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Bálok évadján
Va la ha messze föld rõl is föl ke -
re ked tek, akik te het ték az év -
nek ezen, Víz ke reszt és Ham -
va zó szer da kö zöt ti sza ká ban,
hogy föl ke res vén egy mást, vi -
ga doz za nak a negy ven na pos
böjt elõtt. Ma már nem ennyi re
szi go rú ak ezek a kö tött sé gek,
a bá li sze zon még is dön tõ en a
far sang ide jé re esik. Vá ro -
sunk ban is egy mást kö ve tik a
bá lok. Ké pe ink szom ba ton es -
te ké szül tek két egy idõ ben
zaj ló mu lat sá gon. A Mû ve lõ dé -
si Köz pont ban a Ha jós is ko la
ala pít vá nyá nak meg hí vá sá ra
jöt tek össze a szü lõk és a pe -
da gó gu sok: az is ko la ta nu lói
és meg hí vott mû vé szek mû so -
ra után va cso rá hoz ül tek, majd
jött a tánc haj na lig. A bál be vé -
te le az ala pít vány kasszá ját
gya ra pít ja. Ugya n eb ben az
idõ pont ban a kas tély ban a
gödöllõi lo va sok bá loz tak, a
lovasegyletek tag jai meg hív -
ták e szép sport és fog lal ko -
zás egy ko ri és mai je les mû ve -
lõ it is; elõb bi ek kö zül sze ni or
ta go kat avat tak. A bál véd nö ke
Gémesi György pol gár mes ter
volt, az egyik dísz ven dég
Martonyi Já nos kül ügy mi nisz -
ter, ma ga is lo vas.
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Va la ha messze föld rõl is föl ke re ked tek,
akik te het ték az év nek ezen, Víz ke reszt
és Ham va zó szer da kö zöt ti sza ká ban,
hogy föl ke res vén egy mást, vi ga doz za nak
a negy ven na pos böjt elõtt. Ma már nem
ennyi re szi go rú ak ezek a kö tött sé gek, a
bá li sze zon még is dön tõ en a far sang ide -
jé re esik. Vá ros unk ban is egy mást kö ve -
tik a bá lok. Ké pe ink szom ba ton es te ké -
szül tek két egy idõ ben zaj ló mu lat sá gon.
A Mû ve lõ dé si Köz pont ban a Ha jós is ko la
ala pít vá nyá nak meg hí vá sá ra jöt tek össze
a szü lõk és a pe da gó gu sok: az is ko la ta -
nu lói és meg hí vott mû vé szek mû so ra
után va cso rá hoz ül tek, majd jött a tánc
haj na lig. A bál be vé te le az ala pít vány
kasszá ját gya ra pít ja. Ugya neb ben az idõ -
pont ban a kas tély ban a gödöllõi lo va sok
bá loz tak, a lovasegyletek tag jai meg hív -
ták e szép sport és fog lal ko zás egy ko ri
és mai je les mû ve lõ it is; elõb bi ek kö zül
sze ni or ta go kat avat tak. A bál véd nö ke
Gémesi György pol gár mes ter volt, az
egyik dísz ven dég Martonyi Já nos kül -
ügy mi nisz ter, ma ga is lo vas.

Fo tók: Ma gyar Ber ta lan

Varga István
Nem is tudom,
akad-e olyan em -
ber, aki ne sze ret ne
mulatni. A bál az
erre alkalmas ren-
dezvény. Mi csalá-
dostul szoktunk az
ilyen jellegû mula-
tozáson részt venni, hogy valaki ki ne
maradjon a jóból. Nekem kisebb
gondjaim vannak a tánccal, de a jó
hangulat mindezt feledtetni képes.
Arról nem is beszélve, hogy ezek a
zenés estek alkalmasak ismeretségek,
kapcsolatok kialakítására. 

Szénási Lászlóné
Nem nagyon ked-
velem a bálokat,
mert úgy vélem,
már öreg vagyok én
ehhez. Pá rom mal
már csak nyuga -
lomra vá runk, hogy
este a té vé után
egy jót aludhassunk. Igaz, a gye re kek -
nek ez az alkalom az igazi mu la to zá -
sok  hoz. Õk szerintem ne hagyják ki a
lehetõséget.

Szénási László
Fiatal koromban a
világért nem hagy-
tam volna ki egyet -
len le he tõ sé get
sem, hogy egy jót
mu  lassak és táncol-
jak. Mindig ösz-
szejöttünk a ha ve -
rok kal, fogtuk a hölgyeket, aztán irány

MEKÉRDEZTÜK

Bálok évadján
Szereti Ön a báli mulatságokat?
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a bál. Nagyon hangulatos és rendsz-
erint sokáig tartó farsangokon vettem
részt. Most a fiatalokon a sor, hogy
kimulassák magukat.

Barabás Béla
Mindig részt sze -
ret tem venni az
ilyen jellegû ren-
dezvényeken, mert
a fiatal, igazán
aktív koromat idé -
zi. És rendkívül fe -
ledteti velem a kor
vívmányát, a züllött diszkót. Szóval
annyit tennék hozzá, hogy bulizni,
szórakozni, táncolni mindig is sze ret -
tem, és meg is teszek mindent azért,
hogy bálozzak egyet. Nagyon jól ki -
kap csolódik az ember.

Tóthné Ilona
Szeretek nagyokat
szórakozni, ha idõm
és munkám en gedi.
A bál is erre ad
lehetõséget. A pá -
rom, remélem, idén
is kirukkol va lami
csodálatos program-
mal, ahova a gyerekeket is visszük,
hogy lássák a példát. Ne csak a jelen
zenéjét ismerjék, tudjanak igazán mulat-
ni. Ha tehetném, megtiltanám nekik
még a diszkót. A bál szolidabb és kul-
turáltabb rendezvény.

Kép és szöveg:
hacker

MEGKÉRDEZTÜK



A kas tély ban meg ren de zett lovasbál
egyik dísz ven dé ge Martonyi Já nos
kül ügy mi nisz ter volt, aki a va cso ra
után nyi lat ko zott la punk nak és a vá -
rosi te le ví zi ó nak.

– Gya kor ló lo vas ként van je len a bá lon,
vagy egyéb kö tõ dé se is van vá rosunk hoz
és kör nyé ké hez?

– Így is, úgy is. Ami a lo vag lást il le ti:
har minc öt éve sze re tem ezt a spor tot;
igaz, köz ben tíz évet ki hagy tam. Ma már,
saj nos, nincs rá annyi idõm, mint ré gen,
egy-két sé rü lést is sze rez tem; de ami kor
csak te he tem, ma is lo va go lok. A tér ség -
hez pe dig annyi ban kö tõ döm, hogy 1996
óta Szadán élek, a szom szé dos fa lu ban,
ami kis hí ján már össze nõtt Gödöllõvel.
Na gyon meg sze ret tem a kör nyé ket, a fa -
lut, in nen már nem fo gok el köl töz ni.

– Gödöllõ a múlt szá zad het ve nes éve -
i tõl a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig nagy
sze re pet ját szott Ma gyar or szág kül kap -
cso la ta i ban; a rend szer vál tás óta pe dig
egy re in kább vissza kap ja ezt a sze re pét.
A ha son ló kis vá ros ok nak mi lye nek a le -
he tõ sé ge ik?

– Ha son ló kis vá ros ok ból áll az or -
szág… Ma a kül po li ti ka már nem csak ál -
lam fér fi ak kö zött zaj lik; fõ ként Eu ró pá -
ban, de szer te a vi lá gon is egy re in kább
jel lem zõ, hogy az or szá gos szin tû po li ti -
kai és gaz da sá gi kap cso la tok mel lett elõ -
tér be ke rül az ön kor mány zat ok, ci vil
szer ve ze tek és kö zös sé gek kap cso la ta:
kon ti nen sün ket test vér vá ros ok szá zai há -
lóz zák be. Ter mé sze te sen ma is fon tos a
dip lo ma ták te vé keny sé ge, de a gaz da sá gi
és kul tu rá lis együtt mû kö dés egy re in kább
az ilyen re gi o ná lis kap cso la tok ra épül, és
ez így he lyes. Van nak hát le he tõ sé gei a
ma gyar kis vá ros ok nak; kü lö nö sen, ha –
mint Gödöllõ – tud ják fo gad ni a ven dé -
get, van mit meg mu tat ni uk ne ki.

– Köz ben azon ban a nagy po li ti ka sem
szü ne tel; kör nyé kün kön ép pen az oszt rák
kor mány ala kí tás kö rü li ano má li ák zaj la -
nak. Ma gyar or szág jól vet te az el sõ aka -
dályt; szom ba ton a dip lo má cia mes te ré -
nek ti tu lál ta önt az eu ró pai na pi saj tó.
Ho gyan to vább?

– Aho gyan ed dig: hig gad tan, nyu god -
tan. Na gyon vi gyá zunk ar ra, hogy meg -

véd jük sa ját ér de ke in ket és ér té ke in ket –
eb ben nem va gyunk haj lan dók komp ro -
misszum ra – de vi gyáz nunk kell ar ra is,
hogy ne ve szít sük el a fe jün ket. Kis or -
szág va gyunk, sok min den re oda kell fi -
gyel nünk ezért fon tos, hogy meg fon tol -
tak le gyünk. Úgy ér zem, ed dig ez si ke -
rült – ha nem is min den ki nek tet sze nek a
nyi lat ko za ta ink, in téz ke dé se ink, a
vissza jel zé sek azt mu tat ják, hogy az or -
szág la kó i nak több sé ge meg ért ben nün -
ket és egyet ért ve lünk. Kor má nyunk fel -
ada ta és fe le lõs sé ge, hogy Ma gya ror szá -
got egy re kö ze lebb vigye az Eu ró pai
Uni ó hoz, hogy né hány év egy év ti zed
múl tán a ma gya rok élet szín vo na la meg -
kö ze lít se a nyu gat-eu ró pa i a két. Ezért
dol go zunk; kér jük te hát azok meg ér té sét
és tü rel mét is, akik nem min den ben ér te -
nek egyet ve lünk.

– A nagy po li ti ká ban já rat la nok elõtt
úgy tû nik föl a mai hely zet, hogy egy or -
szág leg ben sõbb ön ren del ke zés éhez tar -

to zó kér dés ben fog lal na gyon mar kán san
ál lást több nem zet kö zi szer ve zet is. Mi -
lyen ten den cia ez?

– A do log en nél ki csit bo nyo lul tabb:
ma már nin cse nek ugya nis „leg ben sõbb
kér dé sek”. Az Eu ró pai Uni ó ban plá ne

nin cse nek, hi szen a
tag ál lam ok alap szer -
zõ dés ben kö te le zik
el ma gu kat bi zo nyos
ér té kek mel lett, amik
meg sér té sét a töb bi
tag ál lam nem tûr he ti
el; sõt jo gi le he tõ ség
van ar ra akár, hogy
fel füg gesszék azon
tag ál lam jo ga it, ame -
lyik meg sér ti eze ket.
A kér dés itt iga zá ból
az, hogy egy ilyen
hely zet mi kor kö vet -
ke zik be; il le tõ leg,
hogy ha egy ilyen
hely zet még csak fe -
nye get, mit tegyen az
Unió. A múlt hé ten
vé gig ar ról vi tat ko -
zott az EU töb bi ti -
zen négy tag ál la ma,
azon nal lép je nek-e a
fe nye ge tõ hely zet -
ben, vagy vár ja nak
ad dig, amíg az új
oszt rák kor mány
eset leg tény le ge sen
meg sér ti pél dá ul az
em be ri jo go kat, és

ak kor al kal maz za nak szank ci ó kat. A
dön tés is mert: azon nal lép tek, ez zel
meg pró bál va meg aka dá lyoz ni a oszt rák
nép pár ti–sza bad ság pár ti ko a lí ció lét re -
jöt tét. Már tud juk: ez nem si ke rült; most
azt vár ják, mit tesz az oszt rák kor mány.
Ép pen azt te szik te hát, amit mi kez det -
tõl fog va szor gal maz tunk: meg vár ni a
kor mány prog ra mot és a tény le ges cse le -
ke de te ket, s csak ak kor lép ni, ha az
oszt rák kor mány cse le ke de te i ben tény -
leg meg je len nek azok a ve szé lyes gon -
do la tok – az ide gen gyû lö let pél dá ul –
ami tõl tar ta nak. Ter mé sze te sen, az egy
pil la na tig sem két sé ges, hogy Ma gyar -
or szág me lyik ol da lon áll – még egye lõ -
re kí vül ál ló ként is –: egy ér tel mû en az
eu ró pai ér té kek mel lett kö te lez zük el
ma gun kat. Ha Auszt ria kor má nya meg -
sér ti eze ket, a mi vá lasz lé pé sünk sem
ma rad el.

M. B.
Fotó: a szerzõ
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Ma már nincsenek legbensõbb
kérdések

Martonyi János lovaglásról, Gödöllõrõl, külpolitikáról

Martonyi János: Ahogyan eddig, higgadtan, nyugodtan



Az Or szág gyû lés If jú sá gi- és Sport bi -
zott sá gá nak tör vény mó do sí tó ja vas la -
tá ból idé zünk: „A Ház sza bály 85 § (2)
be kez dé se alap ján az Or szág gyû lés If -
jú sá gi és sport bi zott sá ga a sze mé lyi
jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti
fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. Évi
CXXVI. Tör vény mó do sí tá sá ról szó ló
ja vas la tot nyújt ja be: 2000 évi... tör -
vény a sze mé lyi jö ve de lem adó meg -
ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del -
ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló
1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá -
ról; 1. §. A sze mé lyi jö ve de lem adó
meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren -
del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról
szó ló 1996. évi CXXVI. tör vény 4. § (1)
be kez dé se új m) pont tal egészül ki:
m) a Nép sta di on és Lé te sít mé nyei
Köz pon ti Edzõ tá bor va gyon ke ze lé sé -
ben lé võ Bu da pest Sport csar nok új já -
épí té si prog ram ja.” A té má ban
Gémesi György, mint a bi zott ság al el -
nö ke tar tott – mind a kor mány párt ok,
mind az el len zék so ra i ban tet szést
ara tó – ve zér szó nok la tot, ame lyet
alább ol vas hat nak:

„Tisz telt El nök úr, Tisz telt Ház! Anyag és
szel lem ta lál ko zá sa jel lem zi a T/ 2036-os
tör vény ja vas la tot. Ami kor a Bu da pest
Sport csar nok ször nyû pusz tu lá sá ról, vagy

ép pen az új já épí tés le he tõ sé gé rõl be szé -
lünk, ak kor az anyag ról, az anya gi ak ról
kell be szél jünk. Ar ról, hogy az or szág nak
mi ha ma rabb szük sé ge van egy új sport -
csar nok ra, egy új bá zis ra; ar ról, hogy a
ma gyar sport el vesz tet te egy bás tyá ját, s
he lyet te mi nél ha ma rabb újat kell emel ni.
Szá mom ra nem két sé ges, mert sen ki szá -
má ra nem le het két sé ges, hogy az If jú sá gi
és Sport bi zott ság önál ló in dít vá nya egy -
han gú he lyes lés re ta lál majd – mert egy -
han gú he lyes lés re kell ta lál jon. Ezt kí ván -
ja ugya nis a sport szel le me.

A sport tól ugya nis mind ig is ide gen
volt a po li ti ka meg osz tott sá ga. Pon to sab -
ban szól va: a sport mind ig is ide gen ma -
radt a po li ti ká tól. Még azok ban az idõk -
ben is, ami kor egyes sze mé lyek, egyes
pár tok a sa ját nép sze rû ség ük nö ve lé sé re
akar ták fel hasz nál ni a ma gyar sport vi lág -
ra szó ló ered mé nye it. Ez iga zán so ha sen -
ki nek nem si ke rült, nem is si ke rül he tett. A
ma gyar spor tot sen ki nem tud ta sa ját cél -
ja i ra ki sa já tí ta ni, mert spor to ló ink, nagy -
sze rû ered mé nye ik, és nem utol só sor ban
nagy sze rû sze mé lyi sé gük mé lyen ben ne
él nek a ma gyar nép szí vé ben, lel ké ben. Ez
a sze re tet nem ki kény sze rí tett, nem mes -
ter sé ge sen szí tott ér zés – ezért a sze re te -
tért éve ken, év ti ze de ken át, nap mint nap
na gyon ke mé nyen meg dol goz tak ví vó ink,
ka jak-ke nu sa ink, ököl ví vó ink, at lé tá ink,
csel gán cso zó ink, és még hosszan so rol -

hat nám Balczó
And rás tól Al bert
Fló ri á non ke resz tû
Kõ bán Ri tá ig a sort.

A pár tok sze re pe
– kü lö nö sen a ha -
tal mon lé võ pár to ké
– ar ra szo rít ko zik,
ar ra kell szo rít koz -
zon, hogy a ma gyar
sport nak, a ma gyar
kul tú ra szer ves és
el vá laszt ha tat lan
ré szé nek, or szá -
gunk egyik si ker -
ága za tá nak, nem -
zet kö zi is mert sé -
günk egyik leg fon -
to sabb össze te võ jé -
nek meg ad ja a
szük sé ges és mél tó
hát te ret.

Csak két pél dát hadd em lít sek a nem -
zet kö zi is mert ség rõl: a ma gyar sport ve -
ze tõk nek a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott -
ság ban és a Nem zet kö zi At lé ti kai Szö -
vet ség ben be töl tött sze re pét. Bi zo nyá ra
va la mennyi kép vi se lõ tár sam tisz tá ban
van az zal, hogy e két sport szer ve zet a vi -
lág va la mennyi ci vil és po li ti kai szer ve -
ze tét is fi gye lem be vé ve na gyon elõ ke lõ
he lyen áll, ha a tag or szág ok szá mát, és az
ezen ke resz tül gya ko rolt nem zet kö zi ha -
tá sát vizs gál juk. E két szö vet ség ép pen
ezért ko moly gaz da sá gi és tár sa dal mi be -
fo lyás sal ren del ke zik. Nos, az elõb bi nek
Gyu lai Ist ván ré vén ma gyar szak em ber a
fõ tit ká ra, az utób bi ban pe dig Schmitt Pál
az el sõ al el nö ki posz tig vit te, most pe dig
eséllyel ké szül rá, hogy a vi lág vi szony -
lat ban is ki emel ke dõ po zí ci ót, a NOB el -
nö ki po zí ci ó ját pá lyáz za meg. En ged jék
meg, hogy ezt az al kal mat is meg ra gad -
jam an nak a hang sú lyo zás ára: a ma gyar
po li ti kai élet nek min den tá mo ga tást meg
kell ad nia ah hoz, hegy em lí tett sport ve -
ze tõ ink a he lyü kön ma rad has sa nak vagy
ép pen még elõ rébb lép je nek.

A két kér dés egy tõ rõl fa kad. Ne ve ze -
te sen ar ról, hogy a ma gyar sport va la -
mennyi ünk kö zös ügye. A Bu da pest
Sport csar nok új já épí té sé re fel ajánl ha tó
egy szá za lé kok ügyé vel kap cso lat ban pe -
dig mi, az or szág gyû lés kép vi se lõi, a kü -
lön bö zõ par la men ti pár tok tag jai le he tõ -
sé get ka punk ar ra, hogy át él jük, mi lyen
is az, ami kor min den ki egy cé lért húz,
ami kor min den ki egy for mán át ér zi egy
ügy fon tos sá gát, és min den ki meg te szi a
ma ga szint jén a tõ le tel he tõt. Pont úgy,
mint ahogy pár tok tól füg get le nül va la -
mennyi en egy for mán szok tunk örül ni, ha
spor to ló ink újabb el sõ sé get ér nek el a vi -
lág ver se nye ken.

Tisz telt kép vi se lõ tár sa im! A tör vény ja -
vas lat meg sza va zá sá nál azok tegyék fel a
ke zü ket, akik egy-egy ma gyar sport si ker
kap csán amúgy is a le ve gõ be szok tak
csap ni az ök lük kel, de leg aláb bis össze -
ve rik a te nye rü ket. Spor to ló ink az év
min den nap ján te szik a dol gu kat, hol az
edzõ ter mek ben, hol a ver se nye ken igye -
kez nek száz szá za lé ko san tel je sí te ni.
Höl gye im és Ura im! Most raj tunk a sor!
Kö szö nöm fi gyel mü ket!”

A ja vas la tot a kép vi se lõk nagy több -
ség gel meg sza vaz ták. g
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Egy százalék a Sportcsarnokért
Gémesi György vezérszónoklata a Parlamentben

A magyar sport valamennyiünk közös ügye Fotó: archív



A z egye sü let 1989-ben ala kult, öt klub
kö zel há rom száz nyug dí ja sá nak el ha -

tá ro zá sá ból. Az ala ku ló köz gyû lé sen
alap sza bály ba rög zí tet tük cél ja in kat, fel -
ada ta in kat. Az alap sza bályt – a kö rül mé -
nyek hez al kal maz kod va – már több ször,
leg utol já ra 1999. de cem ber 1-jén ren de -
zett köz gyû lé sen mó do sí tot tuk.

