosabb szerepe
az ország magára találásának és felgyorsu-
ló fejlõdésének ígéretes bizonyítéka.

A Páneurópa Unió elnökeként Habs-
burg Ottó sokfelé megfordul az ország-
ban. Tapasztalatai alapján hazánk egyik
legnagyobb problémájaként az alacsony
népszaporulatot jelölte meg. Az élet
alapja a család � figyelmeztetett �, a
nemzet felemelkedése csak a családok
létével és boldogulásával lehetséges. A
Páneurópa Unió elnöke kifejezte meg-
gyõzõdését a családi értékek fontosságá-
val kapcsolatosan: ez az érték az, ami
táplálja a hitet az emberiség jövõjében.

R.G.
Fotó: a szerzõ

Hét gyermek és húsz unoka

Fél évszázad fõhercegi ünnepe

Habsburg György, felesége Eilika hercegnõ, és leányuk Zsófia

Habsburg Ottó, felesége Regina fõhercegné, s fiuk György
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Éppen tíz évvel ezelõtt járt Magyaror-
szágon, így Gödöllõn is Lord Wade of
Chorlton, a brit parlament felsõházá-
nak tagja. Az elmúlt héten ismét ha-
zánkban járt, és városunkat sem
hagyhatta ki, hiszen szép emlékeket
õrzött Gödöllõrõl és a kastélyról is. A
Lordok Házában ipari-gazdasági, me-
zõgazdasági, illetve marketinggel fog-
lalkozó bizottságokban tevékenykedõ
lord szerint Gödöllõ számára létfon-
tosságú, hogy minél hamarabb meg-
épüljön az Ipari Park, mert csak annak
a létrejöttével indulhat nagyobb fejlõ-
désnek városunk gazdasága.

�El sem tudom mondani, mekkora fej-
lõdésen ment keresztül ez a város,
amióta én elõször itt jártak� � mondta
hüledezve Lord Wade of Chorlton. �
Ez különösen a kastélyon látszik meg,
hiszen tíz évvel ezelõtt meglehetõsen
romos állapotban volt itt minden. Szin-
te csodát tettek a kastéllyal. Ebben a
városban óriási lehetõségek rejlenek.�

A brit politikus tulajdonképpen az
Industria-kiállításra érkezett Magyaror-
szágrba, hogy a kisebb brit vállalatoknak

kapcsolatokat keres-
sen. Idén 27 céget
képviselt, és egyikük
már a helyszínen
megállapodott egy
magyar vállalattal; de
többiek is kecsegtetõ
ajánlatokkal tértek
vissza a szigetország-
ba. A lorddal Gémesi
György országgyûlési
képviselõ az Ország-
házban találkozott,
majd Gödöllõn Fábi-
án Zsolt alpolgár-
mester és Körös-
völgyi László, a Királyi Kastély Kht. ügy-
vezetõje fogadta.

A kötetlen megbeszélésen Lord Wade
of Chorlton örömmel szerzett tudomást
az Ipari Park létrejöttérõl, mivel szerinte
enélkül képtelenség lenne megfelelõ
szintre fejleszteni a gödöllõi ipart, illetve
nemzetközi kapcsolatokat is sokkal
könnyebben lehet kialakítani. Minden-
esetre a lord azonnal megállapodott
Fábian Zsolttal abban, hogy elküldik szá-
mára Londonba a Gödöllõrõl készített be-

fektetési tanulmányt. Annak segítségével
ugyanis a lord azonnal a lehetséges be-
fektetõk után néz Nagy-Britanniában�

�A gazdasági fejlõdést látva a brit cé-
gek biztosan érdeklõdni fognak Magyar-
ország, és azon belül Gödöllõ iránt. A
befektetés sem marad majd el, persze
senki ne csodálkozzon azon, ha óvato-
sak, hiszen a pénzük úgyis csak lassan
fog megtérülni� � mondta.

(t.a.)
Fotó: Márvány Miklós

Egy konzervatív angol Gödöllõn

Kulcskérdés az Ipari Park létrejötte

Lord Wade és neje Gémesi Györggyel a Parlamentben

A Gödöllõi Mûvésztelep centenáriumá-
nak eseményei szombaton délelõtt meg-
emlékezésekkel folytatódtak.Elsõként ün-
nepélyes emléktábla avatásra került sor az
1904-ben létrehozott szövõmûhely he-
lyén. Guba Lajos önkormányzati képvise-
lõ, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bi-

zottság elnöke arra emlékeztetett, hogy a
Gödöllõi Mûvésztelep szövõmûhelyébõl
kikerülõ szõnyegek az ország és a világ
számos rangos kiállítóhelyére eljutva sze-
reztek hírnevet a gödöllõi alkotóknak, vá-
rosunknak. A képviselõ köszönetet mon-
dott az épület mai tulajdonosának, a Lak
családnak a hû rekonstrukcióért. Ezt kö-
vetõen Gellér Katalin mûvészettörténész
méltatta a szövõmûhely tevékenységét.

A továbbiakban az ünneplõ közönség
megemlékezett a mûvésztelep alkotóiról.
Az alapító Körösfõi-Kriesch Aladár
munkásságát, egykori lakóházánál, Illés
Sándor mûvészettörténész méltatta. Mint
mondta, a szakírói tevékenység, az isko-
lateremtõ képesség és a mestertanári ér-
zék éppúgy a mûvész jellemzõje volt,
mint az alkotókészség. A Gödöllõi Mû-
vésztelep megálmodójaként, az egyenlõk
közt elsõként olyan személyiséggel és
szellemi kisugárzással bírt, amely az em-
beri kapcsolatok, a természet és az ember
harmóniája terén az art nouveau egyik

legszervesebb, legtisztább és kisugárzá-
sában legtartósabb kolóniáját hozta létre.

Remsey Jenõ egykori otthonánál
Gaálné Merva Mária, a Gödöllõi Városi
Múzeum igazgatója idézte fel a mûvész-
telep utóéletét. Elmondta, hogy a ház már
1929-ben épült, Remsey Jenõ tervei alap-
ján. A két világháború között ugyanis
volt Gödöllõn olyan polgári réteg, amely
eltartotta a mûvészeket. A második világ-
háborút követõ korszak azonban a mûvé-
szeti életnek sem kedvezett. A mûvészte-
lep alkotóinak munkáiból az elsõ kiállí-
tást a hatvanas években rendezhette meg
Dékán Antal, a Petõfi iskola igazgatója.

A megemlékezés a temetõben folytató-
dott: az ünnepi program résztvevõi megko-
szorúzták Körösfõi-Kriesch Aladár,
Remsey Jenõ, Remsey Zoltán, Nagy Sán-
dor és Nagy Sándorné Kriesch Laura sírem-
lékét. Az emléktábláknál és a temetõben
városunk képviseletében Nánási Éva jegyzõ
és Fábián Zsolt alpolgármester koszorúzott.

Kép és szöveg: Radó Gábor

Az alkotókra emlékezve

Hírnév Gödöllõnek
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Fejlesztési koncepcióként fogadta el a
képviselõ-testület a város úthálózatának
helyzetét, fejlesztésének lehetõségeit,
megvalósításának feltételeit bemutató
elõterjesztést. A képviselõ-testület ellen-
szavazat nélkül egyetértett azzal, hogy
az infrastrukturális beruházásokon belül
elõtérbe kell helyezni az útépítési elgon-
dolás megvalósítását. A csatornázási
programmal párhuzamosan elõ kell ké-
szíteni az útépítési koncepcióban rögzí-
tett fejlesztési feladatokat, melynek
pénzügyi forrását a város éves költség-
vetéseiben kell rögzíteni.

Az útépítési koncepció éves ütemezésének
összeállításánál alapfeltételnek tekinti a tes-
tület, hogy a rendezési terv szerinti szabá-
lyozási szélesség rendelkezésre álljon; az
összes közmû kiépüljön a csapadékvíz-el-
vezetéssel együtt, vagy annak hiánya esetén
a térségben a vízelvezetés megoldható le-
gyen; ki legyenek építve a házi bekötések
vagy azok az útépítést megelõzõen az ingat-
lan határig kiépíthetõk legyenek; az elõzõk
teljesülése esetén kiegészítõ szempontként
figyelembe kell venni az útnak az útháló-
zatban betöltött szerepét, a lakossági igé-
nyeket, illetve a hozzájárulás nagyságát.

Az útépítési koncepció a városszerkezeti
szempontból fontos � azt javító � beruházá-
sok közé sorolja a várost elkerülõ út meg-
építését, a tehermentesítõ utak és a közleke-
dési csomópontok építését. Az elmaradt inf-
rastruktúrát pótló beruházásoknak tekinthe-
tõk a szilárd burkolatú útépítések, az útkor-
szerûsítések és az útfelújítások, a kerékpár-
utak építése, a lakó-pihenõ, korlátozott se-
bességû övezetek kialakítása.

A városszerkezeti szempontból fontos
beruházásokat részben az M3-as autópálya
díjasítása indokolta. Az útdíjasítás követ-
keztében követelte a város többek között a
Gödöllõt elkerülõ út megépítését, továbbá
jelzõlámpás csomópontok építését a 3-as
fõúton. A szükségesnek ítélt beavatkozások
végrehajtásával a többletforgalom jelentõs
része elvezethetõ.

A várost elkerülõ út több ütemre bontott
szakaszának engedélyezési tervét a Pest
Megyei Állami Közútkezelõ Kht. elkészít-
tette. Ugyancsak a PEMÁK Kht. megbízá-
sában elkészült az Állomás utcánál, a
Munkácsy utcánál, a Testvérvárosok útjá-

nál, a Szent-Györgyi
Albert útnál, a Besnyõ
utcánál és a Ganz kijá-
rónál épülõ jelzõlám-
pás csomópontok terv-
dokumentációja. Az
építési engedélyeket a
Pest Megyei Közleke-
dési Felügyelet kiadta.

