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Hétéves a Gödöllõ Táncegyüttes
Nincs felvételi követelmény. Senkit nem küldök el. A gyermeküket kísérõ szülõknek mindig mondom: nyugodjanak meg, itt mindenkibõl táncos lesz, csak kibõl elõbb, kibõl késõbb. Amire igazán
szükség van, az az akaraterõ. A sportban sem abból válik bajnok, akinek a legjobbak az adottságai, hanem akinek legnagyobb az akaratereje. Nincs ez másként a táncban sem.
(12. oldal)
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Költségvetés: ezerkétszázmillió fejlesztésre

Csatorna a Fenyvestõl a Rét utcáig
HÍREK

Növelték a sport támogatását
Az idei városi költségvetés 15 millió
forintot fordít sportcélokra, ami éppen
15 százalékkal haladja meg a múlt évi
össze get. Eb bõl el sõ sor ban a vá ros
sportszakosztályainak utánpótlás nevelését kell támogatni, amely alapját képezheti a sikeres versenysportnak. A
keret fele használható fel erre a célra.
A másik kiemelt támogatást élvezõ
terület a diáksport. Az oktatási törvény értelmében az iskolák kötelesek
megteremteni a tanulók mindennapi
testedzéséhez és versenyeztetéséhez
szükséges feltételeket. Ezen feladatuk
el lá tá sát a vá ros nor ma tív jel le gû,
egy sze ri pénz be li tá mo ga tás sal,
összesen 4,2 millió forinttal segíti.

Támogatott kultúra
A szokásos tételeken túl a gödöllõi
költségvetés számos érdekességet tartalmaz. Sokféle közoktatási és közmûve lõ dé si fel adat ra költ het kö zel 47
millió forintot a város. A pedagógusok
továbbképzésére, táboroztató nevelõk
tiszteletdíjára, nyugdíjas és pályakezdõ
tanítók, tanárok, jól tanuló és jól sportoló diákok köszöntésére több mint 3
millió forintot használhatnak fel.
A millenniumi évforduló méltó ünneplésére 13 millió forintot fogadott
el a képviselõ-testület. A program keretében tervezett zenei, irodalmi és
más rendezvények, amiket korábban
lapunkban már ismertettünk – magukban hor doz zák a nem ze ti és he lyi
örökségünk megõrzésének és megújításának a szándékát is.
A képviselõ-testület több éve nyújt
külön támogatást kiemelkedõ kulturális és mûvészeti tevékenységet végzõ
egyesületeknek, mûvészeti csoportoknak. Kö zé jük tar to zik – a tel jes ség
igénye nélkül – a városi fúvós zenekar, a városi vegyeskar, a városi leánykar, a Fiatal Mûvészek Egyesülete. Az idén e közösségek számára 6
millió forint jut.
G. B.

Városunk önkormányzata 1,2 milliárd
forintot fordíthat az idén különbözõ
beruházásokra, ami több mint negyed
része a tervezett, 4,5 milliárd forintos
bevételnek. A legnagyobb tétel, 413
millió forint – közel 100 milliós állami
céltámogatás-hányaddal számolva – a
szenny víz csa tor ná zás fõ mû ve i nek
megépítésére használható fel a képviselõ-testület február 24-i ülésén elfogadott költségvetési rendelet szerint.

Ez a környezetet védõ és életminõséget
javító beruházás a település egyes részei
közötti különbségeket is csökkenti. Látható nyoma lesz annak a 84 millió forintnak – és néhány év alatt meg is térül –
amit a közvilágítás korszerûsítésébe fektet Gödöllõ. A városi könyvtár és információs központ építésére 35 millió forintot tar tal maz a bü dzsé. A biz ton sá gos
mûködés és a fejlõdés feltételei tehát az
idén is adottak, fûzte elõterjesztéséhez
Gémesi György polgármester.
Köz tu dott, hogy a te le pü lé si ön kor mányzatok jó része szerényebb lehetõségekkel, vagy éppen pénzhiánnyal küzd.
Gödöllõn az adóbevételek arányban állnak a beruházásokra és felújításokra fordítható forintokkal, mûködnek az óvodák,
iskolák, közintézmények, a közalkalmazottak személyi juttatásai emelkednek. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükség változtatásokra az egyes feladatok
gazdaságos megoldása érdekében. Az önkormányzat például nem tervez létszámleépítést, de azzal számol, hogy az Erkel
iskolában, a múzeumban és a szociális
otthonban a takarítási feladatokat vállalkozók megbízásával végezteti el, akik
minden esetben tovább foglalkoztatják a
jelenlegi intézményi takarítókat.
Helyi adókból egymilliárd 443 millió
forint bevételt tervez a város, aminek túlnyomó része, 1,3 milliárd forint az iparûzési adóból várható. Építményadóból
139 millió forinttal számoltak a költségvetés készítõi, míg ingatlanértékesítésbõl
157 millió forint bevétel látszik teljesíthetõnek. A tavalyinál 156 millió forinttal
kevesebb pénzt, 136 millió forintot kap
vissza Gödöllõ az államtól a területén
1998-ban bevallott személyi jövedelemadóból. Bár a normatív állami támogatás
összege emelkedik a múlt évihez képest,

az elõzõekkel összevetve Gödöllõ összes
állami támogatása egymilliárd 213 millió
forintról egymilliárd 164 millió forintra
csökken – miközben egyre több kötelezõ
állami feladatot hárítanak a településre.
Gödöllõ hitelképessége az idén eléri a
744 millió forintot. A közvilágítás korszerûsítésére kedvezményes, 7,5 illetve
10 százalékos kamatozású kölcsön vehetõ
fel. Ezen kívül 605 millió forint rugalmasan igénybe vehetõ hitellel is számol az
önkormányzat, amelynek része a tavalyi
keretbõl fel nem vett 255 millió forint is.
A felhalmozási kiadások jelentõsebb
tételei közé tartoznak az írásunk elején
említetteken túl a Munkácsy utcai iskola
parkolójának kiépítése, a városi múzeum
belsõépítészeti munkája, az Erkel iskola
bõvítésének második üteme, a szennyvízcsa tor na-há ló za tok mel lék mû ve i nek a
fenyvesi, a máriabesnyõi, a kertvárosi, a
rögesi és a Rét utcai városrészeket érintõ
megépítése. A csatornázáshoz szükséges
céltámogatás elnyerése esetén indíthatók
majd a közbeszerzési eljárások, s a kivitelezés akár már szeptemberben elkezdhetõ. Az elkészült kiviteli terv alapján a
Kossuth Lajos utca Dózsa György út és
Petõfi tér közötti szakaszán részben zárt,
részben folyókás csapadékvíz-elvezetõ
rendszer építése várható.
Az intézmények felújítására – a múlt
évbõl áthúzódó 18,6 millió forinton túl –
60 millió költhetõ az idén. Az összes mosdó-, fürdõ- és konyhai helyiségek tisztasági festésére 7,4 millió forintot terveztek. A
jelentõsebb tételek közé tartozik a Kazinczy körúti óvoda és a II. számú rendelõintézet lapostetõ-szigeteléseinek teljes felújítása, a Palota-kerti óvoda fûtési szerelvényeinek cseréje, a Montágh iskola tetõszerkezetének, a Hajós iskola Légszesz utcai épület-együttese fûtési rendszerének
felújítása, a Török Ignác Gimnázium 90,
egyedileg gyártott ablakszerkezetének felülvizsgálata, javítása illetve szükség szerinti cseréje, a mûvelõdési központ szellõzési rendszerének korszerûsítése.
Tízmillió forintot fordíthat a Tormay
Károly Egészségügyi Központ mûszer- és
eszközbeszerzésre, míg a városi múzeum
4,4 millió forintot kiállítási eszközök, dioráma, digitális fényképezõgép és fénymásoló, telefax, pénztárgép vásárlására.
G. B.
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Fészekrakás önkormányzati segítséggel