1991-ben. Gödöllõ vá ros ön kor mány -
za tá val és pol gár mes te ri hi va ta lá val kö -
tött meg ál la po dá sunk – amely ben rög zí -
tet tük azt, amit köl csö nö sen egy más tól
vá runk - élõ és ki egyen sú lyo zott.

A gödöllõi mû ve lõ dé si köz pont ve ze -
tõ sé ge el sõ pil la nat tól min den ben se gít,
nél kü le ne he zen bol do gul nánk és ér nénk
el ered mé nye ket. To váb bi tá mo ga tó ink ra
az idei év ben is szük sé günk van. Így a
Tormay Kár oly Egész ség ügyi Köz pont
ve ze tõ sé gé tõl egy, a nyug dí ja so kat érin tõ
egész ség ügyi an két meg ren de zé sé hez ké -
rünk se gít sé get.

Tá mo ga tó ink kö zé tar to zik a Lo kál -
pat ri ó ta Klub, a For rás Szo ci á lis és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá lat, a Fá ma Köny ves -
bolt, a Sissi Di vat üz let, a Hungarostya
Kft., to váb bá mind azok se gít sé gé re szá -
mí tunk még, akik ré geb ben tá mo gat tak
és se gí tet tek min ket.

Egye sü le tünk a Ma gyar Nyug dí ja sok
Egye sü le te i nek Szö vet sé gé tõl a 10 éves
év for du ló al kal má ból dísz ok le ve let ka pott.

Az egye sü let ve ze tõ sé gé nek te vé keny -
sé ge sok irá nyú: össze fog ni, ko or di nál ni a
klu bok mun ká ját; a se gít ség re szo ru ló kat
meg fe le lõ hely re irá nyí ta ni; a kö zös ség -
bõl le ma ra dók kal, a szo ci á lis ott ho nok la -
kó i val, va la mint a 90 éven fe lü li ek kel
rend sze res kap cso lat tar tás, fog lal ko zás;
kö zös ség te rem tõ kul tu rá lis prog ra mok
szer ve zé se, meg tar tá sa. A vá ros min den
nyug dí ja sa szá má ra ha gyo má nyo san
Nyug dí jas Nap ren de zé se; egész ség ügyi
an két szer ve zé se; au tó bu szos szín há zi és
ope ra lá to ga tás; az or szág kü lön bö zõ he -
lye i rõl ér ke zõ nyug dí jas cso por tok fo ga -
dá sa, vá ros unk be mu ta tá sa, igény sze rint;
test vér vá ros aink nyug dí ja sa i val to vább ra
is jó kap cso lat fenn tar tá sa, ápo lá sa.

A vá ros nak és in téz mé nye i nek gaz dag
mil len ni u mi prog ram ja in va ló rész vé tel
mel lett, sa já tos és sze rény le he tõ sé ge ink
ki hasz ná lá sá val. önál ló mû so rok, prog ra -
mok szer ve zé se. Klub ja in kat kér jük: le he -
tõ sé gük sze rint fog lal koz za nak a mil len ni -

u mi ese mé nyek kel, té mák kal. A Pe da gó -
gus Klub élen jár ezen a té ren, mert az ott
el hang zott „Ár pád- há zi szen tek” c. elõ -
adás szin te nyi tá nya volt az ün ne pi évünk -
nek. Feb ru ár 21-én az Ál ta lá nos (te rü le ti)
klub ban A Szent Ko ro na vi szon tag sá gai,
feb ru ár 28-án az Éle tet az évek nek klub -
ban „1896” mil len ni u mi ese mé nye és em -
lé kei” c. elõ adás hang zik el. Ter ve ink ben
sze re pel a kö ze li kör nyék tör té nel mi he -
lye i nek fel ke re sé se (Babatpuszta Ár pád-
ko ri fa lu, a mogyoródi csa ta szín he lye,
Cinkota evan gé li kus temp lom és te me tõ,
hévízgyörki Ár pád-ko ri temp lom meg te -
kin té se stb.). Má jus el sõ nap ja i ban ki rán -
du lás Passauba – Gi zel la ki rály né sír já nak
meg ko szo rú zá sa. Szep tem ber ben a tör té -
nel mi em lé kek ben gaz dag Bur gen land,
Güssing (Németújvár) Oberwart (Fel sõ õr)
meg lá to ga tá sa.

A mû ve lõ dé si köz pont tal kö zö sen
1992 óta mû köd tet jük a Gödöllõi Aka dé -
mi át. Az ak kor meg fo gal ma zott ter ve ink
meg va ló sul tak. Ma gá ért be szél az a tény,
hogy az idei év ben a XVII. és XVI II. fél -
évet ter vez zük meg tar ta ni. A XVII. fél év
te ma ti ká ja már kéz ben van. Eb ben egy
elõ adás sze re pel a ket tõs hon fog la lás ról,
Ráckevén az Ár pád Mú ze um meg te kin -
té se va la mint a ju ni á li son a hon fog la lás
ko ri lovasbemutató szin tén az ün ne pi év
ese mé nye lesz. A XVI II. fél év re ter vez -
zük a Ma gyar Ki rály ság he lye Eu ró pa
kö zép ko ri tér ké pén c. elõ adás so ro za tot.

Sze rez nénk egy kis gyûj tõ mun kát aján -
la ni nyug dí ja sa ink nak: ke res se nek olyan
föld raj zi he lye ket ha zánk ban, vagy szom -
szé da ink nál (vá ros, vá ros rész, egyéb föld -
raj zi ob jek tu mot) mely nek ne vé ben ré gi
ki rá lya ink, ve zé re ink vagy tör té nel mi ese -
mé nyek sze re pel nek. Pl.: Vácszentlászló,
Bé kás me gyer, vagy Po gány völgy. A gyûj -
te mé nyek ki ér té ke lé se a Nyug dí jas Na pon
tör té nik, ahol könyv vel ju tal maz zuk a leg -
ered mé nye sebb gyûj tõ ket.

Ter ve ink kö zött sze re pel az idõs ko rú -
ak in for má ci ós iro dá já nak tag szer ve zé se,
mely ben a vá ros kö zel öt ezer nyug dí ja sá -
nak sze rez nénk le he tõ sé get biz to sí ta ni
gond ja ik, prob lé má ik könnyebb meg ol -
dá sá hoz, az aláb bi te rü le te ken: még ak tív
idõs ko rú ak mo bi li zá lá sa, egy más se gí té -
se; mun ka le he tõ sé gek fel ku ta tá sa, köz -
ve tí té se; men tál hi gi é nés, jo gi ta nács adás. 

Vass Károlyné
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Idõsek millenniuma
Gödöllõ Vá ros Nyug dí jas Egye sü le té nek mun ka ter ve 2000- reHÍREK

1 százalék
Ön is segíthet céljaink meg-
valósításában, ha a Montágh Imre
Sérült Gyermekekért Közalapít -
ványnak ajánlja fel személyi jöve -
delemadójának 1 százalékát. Az
alapítvány célja, hogy a sérült gyer-
mekek (enyhe, közép és súlyos értel-
mi fogyatékos, mozgássérült, autista,
stb.) számára az élet különbözõ
területein segítséget nyújtson.
Kiemelt feladat a Gödöllõ Város
Önkormányzata által használatba
adott ingatlanon folytatott gyógylo-
vaglás, mozgássérült és autista gyer-
mekek számára. Az országban
egyedülálló, hogy nonprofit szervezet
adományokból tart fenn egy erre alka-
lmas terápiás lovat és a rászorulók
térítésmenetesen vehetik igénybe a
szolgáltatást. Célunk a fogyatékos
gyermekek számára kulturális és
sportrendezvények szervezése, a
szükséges anyagi feltételek biz-
tosítása és a fogya tékos fiatalok reha-
bilitációs foglalkoztatásának
elõsegítése. Számlaszám: 14100062.
Adószám: 18678187-1-13.

Dr. Bucsyné Prém Katalin

A Ma gyar Or vo si Ka ma ra gödöllõi
szer ve ze te öt év vel ez elõtt lét re hoz ta
az egy kor Gödöllõn élõ hí res se bész -
pro fesszor ról el ne ve zett Dr. Lum -
niczer Sán dor Ala pít ványt, mely
1999-ben köz hasz nú vá vált. Így le he -
tõ ség nyí lik ar ra, hogy vál la la tok, cé -
gek, gaz da sá gi tár su lá sok és ma gán -
sze mé lyek adó juk 1 szá za lé kát fel -
ajánl hat ják a Dr. Lumniczer Sán dor
Ala pít vány szá má ra. A he lyi or vo si ka -
ma ra ve ze tõ sé ge és az ala pít vány ku ra -
tó ri u má nak tag jai vá ros unk köz tisz te -
let ben ál ló or vo sai, akik nek jó rá lá tá -
suk van az egész ség ügy min den te rü le -
té re. Is me rik a kró ni kus pa na szo kat, és
hoz zá juk jut nak el el sõ ként a vész jel -
zé sek. Egy csa lád min den anya gi le he -
tõ sé gét ki me rít he ti a vá rat lan sú lyos
bal eset, a rit ka és csak kül föld ön ke zel -
he tõ be teg ség. Eh hez a hu ma ni tá ri us,
ka ri ta tív te vé keny ség hez kér jük az
Önök se gít sé gét adó juk 1 szá za lé ká nak
fel aján lá sá val. A Lumniczer Ala pít -
vány nak a múlt év ben még csak kor lá -
to zott anya gi le he tõ sé gei vol tak (egy

Folytatás a 7. oldalon



„Fáj da lom mal tu dat juk, hogy Danku
Mik lós nyu gal ma zott matemetika, fi zi -
ka, ének sza kos ál ta lá nos is ko lai ta -
nár, sze re tett édes apánk, 2000. feb ru -
ár 02-án éle té nek 74. esz ten de jé ben
rö vid szen ve dés után ha za ér ke zett Te -
rem tõ jé hez. Is ten nek le gyen há la és
di csõ ség! A gyá szo ló csa lád”

Meg ren dül ten fo gad tuk a hírt: Mik lós
bá csi meg halt. Hi he tet len hit tel és erõ vel
sze re tett vol na még él ni, bár tud ta, hogy
a ve szé lyes kór ból csak a „cso da” gyó -
gyít hat ja meg.

Tornyospálcán szü le tett, eb ben a köz -
ség ben tér örök nyu ga lom ra is. A ma te -
ma ti ka, fi zi ka, ének sza kos ta nár
Pócspetriben kezd te pá lya fu tá sát. Ott,
ahol igen nagy szük ség volt hi té re, a fa -
lu si em ber meg ér té sé re, tisz te le té re és
se gít sé gé re. Azt val lot ta, hogy a ta nár ta -
nít vá nyai ne ve lõ je, se gí tõ je le gyen a szó
leg ne me sebb ér tel mé ben. Se gít se elõ elõ -
me ne tel üket, a to vább ta nu lást. E ne ve lõ
mun ka köz ben ne fe led kez zen meg a
gye re kek szü le i nek ne ve lé sé rõl, ha gyo -
má nya i nak ápo lá sá ról sem. Ezért szer -
vez te és ve zet te a gyer mek és fel nõtt

ének ka ro kat, a tánc cso por to kat, a ze ne -
ka ro kat, az or szág já ró ki rán du lá so kat, az
es ti „dol go zók is ko lá ját”. Na gyon jól tu -
dott gaz dál kod ni ere jé vel és jól tud ta be -
osz ta ni min den per cét is ko lá ja ér de ké -
ben. Éle té vel, ne ve lõi te vé keny sé gé vel,
mun ka bí rá sá val, el hi va tott sá gá val pél dát
mu ta tott kol lé gá i nak és azo kat is meg
tud ta nyer ni e ne mes fel adat hoz. Ezt a
meg tisz te lõ, fel eme lõ ne ve lõi mun kát
foly tat ta szü lõ fa lu já ban, majd Kislétán és
Gödöllõn, a mai Ha jós is ko la igaz ga tó ja -
ként.

Nyug dí jas éve i ben is ta ní tott az Er kel,
a Damjanich is ko lá ban és Mo gyo ró don.
Kor re pe tált, mert hív ták, szük ség volt rá
és Õ szí ve sen ment. To vább ra is fi gye -
lem mel kí sér te ta nít vá nya i nak éle tét, elõ -
me ne tel ét és büsz ke volt rá juk.

Fe le sé ge – ta ní tó nõ –, hû sé ges tá ma -
sza és se gí tõ je, át vál lal ta két fi uk ne ve lé -
sét. Az utat, me lyen kö zel öt ven éven át
együtt har col tak, si ke re sen tet ték meg és
hi tü ket is meg tar tot ták.

Nem volt hi á ba va ló. Em lé ke det meg -
õriz zük. Nyu godj bé ké ben, jó ba rá tunk,
ne ve lõ tár sunk!

Barkóczi Ist ván
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Pél dát mu ta tott mun ka tár sa i nak
Danku Mik lós (1926-2000)

csa lád egyé ni fel aján lá sa). Ezen pénz -
bõl egy da ga na tos meg be te ge dés ben
szen ve dõ kis gyer mek szü le it és egy,
csak kül föld ön el vé gez he tõ he ro i kus
mû tét fi a tal pá ci en sét tá mo gat ták je -
len tõ sebb összeg gel. g

A Pa lo ta kert Óvo dá ért Ala pít vány
kö szö ni a szám lá já ra be folyt egy szá -
za lé kos tá mo ga tást, mely nek össze ge
1999-ben 250 ezer fo rint volt. A pénzt
az óvo dai kéz mû ves mû hely fel sze re -
lé sé re for dít juk. Kér jük, to vább ra is
se gít sék mun kán kat ezen a mó don is.
A Pa lo ta kert Óvo dá ért Ala pít vány
adó szá ma: 18669220-1-13. g

Át já ró
Az Át já ró If jú sá gi In for má ci ós és Ta -
nács adó Iro da ak tu á lis aján la ta: nyelv -
ta nu lás, mun ka le he tõ ség kül föld ön
(14-26 éves kor osz tály szá má ra); al -
kal mi mun kák; pá lyá za tok; uta zá si
ked vez mé nyek, fel té te lek, le he tõ sé gek
bel föld ön és kül föld ön; pá lya vá lasz tá -
si ta nács adás (csütürtökönként 17-
18.30-ig). ér dek lõd ni le het: Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont, Át já ró
Gödöllõi If jú sá gi In for má ci ós és Ta -
nács adó Iro da. Tel.: 420-977/109-es
mel lék. Nyit va hét köz nap 13-19 órá ig,
szom ba ton 15-18 órá ig. g

Par lag fû
A Gödöllõi Par lag fû-el le nes cso port
már ci us 1-én 17.30-kor tart ja egye sü -
le ti ala ku ló ülé sét. Vár juk mind azok
je lent ke zé sét, akik ten ni sze ret né nek
azért, hogy a vá ros par lag fû-men tes sé
vál jon. Az alap sza bály-ter ve zet és je -
lent ke zé si lap (azok szá má ra is, akik
nem tud nak el jön ni a gyû lés re) be sze -
rez he tõ Miklósik Már tá nál (tel.: 416-
672), ill. át ve he tõ a hely szí nen 17
órá tól. Ha lász Le ven te ön kor mány za ti
kép vi se lõ, Miklósik Már ta, a par lag -
fû-el le nes cso port kép vi se lõ je. g

Jö võ be te kin tés
Gon do la tok, vé le mé nyek, le he tõ sé -
gek a je len és a jö võ tük ré ben nyug -
díj rend szer rõl, biz to sí tás ról, be fek te -
tés rõl. Elõ adás és be szél ge tés a fen ti
té mák ról a Nagy csa lá dos ok Gödöllõi
Egye sü le te szer ve zé sé ben. Ven dég:

HÍREK

Gödöllõ Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te az 1996.évi 12.szá -
mú ön kor mány za ti ren de le té ben sza bá lyoz ta a „Gödöllõ
Vá ros ért” ki tün te tés ado má nyo zá sá nak rend jét.

„Gödöllõ Vá ros ért” ki tün te tés ado má nyoz ha tó azok -
nak a sze mé lyek nek, akik mun ká juk kal köz meg be csü -
lést ér de mel tek ki, pél dás, ma gas szín vo na lú te vé keny -
sé gük kel hoz zá já rul tak Gödöllõ vá ros fej lõ dé sé hez, jó
hí re nö ve lé sé hez.

„Gödöllõ Vá ros ér t” ki tün te tés ben éven te leg fel jebb
két sze mély és egy kö zös ség ré sze sít he tõ”.

A ki tün te tés át adá sá ra 2000. már ci us 15-én, a Pe tõ fi

Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban ren de zett vá rosi ün nep -
sé gen ke rül sor. 

Tisz te let tel ké rem, se gít se a tes tü let mun ká ját, tegyen
ja vas la tot sze mé lyek re, kö zös sé gek re, aki ket-ame lye ket
mél tó nak tart e ki tün te tõ cím oda íté lé sé re 2000-ben.

Ké rem, hogy ja vas la tát írás ban, rész le tes in dok lás sal
2000. feb ru ár 15-ig szí ves ked jen a Pol gár mes te ri Hi va -
tal Köz ok ta tá si Iro dá já ra el jut tat ni.

Gödöllõ, 2000. ja nu ár 21.
Tisz te let tel:

Gu ba La jos el nök

Gödöllõ Vá ros ért ki tün te tés

A Gödöllõi Cu kor be te gek Egye sü le te
szer ve zé sé ben 2000. már ci us 2-án 18
óra kor a II. Ren de lõ in té zet ben Dr. Kiss
Éva diabetológus láb vizs gá la tot tart.
2000. már ci us 3-án, 10 órá tól ugya nitt
or to pé di ai vizs gá lat, majd Basch Lász ló,
a gyógy ásza ti se géd esz köz szak üz let ve -

ze tõ je és mun ka tár sai szá mí tó gé pes láb -
vizs gá la tot, gyógy ci põ min ta vé telt ren -
dez nek. Azok a cu kor be te gek, akik egy
éven be lül nem vet tek igény be gyógy ci -
põt, most tb-támogatással meg ren del he -
tik ci põ jü ket. Ké rünk min den cu kor be te -
get, a nem egye sü le ti ta go kat is, je lent -
kez ze nek a vizs gá lat ra! Sa ját lá ba i kat
ment he tik meg egy meg fe le lõ gyógy ci -
põ vel! Idõ pont egyez te tés, fel vi lá go sí tás
Nyá ri Istvánnénál az egye sü let el nö ké nél
a 416-315-ös te le fon szá mon. g

Cukorbetegek lába
Ortopédiai vizsgálat

Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 6. oldalról



Erõ szak a csa lád ban cím mel tar tott
elõ adást dr. Sza bó La jos pszi cho ló -
gus a Gödöllõi Men tál hi gi é nés Egye -
sü let csa lád ról szó ló elõ adás so ro za -
tá nak ke re té ben. A be szél ge tés sze rû
elõ adás ra feb ru ár 3-án, 18 órai kez -
det tel ke rült sor a Mû ve lõ dé si Köz -
pont eme le ti ká vé zó já ban.

A csa lá don be lü li erõ szak több fé le mó -
don je len het meg, at tól füg gõ en, hogy ki -
re irá nyul. A múlt év ben el hang zott elõ -
adás a gyer mek-bán tal ma zás ról szólt,
idén a há zas tár si bán tal ma zás ke rült elõ -
tér be, mely le het pszi chés, fi zi kai vagy
sze xu á lis zak la tás. A csa lá don be lü li erõ -
szak rend sze res, vissza té rõ fo lya mat,
amely egy re ve szé lye sebb je len ség gé vá -
lik. Mi u tán a pri vát szfé rá ban tör té nik,
ezért ne héz a nyom kö ve té se.

A szak iro da lom ban már az 1970-es
évek má so dik fe lé ben meg ta lál ha tó a há -
zas sá gok ban elõ for du ló sú lyos, több szö -
rö sen vissza té rõ bán tal ma zás. Ér de kes
tény, hogy sok eset ben már az ud var lá si
sza kasz ban is meg je le nik a nõk sé rel mé -
re el kö ve tett ag resszió, mely ké sõbb a
há zas ság so rán to vább dur vul, és sok
eset ben a há zas társ és a gyer mek bán tal -

ma zá sa együt te sen for dul elõ. Sza bó La -
jos elõ adá sá ban ki fej tet te, hogy szá mos
el mé let igyek szik vá laszt ke res ni az erõ -
sza kos cse le ke de tek oka i ra. Az egyik
ma gya rá zat az al ko ho li zá lást te kin ti a fõ
mo tí vum nak. Az egyéb ként is éret len
alap sze mé lyi sé gû em ber ese té ben az al -
ko hol fel sza ba dít ja az in du la to kat, amik -
nek cél pont ja a há zas társ vagy a gyer -
mek lesz. Egy má sik ma gya rá zat sze rint
a p árok rej tet ten ki egé szí tik egy mást. A
bán tal ma zott fél több ször szin tén éret len
alap sze mé lyi sé gû, ön ér té ke lé si za va rok -
kal küz dõ egyén, aki az eg zisz ten ci á lis
ki szol gál ta tott ság, a társ fe nye ge té sé nek
nö ve ke dé se és re á lis kö rül mé nyei mi att
nem vál toz tat a hely ze tén, ha nem benn -
ma rad a kap cso lat ban.