Nem kevésbé érintik
a gödöllõieket az elma-
radt infrastruktúrát pót-
ló beruházások. A 115
kilométer hosszú belte-
rületi úthálózat 56 szá-
zaléka, vagyis 64 kilo-
méter kiépítetlen. Ez
nem jelent feltétlenül
földutat, mivel a kiépí-
tetlennek számító utak
állapotát az elmúlt években zúzottkõ, vagy
homokos kavics terítésével javították. Vég-
leges állapotnak azonban a megfelelõ teher-
bírásra méretezett, szabványosan megterve-
zett, hatóságilag engedélyezett, és az enge-
délyeknek megfelelõen kiépített út tekinthe-
tõ. Az elmúlt évek során így készült el a
Nagyvárad utca, a Fenyvesi nagyút, a Feny-
ves köz, a Fácán sor, a Tavaszmezõ utca.

A szilárd burkolatú utak állapotának
megõrzése is fontos feladat. Korszerûsítésre
vár a Kõrösfõi, a Táncsics, a Klapka, a
Bajcsy, a Török és a Thököly utca. Rossz
állapotú, kátyúzással már nem javítható a
Szõlõ és a Dalmady utca, a Testvérvárosok
útjának 3. sz. út felõli szakasza és a Kossuth
Lajos utca felsõ szakasza, valamint a
Zombor utca. Pótolni kell a kopóréteget a
Remsey körúton, a Paál László közben, a
Szt. János utca 1. sz. mögötti lakótelepen.

A több évre elegendõ munkát adó útépí-
tési koncepció megvalósítása sokmilliárd
forintot követel, miközben a várost elkerülõ
út egyetlen, az M3-as autópálya és a 3-as
fõút közötti szakaszának engedélyezési ter-
ve 5,9 millió forintba került, a Tessedik ut-
cai jelzõlámpás csomópont tervezési költsé-
ge pedig 2,3 millió forint volt. Lakóutca ter-
veit kilométerenként átlagosan másfélmillió
forintért készítik. Ami pedig a kiviteli költ-
ségeket illeti, a teljes, 16 kilométer hosszú
elkerülõ út becsült költsége 5 és félmilliárd,
a Liget utca � Kenyérgyári út � Haraszti út
és csomópont megépítéséé 350-400 millió

forint. A Tessedik utcai jelzõlámpás csomó-
pont 32, a Táncsics utcai 35 millió forintba
került. Lakóutcák szilárd útjának megépíté-
se kilométerenként 50-60 millió forintból
végeztethetõ el.

Az útépítési koncepció szerint a már ren-
delkezésre álló tervdokumentáció és építési
engedély alapján az engedély érvényességi
idején belül kiépíthetõ a Thököly út. Útépí-
tési terv készíthetõ és engedélyeztethetõ a
Kodály, a Surin, a Röges, a Turul, az Ádám,
az Alkony, a Király, az Árpád, az Asbóth, a
Rákóczi, az Aulich, a Zrínyi, a Brassó, a
Báthory, a Sík, a Bocskai, az Alvég, a Bem,
a Török és a Gárdonyi utcára. A koncepció
javasolja az Esze Tamás utca útépítési ter-
veinek korszerûségi felülvizsgálatát és en-
gedélyeztetését, valamint a Szt. István utca
2-4. mögötti egyszerûsített belsõ út tervei-
nek elkészítését.

gb
Fotó: Magyar Bertalan

Sok milliárd forint kell az összes út szilárd kiépítéséhez

A képviselõ-testület koncepciója 

Gémesi György polgármester
júniusi fogadónapja, a parla-
ment megváltozott munka-
rendje miatt, 6-a helyett 20-
án, szerdán lesz a szokott
hivatali idõben
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A képviselõ-testület az utcanévajánló
eseti bizottság javaslatára a Röges
területén a 6270/5 hrsz-ú utcát Ottó
Ferenc utcának, a 6266/2 hrsz-ú utcát
Bossányi Krisztina utcának, a 6270/3
hrsz-ú utcát Márki Sándor utcának, a
6270/15 hrsz-ú utcát Hamvay Ferenc
utcának, a 6270/11 hrsz-ú utcát
Thegze Lajos utcának nevezte el.

Ottó Ferenc (1904�1976) zeneszerzõ
volt. Balassi Bálint, Kölcsey Ferenc,
Jékely Zoltán, Sík Sándor, Áprily Lajos
és József Attila verseit zenésítette meg.
Írt egyházi kórusokat, vallásos verseket.
A Kossuth Lajos utcában lakott, majd

onnan a fácánsori házba költözött. Írt
József Attiláról, Jászai Mariról, Kodály
Zoltánról, Bartók Béláról, a lengyel és a
magyar zenérõl. Kottáinak egy része a
Chopin Zeneiskolához került.

Bossányi Krisztina a török kor végétõl
1737-ig, 56 éven keresztül volt Gödöllõ
földesúrnõje. Nagy rendet tartott bir-
tokain; szigorúan, de jól bánt a jobbá-
gyokkal. II. Rákóczi Ferenc híve,
követõje volt.

Márki Sándor (1853-1925) történész,
egyetemi tanár színházi kritikákat,
verseket írt, szerkesztette az Irodalmi
értesítõt; a korabeli mûvelõdést és
mûveltséget is tárgyalta mûveiben. 1883-

ban egy küldöttséggel Turinban járt,
beszélt Kossuthtal is. Tankönyveket írt és
tanított. Lánya családjával házat vett
Gödöllõn; a mai Köztársaság úton,
késõbb a Csipke utcában laktak egy
kisebb házban. Márki Sándor sokszor
tartózkodott náluk. A városi temetõben, a
Kriptasoron van eltemetve.

Hamvay Ferenc Pest megye ország-
gyûlési követe volt 1657-ben.
Újjáépítette a református templomot,
majd 1661-ben a mai mozi és múzeum
épülete helyén a Hamvay-kúriát.

Thegze Lajos kastélyorvos Gödöllõ
történetét írta meg.

(lt)

Egyidõben két szennyvízcsatorna-építõ
beruházás zajlik városunkban. A fõként
Máriabesnyõn megvalósuló program
kivitelezõje a Contur-Bau Rt. október
15-ig vállalta 12,8 kilométer csatorna-
hálózat kiépítését. Április 30-ig ebbõl
4689 méter épült meg, értesülhettünk
róla a képviselõ-testület május 24-i ülé-
sén. A kivitelezést � a polgármesteri hi-
vatal munkatársaival egyetértésében �
a lebonyolító Fõber Rt. 75 százalékos
pénzügyi teljesítéssel fogadta el, s a
számlákból további 5-5 százalékot le-
vontak jótállási garanciaként valamint
az út- és burkolat-helyreállításra.

A kivitelezés kezdeti szakaszában jelent-
kezett lakossági panaszokat a Contur-
Bau Rt. igyekezett a legrövidebb idõ
alatt orvosolni. Az útburkolat-helyreállí-
tási munkákban tapasztalt lemaradás jó
szervezéssel felszámolható.

A Kertváros, Röges városrészek, illet-
ve a Rét utca II. szakasza és környéke
csatornázási feladatát a Penta Kft. nyerte
el. A cégnek szeptember 30-ig 10,2 kilo-
méter csatornát kell lefektetnie. A május
2-i felmérés alapján összesen 1253 mé-
ternyi szakasz volt 100 százalékos ké-
szültségi fokú, alacsonyabb értéket 2006

méteren ért el addig a társaság. Az ön-
kormányzat, az adott területen megvá-
lasztott képviselõk igyekeznek mindent
megtenni annak érdekében, hogy minél
kevesebb panasz kísérje ezt az igen je-
lentõs földmunkával járó beruházást. A
mûszaki átadás-átvétel feltétele minden
esetben az út végleges, az eredeti állapot-
nak megfelelõ helyreállítása.

Május 10-ig a jelenleg csatornázás alatt
álló területrõl már ezer ingatlantulajdonos
lépett be a Gödöllõi Víz- és Csatornamû
Beruházó Víziközmû Társulatba.  Érdemes
azonban megjegyezni, hogy a társulathoz
történõ csatlakozás nem jelenti feltétlenül a
csatornára történõ azonnali rákötést.

gb
Fotó: Magyar Bertalan

Feltétel: az út helyreállítása

Halad a csatornaépítés

Utcanevek

Urak és írók a Rögesben
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Többet ígértek
A képviselõk jóváhagyásával a gödöl-

lõi Áfész-Elszer Kft. köthet adásvételi
szerzõdést az önkormányzattal a Remsey
körút-Szent Imre utcában fekvõ, 1253
négyzetméteres ingatlanegyüttesre. A be-
építetlen telkeket korábban már meghir-
dették, de akkor nem ígértek értük anny-
it, mint amennyit elvártak volna.

Most a 17.5 millió forint irányárral
meghirdetett területért nyolc cég illetve
magánszemély ajánlott többet. Az Áfész-
Elszer a legtöbbet, 25.5 millió forintot.
Vállalták, a birtokbavételtõl számított 20
napon belül benyújtják az ingatlanra
vonatkozó építési engedély kérelmet. Itt
lakóházak alakíthatók ki, melyek föld-
szintjén legfeljebb 40 négyzetméter alap-
területû üzletek, irodák nyithatnak.

(tl)

Kinevezések
A vezetõi állásokra benyújtott pályá-

zatok alapján a képviselõ-testület az 5-ös
számú napközi otthonos óvoda élére
Tiborczné Garai Katalint nevezte ki. A
Nevelési Tanácsadót továbbra is Dick
Zsuzsanna irányítja. Újabb kinevezést
nyert a Chopin Zeneiskola igazgatója,
Ferenczi Anna és a Damjanich Általános
Iskoláé, Szûcs Józsefné. Hárman pályáz-
tak a Hajós Alfréd Általános Iskola
nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ ve-
zetõi állására. Közülük Zmák Júlia nyer-
te el a gödöllõi többség bizalmát.