HÍREK

Kétszer ad, ki gyorsan ad

1 százalék

Gödöllõnek sikerült megelõznie a kormányt a fiatalok és a nagycsaládosok
lakáshoz jutásának elõsegítésében.
Persze, nem is az elsõség a fontos; bár
jól tudjuk, kétszer ad, ki gyorsan ad. A
képviselõ-testület a múlt év márciusában alkotott rendeletet a volt állami tulajdonú lakások értékesítésébõl származó bevételek felhasználásáról. A célok között fogadták el a lakásépítési és
lakásvásárlási támogatás nyújtását. A
rendeletben meghatározott szabályok
szerint a múlt évben 40 millió forintot
használhatott fel az önkormányzat. A
februári ülésen az elsõ év tapasztalatait
tekintették át.

Az önkormányzati rendelet szerint lakás
építéséhez vagy lakás vásárlásra igényelhet
támogatást városunkban a várostól fiatal,
gyermekes és gyermektelen házaspár, valamint a három, vagy ennél több gyermeket
nevelõ házaspár, illetve egyedülálló szülõ.
A jogszabály szigorú feltételeket határoz
meg az igényjogosultsághoz. Attól való eltérésre, méltányosság gyakorlására nincsen
mód. Kötelezõvé teszi viszont a támogatás
megállapítását abban az esetben, ha az igé-

nyek megfelelnek minden alaki és tartalmi
követelménynek.
A kölcsön bevezetése óta folyamatosan
magas az érdeklõdõk száma. Kérelmet 56
igénylõ nyújtott be. Közülük 27-et elutasított a bizottság, mert az igénylés nem felelt
meg a rendeletben elõírtaknak. Ilyen elutasításra okot adó, sûrûbben elõforduló körülmény volt például az, hogy az igénylõ
há zas pár egyi ké nek sem volt 5 éves
gödöllõi munkahelye vagy lakóhelye; építkezés esetén nem rendelkeztek saját tulajdonú építési telekkel; a rendelet által nem
támogatott célra, lakásbõvítésre, tetõtér-beépítésre igényelték a támogatást.
A 27 elutasított kérelmezõ közül 6 olyan
házaspár is volt, akik – miután pótolták az
elutasításra okot adó hiányosságokat – másodszorra elnyerték a támogatást. A nagycsaládos igénylõk közül öten lakás vásárlására, négyen építésére kaptak támogatást
az önkormányzattól. A húsz ifjú házas
igénylõ háromnegyedének a lakásépítését,
a többinek a lakás vásárlását segíti a város
azzal a 26 millió 880 ezer forinttal, amit a
tavalyi négy ülésén osztott el az eseti bizottság.
(g)

Narancsház réztetõvel

Az ORA Gond vi se lés Ala pít vány
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kpaucinusok
tere 1.; alapítója: Magyar Kapucinus
Rend tar to mány, taromány fõ nök:
Nagy Lász ló Ta más Máriabesnyõi
Plé bá nos) kö szö ne tet mond mind azoknak, akik a tavalyi évben személyi jövedelemadójuk egy százalékával
támogatták az alapítványt.
Az ala pít vány cél ja: Sze gé nyek,
moz gás sé rül tek, be te gek le he tõ ség
szerinti sokoldalú támogatása az alapítvány lehetõségei szerint, az arra rászoruló emberek természetbeni segítése, emberi szükségleteik kiszolgálása
min den meg kü lön böz te tés nél kül.
Kér jük, idén is ren del kez ze nek ja vunk ra adó juk 1 szá za lé ká ról! Az
ORA Gondviselés Alapítvány adószáma: 18670873-1-13. g

Olasz–magyar
Az „Inno alla Vita” Falconara Marittima olaszországi és gödöllõi baráti
kör tagjai tudatják a városunkban élõ
olaszokkal és Olaszország barátaival,
hogy ha csat la koz ni akar nak a cso porthoz, 17-19 óra között telefonálhatnak a 411-114-es telefonszámra. A
részvétel ingyenes, elég a jószándék
és az õszinte barátság. A csoport tevékenységérõl és programjáról a belépés kor dön tünk. Szer ve zõ: Olivi
Azeglio. g

Lakossági fórum
A Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja
Gödöllõ Városi Szervezete március 10én, pénteken 18 órai kezdettel lakossági fórumot tart Gödöllõn, a II. sz. rendelõintézet elõadótermében (Szabadság tér). Elõ adók: prof. dr. Gi dai
Erszébet országgyûlési képviselõ, Lakatos Pál a Vasárnapi Újság fõszerkesztõje. Tárgykör: Aktuális gazdaságpolitikai kérdések, a médiák helyzetértékelése. Minden érdeklõdõt tisztelettel
meghívunk és szeretettel várunk. g

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Daruval emelik a helyére a kastélybeli Orangerie új rézkupolájának zárósapkáját
Fotó: Magyar Bertalan

Február 28- március 5-ig
Medicína Patika,
Dózsa György út 12, Telefon: 410-251
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Gödöllõn a thai nagykövet