A meg elõ zés ben na gyon fon tos a pszi -
cho ló gi ai kul tú ra fej lesz té se; ta nács adó
és se gí tõ szol gá la tok lét re ho zá sa; a csa -
lá di élet re ne ve lés so rán a kap cso la ti kul -
tú ra erõ sí té se. A ko rai fel is me rés ben se -
gít sé get nyújt hat nak a vé dõ nõk, a pe da -
gó gu sok és a há zi or vos ok. A leg fon to -
sabb azon ban a meg fe le lõ szak em be rek -
bõl ál ló te am, és a krí zis el há rí tá sá ra ki -
ala kí tott for ga tó könyv lét re ho zá sa.

Szauzer Il di kó
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Erõszak a családban
Elõadás a Mentálhigiénés Egyesület szervezésében

PIAC

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 50 60-68
Sárgarépa (Ft/kg) 80 100-130
Fehérrépa (Ft/kg) 300 500
Zeller (Ft/kg) 200 200-230
Paradicsom (Ft/kg)380-580 -
Káposzta (Ft/kg) 48 48-52
Kelkáposzta (Ft/kg) 66 80
Fokhagyma (Ft/kg) 280 300-370
V. hagyma (Ft/kg) 70 80
Lila hagyma (Ft/kg) 95 80
Lencse (Ft/kg) 320 300
Bab (Ft/kg) 280-320 300-370
Méz 670 680-750
Akácméz (Ft/kg) 880 880
Mák (Ft/kg) 480 -
Dióbél (Ft/kg) 980 -
Alma (Ft/kg) 68-120 120
Körte (Ft/kg) 260-298 300-320
Citrom (Ft/kg) 240 240-250
Narancs (Ft/kg) 118 150
Grapefruit (Ft/kg) 238 -
Banán (Ft/kg) 210 200
Kiwi (Ft/tálca) 198 220
Gomba (Ft/kg) 98-360 380-400
Tojás (Ft/db) 15-18 18-19

Deb re ce ni Ist ván, biz to sí tá si szak em -
ber. Há zi gaz da: Kollárné Jilly Sá ra.
Idõ pont: feb ru ár 21, 17.30, Vá ros há za
föld szin ti nagy ter me. g

Jö ve de lem-ki egé szí té s!
A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal Bu da -
pes ti és Pest Me gyei Igaz ga tó sá ga
össze író kat ke res a 2000. áp ri lis ban sor -
ra ke rü lõ ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi adat -
fel vé tel hez Gödöllõ te rü le té re. Je lent -
kez ni le het az (1) 463-5258, az (1) 463-
5190-es te le fon szám okon, vagy le vél -
ben, il let ve sze mé lye sen az aláb bi cí -
men: KSH Bu da pes ti és Pest me gyei
Igaz ga tó sá ga. Cím: 1119, Bu da pest, An -
dor u. 47-49. V. em. 505-ös szo ba. Je -
lent ke zé si ha tár idõ: 2000. feb ru ár 18. g

Ka ma rai hí rek
Feb ru ár 14., 14 óra: A Mun ka Tör -
vény köny ve mó do sí tá sa. Elõ adó: Dr.
Ré vész Pé ter a PMKIK ál ta lá nos köz -
igaz ga tá si tit ká ra. Hely szín: Gödöllõ,
Dó zsa György út 25. g

MEGHÍVÓ

Folytatás a 7. oldalról

Tisz telt gödöllõi la ko sok! Sze ret ném tá jé koz tat ni Önö ket, hogy a Ma gyar Vö rös ke reszt
Gödöllõi és Or szá gos Szer ve ze te nem szer ve zett olyan jel le gû gyûj tést, amellyel a la ko -
sok ott ho nát ügy nö ki mód szer rel za var nánk. Min den ilyen „ál gyûj tés”-tõl el ha tá rol juk
ma gun kat. Aki a Vö rös ke reszt ne vét fel hasz nál va Önö ket a la ká su kon vagy köz te re ken
ado mányt kér ve meg szó lít ja, az csa ló. Kér jük Önö ket, eb ben az eset ben ér te sít sék ha la -
dék ta la nul a rend õr sé get! A Ma gyar Vö rös ke reszt Gödöllõi Szer ve ze te ado má nya i kat
csak a Test vér vá ros ok u. 2. szám alatt fo gad ja, ahol a pénz ado má nyuk ról hi va ta los
szám lát adunk, bé lyeg zõ vel el lát va! Ha bár mi lyen ész re vé tel ük van, ké rem ér te sít se nek
min ket a 420-372-es te le fon szá mon, ahol üze ne tet is hagy hat nak.

Vass Zol tán te rü le ti kép vi se lõ

FELHÍVÁS

REGIONÁLIS

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.



Meg tar tot ta éves köz gyû lés ét a
Margita 344,2 Tu risz ti kai és Sport
Egye sü let. Var ga And rás el nök egy si -
ke res év ered mé nye it is mer tet te.

A kü lön fé le ter mé szet já ró, ügyes sé gi, tá -
jé ko zó dá si ver se nye ken négy el sõ, két
má so dik, két har ma dik és egy ne gye dik
he lye zést ér tek el az egye sü let tag jai. A
Gaia Ku pa ke rék pár ver se nyen két el sõ és
egy ne gye dik díj el ho zá sán túl csa pat ban
is el sõk let tek a margitások. Az ut cai fu -
tó ver se nye ken két el sõ és egy har ma dik
he lyet si ke rült el ér ni. Ki lenc bronz, hét
ezüst, két arany és egy ér de mes ter mé -
szet já ró mi nõ sí tést ér de mel tek ki a ta gok
az el múlt esz ten dõ ben. A me gyei ön kor -
mány zat ál tal meg hir de tett Pest Me gye
Leg ered mé nye sebb Sza bad idõs Szer ve -
ze te cí mért fo lyó ver seny ben 1999-ben a
margitások a má so dik hely re ke rül tek.

A jól si ke rült er dé lyi ke rék pár tú rán hu -
szon nyol can pe dá loz tak el Csíkszere dáig,

ugyan csak hu szon nyol can vet tek részt a
Hernád fo lyón vé gig ha la dó vízitúrán. Az
el múlt év so rán négy al ka lom mal szer ve -
zett az egye sü let au tó bu szos ki rán du lást.

A be szá mo lót kö ve tõ en a tag ság el fo -
gad ta a 2000. évi tú ra ter vet. A leg kö ze -
leb bi prog ram a té li tel je sít mény tú ra lesz
feb ru ár 12-én, majd már ci us 26-án a 30
km-es or szág úti ke rék pá ros tel je sít mény -
tú rá ra vár ják a je lent ke zõ ket. A to váb bi
meg moz du lá sok: áp ri lis 9.: 40 km-es te -
rep ke rék pá ros tel je sít mény tú ra, áp ri lis
16.: gödöllõi te rep ke rék pár-ver seny, má -
jus 21.: 100 km-es or szág úti ke rék pá ros
tel je sít mény tú ra, jú ni us 3.: 30 km-es éj -
sza kai gya lo gos tel je sít mény tú ra, jú ni us
17.: 50 km-es éj sza kai ke rék pá ros tel je -
sít mény tú ra, szep tem ber 10.: 50 km-es
or szág úti ke rék pá ros tel je sít mény tú ra,
ok tó ber 1.: gödöllõi duatlon ver seny, ok -
tó ber 14.: 20, 50, és 60 km-es gya lo gos
és te rep ke rék pá ros tel je sít mény tú ra.

P. T.
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Mi köz ben egész Eu ró pa, sõt a vi lág de mok -
ra ti kus nak ne ve zett fe le az új oszt rák kor -
mánnyal van el fog lal va, Észak-Íror szág ban,
ahol több év ti ze den ke resz tül vé res pol gár -
há bo rú dúlt a pro tes táns, brit unionista erõk
il let ve a ka to li kus-re pub li ká nus ter ror szer ve -
ze tek (a leg je len tõ sebb az IRA) kö zött, is mét
rend kí vül bi zony ta lan ná vált a hely zet. Az
évek kel ez elõtt meg kez dõ dött bé ke fo lya mat
más fél éve lé pett dön tõ sza ka szá ba, ami kor
az ún. nagy pén te ki egyez mény ben ki egye zett
a két szem ben ál ló fél, és ígé re tet tet tek a
fegy ve res harc be szün te té sé re il let ve a tar to -
mány kö zös igaz ga tá sá nak meg te rem té sé re.

Ta valy de cem ber ben úgy lát szott, vég re
el ér ke zik a bé ke pil la na ta: fel állt a te rü le tet
kor mány zó ‚fe le ke ze tek és po li ti kai cso por -
tok kö zöt ti ha ta lom meg osz tá son ala pu ló kor -
mány’, amely ben min den je len tõ sebb
északír párt he lyet ka pott, még az IRA po li ti -
kai szár nyá nak tar tott Sinn Fein is. (A kor -
mány ban és az északír nem zet gyû lés ben is
az unionisták van nak több ség ben, a kor -
mány fõ, David Trimble is a leg na gyobb pro -
tes táns párt, az Ulsteri Unionista Párt (UPP)
je lölt je.) Az unionisták és a brit kor mány cse -
ré be az IRA le fegy ver zé sét (nem fegy ve re i -
nek be szol gál ta tá sát, ha nem ön kén tes hasz -
ná la ton kí vül he lye zé sét) kér te. A ka to li kus
ter ror szer ve zet azon ban az unionisták ál tal
meg je lölt idõ pon tig, ja nu ár vé gé ig sem kezd -
te meg még a jel ké pes le fegy ver zést sem.
Mind össze annyi ered ményt si ke rült el ér ni,
hogy ki ne vez ték-meg ne vez ték azt a sze -
mélyt, aki a kap cso la tot tart ja az el len õr zõ
bi zott ság gal.

En nek a vo na ko dás nak több oka is van:
az egyik, ami re az IRA is hi vat ko zik, hogy
még mind ig több tíz ezer brit fegy ve res (ka to -
na és csend õr) ál lo má so zik Ulsterben; a má -
sik be nem val lott szem pont vi szont az, hogy
ha meg vál nak a fegy ve rek tõl, nem ma rad
sem mi lyen esz köz a ke zük ben a nyo más -
gya kor lás ra. Az unionisták azon ban ezt nem
néz ték tét le nül és be je len tet ték, hogy mi nisz -
te re ik le mon da nak az ulsteri „össz kor mány -
ban” be töl tött po zí ci ó ik ról. Ez az északír kor -
mány za ti szer vek össze om lá sát je len te né,
azt, hogy Nagy-Bri ta nnia kény te len len ne
vissza tér ni a ta valy de cem be rig mû kö dõ
igaz ga tá si for má hoz, mi sze rint a tar to mányt
köz vet le nül Lon don ból igaz gat nák. Ez a bé -
ke fo lya mat össze om lá sát je len te né, to váb bi
évek re-év ti ze dek re bi zony ta lan hely ze tet te -
remt ve az ír szi ge ten.

Északír csapda

KITEKINTÕ

Egy sikeres év eredményei
Margitások közgyûlése

Feb ru ár 7-13-ig Kí gyó Patika, Gábor Áron utca 3., telefon: 430-069
Feb ru ár 14-20-ig Egye temi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., telefon: 420-243
Feb ru ár 21-27-ig Besnyõ Gyógyszertár, Szabadság út 167., telefon: 420-762
Feb ru ár 28- már ci us 5-ig Medicína Patika, Dózsa György út 12, telefon: 410-251

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szü let tek
Balogh Mar tin
Bartolf Li li
Ber ta Bar ba ra
Braun Fan ni
Dobák Daniella
Dolányi Márk
Dó zsa Mar cell
Egyed Pat rik
Eperjesy Ber na dett
Far kas Csen ge Édua
Fe hér Csen ge Ka ta
Gál Mi hály
Gerháth Ber na dett
Hor váth Al ma Esz ter
Hor váth Dá ni el Zsolt

Há zas sá got kö tött
Dudits Dé nes és Fel föl di Bíborka Fló ra

Meg hal tak
Baros Já nos
Bá lint Já nos
Cseh Sándorné Goli Irén
Csighy Istvánné Tóth Má ria
Cso mós Gá bor Ti va dar
Csudnay Jánosné Unger Má ria
Ecseri Ist ván
Füleki Sán dor
Gulyás-Kis Ilo na
Gyügyei Ist ván
Hegedüs Fe renc
Jám bor La jos
Kajtár Sá mu el
Kam rás Lászlóné Kenesei Zsó fia
Kas sai At ti la
Ke resz tes Sán dor
Ki rály Fe renc
Kis Ist ván

ANYAKÖNYV
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GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig, pizzéria
sö rö zõ 14–01-ig). Feb ru ár 11.: Magic Party
D.J. Tég lá val. Feb ru ár 12.: Nadene (Pleizer
At ti la, Szuróczky Vik tor…) kon cert. Az élõ
ze ne után zúz da D. J. At ká val. Hét fõn ként:
bu li BanD.J.-vel, szer dán ként: mu lat ság min-
denkinek. Feb ru ár 19-én a De ák Bill Blu es
Band játszik. Ezen kí vül pizzéria és sö rö zõ a
hét min den nap ján 14-tõl haj na li 2-ig. g

Grassalkovich-kastély
Feb ru ár 27., 18 óra, Dísz te rem: Szepes
And rás csem ba ló mû vész est je. Mû sor: J.
S. Bach-, Ramean-, Scarletti-mû vek. g

Mû ve lõ dé si Köz pont
Feb ru ár 10., 15 ó.: a Hon véd Tánc szín ház
elõ adá sa: Já nos Vi téz ze nés-tán cos me se já ték
Pe tõ fi Sán dor nyo mán. R.: Novák Fe renc. Be -
lé põ 400 Ft. Feb ru ár 11., 17 ó.: Tánc ház: Ap -
rók tán ca. Ve ze ti: Be ne dek Krisz ti na, a Nép mû -
vé szet If jú Mes te re. Mu zsi kál a Fix Stimm ze -
ne kar. Be lé põ díj 200 Ft. Feb ru ár 14., 14.30: A
Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház ven dég já té ka:
Többsincs ki rály fi. Ze nés me se já ték. Ren dez te:
Krámer György. Be lé põ  400 Ft. Feb ru ár 14.,
19 ó.: Kor társ film klub: Száj ból száj ba. R.:
Manuel Gomez Pereira. Feb ru ár 15., 14 és
15.30 ó.: Me sé lõ Mu zsi ka/3. „Fú vós far sang” a
Gödöllõi If jú sá gi Fú vós ze ne kar ral. Mû vé sze ti
ve ze tõ: El la At ti la. A bér le tek ér vé nye sek! Je -
gyek a 15.30-as kon cert re kap ha tók (250 Ft)!
Feb ru ár 16., 18 ó.: Az eu ró pai fes té szet tör té -
ne te II. Spa nyol mes te rek I. Szín és eksz tá zis:
El Greco, a re a lis ta Velázquez. Elõ adó: dr. Tagai
Im re mû vé szet tör té nész. Feb ru ár 18., 15 ó.:
Di ák film klub: Bá dog dob. R.: Volken
Schlöndorff. Feb ru ár 18., 16 ó.: Gödöllõi Aka -
dé mia. Egész ség ügyi és szo ci á lis hely zet kép
Gödöllõn. Elõ adó: Six Edit al pol gár mes ter. g

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Feb -
ru ár 11.: 17–21 ó.: Ti ni Disco (featu ring D. J.
Tég la, D. J. Wen, K Bo ris). Es te Underground
Universum D. J. Yodával, D. J. Nastával és
Tom and Jerryvel + Oldschool Line Present:
ambient, easy listening, hip hpo, acid jazz,
big be at, drum n’ bass, dub. Feb ru ár 12.: az
Al jas In dok ból, a Grudgers+By Sheer Force
és a Seven Days a Week. Feb ru ár 19.: a
Fresh Fabrik, Neck Sprain+Mother Moon.
Ezen kí vül a Trafo min den nap haj na li két órá ig
tart nyit va. g

MEGHÍVÓ

Amillennium évének gödöllõi ny i -
tányaként március tizenötödikén
vehetik birtokba a látogatók a

felújítás idejére bezárt Városi Múzeumot.
Gödöllõ legrégibb épületében a mûemlé-
ki helyreállítást követõen jelenleg az öt
állandó kiállítás felépítésén dolgoznak a
helyi és a meghívott szakemberek. A
megnyitásig elõttünk álló idõben a
legilletékesebbek segítségével minden
héten bemutatunk egy kiállítást. Ignácz
Ferenc gyûjteménye Óceánia világát tárja
elénk; az anyagot Antoni Judit kandidá-
tus rendezi kiállítássá. Õt kérdeztük a
gyûjteményrõl.

– Mit kell tudnunk errõl a kiállításról
és az adományozóról?

– Ignácz Ferenc fogtechnikusként dolgo-
zott Gödöllõn. 1980-ban, ötvenkét évesen
került ki Ausztráliába; jelenleg is Sidneyben
él. 1988-ban ajánlotta fel szü lõvárosának az
általa gyûjtött anya got, ami aztán 1990-tõl
folyamatosan érkezett Gödöllõre. Ter mé -
szet tudományi és néprajzi gyûjtésrõl van
szó, amihez tartozik még hatszáz könyv,
továbbá fény ké pek, diafelvételek és vide-
ofelvételek. Mindebbõl most már negyed -
szer készül kiállítás.

– Ez a mostani bemutató mennyiben
tér el a korábbiaktól?

– A gyûjtemény egészérõl szeretnénk
átfogó képet mutatni. Látható lesz Ignácz
Ferenc õserdei gyûjtõfelszerelése, a ter-

mészettudományi anyag összefoglalása,
majd a természet és az ember kapcsolatá-
nak vezérfonala mentén azt mutatjuk be,
hogy ezek a természeti népek hogyan
használják fel az õket körülvevõ világ
nyersanyagait. Láthatók lesznek a kõ esz -
közök, azután a növényi és állati nyer-
sanyagokból készült tárgyak. Mivel ez a
kiállítótér nem túl nagy, a gazdag anyag
többi részét idõszaki kiállításokon kíván-
juk bemutatni. Minden évben szeretnénk
egy tematikus bemutatót, amirõl terveink
szerint kiadványt is megjelentetünk.
Ennek során néhány év alatt a közönség
elé kerülhet a teljes gyûjtemény és a róla
szóló, igen részletes katalógus.

– Ön régészként és néprajzkutatóként e
tárgyak létrejöttének színhelyén is dolgo-
zik. Mivel foglalkozott legutóbb, és merre
vezet a következõ útja?

– Nem jártam minden olyan területen,
ahol Ignácz Ferenc megfordult. Én
Polinéziában dolgozom, már hatodik éve.
Régészként települések feltárásában vet-
tem részt, néprajzosként pedig az ottani
fafaragó-mûvészet foglalkoztat. A
Marquesas-szigetekhez tartozó Nuku
Hiván dolgozom, ahová telente utazok el.
Általában november elejétõl március
végéig vagyok ott; most erre a kiállítás-
rendezésre hamarabb hazajöttem.

Radó Gábor

A Városi Múzeum kiállításai

Óceánia világa

Ünnepi díszbe öltözött pápua fiatalember

Tökhéjedények és embercsont lapát



Kultúra • 11Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

Már a ko ráb bi eklipszisek
(nap fo gyat ko zás ok) ide jén
1959-ben, Pá rizs ban Allais,
1961-ben Magyari End re
Budapest-Lakihegynél, 1970-

ben Saxl és Allen a Bos ton mel let ti Harvard
la bo ra tó ri um ban meg fi gyel ték, hogy
észlelõberendezéseik rend el le nes sé get je -
lez nek. Így pl. nap fo gyat ko zás al kal má val
meg vál to zik az egy sze rû in ga len gés sík ja, s
ezt nem egy sze rû en a Hold tö meg von zá sa,
ha nem va la mi lyen más, de gra vi tá ci ós jel le -
gû, lé nye gé ben is me ret len ha tás idé zi elõ.
Az el múlt évi eklipszis nagy sze rû le he tõ sé -
get kí nált e „fan tom” je len ség is mé telt meg -

fi gye lé sé re, és er re vo nat ko zó fel te vé sünk
kí sér le ti iga zo lá sá ra.

A Magyari ál tal al kal ma zott rend kí vül
szel le mes mé rés mód szer en ged te sej te ni,
hogy a nap fo gyat ko zást kí sé rõ „fan tom ef -
fek tus” hát te ré ben va la mi fé le hul lám je len -
ség nek kell áll nia. Nem al kot tunk új te ó ri át,
egy sze rû en a mé ré si idõ tar tam meg nyúj tá -
sá val idõt en ged tünk a ter mé szet nek, hogy
elõt tünk kibontakozhassék, és így igen lõ
vá laszt is kap tunk a je len ség hul lám sze rû
ter mé sze té re.