(gb)

Szájtan
Szájjal nem lehet utat építeni. Jól tudják

ezt az ellenzéki (MSZP, SZDSZ) város-
atyák is Gödöllõn, minden bizonnyal ezért
fogadták el ellenszavazat nélkül az alpol-
gármester által elõterjesztett útépítési kon-

cepciót. A múltra sem hivatkozhattak, hi-
szen a tanácsi idõk Gödöllõje nem jeleske-
dett utak építésével. Arról volt ismertebb a
fiatal város, hogy egyre nõtt, új utcákat
nyitottak, de  útépítésrõl és csatornázásról
nem esett szó.

Azok az idõk elmúltak, nem is eze-
ket a slágereket játssza a rádió, nekünk
sem érdemes elõhozakodni velük. Csak
annyira, mint amennyire azok játsza-
nak a szavakkal, akiknek azóta sem
nyertek felhatalmazást a város vezeté-
sére. Õk megengedhetõnek tartják,
hogy a táblázatoknak csak bizonyos so-
rait vegyék észre. Megszámolták, több
tucat utcában a járda sem készült el, de
figyelmen kívül hagyták, hogy azok
nagyobb részében még ház sem épült.
Elnevezésükrõl is csak pár hete döntött
a képviselõ-testület � amelyben õk is
ott ülnek.

(lt)

A VÜSZI Városüzemeltetõ és Szolgáltató
Kht. 21.2 millió forint mérleg szerinti
eredménnyel zárta harmadik gazdasági
évét. A társaság 2000-ben gazdaságilag
tovább erõsödött, szerkezete a távhõ-
szolgáltató tevékenység kiválásával to-
vább tisztult, mûködése stabilizálódott. 

A parkfenntartó részleg tavaly folytatta a
városközpont magasabb színvonalú fenn-
tartását, intenzívebb gondozását, virágosítá-
sát. Egynyári virágokat 654, kétnyáriakat
555 négyzetméteren telepítettek munkatár-
sai. Nagy gondot fordítottak a fû- és gyep-
felületek folyamatos vágására, ápolására, a
közterület takarítására. A forgalmasabb
központi parkterületeken részlegesen felújí-
tották a kerti bútorokat és formatervezett
szeméttárolókat helyeztek el. A kevésbé
forgalmas helyeken azonban a szokásosnál
nagyobb volt a károkozás, ez többlet-ráfor-
dítást igényelt. Alapfeladataira a részleg 98
millió forintot használt fel.

A hidak karbantartásával, útpadkák ka-
szálásával, városi földutak, stabilizált utak
karbantartásával, járdaburkolatok javításá-
val, csapadékvíz-elvezetéssel, köztéri szob-
rok védelmével, közterület-rendezéssel, és
az illegális szemétlerakások megszüntetésé-
vel, valamint külterületi földterületek, föld-
utak kaszálásával foglalkoztak az út-híd,

közterület fenntartó
részleg dolgozói.
Minderre 60 millió
forintot használtak
fel, míg a vállalko-
zási megbízások
értéke meghaladta
a 48 millió forintot. 

A szemétszállító
és ártalmatlanító
részleg 132 907
köbméter települé-
si szilárd hulladé-
kot helyezett el az
Ökörtelek-völgyi
hulladéklerakón. A
128 millió forint
költséggel szemben 150 millió forint bevé-
telt könyvelhettek el. Az elõzõ évben be-
szerzett eszközök (kompaktor, konténeres
autó) hatékonyabbá tették az üzemeltetést,
megnövelték a medence használhatósági
idejét. A szállítás biztonságát és folyama-
tosságát elõsegítette az új edényzet, vala-
mint a hulladéktároló helyek karbantartása. 

A VÜSZI Kht. egyéb tevékenységei kö-
zé tartozik a balatonlellei üdülõ üzemelteté-
se, amelynek a kihasználtsága felülmúlta a
tervezettet. Az egyetemi strand látogatottsá-
ga több mint 50 százalékkal haladta meg a
tervezett 11 ezer fõt.

A társaság eredményességéhez az ipari
háttér tevékenysége is hozzájárult. E tevé-
kenységi körbe tartozik a telephelyen lévõ
iroda- és egyéb helyiségek bérbeadása vala-
mint a lakatos és autószerelõ mûhely sza-
bad kapacitásának kihasználása vállalkozási
alapon. A vállalkozási tevékenység 7 millió
forint költséggel és ráfordítással szemben
10,5 millió forint  bevételt hozott.

A kht. a nyereségét a tevékenysége ellá-
tásához szükséges fejlesztések végrehajtá-
sára fordíthatja.

gb
Fotó: Reményi Krisztián

Virágos város

Önkormányzati hírek

Nagyobb gondot fordít a parkokra a VÜSZI
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Hagyományteremtõ szándékkal szü-
letett az alapítványi nap ötlete. Köz-
vetlen elõzménye az óvoda fennállá-
sa 25. évfordulójának kétnapos
programja volt. Ebbõl azt tartottuk
meg, hogy egy teljes napot töltünk
meg változatos programmal a gyere-
kek és a szülõk számára.

Volt itt nemezelés, kukoricamorzsolás,
-pattogtatás, -fûzés, zsákbanfutás, ho-
mokvár építése, kötélhúzás, fejdíszek ké-
szítése, ugrálás a gyermeklégváron.

A nemezelést, mint ta-
valy is, egy kedves anyuka,
Deitner Mihályné (Judit)
csinálta a gyerekekkel. Õ a
Magyar Hagyomány mû-
helyben tanulta a nemezké-
szítés technikáját és a mö-
götte lévõ kultúrát. Véle-
ménye szerint a gyerekek
azért kedvelik ezt a tevé-
kenységet, mert kellemes
élmény a vízben és habban
pancsolni. A labdák, karkö-
tõk készítése által sikerél-
ményt élnek meg.

Ebéd után az óvó nénik
mesejátékkal szórakoztatták
a gyerekeket. Veszélyt és a
megmenekülés érzését él-
hették át A farkas és a hét
kecskegida c. mese nyo-
mán.

A lelkes közönségben ott
volt egy olyan anyuka is

aki harmadik gyerme-
két hordja hozzánk. Ar-
ra a kérdésre,hogy mi a
véleménye,a követke-
zõket mondta: �Szelle-
mes volt, a gyerekek-
nek szólt az óvónõk

meséje. Jó dolog, hogy az óvónõk remek
játékukkal még közelebb. kerülnek a
gyerekekhez. Szeretünk ebbe az óvodába
járni, elégedettek vagyunk az óvó nénik
munkájával. Jövõre jön a negyedik gyer-
mekünk a János utcai óvodába.�

Az alapítványi díjat tavaly alapítottuk.
Elsõként Barkóczi Istvánné (Margó néni)

és Kovács Jánosné (Guszti néni) volt ve-
zetõk kapták lelkiismeretes munkájukért.
Most Márton Béláné óvónõ vehette át a
díjat egy gyönyörû virágcsokor kíséreté-
ben. A kolléganõ 1980 óta dolgozik óvo-
dánkban, volt gyakorlatvezetõ és több
éven át vezetõhelyettes. A nevelõtestület
egyhangú szavazat. alapján javasolta a
kuratóriumnak személyét a díjazásra.

A díjat is egy szülõ Fábián Dénes fes-
tõmûvész-tanár készítette, amiért most is
szeretnénk köszönetet mondani. Az ala-
pítványi napot az örömtûz meggyújtása
zárta, amit énekelve táncoltunk körbe.

Mácsárné Hevesi Mária

Gyönyörû helyszínen, a
Fenyõharaszti Kastély-
szállóban tartotta hétfõn
vállalkozói bizottságá-
nak ülését a Gödöllõ és

Környéke Regionális Turisztikai Egye-
sület. A napirenden elsõsorban az in-
formációáramlás, a marketing és a
szállodaszervezet kérdése szerepelt.
Nem véletlenül, hiszen nyáron renge-
teg turista érkezik a régióba, s min-
den lehetõséget meg kell ragadni,
hogy a térségben minél több helyen
hirdetni lehessen a szolgáltatásokat.

Mile Mária, a Gödöllõi régió
Tourinform Irodájának vezetõje beszámolt

a Királyi Kastélyban mûködõ iroda mun-
kájáról, tevékenységérõl és idei terveirõl.
Az iroda rengeteg újdonsággal várja a tu-
ristákat. Elõször is: immáron bank- és hi-
telkártyával is lehet már fizetni, és online
számítógépes rendszerben szállást is lehet
foglalni. Sõt, most már repülõjegyeket is
rendelhetnek az irodában, ahol a Magyar
Turizmus Kártya tulajdonosai a Vendég
Váró címet viselõ könyvsorozat köteteit
45 százalékos kedvezménnyel megvásá-
rolhatják ezentúl, nem kell ezért Buda-
pestre vagy Miskolcra utazniuk.

A tervek szerint a Budapesti és Közép-
Duna vidéki Régió (ide tartozik Gödöllõ is)
szorosabb együttmûködést dolgoz ki Heves
megyével. Elsõ lépésként az egri Panoráma

Hotel és a parádsasvári Kastélyszálló
vezetõje tájékozódott a lehetõségekrõl.

Külön foglalkoztak a mogyoródi
Hungaroring, illetve a minden év au-
gusztusában ott rendezett Formula�1-es
autós gyorsasági világbajnoki futam kö-
rüli helyzettel. Perna Pál, a GKRTE fel-
ügyelõ bizottságának vezetõje megemlí-
tette, már évek óta eredménytelen har-
cot vívnak azért, hogy a pályán kívüli
�balkáni� állapotoknak véget vessenek.
Azonban ettõl eltekintve, a Magyar
Nagydíj nagyszerû lehetõséget kínál a
külföldi turisták csalogatására.