Jön a hercegnõ is

Szerdán a városházán a Thaiföldi Király ság bu da pes ti nagy kö ve te volt
Gémesi György ven dé ge. Pradap
Pibulsonggram a tárgyalásokat követõen nyilatkozott lapunknak.
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– Nagykövet úr, ön hamarosan távozik
hazánkból. Az itt töltött évek során hogyan változtak a két ország kapcsolatai?
– Az utóbbi években jelentõs fejlõdést
tapasztalhattunk a gazdasági kapcsolatokban. Thaiföld ugyan közben egy kisebb
válságon ment keresztül, de mára kilábalt
ebbõl: a két ország közötti kereskedelmi
forgalom a korábbi ötszörösére emelkedett,
most már meghaladja a kétszázmillió dollárt évente. Fejlõdtek a kulturális kapcsolatok is; ma már Gödöllõ neve is ismert
Thaiföldön. Az utóbbi négy év fejleményei
közé tartozik, hogy megalakult a ThaiMagyar Baráti Társaság és a Thai-Magyar
Üzleti Klub. Az ELTE-n ma már tanítják a
thai nyelvet. Utoljára száz évvel ezelõtt
volt ennyire közeli kapcsolatban a két ország, amikor Thaiföld királya Gödöllõre
látogatott. Ebben az évben a thaiföldi hercegnõ fogja felkeresni az önök városát.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Nagycsaládosok bálja
Pénteken este rendezte meg ez évi jótékony sá gi bál ját a Nagy csa lá dos ok
Gödöllõi Egyesülete. Közel száz vendég
gyûlt össze a Mûvelõdési Központ aulájában, amit az intézmény ingyen bocsátott
rendelkezésre; mi több, a büfé is fölajánlotta bevételének tíz százalékát az NGEnek. Ezen kí vül mint egy nyolc van
gödöllõi magánszemély és cég támogatta

anyagiakkal vagy tombolatárgyakkal a
rendezvényt, amelynek végén, a jegyek
árával együtt, 121 ezer forint bevétel gyarapította a nagycsaládosok céljait szolgáló
kasszát – tudtuk meg Czímer Nándor elnöktõl. A bált – és az ügyet – támogató
ön kor mány zat kép vi se le té ben Gémesi
György polgármester és Six Edit alpolgármester volt jelen
Fotó: M. B.

KITEKINTÕ

Feszültség Koszovóban
Továbbra sincs béke Koszovóban, pedig a
túlnyomó többségében albánok lakta szerb
tar tomány miatt a NATO tavaly még Jugosz lá via bom bá zá sát is vál lal ta, csak
hogy ne következzen be egy genocídium.
A szerb fegy ve res ala ku la tok a
légicsapások hatására végül távoztak, az
albán menekültek százezrei visszatérhettek,
a terület feletti ellenõrzést pedig nemzetközi csapatok vették át (KFOR). Koszovó hivatalosan továbbra is Szerbia része, de
gyakorlatilag teljesen önálló életet él. A
nyugalom és a béke azonban nem köszöntött be az itt la kók ra, ugya nis most a
bosszúszomjas albánok kezdtek tisztogató
akciókba, ami a nem albán lakosság pánikszerû meneküléséhez vezetett. A nemzetiségi ellentétek leginkább a tar tomány északi részén öltenek látványos formákat. Ennek a ré gi ó nak a köz pont ja Kosovska
Mitrovica város, amely az utóbbi idõszakban állandó tüntetések, összecsapások
színtere volt. A várost kettéosztó Ibar folyó
szinte jelképe lett az etnikai megosztottságnak, ugyanis attól északra fõleg szerbek,
délre pedig albánok laknak, a folyón átívelõ
hi da kat pe dig a KFOR csa pa tai tar t ják
megszállva. Az elmúlt hetekben azonban
elszabadult a pokol, a zavargásoknak több
halálos áldozata és több tucatnyi sebesültje volt. A KFOR csapatok is harcba keveredtek orvlövészekkel. A fõleg NATO alakulatok (amerikai, francia, német, olasz, brit
és kanadai) válaszképpen kijárási tilalmat
vezettek be és megkezdték a város teljes
átfésülését, elrejtett fegyverek után kutatva.
Az erõteljes intézkedések meghozták az
eredményt: jelen pillanatban csend van a
településen. Ez a nyugalom azonban csalóka, hiszen a béketeremtõk távoztával ismét egymásnak ugranának a szerbek és az
albánok. A NATO tábornokok további erõsítés küldését kér ték, mivel a jelenlegi kontingens létszámát nem tekintik elégségesnek a problémák leküzdésére. A helyzet
ilyetén alakulása komoly dilemma elé állítják a szövetség vezetõit, ugyanis újra meg
kell fogalmazniuk a békefenntar tók céljait,
ugyanis a többnemzetiségû, demokratikus
Koszovó egyre inkább illuzórikussá válik.
Lehetséges megoldásként felmerült a terület megosztása egy albán és egy szerb
enklávéra vagy a tömeges lakosságcsere.
Tulajdonképpen egyik megoldás sem nevezhetõ a nyugati demokratikus ér tékren-
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KITEKINTÕ

Szülõk Bálja az Erkelben

deknek megfelelõ lépésnek, de valamit
mindenképpen kell tennie a NATO-nak, mivel azt nem engedheti meg, hogy az orra
elõtt mészárolja le egymást a két szembenálló nemzetiség, viszont a végtelenségig sem állomásozhat itt több tízezer békefenntar tó.

Fõböllér, kiszebáb

ANYAKÖNYV
Születtek

Rab Tamás
Szalai Vivien
Pásztói Panna
Szekeres Kata
Szõgyényi Babett
Kristály Eszter
Berki Izabella
Hamar Zsombor
Otyehel Tamás
Nagy Anna
Seemann Krisztina
Tóth Dzsesszika
Gáspár Levente
Nyester Anna
Berki Sándor
Farkas Krisztián
Szarka Norbert
Házasságot kötöttek

Farkas László és Szepsy Ágnes
Forgács Imre és Balogh Magdolna Er zsébet
Har mat Szil vesz ter és Mersány And rea
Tünde
Pintér Attila és Flórika Krisztina
Tolna Attila és Bálint Andrea
Nagy Balázs és Galántai Veronika Emese
Elhunytak

Balogh Pálné Palkó Mária
Varga János
Balogh Mihályné Takács Anna
Haraszti József
Ludrovszky Gyuláné Kobrehel Margit
Kereszti Ferenc
Maczkó Sándor
Kiss Sándor Zoltán
Gagyi-Pálffy Gyuláné Karsai Etelka
Mezõ-Bukta István
Székhelyi Pálné Péter Rozália
Tamás István
Kákonyi Istvánné Sándor Er zsébet
Samu Mihály
Garát Péter Pál

Idén már negyedszer rendezték meg
szombaton este az Erkel iskolában a
Szülõk Bálját. A lassan hagyománnyá
váló mulatságban évrõl-évre több szülõ
és vendég vesz részt, a belépõjegyek
árával, felajánlásokkal, a büfé és a tombola bevételével gyarapítva az Erkel Iskolánk Jövõje Alapítványának kasszáját, hogy pénzük idõvel a diákok és az
intézmény elõrehaladását segítse.