Magyari el já rá sa a Hold moz gást kö ve tõ
to rony el haj lás meg fi gye lé se. Mond ják:
„egy mé rés nem mé rés”. A ter mé szet azon -
ban nem is me ri ezt a la bo ra tó ri u mi sza bályt,
s mint min den au to nóm lény, ön tör vé nyei
sze rint je le nik meg meg ha tá ro zott idõ ben és
meg ha tá ro zott idõ tar ta mig. Ezért úgy kel lett
el jár nunk, hogy az or szág négy kü lön bö zõ
he lyén vé gez hes sük el a mé ré se ket. Így 16
fõ nyi „ad hoc” tár sa sá gunk – mér nö kök,
tan árok és ta nít vá nyok –  1999. au gusz tus
11-én Budapest-Lakihegyen, Siófok-
Szabadiban, va la mint Szombathely-
Gyöngyöshermánban mér het tük a tor nyok
moz gá sát, az ezek te rü le te it ren del ke zé -
sünk re bo csá tó An ten na Hun gá ria Rt. jó vol -
tá ból. A ne gye dik, ugyan csak Szom bat he -
lyen vég zett mé rés a kámoni gyár ké ményt
vet te cél ba. A négy mé rõ hely ada ta i ból há -
rom egy be hang zó an je lez te, hagy lé te zik a
ke re sett gra vi tá ci ós jel le gû ef fek tus, és ter -
mé sze te hul lám jel le gû. g

A lát ha tat lan „tü ne mény”

Az el haj ló tor nyok
A Tö rök Ig nác Sza bad egye tem so ron
kö vet ke zõ elõ adá sa 2000. feb ru ár 11-én
pén te ken, 14.30-kor lesz a gim ná zi um
könyv tá rá nak ol va só ter mé ben. Ven dé -
günk: Gobbi Ist ván fi zi kus–ta nár. Elõ -
adá sá nak cí me: Még egy szer a nap fo -
gyat ko zás ról (az az az 1999. évi nap fo -
gyat ko zás kí sé rõ je len sé ge és fel te he tõ
össze füg gé se a gra vi tá ci ós hul lá mok -
kal). A dia ké pek kel gaz da gon il luszt rált
elõ adás ra min den ér dek lõ dõt sze re tet -
tel vá runk. Alább Gobbi Ist ván „be ha -
ran go zó” cik két ol vas hat ják.

Az 1848-as sza bad ság harc tör té nel münk
azon fe je ze tei kö zé tar to zik, ame lyek

ese mé nyei, sze rep lõi ta lán meg fe le lõ súllyal
van nak je len köz tu da tunk ban. Mos ta ná ig
azon ban sen ki nem gon dolt ar ra, hogy fel -
tér ké pez ze a for ra dal mi ese mé nyek utó éle -
tét, azt a ha tást, ami a tár sa da lom kü lön bö zõ
ré te ge i nek gon do la ta i ban, hét köz na pi meg -
nyil vá nu lá sa i ban ér he tõ tet ten. Er re a fel -
adat ra a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um mun ka -
tár sai vál lal koz tak, ami kor a sza bad ság harc
150. év for du ló já ra ’48 kul tu sza cím mel ren -
dez tek ki ál lí tást és eh hez kap cso ló dó an tu -
do má nyos fel ol va só ülést. Az 1998. már ci us
7-én el hang zott ta nul má nyo kat most kö tet -
be szer keszt ve ve he tik kéz be az ér dek lõ dõk.

Ol vas hat juk azok név so rát, akik az egy -
ko ri gödöllõi já rás te rü le té rõl áll tak a hon -
véd se reg be, egy má sik dol go zat Pe tõ fi Sán -

dor gödöllõi tar tóz ko dá sa i ról és az ezek hez
kap cso ló dó le gen dák ról ad szá mot. Meg tud -
hat juk, mi lyen volt a sza bad ság harc ha tá sa a
pony va iro da lom ban, az ok ta tás ban, a folk -
lór ban és a fes té szet ben. Ké pet ka punk ar ról
is, hogy a for ra dal mi ese mé nyek mi ként ha -
tot tak a vi se let re, és a hí res em be re ket ho -
gyan be fo lyá sol ta ked venc éte lük meg vá -
lasz tá sá ban a sza bad ság harc em lé ke.

A szer zõk: Praznovszky Mi hály, Her -
mann Ró bert, Hor váth La jos, Kerényi Fe -
renc, G. Merva Má ria, Kiss Éva, Ba kó Zsu -
zsan na, Tom pos Lil la, Draveczky Ba lázs és
Lá badi Kár oly. Az ülé sen nem hang zott el,
az ak tu a li tás okán azon ban utóbb a kö tet be
ke rült Szûcs György ta nul má  nya a sza bad -
ság harc em lék mû ve i rõl, köz  tük az ara di
Sza bad ság-szo bor ról. Heltai Mik  lós elõ adá -
sa a ko ráb ban ki adott ki ál lí tá si ka ta ló gus ban,
kí sé rõ ta nul mány ként je lent meg.

A ’48 kul tu sza cí met vi se lõ ta nul -
mány kö tet 400 Ft-ért kap ha tó a Gödöllõi
Vá rosi Mú ze um iro dá já ban.

Radó Gá bor

A Vá rosi Mú ze um ki ad vá nya

’48 kul tu sza

Az el múlt más fél-két hó nap ban na gyon
sok szor ol vas hat tuk, hall hat tuk a kü lön -
bö zõ mé di u mok ban az új év szá zad,
vagy új év ez red ki fe je zést. A mi nap az
egyik hir de té si új ság ban igye ke zett fel -
hív ni ma gá ra a fi gyel met egy is mert
ven dég lõ oly mó don, hogy tud tá ra ad ta
a gödöllõi és kör nyék be li ol va sók nak,
mi sze rint õk az es kü võk és más nagy
ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sát még a múlt
szá za di ára kon vál lal ják.

Biz tos va gyok ben ne, hogy a hir de tés
fel adó ja nem is me ri a múlt szá za di ára -
kat, sõt a múlt szá zad ban hasz nált pén -
zek nek is leg fel jebb csak a tö re dé két.
Ter mé sze te sen a múlt szá zad nem a
XIX. szá za dot, ha nem az 1900-as éve ket
je len ti a szá má ra, s mi vel a je len le gi év -
szám ket tes sel kez dõ dik, úgy tû nik, iga -
za van.

Az év szá zad száz, az év ez red ezer év -
bõl áll. Az el sõ szá zad az el sõ év vel kez -
dõ dött, a má so dik év szá zad 101. ja nu ár
1. volt, az utol só pe dig 2000. de cem ber
31-én lesz. 2000 te hát még ugya naz a
szá zad, mint 1999. Az év ez red del is
ugya nez a hely zet: az új, az az a har ma -
dik év ez red 2001-ben kez dõ dik.

Aki ké tel ke dik, szá mol jon utá na!
szentpálhegyi

VÉLEMÉNY

Új szá za dot írunk?

Waldorf óvoda
Február 17-én 18 órakor Döbröntey Zoltán a
gyermekrajzok csodálatos világába kalauzol el
bennünket. Az elõadás címe: Értjük-e gyer-
mekeink rajzait? Március 9-én 18 órakor
pedig „Miért a Waldorf?” kérdését járja körül
Vekerdy Tamás, pszichológus a kisgyerekkor
életkori szakaszai szempontjából. Ugyanezen
a napon nyílt nap lesz az iskolában, az 1–4.
osztályban. Március 16-án, 18 órakor
Kálmán István tart elõadást „A szociális hár-
mas tagozódás”-ról. Március 30-án,18
órakor Naszály Nóra tart elõadást „Bevezetés
az euritmiába 2.” címmel. Közben március
23-án, 15–17-ig beszélgetés az óvónõkkel a
Waldorf óvodában. Felvételi idõpontok: április
10–11., (hétfõ–kedd) és 13.,14. (csü -
törtök–péntek). Idõpont-egyeztetés: az óvoda
számán: 419-615. Cím: Táncsics M. u. 1.,
Ganz Óvoda. Minden érdeklõdõt szeretettel
vár a Gödöllõi Waldorf Óvoda közössége! g

MEGHÍVÓ
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Nyílt na pok
a kas tély ban

A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht.
ér te sí ti a vá ros la kos sá gát, hogy

feb ru ár 12-én és 13-án
(szom ba ton és va sár nap)

a kas tély mú ze um meg te kin té se
a gödöllõiek ré szé re in gye nes. Díj ta la nul

igény be ve he tõ a tár lat ve ze tés is. 
Min den gödöllõit sze re tet tel vá runk!

Vil la nyoz za tok fel csend csepp jei
Zu hany vi rá gok,
Szik la csep pek szür ke haj su gá ri,
Nyir kos bé ka tes tem csó kol já tok,
Bé ka ki rá lyok,
Bé ka ki rály nõk kö zött –
bet le he mi csil lag – szü let tem én,
Anya mag zat, el ha gyott arany ha jú,
Égi, me szes-le pe dõs li dérc-fény,
Jég tal pam nyir ka fö lött
tar tom im boly gó tes tem,
Fé lek jár ni, mert a tánc
köz ben mind ig el es tem,
Lánc-lánc eszterlánc foj to gat,
Jajj-jajj mor zsol já tok el
jég nyál kás bé ka tes tem.

Fe jem le gyen tar, üres re vá gott,
Így tisz tu lok meg
s ki ál tok, üvöl tök igaz sá got:
A Nya ka mon ülõ sas kar mol ta
ki sze mem nyí lá sát, fáj
ha a fény re nyi tom, és re zeg, mint
Nagy apám be teg kéz re me gé se.

Kó sza ha jam, mint a ver set, ki bon tom
ma gam ból most a sza va kat on tom, a
mély hall ga tás, igá ba vert ost ro mok, múlt

em lé ke im el ra kos ga tá sa után csak da do -
gok, szá ja lok, tizennyolcéves fe jem mel
su tán-bu tán, s ma gam ra ki ál tok:

Tü re lem! Ren det!
Mint uj ja id moz gá sát a zon go rán nem

fe lej ted el, nem fe lej ted el ezt sem, s ta nú
le hetsz ön ma gad ke let ke zé sé nél, ma gad ból
szü löd ma gad dá ma gad. Jaj, hogy re pü lök!

Mint a gát mö gött fel gyü lem lett pa tak,
úgy bugy bo ré kol nak, zu bog nak most ezek
a sza vak, ahogy a húr, a gát el sza kadt.

Ren det!
Al kudj ma gad dal.
Ala kulj mostmár ki vég re!
Mondd el ne kik, hogy mivégre
vagy itt, mert so ká ig vár tál
s nin csen mostmár bûn bo csá nat.
Itt jár tál lent, so kat fáz tál,
Me le gítsd meg most a lá bad,
S zengd ki vég re azt ami fáj,
Ég re ki álts, hogy ha mu száj,
HOGY AZOK VA GYUNK, AMI VÉ

LET TÜNK,
MERT ITT A CSEND OR SZÁ GÁN

SZÜ LET TÜNK
Lent, aho va sen ki se lát.
Ren det! Tü re lem.
Ne re megj úgy, hogy írod ezt.
Tartsd ma gad! Lá tod, bí rod ezt!
Tartsd a so ro kat, ne héz még,
de ott a száz õs fe léd néz,

S té ged moz dít ha lot tak ke ze –
Mond jál olyat, mint még sen ki se.
Nyíl jon vég re aja kad, szád,
Sír va kér dezd: Hol a ha zád? –
Mert a sza vak közt re meg nek
szik lái, s mész ren ge teg nek
ha zát, jót, szeb bet ke res ve,
rom bolsz sû rût bont va, les ve
vi rág nyi ott ho nod sor sát.
Há zad, ha zád pi ci or szág,
Már ne keresd, el ta pos ták.

Ahogy a nõ sír, úgy vo nít a nép
nya fog va, be lek bü dö se, cef re,
nyi hog torokcsikogása, de szép!
Meg ke ni kín nal aszott éle tét,
mint vaj jal, méz zel szá raz ke nye ret.
Nõ, a lány Du na part já nál, or szág,
egyet len or szá gom Ma gyar or szág!
Kard csat to gást ki he ver ve
„ne vet ve nézz el le ned re”
Ki álts ég re a harc után:
Min den áron ez a ha zám!

Szi kár né pem, tal pad ra állj!
Száz te ve ként tû fok ra állj!
Egy erõ vel sar kad ra állj!
Ünõt, tehént rö fög ve hágj!
Csak erõs légy, kar dod dal vágj,
Csak erõs légy és meg ne állj!

2000. ja nu ár ele je

Gémesi Már ta

Rend be sze dem

Ámítógép. Ugya nis sz-telenül ez ma rad…
Egyéb ként: összegzõ (-gép). Mert hi szen
kom-puter. To váb bá mert nem csak szá mít,
ha nem ír és raj zol... ve le az em ber. Há ló za -
tán gon do la tok köz le ked nek. Ezért el a
szó já ték kal: va ló já ban nem ámít, ha nem
in kább na gyon is kö vet ke ze tes. Meg bíz ha -
tó se gít sé ge az al ko tó em ber nek. A go -
nosz nak is. Így le het ámí tó. De em lé kez -
zünk csak a jobb nál jobb gyü möl csök mel -
lett a til tott ra. At tól a jobb nál job bak még
jók. A fe le lõs ség a föl hasz ná lóé meg az
ok ta lan fo gyasz tóé. Hi szen ámí tás ámít ha -
tó és ámí tott nél kül sem mi. Hát a tö meg -
mé re tû ámí tás? A csa lárd (fél re-) tá jé koz ta -
tás? Fõ esz kö ze sok kal egy sze rûbb az
összegzõ (szá mí tó-) gép nél: nem kell bil -
len tyû zet (leg föl jebb hibbantyúzat), nincs
köz pon ti egy ség, sem egyéb kel lék – és
mû kö dik. Saj nos ered mé nye sen. Más esz -
kö zei is van nak. Pél dá ul a ka rattyo ló do -

boz: ha dar a ban da s luk a ha sunk ba. Meg
a saj tó ipa ri vissza élé sek: er dõ ir tás, pa pír -
gyár tás, ha do va-ipar és szennye zés. Ve gyi,
szel le mi és lel ki… Ok, mint oko zó? Ki
tart ja fönn e för tel me ket? A tes ti, szel le mi,
lel ki mér ge zõ ára da tot? „Mi va gyunk az új
un do kak” (Ka rinthy, Ady után). Mi fi ze -
tünk ér te – és rá. Jobb he lye ken a sze me tet
vá lo gat va gyûj tik. Rég el kel lett vol na kez -
de nünk ne künk is. El sõ nek az ámítóiparral.
Ki vá lo gat ni. Hi szen a föl so rolt le he tõ sé gek
ér té kest és ér ték te lent egya ránt köz ve tí te -
nek. Raj tunk áll, hogy mit vá lasz tunk?
Bár mit be ve szünk: ha lált ho zó – vagy jobb
gyü möl csö kön élünk-e?

NádasPétër

JEGYZET

Esz te len szá mí tó gép…? 

Fotó: Magyar Bertalan

A Gödöllõi Rend õr ka pi tány ság Bal eset -
meg elõzési Bi zott sá ga ál tal meg hir de tett
köz le ke dé si to tó he lyes meg fej tõi kö zül
au to ma ta fény ké pe zõ gé pet nyert: Szujker
Jó zsef (Kos suth L. u.), Pá lin kás Csil la
(Egye tem tér). Ké te zer fo rint ér té kû aján -
dék utal ványt nyert: Bá rány Ivett (Pa lo ta -
ker t), Pálffy Ti bor (Tá bor  nok u.),
Szentpétery Zsoltné (Bat thyá ny L. u.),
Hernádi Jánosné (Isaszeg, Thököly u.).

NYERTESEK
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Bús Já nos – Sza bó Pé ter: Bé ke po ra ik ra
Do ku men tum-em lék könyv a II. vi lág há bo rú -
ban a ke le ti had mû ve le tek so rán el esett ma -
gyar ka to nák ról és mun ka szol gá la to sok ról

A II. vi lág há bo rú im már 54 éve be fe je zõ -
dött, még sem zá rult le tel je sen. Ezt nem
csak a  szin te he ti rend sze res ség gel meg ta -
lált, fel nem rob bant lö ve dé kek vagy a csa lá -
di be szél ge té sek jut tat ják eszünk be, ha nem
nap mint nap szem be sül he tünk ve le mind -
annyi an. So kan a mai na pig nem tud ják le -
zár ni lel kük ben a há bo rút, nem tud nak meg -
bé kél ni, mert azt sem tud ják, hol nyug szik
sze re tett ap juk, báty juk, sze rel mük, akit ta lán
év ti ze de kig vár  tak ha za, hi á ba. És so kan
van nak azok is, akik – bár kér tek, de – nem
kap tak vá laszt a kér dés re: Mi lett ve le?

A há rom kö te tes re ter ve zett so ro zat most
meg je lent el sõ da rab ja vá laszt ad e so kak ál tal
fel tett kér dés re. S hogy nem csu pán egy sze rû
vesz te ség lajst ro mot tart a ke zé ben az ol va só,
azt a do ku men tum-em lék könyv ben meg ta lál -
ha tó 147 le vél idé zet, 196 ko ra be li te me tõ váz lat
és ka tasz ter lap, 9 át te kint he tõ tér kép, 88 fény -
kép, 31 tárgy fo tó, va la mint 22 mû vé szi tus rajz
és ak va rell is bi zo nyít ja. Mind ez a 308 je len tõ -
sebb te me tõt is mer te tõ le írás mel lett szol gál il -
luszt rá ci ó ként, ahol az el te me tet tek re vo nat ko -
zó össze sí tõ ada to kon kí vül to pog rá fi ai meg -
ha tá ro zás se gí ti az ol va sót a tá jé ko zó dás ban,
va la mint a kör nyék hez kap cso ló dó fon to sabb
had mû ve le tek rõl, az ott har co ló – te me té se ket
vég zõ – ala ku la tok ról is ké pet kap hat.

A könyv vé gén ta lál ha tó al fa be ti kus név -
mu ta tó ban csak nem 28 ezer el esett és meg -
halt ka to na, va la mint mun ka szol gá la tos ha lá -
lá nak kö rül mé nye i rõl ta lál ha tók rész le tes ada -
tok. (Bu da pest, 1999, Varietas ’93 Kft.) g

KÖNYVTÁR

„A fi a ta lok ugya nis ma gá nyo sab bak az
öre gek nél…” – ír ja le a ti zen öt éves
Anne Frank 1944. jú li us 15-én, a há bo rú
ide jén, mi u tán már más fél évet töl tött

egy olyan rej tek -
he lyen, ahon nét
az ut cá ra sem
lép he tett ki.

Ne mi gen fog -
lal koz tat ják a kül vi lág ese mé nyei. Az
sem, hogy ne ki és csa lád já nak mi ért kell
buj kál nia. Hogy ha lá los ve sze de lem ben
fo rog nak – alig-alig ejt szót ró la. An nál
töb bet vizs gál ja ön ma gát: ser dü lõ lel két,
vál to zó ér zé se it, tes ti fej lõ dé sét. Na meg
a kö rü löt te le võ né hány em bert, a ka ma -
szok kri ti kus szem lé le té vel, óri á si sze re -
tet igé nyé vel. Ki jó hoz zám, ki rossz, ki
fi gyel rám, ki nem? Mind ezek a kér dé sek
még hang sú lyo sab bá vál nak a fog ság ban,
mint len né nek az olya nok vi lá gá ban, akik
sza ba don mo zog hat nak.

Ha a ka masz lé lek rej tel me i rõl, sé rü lé -
keny sé gé rõl, rez dü lé se i rõl sze ret nénk is -
me re te ket sze rez ni, jobb for rást ne mi gen
ta lál hat nánk Anne Frank nap ló já nál. 

A nap ló szen zá ci ót kel tett már el sõ
meg je le né se kor, 1947-ben. Ak ko ri ban ta -
lán el sõ sor ban mint tör té nel mi do ku men -
tum volt ér de kes, hi szen zsi dó vol tuk mi -
att ül dö zött, ná ci kon cent rá ci ós tá bo rok -
ban el pusz tult em be rek rõl szólt. Sok
min dent ki hagy tak a ki adók a tel jes szö -
veg bõl, ki mind azt, ami vel az éles nyel -
vû, éles tol lú, író nõ nek ké szü lõ, már nap -
ló ját is ol va só kö zön ség nek szá nó kis lány
sér tet te sors tár sai em lé két, vagy amit a
túl élõk mél tat lan nak érez tek az õ em lé -
ké hez is. Azon ban köz ben év ti ze dek tel -
tek el. Nap vi lá got lát ha tott Anne Frank
tel jes mû ve, min den sze mér mes ke dés,
szé pí tés, csi szo lás nél kül, s most meg je -
lent ma gya rul is.