Idén elõször a gödöllõi Tourinform
Iroda két standdal képviselteti magát a
Formula�1-es viadal helyszínén, ahol a
látogatók 80 százaléka külföldi�

(t.a.)

Újítások a Tourinform Iroda életében

Alapítványi nap
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A Nyugdíjasok Egyesületének programja
szerint május elsején hajnalban indultunk
belgiumi körutunkra. Szép idõben érkez-
tünk Passauba. Itt a tavalyi évhez hasonló-
an megkoszorúztuk Gizella királyné sírem-

lékét. Renáta nõvér ismét kedvesen foga-
dott minket. Elmondta, hogy a királyné
csontjainak eredetiségét igazoló, München-
ben lefolyt vizsgálatok, és konzerválás után
a síremlékben elhelyezett ereklyetartóban

Gizella királyné
koponya- és alkar-
csontjait láthatjuk.
Nagy tisztelettel és
szeretettel ápolják
a Niedernburg-
kolostorban a nõ-
vérek Gizella ki-
rálynénk emlékét.

Másnap folytat-
tuk utazásunkat
Belgiumba. Gent,
Bruges, Antwer-
pen, Brüsszel
templomai, múze-
umai és a gyönyö-
rû, csupa csipke
céhházak keltet-

tek csodálatot bennünk. A genti szárnya-
soltár, a Van Eyck fivérek mûve, lenyûgö-
zõ alkotás. A bruges-i Norte Dame temp-
lomban Michelangelo fehérmárvány Ma-
donnája sok turistát vonz a világ minden
tájáról. Antwerpenben a Rubens-ház,
Brüsszelben a csipkés tornyú városháza
nyújtott felejthetetlen élményt.

Ezután indultunk Turnhoutba, ahol az
ott élõ Kövesdi Erika és Tasnádi Tamás
kalauzolt minket. A polgármester kedves
fogadást adott részünkre. Megemlítette,
mi vagyunk a harmadik csoport, amelyik
felkereste Gödöllõ testvérvárosát. Büsz-
kén mutatta nekünk a történelmi festmé-
nyeket, köztük magyarországi Máriát, II.
Lajos királyunk özvegyét, ki 10 évig élt
Belgiumban. A Szent Péter templom és a
Taxandria Múzeum megtekintése után
abban a reményben búcsúztunk, hogy
Gödöllõn viszontláthatjuk kedves ven-
dégfogadóinkat.

Szatmáry Béláné

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
és Közalapítvány május 25-én tartotta az
Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából
rendezett tudományos ülését a Polgármes-
teri Hivatalban. A megnyitón Six Edit al-
polgármester Gödöllõ Város Önkormány-
zata nevében köszöntötte a meghívott
vendégeket, majd arról szólt: remélhetõ-
leg ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz,
hogy az ápolói, ápolónõi hivatást megfe-
lelõ rangra sikerüljön emelni. Az ápolás a
�szeretet mûvészete�: az egészségügyben
dolgozók a humánum jegyében cseleksze-
nek és felelõsségteljesen munkájuk során
olyan dilemmákkal kerülnek szembe,
hogy mindenfajta támogatásra szükségük
van az eredményesség érdekében.

A megnyitó után dr. Szabadfalvi And-
rás, a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont igazgatója tartott elõadást Gödöllõ
ápolási történetérõl, a kezdetektõl (példá-
ul az 1840-es években a magyarországi
betegápolási rendszer fejlettségi szintje
messze megelõzte Európa többi országá-
ét) egészen a napjainkig bekövetkezett
változásokig.

Az egybegyûltek tájékoztatást kaptak
a 12 éve létrejött Magyar Ápolási Egye-
sület mûködésérõl is. Az Egyesület �

mint öntevékeny
szakmai szervezõdés
� az egészségügyben
dolgozók munkáját
hivatott elõsegíteni.
Célja az ápolói hiva-
tás és az ápolók szak-
mai érdekképviselete,
az egészségpolitika
jobbátétele, illetve
ezek révén pedig a
legfõbb cél: az egész-
ség helyreállítása.

A nap további ré-
szében az ápolástudo-
mány szakmai elõ-
adásai hangzottak el,
olyan témákat érintve
(a teljesség igénye
nélkül), mint a szak-
dolgozók szerepe a
bõrdaganatok szûré-
sében és gondozásá-
ban, a túlsúlyos bete-
gek ellátásában vagy
az ápoló és a gyógyító szakember szere-
pe a cukorbetegség -megelõzésében. Szó
esett továbbá a középiskolás korosztály
drogfogyasztási szokásairól, valamint az

egészségügyi szakdolgozók szerepérõl a
dohányzók leszoktatásában.

-chris-
Fotó: Földes Judit

Ápolók nemzetközi napja

A szeretet mûvészete

Nyugdíjasaink Passauban és Belgiumban

Turnhouti utca Fotó: Radó Gábor
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A VÜSZI Kht. örömmel értesíti a lakosságot,
hogy a Szent István Egyetem területén lévõ
strandot június 1-jétõl (péntek) ismét megnyit-
ja. A korábbi éveknek megfelelõen az úszni kí-
vánók csak hétköznap reggel 6 és 8 óra között
vehetik igénybe az úszómedencét, míg a stran-
dolók hétköznap 9 és 19 óra, hétvégén és ün-

nepnapokon 9 és 18 óra között látogathatják az
egyetemi strandot. Az úszómedence vizének
hõmérséklete 24-25 Celsius fok, míg a gyer-
mekmedence vize 27-28 fokos. Jegyárak: Hét-
köznap ússzójegy: 120 forint; nyugdíjasoknak
200 Ft; felnõtteknek 270 ft; gyermekeknek 130
ft. Hétvégén és ünnepnapokon. Nyugdí-
jasoknak 200 ft; felnõtteknek 370 ft; gyer-
meknek 190 Ft.

Május 14.
Halálos baleset történt Isaszegen. Egy

helyi lakos kerékpárjával a Rákóczi úton
haladt, majd hirtelen egy szembõl jövõ
személygépkocsi elé kanyarodott, ami el-
ütötte. A férfi a helyszínen életét vesztette.
Május 21.

Bombariadó volt Gödöllõn az Erkel Fe-
renc Általános Iskolában. Délelõtt 11 óra-
kor egy kamasz fiú telefonon közölte,
hogy tíz perc múlva bomba fog robbanni
az épületben. A helyszínre érkezõ tûzsze-
részek azonban semmiféle robbanóeszköz-
re utaló nyomot nem találtak. Két nappal
késõbb Csömörön szintén vaklármás bom-
bariadó volt, ráadásul ott is egy általános
iskolát pécézett ki magának az elkövetõ.
Május 23.

A hajnali órákban Gödöllõn, a Repülõ-
téri úton található MÉH-telepre hatoltak
be ismeretlen tettesek. Az elkövetõk 700
ezer forint értékû alumínium és rézhulla-
dékkal megpakolva távoztak.
Május 24.

A délelõtti órákban Máriabesnyõn az
útépítésnél II. világháborús aknát talál-
tak (képünkön). Az egyik árokásó gép

vezetõje, Csák Sándor az ásás során arra
lett figyelmes, hogy a gép kanala egy-
szer csak egy bombát emel a felszínre.
A tûzszerészek a 30 centiméter hosszú,
82 mm-es szovjet szárnyas aknagránátot
a helyszínen hatástalanították.
Május 25.

Súlyos sérüléssel járó közlekedési bal-
eset történt az M3-as autópályán. Egy
budapesti férfi Trabantjával éppen Hat-
van felé haladt, amikor kifogyott az autó-
ból a benzin. A sofõr a leállósávban
megállt, majd utasát átküldte a bal pályá-
ra üzemanyagért. Késõbb maga is utána
indult, de ekkor egy arra haladó személy-
gépkocsi elütötte. A férfit az újjáélesztés

után súlyos, életveszélyes sérü-
lésekkel mentõhelikopter szál-
lította kórházba.
Május 26.

Aszódon, a Kossuth Lajos
utcában egy parkoló Suzuki
személygépkocsiba rohant bele
egy teherautó, majd az ütközés
után továbbhajtott. A cserben-
hagyó autóst a rendõrök Aszód
és Kartal között fogták el. A
román állampolgárságú vezetõ
kihallgatása során kiderült,
hogy a szóban forgó Mazda tí-

pusú tehergépkocsit korábban Õrboty-
tyánból lopták el. Az álló Suzuki vezetõ-
je nem szenvedett sérüléseket az ütközés
során.

Kerepesrõl egy nõ tett bejelentést a
kapitányságra, hogy családi házának
padlásán egy ismeretlen nõi holttesetet
talált. Késõbb kiderült, hogy amit õ nõi
holttestnek nézett, az valójában férfi
holttest, ráadásul nem is ismeretlen,
mivel a padlás a fél évvel korábban el-
tûnt élettársának a tetemét rejtette. A
haláleset körülményeinek megállapítá-
sán még dolgoznak a szakértõk.

-chris-
Fotó: Magyar Bertalan

Rendõrségi hírek

A Gödöllõi Rendõrkapitányság Bûn-
ügyi osztálya ismeretlen tettesek el-
len folytat eljárást, akik 2001. április
23-án 10 óra körüli idõben a Kartal,
Felszabadulás úton lévõ Postahivatal
dolgozóit erõszakkal az ott lévõ
készpénz átadására kényszerítették.
Az elkövetõk a helyszínrõl egy rend-
szám nélküli Lada típusú személy-
gépkocsival menekültek el.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik az
elkövetõk személyével, a személygépko-
csival, illetve a bûncselekmény körülmé-
nyeivel kapcsolatban értékelhetõ infor-
mációval rendelkeznek.