Idén mintegy kétszázhúszan jöttek el; a tulajdonos önkormányzatot Six Edit és Fábián Zsolt alpolgármesterek, valamint több
városatya képviselte. A nebulók a tornaterem berendezésében segítve és felszolgálással járultak hozzá a bálhoz; a vendégek
szórakoztatásában szülõk is részt vettek.
Vendégmûvészek is fölléptek; többen idén
már másodszor. Háromnegyed hétkor Lakatos Györgyné igazgató köszöntötte a
vendégeket, majd Guth László, az Iskolánk Jövõje Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be a szervezet múlt évi tevékenységérõl. Ezután, a gyomornedveket
felajzandó, a disznótoros vacsora fõböllére
szólt az egybegyûltekhez; mi több, késõbb
dalolt és táncolt is – ez utóbbit hamar
megértik, akik egyszer is látták már munkában Kubatov János, a szülõi munkaközösség elnöke lábait.
A budapesti Jumpers tánckar idén is
megtisztelte mûsorával a nagyérdemût.
Ezután paraván került a vacsorát elõképezõ „disznóól” elé: Kállai Anikó, Mauricio

Miranda és fe le sé ge Kucsák Ju li an na,
Háfra Marika, valamint Czindrity István
és felesége mozgatta mögötte a Muppetshow figuráit. Mauricio két andalító spanyol dalt is elõadott, mintegy átvezetésül
Igar Tibor társastánc-csapatának vérpezsdítõ ritmusaihoz és bájaihoz. A dráma szabályai szerint itt ellenpontnak kellett követ kez nie, amit vas ko san kép vi selt
Kuffersteinné Pál Katalin igazgatóhelyettes és Umené Kecskeméti Zita tanárnõ, az
ere de ti nél va la mi vel jobb PaDöDöparódiája. Rövid szünet után asztalhoz tele ped tek a ven dé gek (kü lön di csé ret a
szervezõknek azért, hogy magyar ételeket
kínáltak ezen az estén…).
A vacsora után, szokás szerint, tánc hajnalig a Hangulat zenekar muzsikájára,
tombola, illetve éjfél körül kiszebáb-égetés volt a program.
M. B.
Fotók: a szerzõ
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Felhívás
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája ér tesíti a város lakosságát,
hogy a kör zeti állator vos Gödöllõ városban az ebek 2000. évi veszettség elleni védõoltását az alábbi idõpontokban végzi.
Eboltási idõpontok
2000. március 4. szombat,
2000. március 7. kedd,
2000. március 21. kedd,
2000. március 25. szombat,
2000. április 4. kedd,
2000. április 8. szombat,
2000. április 11. kedd,
2000. április 15. szombat,

8–10 óráig,
15–17 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,

Vásártér
Kazinczy körúti állatorvosi rendelõ
Kazinczy körúti állatorvosi rendelõ
gr. Teleki tér
Köztársaság u. és Premontrei sarok
Blahai strand
Présház
Máriabesnyõ–Klapka u. sarok

A pótoltás idõpontja és helye: 2000. április 29. szombat 8–10 óráig Vásártér. Az oltás díja: 500 Ft.
Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók leadhatják azon ebeket, amelyeket tar tani tovább nem akarnak.
A leadott ebek állatotthonba szállításáról a VÜSZI Kht. gondoskodik.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy – a tudományos-kutatási
és laboratóriumi vizsgálati célból tar tott állatok kivételével – a tulajdonos
vagy tar tója köteles évenként – a három hónapos kort elér teket harminc
napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére hatósági állator vossal veszettség ellen beoltatni.
A nagy tes tû ebe ket pó rá zon és száj ko sár ral kell az össze vont
eboltásokra elõvezetni, ennek hiányában az állator vos az oltást meg fogja tagadni.
Az eboltás – az állattulajdonos külön személyes megrendelésére –
az állat tar tási helyén is elvégezhetõ, az oltás és kiszállás költségeit
az ebtulajdonosnak az állator vos részére meg kell fizetni. Ugyancsak
az állattulajdonos köteles fizetni az eboltás teljes költségeit, amennyiben az eb veszettség elleni kötelezõ védõoltása a fentiekben megjelölt idõpontokban és helyen illetve legkésõbb a pótoltás során szervezetten nem tör ténik meg, vagy az eb a három hónapos kort évközben töltötte be.
A városi gyepmester a védõoltás alól elvont ebet – mint ember re
egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ beteg, vagy betegségre gyanús állatot – kár talanítás
nélkül össze fogja gyûjteni, és el fogja pusztítani.

Az eboltás alkalmával az állattar tó részére sorszámmal és Gödöllõ felirattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás
megtör téntét. Ezt a bilétát az eb nyakör vén kell elhelyezni. Az 1999. évben kiadott lila biléták 2000-re már nem ér vényesek. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján tör ténik. Biléta
nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és a gyepmesteri telepre szállítja.
Ha az eb elveszett, elpusztult, vagy más tulajdonoshoz került, kérjük,
hogy ezt az állattar tó jelezze a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján.
A sorszámmal ellátott biléta elvesztése esetén is az elvesztés tényét kérjük jelezze az állattar tó azért, hogy új bilétával lássuk el az ebet.
Akik már 1999. év elején beoltatták veszettség ellen a tulajdonukat képezõ ebet, azok szintén a Lakosságszolgálati Irodán vehetik át a bilétát
az oltási igazolás bemutatását követõen.
Kérjük, hogy a veszettség elleni védõoltásra az ebtulajdonosok hozzák
magukkal az eboltási igazolást.
Az eboltás költsége összetevõdik: az eboltás díjából, az oltóanyag árából,
az oltáshoz felhasznált tûk, fecskendõk, fer tõtlenítõszer, valamint a kiszállás
hivatalos költségébõl és a díjat, oltóanyagot terhelõ 12%-os áfá-ból.
Homa Ibolya
Lakosságszolgálati Iroda vezetõje
Gödöllõ, 2000. február hó.