- reed - 

Anne Frank nap ló ja

Im má ron cson kí tat la nul…

Foly tasd a me sét!
A Könyv tár gyer mek rész le ge „Me se fo lya mok óce án ja”
cím mel 1999. ok tó ber tõl 2000. má ju sig tar tó nagy me -
se írás ra hív ta a gye re ke ket. Pá lyáz ni 14 éves ko rig le het.
A le adá si ha tár idõ min den hó nap el sõ pén te kén. A be -
adott pá lyá za tok pon to zás ra ke rül nek (ma xi mum 10
pont). Má ju sig a leg több pon tot össze gyûj tõ két me se író
ju ta lom ban ré sze sül, a 10 pon tos mun ká kat  két he ten te
a Szol gá lat ban meg je len tet jük. Fel adat: A gyer mek -
könyv tár ban el kez dett me se foly ta tá sa (max. 1 ol dal),
me lyet ugya nitt ad hat tok le. Még be kap cso lód hat tok! A
feb ru á ri me se így kez dõ dik:

„Va la hol a ma gas he gyek kö zött élt egy gaz dag
em ber. Szép da rab szán tó föld je volt, amit egy ma gá -
nak kel lett meg dol goz nia, mert nem volt gye re ke.”
Vár juk az ér de kes, fur fan gos, csa la fin ta me sé ket.

Be adá si ha tár idõ: 2000. már ci us 3., pén tek. He -
lye: Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár Gyer mek rész le ge,
Gödöllõ, Dó zsa Gy. u. 10. Jó me se írást kí ván:

Lénárt Mó ni ka gyermekkönyvtáros

Február 10–16.,15:30

Egérút
Rajzfilm. R.: Ternovszky Béla

Február 10–16.,17:45

Oltári nõ
Fsz.: Julia Roberts, Richard Gere

Február 10–16.,20:30

Harcosok klubja
Fsz.: Brad Pitt, Edward Norton

M Û S O R
MOZI
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Az utób bi év szá zad so rán szá mos
élõ lény ke rült ve szé lyez te tett hely -
zet be: az em be ri te vé keny ség kö -

vet kez té ben ál lat- és nö vény fa jok pusz -
tul tak ki vég leg, vagy nap ja ink ban tûn -
nek el ko ráb bi élõ he lyük egy re na gyobb
ré szé rõl. A vál to zá sok hoz a
nagy tes tû és a ra ga do zó ál la -
tok ne he zeb ben al kal maz kod -
nak, hi szen szá muk ra tá ga sabb
és za var ta la nabb élõ hely, több
táp lá lék, il let ve táp lá lé kul
szol gá ló ál la tok szük sé ge sek.
A ra ga do zó kat az em be ri fe le -
lõt len ség ered mé nye ként a ter -
mé szet be ke rü lõ mér ge zõ
anya gok fel dú su lá sa is fe nye -
ge ti: a nö vé nyek be ju tó vegy -
sze rek fel hal mo zód nak a nö -
vény evõ ál la tok ban, majd to -
vább kon cent rá lód nak a ra ga -
do zók ban.

Mind ezen okok mi att a má -
so dik vi lág há bo rút kö ve tõ év -
ti ze dek ben Ma gya ror szá gon a
leg több ra ga do zó ma dár-faj ál -
lo má nya vé sze sen le csök kent,
né hány faj pe dig el is tûnt ha -
zánk ból. Így tör tént ez a ke re -
csen só lyom ese té ben is: a 60-
as évek re mint egy har minc
pár ra csök kent az ál lo mány. A
ra ga do zó ma da rak szá mát a
soly má szat is apasz tot ta, mi vel
a soly má szok egy ré sze a rit ka
ma da rak fész ké bõl ki sze dett
fi ó kák ból biz to sí tot ta az után -
pót lást.

A ra ga do zó ma da rak vé del mét szol gá ló
kü lön fé le in téz ke dé sek és a tár sa dal mi
szer ve zet ként meg ala ku ló Ma gyar Ma -
dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let
ak ti vi tá sa több faj hely ze té nek re ményt
kel tõ ja vu lá sát ered mé nyez te az utób bi
évek so rán. Az egye sü let tag jai szá mos
fé szek kö ze lé ben szer vez tek õr sé get a
köl tés és fi ó ka ne ve lés ide jé re, hogy meg -
aka dá lyoz zák az eset le ges ki sze dést, de
min den eset re biz to sít sák a za var ta lan sá -
got. Így volt olyan fé szek, amely bõl nyolc
éven át min den év ben öt fi a tal ke re csen -
só lyom re pült ki. Mind ez kezd te érez tet ni
a ha tá sát: az or szá gos ál lo mány ma már
száz húsz pár ra te he tõ.

A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let min den év ben más ma -
dár faj ra irá nyít ja a fi gyel met, hogy ez ál tal
mi nél szé le sebb kör ben is mer jék meg az
egye sü let te vé keny sé gét és nyújt sa nak tá -
mo ga tást mun ká já hoz. 2000 a ke re csen -

só lyom éve, ami ra ga do zó ma da ra ink vé -
del mé nek fon tos sá gát hang sú lyoz za.

A ke re csen már ci us ban tér vissza té li
szál lá sá ról. Fész ket nem épít: más ra ga -
do zó ma da rak, il let ve a hol ló el ha gyott
fész ké be te lep szik; szik la pár ká nyo kon
vagy ma gas fá kon költ. Az utób bi idõ ben
el fogl al ja a ma gas fe szült sé gû táv ve ze té -
kek osz lo pa i ra ra kott dol má nyos var jú-
fész ke ket is. A más ma da rak tól el ha gyott,
majd a sóly mok ál tal bir tok ba vett fész -
kek ál la po ta azon ban nem mind ig biz ton -
sá gos; gyak ran elõ for dul, hogy a sza po ru -
lat ká ro so dik. Meg fe le lõ mû fész kek ki he -
lye zé sé vel ez meg aka dá lyoz ha tó: ma a
ha zai ál lo mány egy har ma da ezek ben költ,

kö zü lük hu szon öt pár ma gas fe szült sé gi
osz lo pon.

To já sa i nak szá ma ket tõ és öt kö zött
vál to zik, a fi ó ká kat mind két szü lõ táp lál -
ja. A fi a ta lok hat he tes ko ru kig ma rad nak
a fé szek ben, jú ni us ban, a ki re pü lés után
az öre gek va dász ni ta nít ják utó da i kat.

A ke re csen só lyom nem csak re pü lõ
zsák mány ra vág; táp lá lé kát a föl dön is
meg fog ja. Ha mód ja van rá, a leg na gyobb
mennyi ség ben ür gé vel és hör csög gel él;
eze kért na gyobb tá vol ság ra is el megy. A

mint egy két száz öt ven ál lat ból
ál ló ür ge ál lo mány már hely hez
kö ti, ilyen eset ben nem jár be
na gyobb tá vol sá go kat. Az ür gé -
ket ép pen a ke re csen só lyom és
az ugyan csak ki emel ten vé dett
par la gi sas ér de ké ben te le pí tet -
ték vissza si ker rel több hely re.

No vem ber ben az ál lo mány
több sé ge dél nek ve szi az
irányt, az idõ sebb ke re cse nek
egy ré sze azon ban át te lel. Ür -
gék és hör csö gök hi á nyá ban
ilyen kor ma da rak kal táp lál -
koz nak.

A ke re csen só lyom ke le ti el -
ter je dé sû faj, a Kár pát-me den -
cé nél nyu ga tabb ra nem ta lál -
ha tó. Va dász ma dár ként már a
ré gi idõk ben is tár sa volt a ma -
gyar ság nak; több ku ta tó vé le -
mé nye sze rint ez a só lyom faj a
mon dá ink ban em le ge tett tu rul.
A hon fog la lás ko ri le le te ken
va ló ban gyak ran fel tû nik a só -
lyom áb rá zo lás.

A sóly mok to váb bi sza po ro -
dá sá nak és ter je dé sé nek gát ja
az áram ütés. Sík vi dé ke ken
ugya nis – sok más ma dár hoz
ha son ló an – a kö zép fe szült sé -
gû ve ze té kek osz lo pa i ra száll a

ke re csen, ahol könnyen áram ütés ér he ti.
Az ilyen osz lo pok mi att a gya ko ribb ma -
da rak mel lett gó lyák és sa sok is pusz tul -
nak, ki fe je zet ten ez az oka leg na gyobb
bag lyunk, az uhu ál lo mány csök ke né sé -
nek. A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet -
vé del mi Egye sü let kez de mé nye zé sé re a
leg kri ti ku sabb sza ka szo kon az osz lo pok
szi ge te lé se már meg kez dõ dött, re mél he -
tõ en a mun ka foly ta tá sá ra is ke rül anya gi
fe de zet. Ha ez si ke rül, bíz ha tunk ab ban,
hogy a ke re csen só lyom egy re több he -
lyen ve szi majd bir tok ba ré gi va dász te rü -
le te it, és ak kor ta lán kör nyé kün kön is
gyö nyör köd he tünk vil lám se bes röp té ben.

Radó Gá bor

A ke re csen só lyom éve

Mon dá ink ma da ra

Fotó: Ho mo ki Nagy Ist ván (Szár nyas va dász mes te rek, 1947-ben)



Hirdetmény • 15Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.

Az árvrés helye és ideje: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség, 2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû  lakás helyiségei a társasház tulajdont alapító okirat szerint:

másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.

Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a

befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre

2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál

(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen 2000. február 25-én 16 óráig van lehetõség,

melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel

a 28/420-411/146 telefonszámon.

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) 
pá lyá za tot hir det

a Sza bad ság tér 5. szám alatt (mû em lék Hamvay-kúria épü le té ben) lé võ 
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port öt éves bér le ti jo gá nak és to váb bi öt év re szó ló elõbérleti jo gá nak

meg szer zé sé re.
A nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port is mer te té se: 

A 493,58 m2 alap te rü le tû he lyi ség cso port a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mû em lék épü le té ben he lyez ke dik el.
A he lyi ség cso port ban a bér lõ a vá ros i film szín há zat kö te les mû köd tet ni. Ezen te vé keny sé gi kör meg vál toz ta tá sa ti los.

A bér lõ a bérbeadó hoz zá já ru lá sá val – az alap te vé keny ség ki egé szí té se ként – to váb bi kul tu rá lis jel le gû
ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat is nyújt hat.

A he lyi ség cso port ban a bér lõ ki zá ró lag sa ját költ sé gén, a bérbeadó elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het ér ték nö ve lõ be ru há zá so kat.
A mû em lék épü le ten sem mi ne mû át ala kí tá si mun ká lat nem vé gez he tõ.

A mi ni mum net tó bér le ti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:

A bér be vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia. 
Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tók át ve he tõk a Vá ros há za (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá ján a II. eme let 232.

szá mú he lyi ség ben.
Rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tóthné Pervai Ka ta lin (te le fon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, te le fax: 28/410-186)

A he lyi ség cso port meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.
A pá lyá za tok Vá ros há za Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá já ra tör té nõ be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je:

232. szá mú he lyi ség, Tóthné Pervai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. már ci us 13. 12.00 órá ig

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
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Ál lás
gOlyan je lent ke zõ ket vár nak, akik szín vo na las tõ ke pi a ci ok ta -
tás és vizs ga után, mun ka tár sa ink le het nek egy mul ti na ci o ná -
lis pénz ügyi vál la lat nál. Tel.: (30) 2132-628.
g Gödöllõi szá mí tás tech ni kai cég dip lo más mun ka tár sa kat
ke res az aláb bi mun ka kör ök re: fej lesz tõ vil la mos mér nök, rend -
szer gaz da (Win dows NT, Novell Unix is me re tek kel) szá mí tás -
tech ni ka ta nár és mul ti mé dia fej lesz tõ (prog ra mo zói is me re tek,
an gol nyelv tu dás elõny!). Je lent ke zés mun ka idõ ben: 430-695.
g A Szent Ist ván Egye tem Gödöllõi Te rü le ti Iro da (Gödöllõ,
Pá ter K. u. 1.) szak irá nyú vég zett sé gû pénz ügyi szak em bert
ke res, pénz ügyi elõ adói mun ka kör be. Elõny: szá mí tó gé pes is -
me ret. Bé re zés: a köz al kal ma zot ti tör vény sze rint. Tel.: 522-
000/1323.
g 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz hi va tá sos gép ko csi ve ze tõ
(nyug dí jast is) fõ ál lás ba. Ön élet raj zot a 2100. Gödöllõ, Pf:
292. vagy Fax: 430-707. kér jük le ad ni.
g A Si ma gipsz Kft. fel vé tel re ke res tar gon ca ve ze tõi jo go sít -
vánnyal ren del ke zõ, gya kor lott tar gon cást. (gödöllõi la kos je -
lent ke zé sét vár juk) Je lent kez ni: Pa jor Gyuláné, 420-391.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész let fi ze -
té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk. Tel.: 415-660.
g Gödöllõn üze me lõ Pizzériába, au tós il let ve mo to ros fut árok
je lent ke zé sét vár juk. (30) 9509-396.
g Az ABN-AMRO Biz to sí tó Rt Gödöllõn fris sen meg nyi tott
iro dá já ba ke res fi ók ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö zép, vagy
fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-671.
g A 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz kö zép fo kú vég zett sé gû,
gya kor lott nõi mun ka erõt, könnyû fi zi kai mun ká ra. Ön élet raj zot
a 2100 Gödöllõ, Pf. 292. Cím re kér jük meg kül de ni.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H managert és
19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék fog lal ko zás ban, kor ha tár
nél kül. In for má ció: (30) 9844-268/26. Kód szám: 5699. (Most
re a gál jon, mert a biz tos pénz kor lá to zott!) 
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si szak -
mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas sport ok ta tó,
szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol nyelv is me ret tel, ál lást ke -
res. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Fel ve szünk vil la mos mér nö köt, gé pész mér nö köt fej lesz tõ -
mér nök nek, to váb bá for gá cso lót és ipa ri al pi nis tá kat. Tel.: (30)
2409-305.
g Fel ve szünk ud va ri mun ká so kat, se géd mun ká so kat. Tel.:
(30) 2409-305.

In gat lan
g Gödöllõn há rom szin tes, össz kom for tos csa lá di ház el adó.
A te tõ tér be épít he tõ. Az al só szin ten, mai na pig mû kö dõ üz let
üze mel. Iá.: 15 mil lió Ft. Tel.: 419-587.
g Gödöllõn egy éves, két szin tes csa lá di ház, két csa lád ré -
szé re al kal mas, kü lön be já rat tal el adó. (Víz, vil lany, te le fon, gáz
kü lön.) Iá.: 16 mil lió Ft. Tel.: 422-290, vagy 422-296.
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2 für dõ szo -
ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes csa lá di ház, 200
négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142, vagy (20) 9660-438.
g La kást ke re sek 4,5 mil lió Ft-ért, ön kor mány za ti is ér de kel,
már ci us vé gi köl tö zés sel. Tel.: 439-286 (17-21 óra kö zött).
g 870 m2-es épí té si te lek Szadán el adó. Víz, csa tor na, gáz a
tel ken, vil lany, te le fon a te lek elõtt. Tel.: 421-423.
g 8 la ká sos tár sas ház ban 1 szo bás la kás el adó Gödöllõn.
Tel.: 415-299.
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 m2-es te -
lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is al kal mas. Tel.: (1)
456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõ köz pont já ban 57 m2-es, I. eme le ti, 2 szo bás la kás
el adó. (Kü lön víz óra, par ket tás, fel újí tott, gáz kon vek to ros.) Tel.:
(17 óra után) 412-197, vagy (20) 314-7045.
g El adó Gödöllõn 300 négy szög öl tel ken, 60 m2-es csa lá di
ház. Fû té se kon vek tor + cse rép kály ha. Iá.: 5,9 mil lió Ft.
Gödöllõ, Bat thyá ny út 132. Tel.: 414-613.
g El adó Gödöllõn a Blaháné úton, egy 968 m2-es, bel te rü le ti
te lek. (A tel ken víz, vil lany van, va la mint 15 m2-es fa ház, ami
téliesített. Iá.: 2 mil lió 200 ezer Ft. Tel.: (30) 2542-949.
g Gödöllõ, Lég szesz u. 8. szám alatt 8 la ká sos tár sasház ban,
1 szo bás la kás el adó. Tel je sen fel újí tott. Tel.: (30) 203-9604.
g El adó Gödöllõn ré gi épü let (ben ne mû kö dõ üz let és mû hely
ta lál ha tó). Tel.: 418-362, vagy (20) 9420-821.

g 5100 m2 szán tó Szadán (az M3-hoz kö zel) 500 ezer Ft-
ért, 7700 m2 er dõ Gödöllõn (Nagy re me te) 800 ezer Ft-ért el -
adó. Tel.: (1) 222-8138.
g Gödöllõn a kert vá ros ban sür gõ sen há zat, le bon tan dó há -
zat, tel ket vá sá rol nék. Tel.: 432-310, vagy (30) 9437-875.
g Gödöllõn a Feny ves ben két ge ne rá ci ós csa lá di ház (80 szá -
za lék ké szült sé gû), 1998 m2-es te lek kel el adó. Iá.: 14 mil lió
600 ezer Ft. Ugya nitt épí té si te lek 1,8 mil lió és 3,9 mil lió Ft.
Tel.: 421-101.
g 3 szo bás, für dõ szo bás, gáz fû té ses csa lá di ház, be köl töz -
he tõ ál la pot ban, 800 négy szög öl te lek kel, Jászfényszarun, 5
mil lió Ft-ért el adó. Tel.: (57) 422-362.
g Gödöllõn az Amb rus Z. köz ben, I. eme le ti, 64 m2-es, 2,5
szo bás, er ké lyes la kás, au gusz tu si be köl tö zés sel el adó. Tel.:
410-821, vagy (30) 9966-116.
g Domonyvölgyben a II-es tó nál, 900 négy szög öles, meg -
oszt ha tó, tó par ti, hét vé gi te lek el adó. (Vil lany, víz, te le fon be kö -
té si le he tõ ség biz to sí tott.) Tel.: (18-21 órá ig) 411-439.
g La kást vá sá rol nék Gödöllõn, 50 m2 kö rü lit, egye di fû té sût,
1-2 eme le tig. Tel.: 400-636.
g Ma ri ka te le pen 1407 m2 kert in gat lan el adó. (víz a tel ken,
vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban) Tel.: (17 óra után) 420-669.
g Be épí tet len te rü let, 1287 m2 el adó a Feny ves te rü le tén (víz,
gáz, vil lany ta vasszal). Tel.: (17 óra után) 420-669.

Al bér let
g 1,5-2 szo bás al bér le tet ke re sek Gödöllõn, már ci us tól
hosszabb táv ra. Tel.: (20) 9691-459.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 17 m2-es iro da hely ség bér be
adó. Tel.: (30) 9717-337.
g Idõ sek ott ho ná ban 2 szo ba + für dõ szo bás lak rész bér le ti
jo ga el adó. Tel.: (20) 9527-940, vagy 416-842.
g Egye te mis ta lány nak al bér let ki adó. Tel.: 419-377, vagy
(20) 312-0722.
g Gödöllõn a Já nos u-ban két szo bás, bú to ro zat lan la kás igé -
nyes nek hosszú táv ra ki adó. Tel.: (18 óra után) (20) 326-4683.
g Szadán mû ve lés re tel kek bér ment ve ki adók. Tel.: 418-362,
vagy (20) 9420-821.
g Gödöllõn HÉV ál lo más kö ze lé ben ki adó, szo ba, kony ha,
für dõ szo bás, bú to ro zott ház részt, vagy la kást ke re sek,
hosszabb táv ra. Min den meg ol dás ér de kel. Tel.: (8-20 órá ig)
(20) 311-6746.
g Gödöllõn kü lön be já ra tú, te tõ té ri la kás ki adó. Tel.: 413-175.
(hét fõ tõl - pén te kig 17 óra után).
g A Busz pá lya ud var ral szem ben, 25 m2 hely ség bérbe adó.
Tel.: 411-759.
g Gödöllõn, igé nye sen ki ala kí tott, 120 m2-es la kás, par ko sí -
tott kert ben, hosszú táv ra ki adó. Tel.: 430-885.
g Ki zá ró lag egye dül ál ló, meg bíz ha tó, füg get len, nem do hány -
zó, in tel li gens nõ nek Gödöllõn, csa lá di ház ban, ke vés
házimunkáért, tel jes el lá tást, la kást adok. Eset leg is ko lai ta nul -
má nyok hoz, szá mí tó gép is me re tek el sa já tí tá sá hoz, gya kor lá -
sá hoz se gít sé get nyúj tok. Tel.: 421-255, vagy (30) 250-1028.
Ka ma rás Sza bó Jó zsef. Sür gõs! Hív hat nak bár mi kor.