A Pest megyei Rendõr Fõkapitányság
vezetõje a nyomravezetõt 200 ezer forint
pénzjutalomban részesíti.

Jelentkezni lehet: személyesen a
Rendõrkapitányságon: Gödöllõ, Petõfi u.
6-10 sz alatt, illetve a (28) 420-
333/21033-as telefonszámon.

Felhívás

Postarablás!

Nyit a strand

Születtek:
Szabó Zita, Szekeres Boglárka Ilona, Ánosi
André, Baranyi Nikoletta, Szalay Bence,
Zarándi Máté Benjamin
Házasságot kötöttek:
Király Ferenc és Uhlár Tünde, Fügedi Attila
és Király Krisztina, Parajdi Csaba és Havai
Erika, Szabó Sándor és Pongrácz Mária
Erzsébet, Török Péter és Juszel Anikó
Emõke, Bagyinszki Gábor Zoltán és Kovács
Krisztina, Szajdek Zsolt és Kiss Ágnes, Pajor
Tamás és Pap Edina

Meghaltak:
Wilimek Zoltán Gyõzõ Gödöllõ, Gerle utca
12., Petényi János Gödöllõ, Fácánsor 1.,
Bogdán Gyula Gödöllõ, Dózsa Gy.u.65.,
Kaldenecker Mária Gödöllõ, Deák Zsuzsanna
Gödöllõ, Komáromi u.33., Rab Lászlóné
Pukszler Ilona Gödöllõ, Légszesz utca 3.,
Szabó József Gödöllõ, Komáromi u.52.,
Koncz Endréné Szilágyi Mária Gödöllõ, Nagy
L.u.13., Varga Il lésné Szabó Veronika
Gödöllõ, Vörösmarty u.4., Pongrácz László
Gödöllõ, Mikszáth K.u.48.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Ötvenegyedik alkalommal ünnepelték világszerte a
Nemzetközi Gyermeknapot. Május utolsó vasárnapján
elõször 1950-ben volt a gyerekek napja, amelyen csakis
az õ kedvükért rendeztek szórakoztató mûsorokat. Ez
idén sem volt másként, hiszen Gödöllõn a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban, annak belsõ udvarán, a mögöt-
te és mellette lévõ füves területen, illetve a parkolóban
annyiféle programmal várták a gyerekeket, hogy az
egész nap sem volt elég ahhoz, hogy mindenki mindent
kipróbálhasson.

A mûvelõdési központ és a Pelikán Rádió szervezé-
sében vasárnap megrendezett gyermeknapra több ez-
ren látogattak ki. A kisebbek a felfújható gumic-
súszdát, a minimedencét, a játékkészítést, az aszfalt-
rajzolást, a nemezelést, a bábmûsort részesítették
elõnyben. A nagyobbak már a BIKE Zone kerékpáros
egyesület által felépített ügyességi és egy íjászpályán,
valamint egy rögtönzött gokartpályán próbálhatták ki
rátermettségüket.

Mialatt a tömeg a ragyogó idõben a mûvelõdési ház
körül hömpölygött, a színpadon a Pelikán Rádió mun-
katársai szolgáltatták a zenét.

A Gyermeknapon a speciális mentõk révén világ-
szerte hírnévre szert tett Mancs kutyát is bátran meg
lehetett simogatni. A szórakozás mellett azonban
egyéb érdekesség is akadt. A helyszínen készült kürtõs
kalács, valamint a strucctojásfaragó mester is igen
népszerûnek bizonyult.

(tatár)

Gyermeknap 2001, GödöllõGyermeknap 2001, Gödöllõ

Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Reményi Krisztián

Fotó:Tatár Attila

Fotó:Tatár Attila
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Köszönet
A gyermeknap szervezõi nevében köszö-
nettel tartozunk mindazoknak, akik lel-
kes munkájukkal, színvonalas produkci-
óikkal élményszerûvé, nagyvonalú tá-
mogatásukkal gazdaggá tették rendezvé-
nyünket, és ezzel több száz gyermeknek
okoztak örömöt.

Egyben a szórólapunkon hibásan
megjelent információt szeretnénk ponto-
sítani. A futóversenyt és a streetballt a
Gödöllõi Önkormányzat Közoktatási,
Mûvelõdési és Sportirodája dolgozóinak
köszönhetjük, a kicsiknek, nagyoknak
egyaránt nagyszerû szórakozást nyújtó
térzenét pedig a Gödöllõi Ifjúsági Fúvós-
zenekarnak.

Vértes Istvánné

A mûvelõdési ház belsõ udvara olyan
volt, mint egy kis sziget. A csöppségek
ott többek között a nemezelés tudomá-
nyával, a játékkészítés fortélyaival is-
merkedhettek meg, de talán az egyik leg-
népszerûbb hely a Belle szépségszalon
(Gödöllõ, Úrréti u. 2.) �standja� volt,
ahol Hõnigh Andrea kozmetikus a szó
szoros értelmében reggeltõl estig mást
sem csinált, mint a kicsik arcára különfé-
le alakzatokat festett. Ez annyira megtet-
szett a gyerekeknek, hogy tömött sorok-
ban várakoztak míg rájuk került a sor.
Hõnigh Andrea elmondta, hogy ez nem
jelentett nagy meglepetést, mivel ezt a
szolgáltatást más gyermekpartikon
igénybe szokták venni. A mûvelõdési
központ a késõbbiekben is igényt tart er-
re a szolgáltatásra.

Arc-képek

Fotó: Reményi Krisztián

Fotó: Reményi Krisztián

Fotó:Tatár Attila
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Szombat délután a református templom-
ban szülõk és presbiterek jelenlétében
adtak számot tudásukról a konfirman-
dusok. A huszonnyolc elsõévesre még
egy év tanulás vár, a második évfolya-
mot elvégzett, harmincöt ifjú reformá-
tust pedig vasárnap, az istentisztelet
keretében fogadta a gyülekezet teljes
jogú tagjává Nagy Károly lelkész és
Csákai Gyula gondnok. A gödöllõi refor-
mátus egyházközség nagy öröme, hogy
a most konfirmált évfolyam az utóbbi
évek legnagyobb létszámú csoportja.

Kép és szöveg: Radó Gábor

Különleges bemutatkozó estet tartott
május 23-án a Madách Imre Szakmun-
kásképzõ és Szakközépiskola a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ Galga-
termében. Szponzoraink napja � adta
meg a mûsoros est címét Kovács Fe-
renc igazgató késõbbi köszöntõjében.

Az újszerû kezdeményezés célja az, hogy
volt diákok, tanárok, de akár kívülállók
támogatását nyerje meg az iskola arra,
hogy õsszel méltóképpen ünnepelhesse
meg fennállásának 50. évfordulóját. Az
igazgató ismertette, milyen programokkal
dolgozik az iskola, és rámutatott arra,
hogy ezek megvalósításához bizony je-
lentõs anyagi alap szükségeltetik. Hiába
áll az épület gyönyörû zöld környezetben,
ha belül megöregedett, megkopott. A kul-
turált keretekhez pénz kell, ezért fordul
elsõsorban legközelebbi lehetséges
szponzorokhoz, a volt diákokhoz.

Mundruczó János, nyugdíjas igazgató
személyes beszámolójában megerõsítette
a kérést, majd röviden összefoglalta a Ma-
dách iskola indulásának történetét. Szep-
temberben lesz 50 éve annak, hogy a
szakmunkásképzés mai formája, de leg-
alábbis ennek elsõ változata elkezdõdött
az iskolában. A nagy esemény megünnep-
lésére már folynak az elõkészületek: fel-
idézik az eltelt fél évszázad legfontosabb
eseményeit, emlékeznek régi tanárokra és
tanítványokra, találkoznak azokkal, akik
ide jártak, akik elmondhatják, mit köszön-
hetnek az itt eltöltött éveknek. Mindezt

összefoglalja majd az a könyv, amit a ju-
bileumra szándékoznak kiadni, s amiben
a volt igazgató tevékenyen részt vesz.

A beszédek után a diákok átnyújtották
a vendégeknek a Madách iskola újságát,
az Iparkodót, annak jubileumi különszá-
mával. Ebben már olvasható Mundruczó
János, az iskola �elõtörténetével� foglal-
kozó cikke, Horváth Miklósné, nyugdíjas
tanárnõ visszatekintése, megtörtént, ked-
ves esetek Körösfõi László volt igazgató-
helyettes tollából, valamint barangolások
az Iparkodó �elõdjének� számaiban.

A beszámolók elõtt és után az iskola
kamarakórusa énekelt szívmelengetõ da-
lokat Géczi Ildikó tanárnõ vezényleté-
vel, majd a végzõs tanulók adtak elõ
nagy derültség közepette Janikovszky
Éva: Kire ütött ez a gyerek címû írásá-
ból jeleneteket, melyet osztályfõnökük,
Hegedûs Andrásné állított össze.

A mûsor további részét a divatbemutató
töltötte ki, amelyet Berze Erika, a nõiruha-
készítõk mûhelyfõnöke a ruhaipari munka-
közösség lelkes segítségével állított össze.
A IV. a, a 11. b, a 9. f, 10. d és 12. c osztá-
lyok lányai mint az igazi manökenek vo-
nultak fel a színpadra. A változatos, igé-
nyesen megvarrt joggingok, fit-
neszöltözékek, farmer-összeállítások, nad-
rágkosztümök, estélyik bemutatása nagy
sikert arattak. A hangulatot fokozta a hát-
térben heverõ, hangosító, effektusokat erõ-
sítõ fiúk zenei aláfestése és a lányok mun-
káját segítõ, kiegészítõ két kicsi gyerek fel-
lépése. A hétéves Lukács Attila és ötéves
partnere, Mecséri Borbála minden elfogult-
ság nélkül forgott, mozgott a lányok körül.
A nõiruha-készítõk igazi showt rendeztek a
vendégek, tanárok és diákok számára.