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Táncsics Mihály utca 5. szám alatt fekvõ
ingatlan tulajdonjogának megszer zésére
Az ingatlan ismertetése:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fekvõ, 644 helyrajzi számú, sporttelep megnevezésû, 5236 m2 területû tehermentes ingatlan
Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan összközmûves területen fekszik. A Táncsics M. utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek találhatóak.
Az ingatlanra csak a víz közmû került bekötésre.
Az ingatlan irányára: (sport, rekreációs, valamint ezt kiegészítõ vendéglátás vállalkozási célú felhasználás esetén: 21 000 000 Ft, (sportszervezet Gödöllõ Város Sportkoncepciójában támogatottnak elfogadott tevékenysége esetén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186
Az ingatlan megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak,
2000. április 26. 15.00 óráig
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Tisztelt Adózók!
2000. január 1-tõl megváltoztak a helyi adóbefizetési számlák. Minden adónemre, pótlékra és bírságra külön-külön számlára kell
a befizetéseket teljesíteni. A gépjármûadó és az iparûzési adó számlaszáma nem változott.
Kérjük, hogy az elõzõ évrõl esetleg meglévõ 12001008-00155407-00100009 számú Adóbeszedési számlát már ne használják.
Az új számlák:

Építményadó
Telekadó
Késedelmi pótlék
Bírság

12001008-00335125-00100002
12001008-00335136-00100008
12001008-00335147-00100004
12001008-00335158-00100000

A 2000. I. félévi építményadó, telekadó, iparûzési adóelõleg és gépjármûadó befizetési határideje március 15. Az elmúlt évben megküldött
határozat, fizetési meghagyás, illetve számlaegyenleg ér tesítõ alapján szíveskedjenek a kötelezettségeket teljesíteni.

Vásári hirdetmény
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodája ér tesíti a lakosságot, hogy
2000. március 12-én országos sertés- és kirakodóvásárt tart.
A vásárra ér vényes marhalevéllel – ló kivételével – mindennemû állat felhajtható.
Lakosságszolgálati Iroda

Pályázati felhívás
Gödöllõ Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerûen mûködõ közösségei támogatására.
Pályázati adatlap beszerezhetõ: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda; Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban az információs pultnál.
Beküldési határidõ: 2000. március 14.

Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Szabadság tér 5. szám alatt (mûemlék Hamvay-kúria épületében) lévõ
nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ötéves bérleti jogának és további öt évre szóló elõbérleti jogának
megszerzésére.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ismer tetése:
A 493,58 m2 alapterületû helyiségcsoport a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mûemlék épületében helyezkedik el.
A helyiségcsoportban a bérlõ a városi filmszínházat köteles mûködtetni. Ezen tevékenységi kör megváltoztatása tilos.
A bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával – az alaptevékenység kiegészítéseként – további kulturális jellegû
kiegészítõ szolgáltatásokat is nyújthat.
A helyiségcsoportban a bérlõ kizárólag saját költségén, a bérbeadó elõzetes hozzájárulásával végezhet ér téknövelõ beruházásokat.
A mûemlék épületen semminemû átalakítási munkálat nem végezhetõ.
A minimum nettó bérleti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:
A bérbevételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõír takat kell tar talmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztatók átvehetõk a Városháza (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) Vagyongazdálkodási Irodáján a II. emelet 232.
számú helyiségben.
Részletes tájékoztatást ad: Tóthné Pervai Katalin (telefon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, telefax: 28/410-186)
A helyiségcsoport megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázatok Városháza Vagyongazdálkodási Irodájára tör ténõ benyújtásának helye és határideje:
232. számú helyiség, Tóthné Pervai Katalin fõmunkatársnak,
2000. március 13. 12.00 óráig
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Millenniumi faültetés Gödöllõn
Gödöllõ benevezett a Virágos Magyarországért versenybe, amelyet a szer vezõbizottság a millenniumi rendezvényekhez kapcsolva javasol
megszer vezni, s a terv szerint e program keretében 2000 db emlékfát ültetnek el az országban.
A fákat minden versenybe benevezett település 2000. március 7-én ünnepélyes keretek között ülteti el.
Nálunk a Gödöllõ Városi Múzeum átadására irányítva a lakosság figyelmét, a Szabadság térnek az intézmény elõtti részén
délelõtt 10 órakor kerül földbe a millenniumi emlékfa. A múlt és a jövõ évezred környezetszépítésére emlékezve városunk polgármestere
dr. Gémesi György ülteti el a múzeum felújítására és megnyitójára emlékeztetõ fát.
Az eseményt a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói rövid köszöntõ mûsorral teszik ünnepélyessé.
A szer vezõk e városi ünnepi programra szeretettel várnak minden érdeklõdõt, a Gödöllõ Városi Múzeum elõtti térre.

Gödöllõ Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2000. március 14-én (kedden) 17.30 órára az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre a Petõfi térre.

Fáklyás felvonulás, koszorúzás.
Ünnepi beszédet mond: Koncz Krisztián, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákja.
Ünnepi mûsor: „Üdv néked, ifjúság!” – a Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesülete elõadása. Zenei rendezõ: Lencsés Balázs.
Összeállította: Horváth Zoltán.
18 órakor a Dózsa György úti temetõben tiszteletadás és koszorúzás az Isaszegi csata emlékmûvénél.
Gödöllõ Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2000. március 14-én (kedden) 18.30 órára a mûvelõdési központ színháztermében
rendezendõ programra.
Beszélgetés ezeréves államiságunkról. Dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ vendégei:
dr. Nemeskürty István, a Magyar Millennium kormánybiztosa és Koltay Gábor filmrendezõ.
Közremûködik: Hanula Gábor (vers).

Gödöllõ Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város polgárait 2000. március 15-én 10 órára a Gödöllõi Városi Múzeum elõtti térre,
a Millenniumi Ünnepségek városi nyitó rendezvényére, a Millenniumi zászló fogadására és a Városi Múzeum ünnepélyes átadására.
Ünnepi köszöntõt mond dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ.