Adás-vé tel
g Ke re sem még az 1930-as, 40-es évek gra mo fo non (nem
le mez ját szón) le játsz ha tó le me zei kö zül azo kat, ame lyen
Karády Ka ta lin, Szeleczky Zi ta, Já vor Pál éne kel. Ma gas árat fi -
ze tek ér tük! Tel.: Tóth, 417-639.
g Jó ál la pot ban lé võ 2 db ágy ne mû tar tós he ve rõ el adó. Tel.:
418-428.
g El adó 486-os IBM szá mí tó gép komp lett 35 ezer Ft,
elekt ro mos var ró gép 20 ezer Ft, mi ni Hi fi to rony 15 ezer Ft,
Technics CD deck 30 ezer Ft, 3 la pos vil lany tûz hely + sü -
tõ 19 ezer Ft. Tel.: 412-225.
gMeg kí mélt ál la pot ban lé võ, vi lá gos 3 aj tós 5 ezer Ft, vi lá gos
vit ri nes 5 ezer Ft, és 2 aj tós vi lá gos 4 ezer Ft-os szek ré nyek el -
adók. Tel.: (18 óra után) (30) 919-5652.
g Cso dá la tos szép 6 ágú hol land bronz csil lár el adó. Ára: 60
ezer Ft. Tel.: (20) 992-5733.
gHí zó el adó. Tel.: (17 órá tól) 415-585.

Jár mû-al kat rész
g VW Polo 1400 km, sár kány metálzöld, ga ran ci á lis, 6000
km, ga rázs ban tar tott, új sze rû ál la pot ban igé nyes nek el adó.
Iá.: 2 mil lió 100 ezer Ft. Tel.: 418-127.

g Tra bant 601, fel újí tott mo tor ral, 1988-as év já ra tú, el adó.
Mû sza ki vizs ga: 2001. 09-ig. Tel.: (30) 2437-333.
g El adó Sko da 105-ös, mû sza ki vizs ga: 2001. 07-ig. Tel.:
(17 óra után) 421-934.
g Opel Kadett 1.3 mo to ri ku san fel újí tott, 2001. 07-ig mû sza ki
vizs gá val, el adó. Iá.: 280 ezer Ft. Tel.: 415-315.

Szol gál ta tás
g Vál lal ko zók, vál lal ko zá sok, szer ve ze tek! Gödöllõ köz pont já -
ban köny ve lést, be val lá sok ké szí té sét, ügy in té zést vál lal mér -
leg ké pes köny ve lõ. Bér szám fej tés, TB ügy in té zés köny ve lés
nél kül is. Gon dos, pon tos mun ka! Tel.: 411-126.
g Cso por tos gyógy tor na 2000. ja nu ár 10-tõl Gödöllõn, szer -
da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel, fel nõt tek és gye re kek ré -
szé re. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor nász nál (30) 9026-614, és
Petróczi Zsu zsan na gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30)
2035-980-as te le fon szá mon.
g Gipsz kar ton sze re lés, te tõ tér bur ko lás, stuk kó, rej tett vi lá gí -
tás ki kép zé se re á lis áron. Tel.: (60) 314-822.
g Va sa lást vál la lok. Tel.: (dé le lõtt) 415-665.
g Ha szám sze rû en és ki nyom ta tott for má ban is sze ret né lát ni
nyug dí jas be vé te le it il let ve ki adá sa it - hív jon min ket! Díj men te -
sen ren del ke zé sé re bo csát juk va do na túj szá mí tó gé pes prog ra -
mun kat. Tel.: 430-918.
g Sze re tet tel vá rom ven dé ge i met Gödöllõn, Ki rály te le pen, a
Zász ló u. 1. szám alatt lé võ fod rász üz le tem be. (fér fi, nõi, gyer -
mek haj vá gás) Frigy Zoltánné (Bet ti fod rá szat). Tel.: (20)
3867-746.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 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 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 Lánc fû résszel fa vá gást, fa ki vá gást vál la lok. Tel.: (17 órá tól)
415-585.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés, vas -
tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és ápo lá sa. Tel.: 411-
759.
g Fes tés, má zo lás, ta pé tá zás ga ran ci á val, mi nõ sé gi ki vi tel -
ben, ked ve zõ áron. (cé gek nek is!) Tel.: 418-591, vagy (20)
9168-942.
g Nem ha gyo má nyos, Centifaló fo gyó kú ra! Egész sé ge sen,
ered mé nye sen. Tel.: (30) 9142-873. Hi vat ko zá si jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vál lal juk la ká sok, iro dák, kö zü le tek fes té sét-
má zo lá sát, ta pé tá zá sát (fo lyé kony tex til ta pé tá zá sát), gipsz kar -
to no zá sát, mû anyag gipsz de ko rá lá sát, mû gyan ta pad ló be vo -
nat fel hor dá sát. Tel.: (30) 252-6576.

Ok ta tás
g An gol, Né met, Fran cia, Olasz, Ma gyar 60 órás (he ti 4 óra)
nyelv tan fo lyam ok in dul nak, 2000. feb ru ár 7 - má jus 27 kö zött.
In gye nes gya kor ló órák an go los di ák ja ink nak, anya nyel vi ta ná -
rok kal is, tan fo lya mon ként 45 órá ban.   I.L.J. Gödöllõ, Kõ rös -
fõi u. 2. Tel.: 411-266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelv is ko -
lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és Aján lott” nyelv is ko -
la, az or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak egyi ke. 
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas má nyos
kis re gé nyek bõl és ere de ti 
an gol-ame ri kai fil mek bõl. Tel.: 412-967.
g Em lé ke zet, fi gye lem, gon dol ko dás fej lesz té se az MF Stú dió
tan fo lya ma in, hogy ered mé nyei job ban tük röz zék tu dá sát. Cso -
por tok, kor osz tály ok sze rint, 5-95 éves ko rig! Tel.: 415-998.
g Az Astra Ariadne nyelv is ko la feb ru ár 14-én in du ló tan fo lya -
ma i ra pót be irat ko zás le het sé ges. Tel.: 417-719.
g Fran cia ta nár nyelv ta ní tást vál lal. Tel.: 432-310, vagy (30)
9437-875.

Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes cso port vár ja mind azok je lent -
ke zé sét, akik ten ni sze ret né nek azér t, hogy a vá ros
parlagfûmentessé vál jon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
g Aján dék ba ad nánk idõ hi ány mi att: két éves, né met ju hász-
do ber mann ku tyán kat. (Ta nu lé kony, gyer mek sze re tõ.) Tel.:
419-377, vagy (20) 312-0722.
g El aján dé koz nánk egy fi a tal, nõs tény, la kás ban tar tott, szo -
ba tisz ta, cir mos ci cát, ál lat sze re tõ nek. Tel.: 432-487.
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– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalál-
ja 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

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

+
MEGLEPETÉSEK?

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

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal
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A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet.

Minden: óvodás, alsó és felsõ tagozatos iskolás
munkáját várjuk.

Tanév közben készült képet is küldhettek. 
A pályázat hátuljára írjátok fel a következõket: név, cím,

születési év, óvoda/iskola neve, óvónõ/raiztanár neve.
Rajzoljatok magatokról, 

környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.

Díjazás: Korosztályonként az elsõ három helyezett jutalom-
ban, negyediktõl nyolcadik helyig oklevélben részesül.

Beküldés határideje: 2000. március 31.
helye: JUHÁSZ GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEKKÖNYVTÁRA

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk.
A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak kiosztására:
a II. sz. ORVOSI RENDELÕ NAGYTERMÉBEN

ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor

1999. április 14-én (pénteken) 16,30-kor, melyre min-
den kedves pályázót szeretettel várunk.

A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!

CIB



Hirdetés • 19Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

A Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat felsõfokú szakirányú végzettséggel
rendelkezõ pénzügyi-gazdasági szakembert

keres gazdasági vezetõi munkakör
betöltéséhez.

Elõny: intézményi költségvetésben való
jártasság.

Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Jelentkezés a 420-791-es telefonszámon

az intézményvezetõnél.

A Segítõ Kéz alapítvány
kuratóriuma

ápolási igazgatót keres
ápolási intézetébe.

Feltételek: e. ü. fõiskolai végzettség
(diplomás ápolói vagy intézetvezetõi szak)

minimum 2 év szakmai gyakorlat
A pályázatokat 2000. február 15-éig

fogadjuk, melyet az Alapítvány
elnökéhez kérünk eljuttatni (2101

Gödöllõ, Pf. 143)

Felvételt hirdetünk 2 fõ ápolói
munkaköri területre (minimum fel-
nõtt szakápolási oklevéllel). Érdek-

lõdni lehet naponta 8–15 óráig
a 06-20/9212-472 telefonon.

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) felvételt
hirdet az alábbi álláshelyekre:

2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális gondozó és ápoló,
felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ Idõsek Klubja vezetõ, feltétel: szociális munkás,
szociális szervezõ, gondozó és szervezõ, szociális
asszisztens.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú végzettség vagy
vendéglátó-ipari szakközépiskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl

kérhetõ a 420-600 telefonszámon.
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Vállalkozók Figyelem!
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóság-
ról szóló XXXI. Tv. elõírja, hogy a  tûzveszélyes foglalkozási
ágakban a vállalkozóknak és alkalmazottaiknak tûzvédelmi
szakvizsgát kell tenni. A vizsga 4 évig érvényes.

A tûzvédelmi vizsgával egy idõben munkavédelmi konzultá-
ciót is tartunk, melybõl igény esetén vizsgát is lehet tenni.

A tanfolyam és vizsga díja: 3500 Ft/fõ/vizsga. Az Ipartestület
tagjai 1000 Ft kedvezményt kapnak.

A konzultáció és vizsga ideje: 2000. február 25. 9 óra (péntek).
Helye: IPOSZ Székház Gödöllõ, Dózsa György út 25.
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Szerencsejáték
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A Gödöllõi Sport Ala pít vány és a GEAC
szer ve zé sé ben idén is meg ren de zik a
gödöllõi spor to lók bál ját. A ha gyo má -
nyos ren dez vény feb ru ár 25-én, pén te -
ken 19.30-kor kez dõ dik a Szent Ist ván
Egye tem Au lá já ban. 
Az ün nep sé gen át ad ják az Év Spor to ló ja
és az Év Edzõ je dí ja kat, va la mint  kö -
szön tik a leg fi a ta lab ba kat, a Jö võ Re -
mény sé ge it. Az est fo lya mán ün ne pé -
lye sen kö szön tik azt a sze mélyt is, akit
a Gödöllõ Sport já ért élet mû díj jal ju tal -
maz nak. 
A bál ra je gyek igé nyel he tõk feb ru ár 10-
étõl a GEAC sport csar no ká ban.

SPORTBÁL A Góliát McDonald’s FC Tó al má son
sze re pelt egy té li te rem tor nán. Az
1987. ja nu ár 1. után szü le tett gye re -
kek ki lenc csa pat tal vet tek részt a
tor nán. A gödöllõi srá cok há rom
null ra gyõz ték le Domony csa pa tát.
Az erdõkertesi együt tes sem tu dott
a gödöllõi há ló ba ta lál ni, vi szont
kap tak két gólt. Az Aszód el len hét -
szer volt ered mé nyes  a csa pat. A
cso port ból 12:1-es gól aránnyal ve -
ret le nül ju tot tak to vább. 

A ke reszt  be já t  szás  nál  Tápió -
szecsõ–Er dõ ker tes 2:0, Püspökhatvan–
Gödöllõ 1:1. Utób bi meccsen csak he -
te sek kel si ke rült el dön te ni, hogy ki jut
a dön tõ be. A püspökhatvaniak job ban

cé loz tak. A két vesz tes ját szott a har -
ma dik he lyért, ahol a kö vet ke zõ ered -
mény szü le tett: Er dõ ker tes–Gödöllõ
3:5.

A dön tõ ben nem szü le tett gól. Most
azon ban a Tápiószecsõ lõt te job ban a
bün te  tõ  ket  és  4:3-ra  le  gyõz te  a
Püspökhatvan csa pa tát. A gól ki rá lyi
cí met Lovrencsics Ger gõ sze rez te meg
8 gól lal. A bronz ér mes csa pat tag jai:
Busai At ti la, Dobróczi Pé ter, Énisz Pé -
ter, Gó lya Ta más, Hussze in Le ven te,
Koczkás Pé ter, Koleszár Lász ló, Ko -
vács  Ádám, Labáth Már ton,
Lovrencsics Ger gõ, Müller Pé ter, Nyá -
r i  Ger gõ,  Winkler  At  t i  la .  Edzõ:
Lovrencsics Lász ló.

-sz-

A Nem ze ti At lé ti kai Prog ram ke re té -
ben szer ve zett tor na ter mi ver senyt
a GEAC csar nok ban ren dez ték meg.
A gye re kek két kor cso port ban mér -
ték össze ere jü ket. Az el sõ be az
1–4. osz tá lyo sok, a má so dik ban az
5–8. osz tá lyo sok ver se nyez tek. A
ver seny szám ok: in ga fu tás 6×10 és
6×20 m, tö mött lab da-lö kés mell tõl
két kéz zel, hár mas és ötös ug rás so -
ro zat, és 8×50 mé te res vál tó fu tás.
Ver seny szá mon ként az el ért he lye -
zés nek meg fe le lõ en kap tak pon tot a
csa pa tok. Így a ver seny vé gén a
leg ke ve sebb pon tot szer zett csa pat
gyõ zött. 

Ered mé nyek: 1. kcs., fi úk: 1. Pe tõ fi
(Oszvári Ta más, Pá lin kás Zsolt, Dobák
Zol tán, Csa pó Dá ni el, Bagi Le ven te,
Pá lin kás Gá bor, Mar si Dá ni el, Hu szár
Dá ni el. Fel ké szí tõ: Winhardt Osz kár),
4 pont; 2. Ha jós, 8 pont; 3. Er kel, 12
pont. Lá nyok: 1. Er kel (György Fló ra,
Bar tók Ale xand ra, Ke re kes Dalma,
Gémesi  Bog lár  ka,  Pá lya And rea,
Jánossy Kin ga, Cirkov Ma ri ja, Csiz -
ma dia Csil la, fel ké szí tõ: Mol nár Már -
ta, Gadanecz György) 4 pont; 2. Ha -
jós, 10 pont; 3. Pe tõ fi, 10 pont (a vál tó

dön tött). 2. kcs., fi úk: 1. Ha jós (Mi há -
lyi Zsolt, Hardi Ist ván, Szi bil la Ba lázs,
Raj Dá ni el, Kon koly Márk, Izsó At ti la,
Nagy S. Mik lós, Szi bil la Lász ló, fel ké -
szí tõ: Ádám Pál), 4 pont; 2. Pe tõ fi, 13
pont; 3. Tö rök, 14 pont; 4. Damjanich,
17 pont; 5. Er kel, 17 pont (a vál tó dön -
tött); 6. Pre mont rei, 19 pont. Lá nyok:
1. Tö rök (Kál mán An na, Ve res Klá ra,
Maksay Julitta,  Õszi Adél,  Fá bi án
Bog lár ka, Berbekár Éva, Boda Ju dit,
Hi das An na; fel ké szí tõ: Péli Sán dor),
6 pont; 2. Pe tõ fi, 10 pont; 3. Er kel, 12
pont; 4. Ha jós, 16 pont; 5. Pre mont rei,
16 pont (a vál tó dön tött).

Azok kö zött az is ko lák kö zött, ame -
lyek mind a  két  kor  cso port  ban és
mind két nem ben in dí tot tak csa pa tot,
össze tett ver senyt is hir det tek. En nek
ered mé nye: 1. Pe tõ fi ,  8 he lye zé si
szám mal, (fel ké szí tõ: Sza bó Sándorné,
Len csés Csa ba, Winhardt Osz kár); 2.
Ha jós, 9 hsz., 3. Er kel, 12 hsz.

A ver se nyen sze re pelt gye re kek kö -
zül töb ben a GEAC at lé ti kai szak osz -
tá lyá ban spor tol nak. Az ot ta ni edzõ ik -
nek – Benkõ Ákos és Szö ré nyi Ist ván -
nagy sze re pe van a fel ké szí tés ben.

Len csés Csa ba

„Nap” tornatermi felmérõ verseny
Nemzeti Atlétikai program

Góliátok hetesei
Gyermeklabdarúgás

Bu da pest Baj nok ság: A Bocs kai SE
nõi csa pa ta a Kül ker SC együt te sé -
hez lá to ga tott A fel nõtt nõi me zõny
egyik leg ta pasz tal tabb csa pa ta is mét
ne héz fel adat elé ál lí tot ta a gödöllõi
lá nyo kat. A Bocs kai csa pa tá ból, kü -
lön bö zõ okok mi att, hat já té kos hi -
ány zott. En nek el le né re meg volt az
esély a gyõ ze lem re. Ba ko nyi Esz ter
és Sza bó Ré ka ki emel ke dõ en ját -
szott, a töb bi ek azon ban hal vá nyabb
tel je sít ményt nyúj tot tak. Vé gül négy
ko sár ral gyõ zött a volt NB-s já té ko -
so kat fel vo nul ta tó Kül ker.

A Re for má tus Lí ce um fiú csa pa ta
Kunszentmiklóson sze re pelt egy tor -
nán. A re for má tus is ko lák ver se nyé -
nek dön tõ jé ben, a gödöllõi csa pat
csak az NB.II-ben ko sa ra zó ha za i ak -
tól szen ve dett ve re sé get. A má so dik
he lye zés mel lé kü lön el is me rést is
ka pott a gödöllõi együt tes. A tor na
leg tech ni ká sabb já té ko sá nak Barthos
Ger gõt vá lasz tot ták meg. 

A Ha jós is ko lá ban né gyes mi ni tor nát
ren dez tek a hét vé gen. A há zi gaz dák
mel lett a Hévízgyörk, a Paks és az
Eger mi ni ko sa ras lá nyai in dul tak a
ver se nyen. A lel ke sen ját szó csa pa -
tok ban töb ben még csak is mer ked -
nek a já ték szép sé ge i vel. En nek el le -
né re iz gal mas mér kõ zé se ket ví vott
egy más sal a négy csa pat. A tor na
vég ered mé nye: 1. Ha jós, 2. Eger, 3.
Hévízgyörk, 4. Paks g

KOSÁRLABDA-HÍREK



A nõi NB II-es te rem baj nok ság leg utób -
bi já ték nap ján a GKC csa pa ta ket tõs gyõ -
zel met ara tott. A vá ci sport csar nok ban elõ -
ször a szi get hal mi nõk el len ját szot tak a lá -
nyok. 

GKC – Szigetszentmiklós 33:22
(18:11). GKC: Sza bó – Mayer K.2, Mayer
E.11, Lõrincz 6, Iványi 7, Tí már 4 (2), Bí ró
1. Cs: Heigl, Flóris K., Deme, Flóris V.
Edzõ: Ma jo ros Gusz táv.

A gödöllõi lá nyok szom ba ton újabb bra -
vú ros gyõ zel mek kel irá nyí tot ták ma guk ra
a fi gyel met. Az el sõ mér kõ zé sen fris sen,
rend kí vül moz gé ko nyan kez dett a GKC.
Né hány perc alatt a kez dõ csa pat va la -
mennyi já té ko sa ki vet te ré szét a gól lö vés -
bõl. Iványi Ve ra és Lõrincz Ka ta kezd te
meg a gól gyár tást. Ké sõbb Mayer Emmi is
be kap cso ló dott, aki eb ben a já ték rész ben 7
ak ció gólt lõtt.

A gödöllõiek ta nul tak az el múlt he tek
mér kõ zé se i bõl, mert ez út tal erõ tel je sen, ha -
tá ro zot tan vé de kez tek, nem is mer tek el ve -
szett lab dát. A szü net után to vább foly ta tó -
dott a len dü le tes já ték, és még na gyobb lett
a kü lönb ség a két csa pat kö zött. A mér kõ -
zést nagy kedv vel vé gig ját szó Mayer Ka ti
re me kelt a bal szé len. Tí már Pet ra a vé de -
ke zésben és a vil lám gyors le in dí tá sok ban
ûz te, haj tot ta tár sa it.

A nap utol só ta lál ko zó ján az ér di csa pat
volt a GKC el len fe le. A lá nyok szo ros el sõ
fél idõ után biz to san sze rez ték meg újabb
gyõ zel mü ket.

GKC – Érd 22:17 (10:11). GKC: Sza -
bó – Mayer K. 1, Mayer E. 5, Lõrincz 7,
Iványi 7, Tí már 1, Bí ró 1. Cs: Heigl,
Deme, Flóris V., Flóris K. Edzõ: Ma jo ros
Gusz táv.

Har cos fel fo gás ban ját szó, kor sze rû en
ké zi lab dá zó Érd del ta lál ták szem be ma gu -
kat a gödöllõiek. A csa pat ele in te egyé ni
ak ci ók kal pró bál ko zott. Az el sõ fél idõ haj -
rá já ban fel vált va ve zet tek a csa pa tok. Az
Érd idõn tú li sza bad do bás ból sze rez te meg
a ve ze tést. Ek kor ve zet tek utol já ra. A szü -
net után a GKC át tért a ki dol go zott fi gu -
rák ra és ered mé nye sen fe jez ték be a tá ma -
dá sa i kat. Ezen a meccsen Lõrincz Ka ta
volt a csa pat leg jobb ja. Ren ge teg gól passzt
adott és a gól lö vés bõl is ki vet te a ré szét. 