Z. Kárpáti Zsófia

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú útonjárókat könnyebbítõ szele!

Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínû ruhákba.

Neked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fûvel hizlalod azokat,
Új erõvel építvén ûzéshez inakat.

Sõt még az végbeli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezõt kik széllel bejárják,
Most azok is vigadnak, az idõt mulatják.

Ki szép füven lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával
S ki pedig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még ez föld is mindenütt tetõled,
Tisztul homályábul az ég is teveled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó idõt élvén Isten kegyelmébül,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szubül,
Igyunk, lakjunk egymással vígan szeretetbül.

Balassi Bálint

Áldott szép pünkösd

Madáchosok szponzori estélye

Igazi divatbemutató

Gyarapodó egyházközség

Harmincöt ifjú reforrmátusmátus
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Szervezi: Gödöllõi Városi Múzeum
2100, Gödöllõ, Szabadság tér 5. Tel.:
kedd-vasárnap, 10.00 - 18.00: 06-
28/421-997, hétfõ-péntek, 8.00 -16.00:
06-28/422-003

Idõpont: 2001. május 29 � december
31., minden kedden 10 órakor. A túrára
elõzetes bejelentkezés szükséges.
Részvételi díj: 300 Ft/fõ. Idegenvezetés
igény szerint magyar és angol nyelven.

Program: Nagy Sándor-ház,
Belmonte Leo háza, Szövõiskola,
Körösfõi-Kriesch Aladár háza, Remsey
Jenõ háza, Temetõ: Körösfõi-Kriesch
Aladár sírja, Nagy Sándor és Nagy
Sándorné Kriesch Laura sírja, Remsey
Jenõ sírja. Új Mûvészet Közalapítvány
Alkotóháza (Körösfõi u. 15-17.)

Május 22-én lengyel kisdiákok és kí-
sérõik voltak városunk vendégei. A
harmincegy negyedikes, ötödikes
és hatodikos gyermek és az öt fel-
nõtt a Gödöllõvel testvérvárosi kap-
csolatokat építõ Zywiecz város 1.
számú Általános Iskolájából érke-
zett: az erdei iskolára biztosított
idõt töltötték Magyarországon.

A vendégek egy hétig városunk balaton-
lellei üdülõjében élvezték az elõszezont.
Négy alkalommal fürödtek a Balatonban,
hajókiránduláson vettek részt és ellátogat-
tak Tihanyba és Badacsonyba is. Búcsút
mondva a Balatonnak, egy napig Budapest
nevezetességeivel ismerkedtek, az elutazá-
suk elõtti napot pedig Gödöllõn töltötték.

Az iskolásokat és kísérõiket Fábián
Zsolt alpolgármester fogadta a Városhá-
zán; a diákokat fõként a gödöllõi sport-
élet érdekelte. Az utazást a Gödöllõi
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat szer-
vezte, amelynek elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy Zywiecz polgárai várják
a gödöllõieket. Városunk diákjai számá-
ra õsz végén vagy a télen biztosítanak le-
hetõséget, hogy kipróbálhassák a sípá-
lyákat a lengyel testvérváros környékén.

R. G.

Szombaton délután a Gödöllõi Új Mû-
vészet Közalapítvány és a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ a közalapítvány al-
kotóházában kézmûves foglalkozásokkal,
báb- és mozgásszínpaddal idézte meg az
egykori Gödöllõi Mûvésztelep szellemi-
ségét. Az érdeklõdõk népes táborából
mindenki találhatott kedvére való foglala-
tosságot: kicsik és nagyok körében egya-
ránt nagy sikere volt a nemezelésnek, az
üvegmûvességnek és a famunkáknak,

csakúgy, mint a papírvarázsnak. A
biobüfé ételeit és italait a Waldorf Óvoda
közössége készítette és kínálta. Aki a
bábjáték vagy a vásári színjátszók figye-
lése közben elgémberedett, gimnasztiká-
val és euritmiával frissíthette föl tagjait.
A sikeres rendezvény minden eddiginél
több érdeklõdõt vonzott az alkotóházba
és kertjébe; a mûvésztelepi majális az Ir-
ma zenekar elõadásával fejezõdött be.

Kép és szöveg: R. G.

Kedvünkre való foglalatosságok

Mûvésztelepi majális
A Balaton és a sípályák

Zywieczi vendégek

A Városi Múzeum ajánlata

Szecessziós túra
Pünkösdi orgonahangverseny Mária-
besnyõn 2001. június 9-én (szombaton)
17 órakor. Közremûködnek: Tatai Dáni-
el és Magda Dávid a kecskeméti Ko-
dály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskola orgona tanszakos növendékei.

Mûsor: Johann Gottfried Walther: h-
moll concerto; J. S. Bach: Herzlich tut
mich verlangen korálelõjáték; J. S.
Bach: c-moll Prelúdium és fúga; J. S.
Bach: e-moll Triszonáta III. tétel; J. S.
Bach: G-dúr Prelúdium, fúga és variá-
ció; Franck: Piéce héroique; Dubois:
Toccata; Kodály Zoltán: Missa brevis
(Glória)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan, adományaikat köszö-
nettel fogadjuk.

Besnyõi hangverseny

Dicsõség az úrnak
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Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, június
5-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 20. szám rejtvényének megfejtése: �Rigó-

kórus fenn a fán, Nektek énekel talán, Gyer-
meknapra zengenek ünnepi karénekek.�
A Fáma Könyvkereskedés ajándékát nyerték:
Szili Sándor, Kossuth L. u. 56. I. em. 5.;
Némethné Boda Éva, Kazinczy kr t. 7. I/5.;

Glozer Istvánné, Szabadka u. 6/a.;
Steinbinder Sándorné, Gébics u. 22.; 
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyerték: Gombor Gábor, Dózsa Gy. út 1-3.
IX/65.; Rendek Balázs, Iskola u. 24. g
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Köszöntõ pedagógusnapra
Sass Ervin versébõl idézünk

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Alapvetõ életfolyamatainkhoz, meg-
felelõ kötõszöveti struktúrához, az
erek felépítéséhez Rendszeres napi
60-100 mg C-vitamin bevitele szük-
séges.  Betegség,  s t ressz ,  te r-
hesség, szoptatás, dohányzás az
igényt megnöveli.

Tél végén, a tavaszi hónapokban
gyakran e lõ fordu l  a  C-v i tamin
hiányos állapot, amikor is csökken a
szervezet C-vitamin tar talma.

Erre utaló tünetek lehetnek: fer-
tõzõ betegségekre való fokozott
hajlam, fáradtság, meglassultság,
fogínyvérzés.

Hazai táplálkozás mellett meg-
felelõ vegyes étrenden is felléphet,
mivel a zöldségek C-vitamin tar tal-
ma ilyenkor csökken, a szervezet
igénye nõ.

Friss C-vitamin források: saláta,
zö ldhagyma,  re tek ,  k ína i  ke l ,
paradicsom, zöldpaprika, paprika.

Szent-Györgyi Alber t 64 évvel
ezelõtt paprikából izolálta elsõként a
C vitamint. Ezér t a felfedezéséér t
késõbb orvosi Nobel díjat kapott.

A C-v i tamin hõre és levegõre
érzékeny, ezér t hosszú fõzéskor,
kevergetéskor elbomlik. Tekintettel
ama, hogy a bevitt C-vitamin feles-
leg a  veséve l  k iü rü l ,  tú l zo t t
fogyasz tása vesekõképzõdésre
hajlamosíthat. Nagyon fontos, hogy
a C-vitamin egyes alvadásgátló gyó-
gyszerek hatását teljesen megszün-
teti!

Szív, tüdõ betegségben, thrombo-
s isban szenvedõk a  C-v i tamin
szedése elõtt kérjék ki háziorvosuk
véleményét

Dr. Kiss Éva

Magyar felfedezés:
a C-vitamin
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Magas mûveltséget, gyors gondolko-
dást, fantáziát, alkalmazkodóképessé-
get igénylõ, kéthetente jelentkezõ já-
ték egy mûsorvezetõvel és egy játé-
kossal. A játék lényege, hogy a játé-
kos a kiinduló, elsõ szintrõl minél fel-
jebb jusson, egészen a hetedikig, ahol
a nyereménye 50 000 Ft, a következõ
fordulóban pedig 100 000 Ft.

Az elsõ szinten a játékvezetõ által feltett
kérdésre egy helyes választ kell adni,
amely révén a játékos feljut a második
szintre, ahol már két helyes válasz szük-
séges a továbbjutáshoz. Minél magasabb
szintre jut a játékos, annál több helyes
választ kell adnia, különben kiesik. A
rendelkezésre álló idõ alatt rossz vála-
szokat is lehet adni, a játékvezetõ dönt
arról, hogy mely találatokat fogadja el. 

A játékos minden szinten szabadon
dönthet arról, hogy tovább játszik vagy
elviszi az adott szint nyereményét.
Amennyiben tovább játszik, helytelen
vagy kevés helyes válasz esetén nyere-
mény nélkül távozik.

Ezen a héten Sándor István lesz a játé-
kosunk, aki nyugdíjas, nagyon szeret ol-

vasni, hobbija a festészet, és különösen
érdekli Gödöllõ története.