Millenniumi zászló fogadása:
Átadja: dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter. Átveszi: dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ,
dr. Nánási Éva jegyzõ. Zászlóanya: Kiss Éva ny. középiskolai tanár.
A Millenniumi zászlót ökumenikus szertartás keretében a gödöllõi egyházak vezetõ személyiségei szentelik fel és áldják meg.
Múzeumavató ünnepélyes beszédet mond: dr. Katona Tamás történész. A múzeumalapító néhai Heltai Miklósra Fábián Gyula író emlékezik.
Közremûködik: Bánffy György elõadómûvész, Maczkó Mária népdalénekes, a Gödöllõi Ifjúsági Fúvószenekar. Vezényel: Ella Attila.
Az ünnepi programot Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllõi Városi Múzeum igazgatója vezeti.
A Gödöllõi Városi Múzeum állandó kiállításai:
Gödöllõ, a nyitott város (helytör téneti kiállítás)
A Szecessziós Gödöllõi Mûvésztelep (1901–1920; képzõ- és iparmûvészeti kiállítás)
Csupor Zoltán Mihály gyûjteménye – Válogatás (mûvészettör téneti kiállítás)
Zsivajgó természet (természetrajzi kiállítás)
Óceánia világa – Ignácz Ferenc gyûjteménye (természetrajzi és néprajzi kiállítás)
Március 15-én este a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban átadják a Gödöllõ Városáért díjat
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Polcz Alaine: Világjáték

Günther, Agnes: A szent és a rajongója

Piros oroszlán a zsebben

Egy anderseni ihletésû mese félezer oldalra
felduzzasztva, a fõúri környezetben szinte
morbid szerelmi tör ténetté alakítva – így
jellemezhetõ Agnes Günther hajdan, a századfordulón világbestsellerré vált regénye a
különös szentségû hercegkisasszonyról, rideg hercegi atyjáról és gonosz mostohájáról, valamint rajongójáról, az õsi grófi család ból szár ma zó zse ni á lis fes tõ rõl. Ma
nemcsak, sõt talán nem is elsõsorban az
édesbús „meséket” kedvelõk lelhetik benne
örö mü ket, ha nem szuperérzékeny ér tõk
tör téneti – kultúr tör téneti érdeklõdését elégítheti ki. A regény 1926-ban már megjelent magyarul, ezúttal új– és jobb – fordításban adták ki. (Bp., 1999, Móra)
Desai, Kiran: Ribillió a gyümölcsösben

A szatirikus indiai regény alakjai karikatúraszerûen elrajzoltak, groteszkek. A tör ténet
egy deklasszálódott család különös históriáját mondja el, középpontjában egy fiatal
emberrel, Szampáth Csaulával. Bár születését különös elõjelek kísérik, a fiú, úgy tûnik, semmirekellõ lesz – iskoláit hanyagul
végzi, és késõbb se igen jut semmire. Ám
a lomhaság, az álmodozás után egyszerre
különös döntésre szánja el magát: felköltözik egy magas guajáva fára, és ott a madarak kal, maj mok kal együtt re me te élet be
kezd. Ez a különös döntés nagy ribilliót
okoz a kisvárosban – kíváncsi tömegek keresik fel, apja pedig a karrier lehetõségét
sejti meg a helyzetben. Desai remekül alkalmazza a részletek kinagyításának, a szatirikus alakrajzokból álló társadalmi körkép
effektusait, és közben az indiai élet sok-sok
folklorisztikus vonását festi meg. Szórakoztató, elmés regény. (Bp., 1999, Helikon)

Ha fél a gyerekünk, készítsünk neki egy
oroszlánt. Fontos, hogy oroszlánszerû
oroszlán legyen: kicsi, dús sörényû – és
piros. Egy kicsi, piros oroszlán társaságában már
nem létezik félni.
Azt mindenhová
magával viheti
az ember –
hiszen elfér a zsebében –, és megvédi, ha
baj van. Ilyen és ehhez hasonló
játékokkal népesítsük be a világot – persze, a hozzájuk fûzött mesékkel, magyarázatokkal együtt –, hogy boldoggá,
gondoktól, akadályoktól mentessé varázsoljuk gyermekünk életét.

Polcz Alaine pszichológus, terapeuta a
bábokban, a bábjátékokban rejlõ
lehetõségeket felfedezve nyújt tanácsokat
könyvében a szülõk, a pedagógusok
számára. Milyen helyzetekben, mire
használható a báb? Hogyan építhetõ fel
vele egy egész világ? Hogyan kelthetõk
fel, és hogyan gyõzhetõk le a segítségével érzések?
Olvashat is a gyermek viselkedésében
a bábokon keresztül, s gyógyíthat is
velük az utódokért felelõsséget érzõ felnõtt. Hogyan? A módszerekért bizalommal fordulhat a spontán tapasztalatokra, s
tudatos kísérletekre épülõ kötethez.
- reed -

REGIONÁLIS

Gödöllõi Krónika
A helyi televízió minden pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik a kábelhálózaton.
Ismétlés: kedden, 18 órakor.

Március 2–8., 15:30

Háborgó mélység
Fsz.: Samuel L. Jackson, Thomas Jane
Március 2–8., 17:45

Börtönpalota
Fsz.: Claire Danes, Kate Beckinsale, Bill Pullman

Karinthy Frigyes: Együgyû lexikon

Március 2–8., 20:00

A Karinthy-féle lexikonírás lényege, hogy
egy-egy közismert fogalmat a lehetõ legtudálékosabb, lexikonszerûbb módon határoz
meg, természetesen úgy, hogy mind a fogalmat, mind a vele kapcsolatos köznapi
elképzeléseket, mind a for mális-lexikonsze rû tu do má nyos sá got a le he tõ leg na gyobb mér tékben kicsúfolja, lehetetlenné
teszi. E cél érdekében bõségesen él a paradoxon, a szó szerint vétel, az etimológia,
valamint a primitivitásig való leegyszerûsítés eszközeivel. A speciális Karinthy-humor legszebb példái e szócikkek. (Hasonmás kiadás, Bp., 1999, Háttér) g

A napfény íze
Fsz.: Ralph Fiennes, Rosemary Harris, William Hurt, Törõcsik Mari

MOZI

MÛSOR
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Internetezni jönnek, olvasóként mennek

Könyvtári kis trakta
„A kis nemzetek egyetlen lehetõsége
a minõség.” Klebelsberg Kunó gondolata a könyvtárak vonatkozásában is
igaz. Egy „kis” városi könyvtárban is a
minõségi szolgáltatások a legfontosabbak, ami csak magas színvonalú,
jól koordinált háttérmunkával teremthetõ meg.