Ez zel le zá rul tak az NB II-es te rem baj -
nok ság cso port küz del mei. A rend kí vül erõs
me zõny ben a GKC a 4. he lyen – az él me -
zõny ben – kez di meg a rá ját szást.

-emgé-
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Vá ros unk ban évek óta lé te zik egy, a
kü lön bö zõ tor ná kon ered mé nye sen
sze re pelt te rem lab da rú gó gár da, a
Gödöllõi KFC. A csa pat fut bal lis tá ja,
mes te re, szer ve zõ je, rö vi den: szí ve,
Ivanovics Kár oly az 1998-as Juventus
Adi das Top 18-on el ért si ke ren fel buz -
dul va már ak kor ar ról be szélt, hogy
NB II-es együt test sze ret ne Gödöllõn.
Az el múlt év nya rá tól az tán va ló ban
má sod osz tá lyú kis pá lyás lab da rú gó
klub bal bõ vült a he lyi sport pa let ta, de
nem a GKFC-nek, ha nem a
harmadosztályban re me kül helyt állt
Trident FC-nek kö szön he tõ en. Az õszi
idény el sõ fe lé ben Ivanovics „át pár -
tolt” hoz zá juk és játékosedzõként se -
gí tet te Po lyák Csabáékat, ám ezu tán
kü lön vál tak út ja ik. Ak kor va ló szí nû -
leg egyi kük sem sej tet te, hogy 2000.
feb ru ár 14-én új ra össze hoz za õket a
sors, de im már el len fél ként.

Tá vo zá sa után Ivanovics ki tar tó an, de
so ká ig ered mény te le nül ke res te a le he tõ -
sé get, hogy sa ját csa pa tá val be kap cso -
lód jon az NB II-es te rem lab da rú gó baj -
nok ság ba. Az al kal mat vé gül az új év
hoz ta meg, a té li szü net ben ugya nis az
egyéb ként is szû kös já té kos-ke ret tel ren -
del ke zõ Schotch Hon véd Bu dai SE leg -
jobb jai el iga zol tak és a ve ze tõk már a
vissza lé pés gon do la tá val fog lal koz tak. A
GKFC azon ban élt a le he tõ ség gel és át -
vet te az in du lá si jo got (és ez zel együtt a
pes ti gár da nem túl jó ered mé nye it is).
Más hol ta lán nem bol do gok a hír tõl
(azok nál a csa pa tok nál pél dá ul, me lye ket
le gyõ zött a Hon véd Bu dai), de vá ros unk -
ban min den ki jól járt: Ivanovics és tár sai
azért, mert tel je sült a vá gyuk; a Trident
FC azért, mert nem vesz ti el a pre mi e ren
ara tott gyõ zel mé vel szer zett pont ja it; és
leg in kább a he lyi fut ball ra jon gók, akik
ezu tán min den hét fõn 19 órá tól te rem fo -
ci-ta lál ko zót lát hat nak az egye te mi sport -
csar nok ban.

Az élet fur csa já té ka, hogy el sõ for du -
ló ban rög tön rang adó ra ke rül sor a
GKFC és a Trident FC kö zött. Amel lett,
hogy mind két egye sü let gödöllõi, kü lön
pi kan té ri át ad a pár harc nak az a már
elõbb em lí tett tény, hogy Ivanovics Kár -
oly õsszel még az el len fél kis pad ján ült,
il let ve me zé ben ját szott. Ar ról nem is be -

szél ve, hogy szem be ke rül nek a GLC
egy ko ri si ker gár dá já nak tag jai: az egyik
ol da lon Ivanovics és Sza bó Zsig mond, a
má si kon Sztriskó. Utób bi a Trident FC
egyik új szer ze mé nye. Raj ta kí vül az NB
I-es AC Pár ná ból ér ke zett Pfeffer; a
nagy pá lyán kistarcsai Burillák és Kiss
Ri chárd; a Hon véd Bu dai egy ko ri fut bal -
lis tá ja, Csiszér, a fi a tal tá ma dó, Mol nár
Zol tán; va la mint két ka pus, Nagy és
Pocsai iga zolt Gödöllõre. Igaz, egy sor -
nyi an tá voz tak is: Szüllõ és Ko vács, a
ka pu vé dõk; va la mint Bidó, Pa lás ti,
Gottstein és Rab (kü lö nö sen utób bi, az az
a há zi gól ki rály el iga zo lá sa nagy vesz te -
ség, ám saj nos mun ká ja mi att nem tud ta
vál lal ni a meg nö ve ke dett kö ve tel mé nye -
ket).

A GKFC-nél az elõbb em lí tett két lab -
da rú gón kí vül Markóczi, Fa ze kas és
Kelenvölgyi kép vi se li a ru tint és mel let -
tük a GLC te het sé ges if jú sá gi já té ko sai
(Lo vas, Ko vács, Kerecsényi, Gémesi)
ve szik fel a har cot a baj nok ság ban. Kü -
lön em lí tést ér de mel, hogy mi vel a hir te -
len jött le he tõ ség mi att nem volt idõ
szpon zort ke res ni, sa ját ma guk ad ják
össze a ta va szi baj nok ság le ját szá sá nak
több száz ezer fo rint ra rú gó költ sé ge it.
(Ter mé sze te sen, kö szö net tel fo gad ná nak
min den se gít sé get, be le ért ve eb be azt is,
hogy mi nél töb ben lá to gas sa nak ki a
meccse ik re, hogy szur ko lá suk kal buz dít -
sák õket.) Cél juk egye lõ re az, hogy mél -
tó kép pen kép vi sel jék Gödöllõ vá ros át.
Ter mé sze te sen a má sod osz tá lyú ta pasz -
ta la tot te kint ve fél év elõny ben lé võ
Trident FC na gyobb ter ve ket tû zött ma ga
elé: sze ret né nek ott len ni az el sõ öt ben.
Gacsályi At ti la edzõ sze rint er re re á lis
esé lyük van, hi szen a fel ké szü lé si tor ná -
kon, mér kõ zé se ken (leg utóbb pél dá ul az
NB I-ben is a leg job bak kö zé tar to zó
Kül ker el len ját szot tak dön tet lent egy
elõ ké szü le ti ta lál ko zón) ki ala kult a csa -
pat ge rin ce és nem csak lét szá má ban, de
mi nõ sé gé ben is vál to zott a
játékosállomány.

A hét fõn es te hét óra kor kez dõ dõ,
szín vo na las nak, iz gal mas nak ígér ke zõ
presz tízs csa ta vé gén ki de rül, ki tesz egy
lé pést cél jai, ál mai meg va ló sí tá sa fe lé.

GKFC-Trident FC 2000. feb ru ár 14.
19 óra, Egye te mi sport csar nok

Tóth Már ta

Az álmok (néha) valóra válnak
Teremlabdarúgás Kézilabda

Élmezõnyben a GKC
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Ro mán si ker szü le tett a 11.Gödöllõi
Kard Baj nok csa pat ok Eu ró pa Ku pá -
ján. A GEAC Architekton Ví vó szak osz -
tá lya, a Pest Me gyei Sport igaz ga tó ság
és a Ma gyar Ví vó Szö vet ség szer ve zé -
sé ben a Gödöllõi Szent Ist ván Egye -
tem sport csar no ká ban ta lál koz tak Eu -
ró pa leg jobb kard csa pa tai. Az idei
ver seny re 11 csa pat ne ve zett és ví vott
nagy csa tát a Steffl Ku pá ért.

A sor so lás nál ki emel ték a két ma gyar, a
né met, az olasz és az orosz együt test. A
töb bi csa pat há rom pás ton kezd te meg a
küz del me ket. A len gyel Katowice a fe -
hér orosz Minszk el len ví vott nagy sze rû
mér kõ zést. A ta lál ko zón fej-fej mel lett
ha lad tak a csa pa tok, vé gül a be fe je zés a
len gye lek nek si ke rült job ban (45:40).

Az an gol Durchamnak nem sok esélyt
adott a ro mán baj nok Bu ka rest együt te se.
Két 5:5-re vég zõ dött csör tét le szá mít va
alig ér tek el ta lá la tot a bri tek. A meccs
ered mé nye 45:18 lett.

Az uk rán Ki jev a fran cia Tarbes el len
ví vott. A ta va lyi fran cia csa pat – Gisors
– nagy meg le pe tés re má so dik lett a ver -
se nyen. A Tarbes el len a ki je vi ek, egy
csör tét le szá mít va, na gyon jól vív tak és
biz to san nyer tek 45:30-ra.

A leg jobb nyolc kö zött a BSE csa pa tá -
nak a minsz ki ek el len kel lett vív nia. Bo -
ros és Kö ves csör té je után 7:10 volt az
ál lás. Ek kor Navarrete 8:3-ra le lép te el -
len fe lét. A foly ta tás ban már nem en ged te
ki a ke zé bõl a ve ze tést a ma gyar csa pat,

és 45:34-re gyõ zött.
A má sik pás ton már nem ment

ilyen jól a ma gya rok nak. A Va sas
a nagy esé lyes Moszk va el len az
ötö dik csör té ig ugyan egyen ran gú
el len fe le volt az orosz baj nok nak,
de utá na saj nos egy re nõtt a kü -
lönb ség a két csa pat kö zött. A
moszk va i ak nagy sze rû en vív tak, nem ad -
tak esély a vi lág baj nok ok kal fel ál ló Va -
sas nak a fel zár kó zás ra. Moszk va – Va sas
45:38.

A né met baj nok Eislingen már ko mo -
lyabb fel adat volt a ro má nok nak, mint az
an go lok le gyõ zé se. En nek el le né re a bu -
ka res ti csa pat mind a ki lenc csör té ben
meg sze rez te a szük sé ges öt ta lá la tot.
Egye dül Stehr tu dott nyer ni Sandu el len.
A ro má nok 45:34-es gyõ ze lem mel ju tot -
tak be a leg jobb négy kö zé.

A ne gye dik pás ton a Ki jev az olasz
Ró ma el len ví vott a to vább ju tá sért.
Gutzeiték az el sõ kör ben hat pon tos
elõny re tet tek szert, amit a ké sõb bi ek ben
fo ko za to san to vább nö vel tek. Az ola szok
ta valy meg nyer ték a ver senyt, most
azon ban nem si ke rült szá muk ra a négy
kö zé ju tás sem. Ki jev – Ró ma 45:30.

A dön tõ be ju tá sért BSE – Moszk va,
va la mint Bu ka rest – Ki jev össze csa pás
kö vet ke zett. Az oro szok na gyon be kezd -
tek: Kö ves, Bo ros és Navarrete is 5:4-re
ve szí tett. Saj nos, 12:15-ös ál lás nál
Frossine si ma öt null ra le lép te Bo rost,
így a moszk va i ak már nyolc ta lá lat tal el -
húz tak. Ezu tán Kö ves szé pí tett, 7:5-re
nyert, majd
Navarrete ik szelt.
A BSE cse rélt, Bo -
ros he lyett Ta kács
lé pett pást ra.
Diatchenko el len
óri á si meccsen
gyõ zött 6:5-re.
Saj nos ezu tán két
vesz tett csör te kö -
vet ke zett, és az
orosz csa pat ke rült
be a dön tõ be.
Moszk va – BSE
45:36.

A má sik ágon a
ro mán Covalin
5:2-vel nyi tott
Berko el len.

Gutzeit azon ban 8:4-re ver te Sandut. Két
ki je vi gyõ ze lem után is mét Covalin vil -
lo gott, és 24:25-re szé pí tet tek a ro má nok.
Gutzeit biz to san ver te el len fe lét, Sandu
nagy csa tá ban (6:5) gyõz te le Hristiket.
Berko gyõ zel me után 40:34-re ve zet tek
az uk rá nok. Ek kor azon ban a vé gig re -
mek for má ban ví vó Covalin 9:3-ra ver te
Gutzeitet és ki har col ta csa pa ta szá má ra a
dön tõ be ju tást. Bu ka rest – Ki jev 45:43.

Idõ köz ben be fe je zõd tek a küz del mek
az ötö dik he lyért. A Va sas a minsz ki ek
el len lé pett pást ra. A 45:39-es ve re ség be
be le ját szott, hogy Ferjancsik Do mo kos
há rom csör té ben össze sen há rom ta lá la -
tot ért el. Az Eislingen – Ro ma mér kõ zé -
sen nagy kü lönb sé gû olasz gyõ ze lem
szü le tett (45:30). A két gyõz tes mér kõ zé -
se re mek csa tát ho zott. Két ki egyen lí tett
csör tét le szá mít va nagy ará nyú gyõ zel -
mek szü let tek (7:2, 1:10). Vég ered mény:
Minszk – Ró ma 45:44. A Va sas csak a
he te dik he lyért vív ha tott a né met baj nok -
kal. A gyõ ze lem egy pil la na tig sem for -
gott ve szély ben: Va sas – Eislingen
45:25.

A har ma dik he lyért ját szott mér kõ zést
már fé lig meg telt le lá tók elõtt vív ta a BSE

Meglepetések versenye Gödöllõn
Kardvívás

A jövõ reménységei: gödöllõi vívópalánták

Navarrete József: kéretik tapsolni! A Steaua Bukarest: jöttek, láttak gyõztek



Sport • 25Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

A z elõ zõ hé ten há rom nem zet kö zi vá lo -
ga tón is részt vet tek a GEAC-

Architekton ver seny zõi. Jé ná ban a Nem -
zet kö zi kadett nõi tõr vá lo ga tón, 190 in -
du ló kö zül Gémesi Ma ri an na a 16. he lyet
ér te el. Ma ri an na az el sõ for du ló kat si ke -
re sen vet te. En nek leg jobb bi zo nyí té ka,
hogy az MTK-ban ví vó Garai Er zsé be tet
11:10-re meg ver te. Az asszó ér de kes sé ge,
hogy 10:10 volt az ál lás, mi kor a csör té re
ki sza bott idõ le járt, így ezu tán az nyer, aki
az el sõ tust adja.Marianna nyert. A 12-be
ju tá sért új ra egy MTK-s ví vót,Földesi Jú -
li át, kap ta, aki tõl 15:11-re ka pott ki.

A Mün chen ben meg ren de zett  Nem zet -
kö zi fér fi kard vá lo ga tón, Bo kor Ger gõ
117 in du ló kö zül az 5. he lyet ér te el. A
ver seny tar to ga tott iz gal ma kat. Ger gõ
egé szen a har ma dik for du ló ig a har ma dik
he lyen állt, de a 32-es táb lán a lis ta 28.
he lye zett jé tõl 15:14-re ki ka pott. 

In nen tõl a vi gasz ágon foly tat hat ta a ver -
senyt, ahon nan a nyol cas dön tõ be küz döt te
ma gát. A négy be ju tá sért azon ban a fran cia
Mar tint kap ta, aki tõl 15:12-re szen ve dett
ve re sé get. Kerecsényi Fo dor Ge or gi na is
nem zet kö zi ver se nyen ért el na gyon jó
ered ményt. A Bu da pes ten meg ren de zett
Nem zet kö zi fel nõtt nõi kard ban a 8. he lyet
sze rez te meg. A négy be ke rü lé sét saj nos a
ve ne zu e lai Nieves aka dá lyoz ta meg, aki
csak 15:9-re tud ta meg ver ni Ginát. Ezen a
hé ten szom ba ton a Baj nok csa pat ok Eu ró pa
Ku pá ja elõtt há rom ver seny nek is helyt
adott Gödöllõ. Az egye tem sport csar no ká -
ban meg ren de zett ver se nye ken, kadett nõi
kard vá lo ga tó, ser dü lõ fiú kard és gyer mek
fiú tõr, csak Gémesi Csa nád ju tott dön tõ be
(ser dü lõ fiú kard) és sze rez te meg az elõ ke -
lõ ne gye dik he lyet. Kerecsényi Fo dor Ge -
or gi na saj nos ki esett a dön tõ elõtt.

erni

A „Margita 344,2” Tu risz ti kai és Sport Egye -
sü let ha to dik al ka lom mal ren de zi meg té li tel -
je sít mény tú rá ját 40, il let ve 20 ki lo mé te res tá -
vo kon. A tú ra idõ pont ja: 2000. feb ru ár 12.
(szom bat) Margita 40: Rajt he lye: Gödöllõ,
Er kel is ko la. Ide je: 7-9 óra kö zött. Táv: 41
km. Szint emel ke dés: 650 m. Szint idõ: 10
óra. Ne ve zé si díj: 300 Ft. Cél: Er kel is ko la.
Szol gál ta tás: tea, hi deg étel, édes ség, cso -
mag meg õr zés. Dí ja zás: ok le vél, ki tû zõ, ván -
dor ser leg. Margita 20: Rajt he lye: Gödöllõ,
Er kel is ko la. Ide je: 7-9 óra kö zött. Táv: 22
km. Szint emel ke dés: 340 m. Szint idõ: 6
óra. Ne ve zé si díj: 300 Ft. Cél: Domonyvölgy.
Szol gál ta tás: tea, hi deg étel, édes ség, cso -
mag meg õr zés. Dí ja zás: ok le vél, ki tû zõ, ván -
dor ser leg. A tú ra út vo na la: Gödöllõ-
Máriabesnyõ-Pap Mis ka kút-Margita-
Domonyvölgy (a Margita 20 cél ja)-Er zsé bet
pihenõ-Máriabesnyõ vm-Gödöllõ. A tú ra elõtt
szál lás az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor -
na ter mé ben, saját fel sze re lés sel, 300 Ft/fõ. A
tú rán min den ki sa ját fe le lõs ség re in dul! g

MARGITA 344,2

Vigaszágról az elsõ nyolc közé
Vívás

és a Ki jev csa pa ta. A dön tõ rõl le ma radt
együt te sek ta lál ko zó ját há rom te le ví zió is
köz ve tí tet te. Az el sõ kör ben Ta kács és
Navarrete nyert, Kö ves ki ka pott. Az ered -
mény 15:12 ide. A má so dik kör saj nos há -
rom ve re sé get ho zott. For dult a koc ka,
most a ki je vi ek ve zet tek 30:26-ra. A foly -
ta tás ban 5:5 lett a Khristik – Navarrete
csör te. Ek kor jött Ta kács, aki ki lenc tust
ért el Alba el len, és csak hár mat ka pott. A
be fe je zõ csör tét Kö ves két pont elõnnyel
kezd te. Óri á si iz gal mak mel lett fel vált va
es tek a ta lá la tok. Sze ren csé re Kö ves nek
he lyén volt a szí ve, és meg sze rez te a
bronz ér met érõ tust. A BSE 45:42-re
gyõz te le a Ki jev együt te sét.

A dön tõ elõtt a nagy ka ni zsai Fittness
Cen ter mû so rá nak tap sol ha tott a csar no -
kot csak nem tel je sen meg töl tõ kö zön ség.
A gödöllõi ví vó gyer mek cso port be mu ta -
tó ját is nagy taps kí sér te. A dön tõ be ju -
tott két együt tes szín vo na las, iz gal mas,
az utol só pil la na tig vál to za tos küz del met
ví vott egy más sal. Az el sõ kör ben a
Moszk va szen zá ci ó san ví vott, és 15:10-
re el hú zott. Ek kor azon ban Gaureanu kö -
vet ke zett, aki ala po san össze vag dos ta
Diatschenkót (10:3). Charikov azon nal
elég té telt vett Sandun (7:2), majd
Frossine gyõ zött Covalin el len. 30:26-os
ál lás nál Sandu fé lel me tes rit mus ban ví -

vott és 9:4-re ver te el -
len fe lét. A kö vet ke zõ
csör te is mét ro mán
gyõ zel met ho zott. Az
utol só pár ban
Charikov és Covalin
lé pett pást ra. Az orosz
fiú min dent meg tett a
vég sõ gyõ ze lem ki ví -
vá sá ért, de a ro mán -
ban em be ré re akadt.
Már csak egy tus hi -
ány zott (44:44), ami -
kor Covalin egy haj -
szál lal elõbb vá gott,
és meg nyer te a ro má -
nok nak a ver senyt.

A kard BEK 1966 óta tar tó so ro za tá ban
most si ke rült má sod szor gyõz nie ro mán
csa pat nak. Az orosz együt tes ugya núgy
meg ér de mel te vol na, hogy nyer jen, mert
szen zá ci ó san vív tak az egész nap fo lya -
mán. A BSE har ma dik he lye si ker, bár
szí ve seb ben lát tuk vol na õket a dön tõ ben.
A Va sas együt te se gyen gén sze re pelt, tõ -
lük min den ki jobb ered ményt várt. 