Mûsorainkkal kapcsolatban várjuk ész-
revételeiket, javaslataikat. Adásnap: pénte-
ken és kedden 18 órától. Címünk: Gödöllõ
Városi Televízió, 2103 Gödöllõ, Páter Ká-
roly u. 1, e-mail címünk: gtv@freemail.hu,
tel: 28-522-037, SMS: 30-9926-713

2001. június 1-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA,
képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 Részlet Herczenik Anna
diplomahangversenyébõl
18:27 GYERMEKNAP 2001,
összefoglaló a rendezvényekrõl
18:40 TÜKÖR-KÉP, színház
18:50 TEHETSÉGEK, Karsai Márton
18:55 FEL A HETEDIKRE,
mûveltségi vetélkedõ

Terítéken: gesztenyés borda

A különleges ízek kedvelõinek

Fel a hetedikre, mûveltségi vetélkedõ 100 000 Ft-ért

Mûsorvezetõ: Csatári Bence

Hozzávalók: 800 g ser-
téscomb, 30 g vaj, olaj, só,
bors, 1 ágacska kakukkfû,
70 db gesztenye, 2-3 dl hús-
leves

Készítés: a húst meg-
mossuk,gyengén megsóz-
zuk és sonkaszerûen meg-
kötözzük. Egy tûzálló tálat
kivajazunk, beletesszük a
húst, tetejét meghintjük
õrölt borssal, megkenjük vékonyan olaj-
jal és forró sütõben minden oldalán hirte-
len megkapatjuk. Hozzáadjuk az ágacska
kakukkfüvet vagy az õröltet, aláöntünk
egy kevés húslevest, mérsékeljük a tüzet
és gyakori locsolgatás mellett félig kész-
re sütjük.

Közben a bevagdosott és forró sütõ-
ben elõsütött gesztenyét meghámoz-

zuk, hártyáitól megtisztítjuk, a hús
mellé dobjuk, ráöntjük a maradék hús-
levest, lefedjük és puhára pároljuk. Ha
a gesztenye megfõtt, kiszedjük a hús-
lébõl, melegen tartjuk, a húst pirosra
sütjük. A visszamaradt húslét méz sû-
rûségûre beforraljuk és megöntözzük
vele a felszeletelt sültet.

Gesztenyével körítve, forrón tálaljuk.

Gasztronómiai rovatunk minden
héten valamilyen érdekességgel
szeretné meglepni önöket. Idõrõl
idõre meglátogatunk egy étter-
met, hogy a szakma is elmond-
hassa a véleményét, és egyúttal
megossza önökkel egyik ételé-
nek receptúráját. Ebben a rovat-
ban azonban más ételek leírását
is megtalálhatják, hiszen szer-
kesztõségünk tagjai sem vetik
meg a kulináris élvezeteket. Per-
sze örömmel várjuk az önök re-
ceptjeit, amelyekrõl úgy gondol-
ják, hogy szívesen megosztanák
olvasótársaikkal. A recepteket és
ha van, az ételekrõl készült fotó-
kat a 2101 Gödöllõ, pf. 385-ös
címre várjuk.

Trafo Club (Palotakert, nyitva
19�04-ig; web: www.trafoclub.hu;
e-mail:  infotrafoclub.hu). A
sörözõ nyitvatartása: hétfõ
kivételével minden nap 16-tól 24
óráig.

Május 31.: Hetedik Rolling Rock
amatõr asztal i tenisz-bajnokság.
Június 1.: Junkies, Bomber. Június
2.: Pop Szombat: Funkytól az elek-
tronikus tánczenéig� Red Bull &
Jim Beam féláron! Június 3. :
Lecsapunk a kislapáttal .  A
Körszínpad elõadása (Az Országos
Diákszínjátszó Fesztiválon második
helyezést ért el). Június 7.: Czosnek
(Pl), Hatóságilag Tilos, Barackca,
The Snobs. Június 8.: VHK, Világfa.
Június 9.: Pop Szombat: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Június
14.: Csocsóbajnokság. Június 15.:
Superbutt ,  Inner Smile,  Insane,
Dolby Buster.  Június 16.:  Pop
Szombat: Funkytól az elektronikus
tánczenéig�
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Áru Gödöllõ Vác
Burgonya (Ft/kg) 80 85
Újburgonya 220 230
Új kelkáposzta 170 190
Sárgarépa (Ft/kg) 260 260
Új sárgarépa (Ft/csomag)130 140
Saláta (Ft/db) 50 60
Paradicsom 340 370
Édespaprika (Ft/db) 60 65
Erõspaprika 50 55
Uborka (Ft/kg) 140 150
Tök (Ft/kg) 140 145
Vöröshagyma (Ft/kg) 100 110
Lilahagyma (Ft/Kg) 130 140
Karalábé (Ft/db) 65 70
Karfiol (Ft/Kg) 160 170
Tojás (Ft/db) 20 22
Vegyesméz (Ft/kg) 840 850
Akácméz (Ft/kg) 980 980
Alma (Ft/kg) 50-120 60-120
Narancs 260 275
Citrom (Ft/kg) 290 300
Banán 200 210
Kiwi (Ft/db) 45 50

Lomtalanítás, konténerek kihelyezése
június 01.: Arany J u-ba (Csokonai u. sarok) 1 db; Észak u-ba (Kölcsey u. sarok) 1 db; Kölcsey
u-ba (Eperjes u. sarok) 1 db; Kölcsey u-ba (Hegedûs u. .Nagyvárad u. közé) 1 db; Komáromi u-
ba (Hegedûs u. sarok) 1 db; Komáromi u-ba (Eperjes u. sarok) 1 db; Komáromi u-ba a Szabadság
u. felé 1 db; Komáromi u-ba Észak u. sarok 1 db; Remény u. 8. sz. elé 1 db
június 06.: Remény u. (Hajó u. sarok) 1 db; Babati u. (Csanak u. sarok) 1 db; Csanak u. (Szív u.
sarok)1 db; Csanak u. (Présház u. sarok) 1 db; Mohács u. 37. sz. elé 1 db; Gellért u. - Mohács u.
sarok l db; Mohács u-ba (Szent Gellért u. Iskola u. közé) 1 db; Szent Gellért u. - Hõs u. sarok 1
db; Hõs u. - Iskola u. sarok 1 db
június 08.: Tisza u. - Sajó u. sarok 1 db; Teleki Pál tér a buszmegállóval szemben 1 db; Duna u.
20. sz. elé 1 db; Duna u 8/b sz. elé 1 db; Asbóth u.28. sz. elé 1 db; Asbóth u.4. sz. elé 1 db;
Asbóth u.14. sz. elé 1 db; Dobó K. u. - Iskola u. sarok 1 db; Dobó K. u-ba (Szent Gellért u. - Isko-
la u. sarok) 1 db
június 11.: Szent Gellért u-ba Dobó K u. sarok 1 db; Dobó K u. 28. sz. elé 1 db; Dobó K u. 13.
sz. elé 1 db; Alkotmány u. - Zászló u. sarok 1 db; Alkotmány u.16.sz. elé 1 db; Alkotmány u.6.
sz. elé 1 db; Iskola u. - Batthyány u. sarok 1 db; Szent Gellért u. - Batthyány u. sarok 1 db; Bat-
thyány u. - Zászló u. sarok 1 db
Június 13.: Batthyány u. 132. sz. elé 1 db; Batthyány u. 102. sz. elé 1 db; Batthyány u. 76. sz. elé
1 db; Batthyány u. - Dankó u. sarok 1 db; Batthyány u. - Turul u. sarok 1 db; Szabadság u. - Dár-
da u. sarok 1 db; Batthyány u. - Damjanich u. sarok 1 db; Aulich u. - Balaton u. sarok 1 db ;
Aulich u. - Dankó u. sarok 1 db

PIAC

Június 5-12.: Ezüstkehely Patika
Petõfi S. u. 1/A. Tel.: 416-551

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 2-4.: Dr. Csernai Ferenc,
Mogyoród, Rákóczi u. 7. Tel.: (20) 9457-816

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Gödöllõi Piac Kft. (Gödöllõ, Szabadság út 3.)
pályázatot hirdet az alábbi helyiségcsoport 10 éves
idõtartamra szóló bérleti jogának és további 10 éves
élõbérleti jogának megszerzésére.
A pályázaton a konyha, raktár, mosdó, WC helyi-
ségeket is magában foglaló, mindösszesen 55,64 m2

alapterületû, piaci csarnoképület galériáján lévõ,
kizárólag falatozó céljára mûködtethetõ helyiségcso-
port bérleti joga szerezhetõ meg. Induló ár: havi net-
tó 100.000 Ft.
A pályázati jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a
helyiségcsoport 3 havi bruttó induló bérleti díjának
megfelelõ összeg befizetése a kft. pénztárába és annak
igazolása a jelentkezési határidõben.
A pályázat benyújtásának helye: Gödöllõi Piac Kft.,
Gödöllõ, Szabadság út 3. sz. alatt, a Kft. irodahelyi-
ségében. Határideje: 2001. június 10, 12 óráig. Az
érdeklõdõk részére a pályázatról részletei tájékoz-
tatás kérhetõ Vilhelm Ferenc ügyvezetõtõl szemé-
lyesen, vagy telefonon a 422-019, 422-020, 30/2510-
272-es számon. A bérlemény megtekintése idõpont-
egyeztetéssel.
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
I. SSppoorrtteeggyyeessüülleetteekk  ééss  sszzaakkoosszzttáállyyookk  rréésszzéérree

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

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, az egyesület - szakosztály
létszámát korosztályonként, eredményességét, tervezett költségvetését a 2001. évre,  saját rendezésû versenyeit, a megpályázott
összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét, az 2000. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámo-
lását (az általunk küldött nyomtatványon)

Rendelkezésre álló keretösszeg: 700 ezer forint.

II. Oktatási intézmények sportcsoportjai részéreII. Oktatási intézmények sportcsoportjai részére

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

sportágában.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, a csoport létszámát
korosztályonként, eredményességét, tervezett költségvetését a 2001/2002-es tanévre, saját rendezésû versenyeit,  a megpályázott
összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét, az 2000. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszá-
molását (az általunk küldött nyomtatványon), a felnõtt szakosztály javaslatát, véleményét.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 100 ezer forint.

III. Szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek, egyéb közösségek részére

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

versenyek, sportesemények rendezési költségeinek támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, az egyesület, lakóközösség
és egyéb közösségek sporttevékenységének bemutatását, létszámát, tervezett költségvetését a 2001. évre, saját rendezésû verse-

nyeit, sporteseményeit, a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 900 ezer forint.

A pályázatokat írásban 2001. 06. 30-ig kell eljuttatni 

a Polgármesteri Hivatal  Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.

A pályázatok elbírálásáról -  2001. 09. 30-ig - minden pályázót írásban értesít a

Sportbizottság. 

Gödöllõ, 2001. május 16. Köles László
Sportbizottság elnöke



A hétvégén rendezték meg a
korosztályos országos váltóbajnoksá-
got, melyen minden évben sok atléta
vesz részt. A gödöllõi versenyzõk
eredményeirõl Benkõ Ákos tájékoztat-
ta lapunkat.

A GEAC idén 14 váltóval indult a
bajnokságon. Kettõ aranyéremben
reménykedtünk, egy lett belõle. Az
összteljesítmény alapján a gödöllõi fia-
talok ismét bizonyították, hogy a váltó
mûfajban is ott vannak az ország legjob-
bjai között.

A serdülõ lányok 4×100 m-es váltója
már az elõfutam során is jól futott és elsõ
helyen került be a legjobb nyolc közé. A
döntõben Danis Dóri kezdett és meg-
bízható futással az elsõ három között vál-
totta a csapat leggyorsabb emberét, Vágó
Mónit. Õ közel négyméteres elõnyt
szerzett és jó ütemben adta át a botot Csiba
Edinának. Edina a kanyarban szép és ered-
ményes futással tartotta az elõnyt. Egy jó
váltás és a tartalékként bekerült középtáv-
futó, Kovács Dóri nagyszerû futással
gyõzelemre vitte a váltót. Ugyanezt a szá-
mot az elmúlt évben egy teljesen más
összeállítású GEAC váltó nyerte meg.

A sok jó váltóteljesítmény közül ki
kell emelni a 4x400-as junior lányokat,
akik remek idõeredménnyel úgy lettek
másodikak, hogy a szám hazai klasszisa,
a nyíregyházi Mezei Zita az utolsó
métereken tudta csak megelõzni a 100
gátas Durkó Eliánát.

Eredmények: országos bajnok a 13
éves leány 4x100-as váltó (Danis Dóra,
Vágó Mónika, Csiba Edina, Kovács
Dorottya, felkészítõ-edzõ: Benkõ Ákos,
Csiba Gadanecz György tanítványa).

Ezüstérmet szerzett a 4×400 m-es
junior leány váltó: Szekeres Viktória,
Szeleczky Xénia, Harmati Katalin, Durkó
Eliána. Harmadik lett a serdülõ 4×600-as
leány váltó: Vágó Móni, Csernák Enikõ,

Bakk Ágnes, Kovács Dóri. Bronzérmet
szerzett a serdülõ leány 4×100 váltó:
Bolbás Gyöngyi, Gál Cecília, Fábián
Boglárka. Ugyanez a váltó negyedikként
ért célba a 4×300 m-es versenyben.
Szintén negyedik lett a 4×800-as felnõtt
nõi váltó: Csintalan Erika, Pék Andrea,
Pál Nóra, Kis Gyöngyi.

Hatodik helyezést értek el az ifi lányok
a 4×100 méteres versenyben: Mészáros
Krisztina, Hidas Anna, Hüse Nikolett,
Csintalan Erika, valamint a junior lányok:
Szekeres Viktória, Durkó Eliána,
Szeleczky Xénia, Harmati Katalin. A
junior fiúk a 4×800 méteres váltóban
hatodik helyen végeztek: Szüki Norbert,
Szántai Péter, Nagy Tamás, Dezsõ Ákos.

A junior fiúk négy hetedik helyezést
szereztek: 4×100 m (Holló Miklós,
Szibilla László, Dezsõ Ákos, Szabó
András); 4×200 m (Holló Miklós, Elekes
Péter, Szabó András, Turján Gergõ);
4×400 m (Elekes Péter, Szibilla László,
Dezsõ Ákos, Szántai Péter); 1500 m
(Szüki Norbert, Szántai Péter, Nagy
Tamás, Turján Gergõ).

A GEAC valamennyi váltója bekerült
a legjobb nyolc közé. Ez nem csak
minõséget jelent, hanem számos pontot
hozott az egyesületnek. A gödöllõi
váltókban Benkõ Ákos, Szörényi István
és Gadanecz György tanítványai szere-
peltek sikerrel.

A Honvéd nyílt gyermekversenyén a
következõ eredményeket érték el a
gödöllõi gyerekek: magasugrás: 1. Ritecz
Lilla (136), 3. Fazekas Nikolett (120),
távolugrás: 2. Ritecz Lilla (435), 3.
Fazekas Nikolett (419), 800 m: 4.
Kálmán Anna (2:43,9), távolugrás: 2.
Szeleczky Alex (458), 3. Seregi Dávid
(419), 800 m: Szeleczky Alex (2:35,5);
meghívásos serdülõ leány rúdugrás: 1.
Dús Jetta (310).

-s-
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Atlétika

GEAC-arany a váltó ob-n
A Gödöllõi Tae Kwon Do Egyesület tagjai
Czeba Mihály 3. danos mester vezetésével
az Országos Bajnokság (Hódmezõvásár-
hely ) után ismét nagy sikerrel szerepeltek
május 6-án a Veszprémi Diákolimpián. Az
egyesületet 13-an képviselték, akik 14
éremmel tértek haza. A kiemelkedõ teljesít-
mény mutatja, hogy egyes versenyszámban
csak gödöllõi versenyzõk álltak a dobogó
mindhárom fokán - kiérdemelve a közön-
ség és a sportág vezetõinek elismerését.

Helyezések formagyakorlatban: 1. he-
lyezés: Kovács Bálint, Cserna Gécsa Ben-
ce, Alexandra, Bures Tamás; 2. helyezés:
Szabó Ádám, Szabó Ernõ, Szócsin Kriszti-
án; 3. helyezés: Könyves Márton, Polgár
Bálint.

Helyezések küzdésben: 2. helyezés:
Könyves Márton, Bures Tamás, Szabó Er-
nõ, Szócsin Krisztián.

A sportolóknak nem maradt sok idejük a
pihenésre. A Diákolimpia után két héttel, a
Hatvan Kupán hét sportoló indult küzde-
lemben, akik a következõ eredményekkel
büszkélkedhetnek: 1.: Bures Tamás, Köny-
ves Márton; 2.: Könczöl Gergely; 3.:
Navratil Péter

(ernst)

Tae Kwon Do
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A Pest megyei utcai kosárlabda-baj-
nokság negyedik fordulóját Monoron
rendezték. A versenybíróság és a részt
vevõ játékosok beszámolói alapján az
elmúlt öt év legrosszabb, legszervezet-
lenebb versenyét sikerült összehozni.

A monori rendezõk a megszokott helyszín
helyett egy jóval kisebb területre vitték a
versenyt. Ezért kisebbek lettek a pályák,
több volt az ütközés. A benevezet 64 csa-
pat mérkõzéseire nem biztosítottak pálya-
bírókat, így gyakran játékosok ültek le
jegyzõkönyvet vezetni. A szabályok sze-
rint mindkét csapat sportszerûen bemond-
ja a faultokat, nem kell játékvezetõ. A
mérkõzések nagy része viszont veszeke-

déssel, ordibálással és lökdösõdéssel ért
véget. Volt olyan meccs, ahol összevere-
kedtek a csapatok tagjai. A férfi négyes
korcsoport döntõjét példátlan módon a já-
tékvezetõnek kellett lefújnia. A fent emlí-
tett döntõn egyébként 19 hibát fújt a fel-
kért játékvezetõ. A férfi ötös korosztály-
ban óvások után alakult ki a végleges sor-
rend, mivel a hazai csapatban az egyik já-
tékos jóval fiatalabb volt a megengedett-
nél.

Sajnos ez a verseny nem szolgálta a ko-
sárlabdázás népszerûsítését. A csapatok
keserû szájízzel utaztak haza Monorról.

A véglegesnek tûnõ eredmények a kö-
vetkezõk: F 1-es: 1. Zsíroskenyér, 2. 8 go-
lyó, 3. Száguldó sasok; F 2-es: 1. Erdei
Fuck, 2. Pataky, 3. Sírásók; F 3: Influenza,
2. Szertárkulcs, 3. X-Ray; F 4-es:
Torrente, 2. Farkasok szövetsége, 3.
Online 271; F 5-ös: Budai Traktor, 2.

Filtermat, 3. Gold boys; N 1-es: Kerge ka-
csák, 2. Boszorkányok, 3. Csodacsatárok;
N2: 1. Vadmacskák, 2. Dunakeszi, 3. Ag-
resszív kiskacsák; N 3-as: 1. Földmérõ, 2.
Mink, 3. Dunakavics; Vegyes: 1. Elsõ ge-
neráció, 2. MTE, 3. Nagyváltósúly.

A dobogóra nem került gödöllõi csapa-
tok 1�1 ponttal lettek gazdagabbak. A há-
rompontos versenyben Székely Nóra a
harmadik, Szádvári László a kilencedik
helyet érte el.

Az elmúlt héten helyhiány miatt kima-
radt a gödöllõi fordulót támogatók névso-
ra. A szervezõk ezúton is köszönik a
Gödöllõi Polgármesteri Hivatal, dr.
Nánási Éva jegyzõ, az Ariex Spalding, az
AVON, a Dimensio Kft., az Elegancia di-
vatszalon, a Fuji Foto Centrum, Lipton, a
Madonna Sport és a Renault Kastély Au-
tóház támogatását.

-esztí-
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