A „minõségbiztosítás” követelménye és
el vá rá sa mind gyak rab ban kap han got
könyvtáros szakmai fórumokon. Az európai unióhoz közeledõ magyar könyvtárügyben elvárás lesz a minõségbiztosítási normák teljesítése.
A szak ma erõ tel jes ösz tön zé sén túl
van még va la mi, ami ugya neb be az
irányba mutat, amit naponta megtapasztal a könyvtáros a „pult” mögött.
Az olvasók egy tekintélyes része, nem
céltalanul, vagy valami „jó olvasnivaló”
reményében érkezik a könyvtárba. Határozott, konkrét kérdéssel jönnek, amire a
lehetõ legrövidebb idõ alatt várják el az
éppen odaillõ, lehetõleg rövid választ.
Ha ezt megkapják jó véleményük lesz a
könyvtárról, gyakran és szívesen visszatérnek. Ha nem tudunk kielégítõ választ
adni, legyintenek és többet nem próbálkoznak.
A tavalyi évben 2107 dokumentummal
gya ra po dott a könyv tár ál lo má nya. A
legnagyobb mennyiség a könyv, de vásároltunk zenei CD-ket, videokazettákat,
CD-ROM-okat is.
Az idei gyarapodás legérdekesebb darabjai az a 11 mikrofilm, amely Gödöllõ
régi, a század elsõ felében kiadott napiés hetilapjait tartalmazza, azokat amelyek az Országos Széchényi Könyvtár állományában megtalálhatók voltak.
Régi gödöllõi anyagokban sokszor kutat nak ol va só ink, a Gödöllõi Hír lap,
Közlöny mikrofilm másolatának elérhetõsége könnyíti a kutató munkát.
Azért a helyzet nem olyan tökéletes.
Sajnos, a könyvtár mikrofilm-leolvasójáról a tekercsek továbbításához hiányzik
egy speciális „adapter”, amit a könyvtár
ez ideig nem tudott beszerezni. Örömmel
vennénk, ha valaki ebben segíteni tudna.
Folyóiratok, napilapok közül 128 félét
rendelünk, elsõsorban azokat, amelyeket
leg töb ben forgat nak. A fo lyó irat ok
összetétele, ha igény van rá év közben is

változik, természetesen egy kevésbé
nép sze rû lap le mondása árán vásárolhatunk új folyó ira tot. Az el múlt években gyakorlottá vált, hogy
olvasók elõfizettek
egy-egy folyóiratra a könyvtár számá ra. Bi zony jól
jön a segítség, ami
színesíti a sajtókínálatot.
A könyvtár összes dokumentum-állománya az idén elérte a 96 ezret. A könyvek szá mí tó gé pes adat fel dol go zá sa jó
ütemben halad. Mintegy 50 ezer könyv
adatait írtuk be a saját adatbázisunkba.
Mivel ezek a legfrissebb kiadványok, így
még hiányos állapotában is alkalmas a
tájékoztatásra.
Az olvasó is könnyen megtalálja a keresett könyvet, ha az interneten a www
sziren. com címen, a gödöllõi könyvtár
adatbázisában keresgél. Sajnos, ami az
interneten elérhetõ, a könyvtár olvasószolgálatos könyvtárosai számára nem
ilyen egyszerû. A helyi számítógépes hálózat az olvasói terekig nem ér el, mert
hiányzik egyetlen server-gép, amely koordinálná az olvasói munkaállomásokat.
Az elmúlt idõszak sztárszolgáltatása
volt az in gye nes internet-hozzáférés,
amelyet a Soros Alapítványtól nyert bérelt vonalon és számítógépeken bonyolítottunk.
Az idei évben a Gödöllõi Önkormányzat és a Soros Alapítvány támogatásával
is mét in gye nes lett a szol gál ta tás. Az
internet-használók nagyobbik hányada
ko ráb ban nem járt könyv tár ba. Az új
technika kedvéért iratkoztak be,l és tapasztalataink szerint ezekbõl a látogatókból is aktív könyvtárhasználó válik.
A „MásArc” videotéka forgalma is jelentõsen emelkedett. A szigorú minõségi
szem pont ok sze rint vá lo ga tott gyûj te mény 706 darabból áll, s a tavalyi év során 3350 kazettát kölcsönöztek a videofilmek kedvelõi.
Az ol va só ter mi köny vek kö zül is
majdnem 1000 db-ot kértek el hétvégére
az ol va sók. A ze nei CD-k iránt nem

csökkent a kereslet, 2800 db kölcsönzését regisztráltuk. Természetesen ezek a
számok nem versenyezhetnek a könyvek
kölcsönzésével, tavaly 75 ezer könyvet
kölcsönöztek olvasóink.
Egyik legnagyobb eredményként tartjuk nyilván a gyermek olvasók számának
gyarapodását. A 14 év alatti korosztályból 1143 gyerek iratkozott be, 157 fõvel
több mint 1998-ban. A számítógépes játé kok, is me ret ter jesz tõ CD-ROM-ok
nagy vonzerõvel bírnak a gyerekekre, de
bi zo nyos, hogy nagy szá mú is ko lai és
óvodai csoportos látogatások, speciális
könyvtári órák, játékos vetélkedõk is ideszok tat ják
a
fi a ta lo kat.
A
gyermekkönyvtáros kol lé ga sze rint a
gyerekek a szép, és új könyveket szeretik.
A könyvtár szerzeményezésében kiemelt helyet kaptak a gyermekkönyvek.
Igaz a példányszám elmarad az elvárásoktól, de a sokféleség tekintetében minél szélesebb kínálatot biztosítunk.
Néhány számot ragadtam ki csupán,
amin keresztül szerettem volna a könyvtár elmúlt évének munkáját bemutatni. A
számok viszont nem adhatják vissza pontosan amikor a ruhatárban elfogy a fogas,
a folyóirat-olvasóban nincs üres szék. A
számok semmit sem mondhatnak el annak a sütinek az ízérõl, amit egyik olvasónk hozott, amikor éjjel-nappal nyitva
volt a könyvtár, vagy arról az érdeklõdõ
szeretetrõl, ami a zsúfolásig megtelt olvasóteremben a könyvtárosok felolvasó
estjét kísérte. Minderrõl nem a számok,
hanem a könyvtárosok beszélnek… és
reméljük, az olvasók is.
Fülöp Attiláné

Kultúra • 11

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 2.