A Gödöllõi Kard BEK is mét si kert ara -
tott. A ven dé gek és a meg hí vot tak el is me -
rõ en szól tak a szer ve zés rõl és a ren de zés -
rõl. A ran gos sport ese mény rõl szá mos ha -
zai és kül föl di te le ví zió adott össze fog la -

lót. A ví vó ver seny kap csán új ra el ju tott
Gödöllõ jó hí re egész Eu ró pá ba.

A Steffl Ku pa vég ered mé nye: 1.
Steaua Bu ka rest (Covaliu, Sandu,
Gaureanu, Danciulescu), 2. Moszk va
(Charikov, Frossine, Diatchenko,
Velikij), 3. BSE (Kö ves Csa ba, Ta kács
Pé ter, Navarrete Jó zsef, Bo ros György),
4. Dinamo Ki jev, 5. SVSM Minszk, 6.
Carabinieri Ro ma, 7. Va sas (Ferjancsik
Do mon kos, Nemcsik Zsolt, Len gyel Ba -
lázs, Maier Zsolt), 8. TSG Eislingen.

-esztí-
Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Gémesi György, Kamuti Jenõ és a BSE 3. helyezett csapata
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P est me gye hat vá ros ában ren dez ték
meg az ötö dik kor cso por tos ko sár -

lab da di ák olim pia se lej te zõ it. A gödöllõi
kö zép is ko lák kö zül a Re for má tus Lí ce -
um nõi csa pa ta egy cso port ba ke rült a
bu da ör si Illyés és a du na ke szi Rad nó ti
gim ná zi u mok együt te sé vel. A fi úk ver se -
nyé ben a há rom gödöllõi gim ná zi um csa -
pa ta egy más el len lé pett pá lyá ra.

A lá nyok egyik se lej te zõ jét Bu da ör sön
ren dez ték meg. Eb ben a cso port ban a há -
zi gaz da Illyés gim ná zi um, a du na ke szi
Rad nó ti és a gödöllõi Lí ce um ját szott a
me gyei dön tõ be ju tá sért.

Az el sõ mér kõ zé sen – Du na ke szi–
Gödöllõ – a Rad nó ti gim ná zi um együt te -
se nyu go dott meg elõbb, nyolc pont tal
el húz tak, amit a fél idõ re si ke rült két
pont ra le dol goz ni. 31:31-es ál lás nál Pári
Zsó fi trip lá ja a leg jobb kor jött, a Lí ce um
át vet te a ve ze tést. A Du na ke szi so ro zat -
ban 18 bün te tõt dob ha tott, amibõl csak
ha tot ér té ke sí tett. Há rom perc cel a vé ge
elõtt is mét egyen lõ volt az ál lás, de a
gödöllõi kez dõ csa pat ból ad dig ra már
hár man ki pon to zód tak. Sze ren csé re a
vég já ték ban pon to san cé loz tak a lá nyok,
és hat pont tal le gyõz ték el len fe lü ket. El -

sõ sor ban Pári Zsó fi (27 pont 13 le pat ta -
nó, 7 szer zett lab da) és Vi dé ki Ju dit (6
pont, 10, le pat ta nó, 5 szer zett lab da) ját -
szott ki emel ke dõ en.

Rö vid pi he nõ után kö vet ke zett a Bu -
da örs el le ni mér kõ zés. Itt a nyol ca dik
perc ben már 21:6 volt az ál lás. A
gödöllõiek fo ko za to san nö vel ték elõ nyü -
ket, a ven dég lá tók pe dig egy re in kább el -
ked vet le ned tek. Az el sõ fél idõ ben Szé -
kely Nó ri bo ka sza lag jai meg sé rül tek, egy
bu da ör si já té kost pe dig sza lag sza ka dás
mi att kór ház ba kel lett szál lí ta ni.

A Lí ce um csa pa tá ban mind a 12 já té -
kos pá lyá ra lé pett. Jól ját szot tak, sõt to -
vább nö vel ték a kü lönb sé get a két csa pat
kö zött. Pári Zsó fi is mét nagy sze rû en ját -
szott (24 pont, 14 le pat ta nó, 7 szer zett
lab da), a bu da ör si ek 15 al ka lom mal csak
sza bály ta la nul tud ták meg aka dá lyoz ni a
ko sár szer zés ben. Na gyon so kat tett a
gyõ ze le mért Láz ár Dor ka és Vi dé ki Ju dit
is, de va la mennyi já té kos meg ér dem li a
di csé re tet.

*
A há rom gödöllõi kö zép is ko la if jú sá gi
fér fi csa pa ta a Re for má tus Lí ce um ban
mér te össze ere jét. A me gyei ifi baj nok -

ság ban a Lí ce um és a Tö rök Ig nác Gim -
ná zi um is in dít csa pa tot, mely nek já té ko -
sai kü lön bö zõ is ko lák ból ke rül nek ki. A
di ák olim pi án azon ban min den ki nek a sa -
ját is ko lá já ban kell ját sza nia. Az el sõ
mér kõ zé sen az egy mást jól is me rõ ko sa -
ra sok ke mény csa tát vívtak. A vál to za tos
mér kõ zés ele jén 10:2-re el hú zott a Lí ce -
um csa pa ta. A he te dik perc re ki egyen lí -
tett a Pre mont rei együt te se. A fél idõ vé ge
a ha za i ak nak si ke rült job ban és tíz pon -
tos elõnyt sze rez tek. 

A foly ta tás ban öt perc alatt el dõlt a
mér kõ zés. A Lí ce um egy 16:2-es ro ham -
mal áll va hagy ta el len fe lét. El sõ sor ban
Hudák Lász ló és Barthos Ger gõ vil lo -
gott, de a töb bi ek is na gyon jól ját szot -
tak. A mér kõ zés hát ra lé võ ré szé ben a Lí -
ce um biz to san õriz te elõ nyét és meg ér de -
melt gyõ zel met ara tott.

A Tö rök Ig nác Gim ná zi um el le ni mér -
kõ zé sen nagy volt a kü lönb ség a két csa -
pat kö zött. A meccsen több nyi re a
kadettek ját szot tak, de így is óri á si fö -
lény ben vol tak a ha za i ak.

A Pre mont rei–Tö rök ta lál ko zón az el -
sõ fél idõ ben még tar tot ták ma gu kat a tö -
rö kö sök, de a for du lás után már csak két
ko sár ra fu tot ta az ere jük bõl.

Ered mé nyek: Líceum-Premontrei
86:59, Líceum-Török 84:20, Premontrei-
Török 60:23.

-esztí-

A z ál ta lá nos is ko lá sok nál is foly ta tód tak
a ko sár lab da di ák olim pia küz del mei a

Szent Im re Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben.
Az el sõ kört a Ha jós két, a Tö rök egy

gyõ ze lem mel zár ta. A má so dik kör ben elõ -
ször a Tö rök Ig nác Gim ná zi um csa pa ta és
a há zi gaz da Szent Im re Ál ta lá nos Is ko la
együt te se lé pett pá lyá ra. A hi bák el le né re
vi szony lag fo lya ma tos já ték ala kult ki, vé -
gül a tö rö kö sök örül het tek a gyõ ze lem nek.

A foly ta tás ban a Ha jós Alf réd Ál ta lá nos
Is ko la lá nyai már ne he zebb fel adat elé ál lí -
tot ták a gim ná zi um csa pa tát. Vé gig iz gal -
mas mér kõ zé sen, meg ér de mel ten sze rez te
meg újabb gyõ zel mét az esé lye sebb nek
ítélt csa pat. Is mer ve az erõ vi szo nyo kat, a
há rom gyõ zel met szer zõ Ha jós is ko la már
to vább ju tó nak volt te kint he tõ. 

A be fe je zõ mér kõ zé sen ki üt kö zött a tu -
dás kü lönb ség a több éve ko sa ra zó Ha jós és

a já ték kal az idén meg is mer ke dõ Szent Im -
re csa pa tai kö zött. Ered mé nyek: Tö -
rök–Szent Im re 39:18; Ha jós– Tö rök
58:30; Szent Im re–Ha jós 5: 60. A vá rosi
baj nok ság ál lá sa két for du ló után: 1. Ha -
jós (4 gyõ ze lem); 2. Tö rök (2 gyõ ze lem);
3.Szent Im re (gyõ ze lem nél kül).

*
A har ma dik kor cso por tos lá nyok a Re for -
má tus Lí ce um ban ad tak ran de vút egy más -
nak. Az el sõ kör ben a ki csik hez ha son ló
ered mé nyek szü let tek. A Ha jós két gyõ ze -
lem mel, a Lí ce um eggyel zár ta a nyi tó for -
du lót.

A to vább ju tás szem pont já ból na gyon
fon tos ta lál ko zó val kez dõ dött a má so dik
kör. A Lí ce um és a Ha jós mér kõ zése ele jén
a Lí ce um jól vé de ke zett, a ven dé gek rit kán
ju tot tak ko sár szer zé si le he tõ ség hez. A fél -
idõ má so dik fe lé ben for dult a koc ka, ve ze -

tést szer zett a Ha jós együt te se. A ma gas sá -
gi fö lény ben ját szó ha zai csa pat sor ra
hagy ta ki a jobb nál jobb hely ze te ket. 

A ven dé gek már tíz pont tal is ve zet tek,
ami kor a Lí ce um együt te se el kap ta a fo na -
lat, le dol goz ta hát rá nyát és nyolc pont tal
el hú zott. A meccs vé ge fe lé a ha za i ak tól
há rom meg ha tá ro zó em ber is ki pon to zó -
dott. A rend kí vül szo ros meccset kis kü -
lönb ség gel a ven dé gek nyer ték.

A má so dik ta lál ko zón a Szent Im re Is ko -
la csa pa ta le las sí tot ta a já té kot, így vi -
szony lag ke vés ko sár ral meg úsz ta  a Ha jós
el le ni össze csa pást. A be fe je zõ mér kõ zé sen
a csa ló dott Lí ce um és a Szent Im re együt -
te se lé pett pá lyá ra. A há zi gaz dák öröm ko -
sár lab dát játsz va ma ga biz to san gyõz ték le
a Szent Im re ala ku ló csa pa tát.

Ered mé nyek: Lí ce um – Ha jós 42:46,
Ha jós – Szent Im re 58:18, Szent Im re – Lí -
ce um 11:65. A baj nok ság ál lá sa két kör
után: 1. Ha jós (4 gyõ ze lem); 2. Lí ce um (2
gyõ ze lem); 3. Szent Im re (gyõ ze lem nél -
kül).

-tak-

Megyei döntõben a Líceum
Diákolimpia

Dupláztak a Hajós kosaras lányai
Kosárlabda
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Az Olim pi ai Csar nok ban ren dez ték meg
Pest Me gye Fe dett pá lyás At lé ti kai Baj -
nok sá gát. A Gödöllõi EAC ere jét bi zo nyí -
tot ták a hét vé gi ese mé nyek. Pén te ken a
Ma gyar nagy dí jon gyõz tek a leg ki seb -
bek, szom ba ton a Pest me gyei baj nok -
sá gon arat tak nagy si kert. A 13 és 40 év
kö zöt ti kor osz tály ok ban 29 baj no ki cím
mel lé még 30 do bo gós he lye zést is be -
gyûj töt tek. Benkõ Ákos és Szö ré nyi Ist -
ván ta nít vá nyai ez zel is mét iga zol ták,
hogy a GEAC a me gye leg erõ sebb és
leg jobb at lé ti kai egye sü le te. A sok jó tel -
je sít mény kö zül ki kell emel ni a 4-4 baj -
nok sá got nyert ju ni or Pék And re át, az ifi
Durkó Eliánát, a ser dü lõ Babrián Lortit,
va la mint Szö ré nyi Zol tán 400 cm-es rúd -
ug rá sát és Er dé lyi Esz ter 800 mé te res
fu tá sát. 

Ered mé nyek: Ser dü lõ: 60 m: 1. Babrián
Lorti, 2. Fá bi án Bog lár ka. 200 m: 1. Fá bi -
án Bog lár ka, 2. Hüse Ni ko lett. 400 m: 1.
Babrián Lorti. 800 m: 3. Boda Ju dit. 3000
m: 3. Sztarenszki Mag dol na. 60 m gát: 2.

Hüse Ni ko lett, 3. Fá bi án Bog lár ka. Tá vol -
ug rás: 1. Babrián Lorti, 2. Fá bi án Bog lár -
ka. Ma gas ug rás: 1. Babrián Lorti, 2. Mé -
szá ros Krisz ti na, 3. Hüse Ni ko lett. Rúd ug -
rás: 1. Hüse Ni ko lett, 2. Dús Jetta. 60 m,
200 m és tá vol ug rás: 1. Szi bil la Lász ló.

If jú sá gi: 60 m: 1. Durkó Eliána. 200
m: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki Xé nia.
400 m: 2. Fá bi án Bog lár ka. 800 m: 2.
Eördögh Ré ka, 3. Csin ta lan Eri ka. 60 m
gát: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki Xé nia.
Tá vol ug rás: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki
Xé nia. Ma gas ug rás: 1. Szeleczki Xé nia.
Rúd ug rás: 1. Har ma ti Ka ta lin, 2.
Eördögh Ré ka, 3. Szeleczki Xé nia. 800 m
és 3000 m: 1. Szüki Nor bert. Rúd ug rás:
1. Szö ré nyi Zol tán, 2. Jaeger Ákos. Hár -
mas ug rás: 1. Pus kás Lász ló.

Ju ni or: 60 m: 1. Pék And rea, 3. Gácsi
Ju dit. 200 m: 1. Pék And rea. 400 m: 1.
Pék And rea, 3. Gácsi Ju dit. 800 m: 1. Er -
dé lyi Esz ter. 60 m gát: 1. Pék And rea. Ma -
gas ug rás: 1. Gácsi Ju dit. Tá vol ug rás: 2.
Szûcs Ta más.

Fel nõtt: 200 m és hár mas ug rás: 1.

Nagy Er zsé bet. 60 m és tá vol ug rás: 2.
Nagy Er zsé bet. 200 m és 400 m: 1. Kis
Csa ba, 2. Gajda Gá bor. 3000 m: 2. Pecze
Dá ni el, 3. Medgyes Gá bor.

Vál tó: lá nyok: 1. GEAC A (Pék, Gácsi,
Fá bi án, Durkó), 2. GEAC B (Szeleczki,
Fá bi án, Eördögh, Hüse), 3. GEAC C
(Csin ta lan, Mé szá ros, Hi das, Barkóczi). Fi -
úk: 2. GEAC (Szö ré nyi, Pus kás, Sza bó,
Jilly).

Az Or szá gos Té li Gya log ló Baj nok sá got
(35 km) a le égett BS fo lyo só ja he lyett sza -
bad té ren, a Nép sta di on be ton kö ré ben bo -
nyo lí tot ták le. Tö rök Csa ba, a GEAC ver -
seny zõ je az em bert pró bá ló ver seny szám -
ban az ér té kes ha to dik he lyet sze rez te meg.
Ide je 3 óra 10 perc.

A me gyei fe dett pá lyás baj nok sá gon
részt vet tek a Bocs kai SE ver seny zõi is.
Gerényi Pé ter 11 fõs csa pa ta 2 baj no ki cí -
met és 7 do bo gós he lye zést szer zett. Ered -
mé nyek: ser dü lõ. 60 m: 4. Rébb. 200 m:
3. Var ga Ilo na. 400 m: 2. Rébb Ka ta lin, 3.
Paulusz Bogáta. 800 m: 2. Var ga Ilo na, 4.
Guáry Ale xand ra. 3000 m: 1. Kelédi Ka ta -
lin, 2. Reznák Ale xa, 4. Klincsek Krisz ti na. 

If jú sá gi: 800 m: 2. Rébb Ani kó, 4.
Nagy Hil da. 3000 m: 2. Kiss Or so lya. 

Ju ni or: 3000 m: 1. Var ga Krisz ti na.
-esz-

Fedett pályán tarolt a GEAC
Atlétika

A le égett Bu da pest Sport csar no kot pó -
to lan dó an az Olim pi ai Csar nok ban ke -
rült meg ren de zés re a Ma gyar Nagy díj
és a már ha gyo má nyo san hoz zá csat la -
ko zó gyer mek vág ta ver seny. Ezen ed dig
is „rend sze res” gödöllõi si ke rek szü let -
tek, hi szen Szi bil la Lász ló két szer, míg
Babrián Lo ret ta egy szer gyõ zött az el -
múlt évek ben. Most a Nem ze ti At lé ti kai
Prog ram ke re té ben va la mit vál to zott a
ver seny jel le ge. Is ko lák szá má ra csa pat -
ver seny és egyé ni ver seny ke rült le bo -
nyo lí tás ra.

Csa pat ver seny ben az Er kel is ko la, míg
egyé ni ben a Ha jós is ko la (Izsó, Már ta,
Szeleczki Alex) , a Tö rök Ig nác gim ná zi um
(Mé szá ros Krisz ti na, Págó Mó ni ka) és a
Pre mont rei Gim ná zi um (Var ga Já nos) in -
dul tak.

Az Er kel is ko la ver seny zõi – igaz, õk is
GEAC-atléták – szo ros és szín vo na las csa -
tá ban uta sí tot ták ma guk mö gé a vág tá zó i ról

hí res Szol no ki Sport is ko la, ezen a ver se -
nyen két is ko la szí ne i ben in du ló fi a tal ja it.

A csa pat tag jai és az idõ ered mé nyek:
30 m fi úk: Szindrity At ti la  5,43 mp.,
Barkóczi Ádám 5,33 mp.; 30 m lá nyok:
Ritecz Lil la 5,17 mp., Benkó Ré ka 5,30
mp.; 60 m fi úk: Kis Dá vid 9,14 mp., Bár di
Oli vér 9,18 mp.; 60 m lá nyok: Babrián
Lorti 8,37 mp., Gál Celi 8,82 mp. Össze sí -
tés ben: 1. Gödöllõ Er kel is ko la, 56,78 mp.;
2. Szol nok, Szé che nyi Ált. Is ko la, 57,09
mp.; 3. Szol nok, Vá sár he lyi Ált. Is ko la,
59,21 mp.

Az egyé ni ver seny so rán – há rom ki vé te -
lé vel –a kö zép dön tõ ig (leg jobb 12 fõ) ju tot -
tak a gödöllõiek. A dön tõ be Ritecz Lil la,
Izsó Már ti és Benkó Ré ka ke rült a 89-90-es
lá nyok nál. Az elõfutamok és a kö zép dön tõ
so rán Izsó és Ritecz ki emel ke dett a me -
zõny bõl. A dön tõ még is ba lul sült el szá -
muk ra. Az 1-es pá lyán a star ter a „hó na
alól” ala po san ki ug ró szol no ki kis lányt el -
en ged te és ez 30 m-en el dön töt te a ver -

senyt. Izsó és Ritecz szin te áll va ma radt,
Ban kó Ré ka el len ben – szin tén kis sé ki -
ugor va – szem fü le sen raj tolt és re mek má -
so dik he lyet szer zett.

A na gyobb lá nyok nál Babrián Lorti –
csil log tat va ver seny zõi ké pes sé gét –im po -
ná ló an gyõ zött, az összes fiú idõ ered ményt
is ala po san fe lül múl va.

Egyé ni ered mé nyek:
Kö zép dön tõ: 30 m: Barkóczi Á. (Er kel)

5,31 mp.; 60 m: Gál Celi (Er kel) 8,82 mp.;
Vá gó Mó ni ka (Tö rök) 8,85 mp.; Mé szá ros
Krisz ti (Pre mont rei) 8,79 mp.

Dön tõ: 30 m lány: 2. Benkó Ré ka (Er -
kel) 4. Ritecz Lil la (Er kel); 5. Izsó Már ti
(Ha jós); 60 m fi úk: 6. Var ga Já nos (Pre -
mont rei); 60 m lány: 1. Babrián Lorti 8.21
!!! (Er kel).

Az ered mény hir de tés rend kí vül ün ne pé -
lyes volt és an nak meg fe le lõ a kü lön dí jak
ér té ke is. A ver senyt meg te kin tet te Deutsch
Ta más if jú sá gi és sport mi nisz ter is.

Az te le ví zió in ter jút ké szí tett a csa pat tal
és ve ze tõ i vel, ame lyet 12-én, szom ba ton
dé le lõtt az MTV 1-en köz ve tí te nek.

A si ker kö zös mun ka ered mé nye – az is -
ko la test ne ve lõ ié és a GEAC at lé ta edzõ ié.

(bá)

Iskolásainkkal is sikeresek vagyunk
Atlétika
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A 3. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Hó ba fa gyott le ve let
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A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya it
nyer ték: Me zei Istvánné, Grassalkovich u.
14. (1000 Ft).; Sabján Be á ta, Amb rus Z. köz
7. (600 Ft).; Ta má si Mátyásné, Táncsics M.
u. 30. (500 Ft).; Berneczei Ló ránt Krisz ti án,
Kos suth L. u. 68/b. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Vincze Or so lya, Sza bad ság tér
12-13.; Bo lyán Im re, Dó zsa Gy. út 5-7. g
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