MEGHÍVÓ

A Frédéric Chopin Zeneiskola
rendezvényei

Fotók: Magyar Bertalan

Czigány Ildikó: Négyezer napja a nyárnak

Felém zuhan az ég
öldön-égen otthon címmel rendezte
F
meg irodalmi teadélutánját a városi
könyvtár február 23-án, szerdán. A meghívott író, aki édesapjával érkezett, valaha
városunkból származott el Pestre, hogy aztán Szadára visszatérjen. Az író végzettsége zenetörténész; szabad idejében ír, vagy
állatorvosi mûtéteknél segédkezik; foglalkozását tekintve pedig pilóta. Mi több, a
Malév elsõ nõi utasszállító pilótája.
„Két dolgot nem hittem volna – kezdte
lánya bemutatását Czigány György zenetörténész, költõ, rádiós mûsorvezetõ –, azt,
hogy Ildikó írni fog, és azt, hogy repülni
fog.” Persze, az elsõn egyáltalán nem lehet
csodálkozni; ám a repülésben is „bûnösnek” érzi magát az apa, aki hatéves lányát
igen sokszor vitte el a repülõtéri cukrászdába fagylaltozni; s bizony, egy nagyapa is
felderítõ pilóta volt még a régi bõrsapkás,
kétfedelû idõkben. Ildikón azonban sokáig
nem látszott e két vonzalom, hiszen zenetörténetet tanult, és gyermekkorától szenvedélyesen vonzódott a természethez, az állatokhoz. Aztán mégiscsak a dunakeszi vitorlázó reptéren találta magát (ott ismerte meg
utasszállító kapitány, oktató férjét is); ahonnan meg sem állt Ferihegyig.
Négy, látszatra egymástól igencsak eltérõ vonzalom. Ami összeköti õket – mondja
errõl Czigány Ildikó –, az az élet tisztelete.
„Fixa ideám, hogy tönkretesszük magunk
körül a világot.” Ezen szeretne változtatni,
és ennek eszközeit találta meg az írásban és

az állatokon való segítésben. A repülés pedig – mi sem természetesebb ennél – a
szenvedélyébõl lett a munkája, és maradt a
szenvedélye. Ámbár az sem mindig öröm,
„hiszen bajtársaink temetésére is járunk”.
Az oldott beszélgetésbe torkolló könyvbemutatón „természetesen” a repülés volt a
fõ téma – egy kívülállónak olyan hihetetlen, hogy ez a törékeny fiatalasszony lóerõk ezreinek parancsol tízezer méter magasan… Pedig Czigány Ildikó, a Z-füzetek
so ro zat ban most meg je lent har ma dik
köny ve, a Négy ezer nap ja a nyár nak,
egyáltalán nem csak errõl szól. „Naplószerû, de nem ez a lényeges” – foglalja össze
fél mondatban az író, hozzátéve azt is,
hogy nem szabad egyszerre végigolvasni.
Nem is. Pedig látszatra nem nehéz olvasmány az egy-egy dátummal megcímzett,
félflekkes konfessziók gyûjteménye. Egy
pillanatot, pár órát, egy napot fog össze
egy írás; képek tündökölnek föl egy pillanatra: „felém zuhan az ég”; „kútmély magyar nyár”; ragyogva ég a víz”; „muskátlipiros öntudattal”. S az igényesen egyszerû szavak mögött megsejtett tömör, hatalmas mélység olyan, mint a légóceán: ha
„nem látjuk” is, több száz tonnás gépeket
bír meg a hátán erõlködés nélkül.
A Czigány Ildikóhoz hasonlókat nevezik
elõszeretettel „reneszánsz embereknek”.
Meglehet, õ is az. De aki a teljességet nem
önmagáért, hanem a teljességért keresi.
Magyar Bertalan

Márc. 13-án 14,00: Mélyvonós kamarazenei találkozó.
Márc. 14-én 18,00: Fúvós tanszak kamarazenei hangversenye.
Márc. 16-án 17,30: Vonós tanszak kicsinyeinek hangversenye.
Márc. 21-én 15,00: Ifjúsági hangverseny a
Mûvelõdési Házban.
Márc. 22-én 17,00: Román Enikõ növendékeinek kamaraestje.
Márc. 23-án 18,00: J. Matus Johanna tanárnõ hangversenye.
Márc. 26-án 19,00: A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hangversenye a Mûvelõdési
Házban.
Márc. 27-én 18,00: Magánének tanszak
hangversenye I.
Márc. 28-án 18,30: Magánének tanszak
hangversenye II.
Márc. 30-án 15,30: Bali János elõadása a
furulyáról.
Márc. 31-én 18,00: Dr. Farkas Iván elõadása (opera).
Ápr. 3-án 17,30: A Nagyrõcére induló növendékek mûsora.

GATE Live Music Pub
(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig,
pizzéria sörözõ 14–01-ig).
Már ci us 3., pén tek: haj na lig tar tó bu li
Crazy Téglával.
Március 4., szombat: Cool Head Clan koncert. Hétfõnként: buli BanD. J.-vel, szerdánként: mulatság mindenkinek. A szombati koncer tek után zúzda D. J. Atkával.
Már ci us 11., szom bat: Takáts Ta más
Dir ty Blu es Band kon cer t. Ezen kí vül
pizzéria és sörözõ a hét minden napján
14-tõl hajnali 2-ig. g

Kastély
Március 12., 18 óra, Díszterem: Class Jazz
Band, Horgas Eszter (fuvola) és a Vukán jazztrió estje. Mûsor: Debussy–Vukán: Suite,
Mike Mower: Opus di Jazz, Latin sonata, D.
Ellington–Vukán, S. Rol lins–Vukán, O.
Pettiford–Vukán-R. Burns–W. Herman–Vukán
mûvei. Jegyek kaphatók a Gödöllõi Királyi
Kastély és a Gödöllõi Mûvelõdési Központ
jegypénztárában. További információ a 410124 és a 420-131-es telefonon.
Április 23., 19 óra: Grassalkovich Vonósnégyes Húsvéti koncertje a Kastély díszterFolytatás a 13. oldalon
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Hétéves a Gödöllõ Táncegyüttes

Itt mindenkibõl
táncos lesz
agy jelentõségû születésnap a hetedik. Egy ember életében is, hát
még egy együttesében, melyet talán mindenképpen nehezebb életben tartani, mint a gyermeket, az embert.
Jól em lék szem a be szél ge té sünk re
Iglói Évával, mikor még csak készült rá,
hogy néptáncegyüttest hív lét re Gö döllõn. Beszélt a terveirõl, a várakozásáról, mindarról, ami ösztönzi, meg arról is, ami
gondot jelent a számára.
Ugyanott ülünk le most
is beszélgetni, mint akkor.
Közben több mint hét esztendõ telt el. Hihetetlen, hiszen mintha semmi sem
változott volna. De érzéseinknek ellene mondanak a
té nyek: meg ala kult az
együttes. Akik a tagjai sorába léptek, megtanultak
táncolni. Megismerkedtek
a kultúrájával, méghozzá
tájak szerint változó kultúrájával a népnek, amelybõl
származnak, amelyhez tartoznak. Kisgyermekekbõl
nagyfiúkká, nagylányokká
cseperedtek. S elsajátították a viselkedést is, mely
ebben a hazában évszázadokon át szokásos volt a felnõttkor küszöbén.
– Több száz gyerek fordult már meg ebben a teremben, vett részt a próbákon –
mondja Iglói Éva. – Amikor kezdtünk, az
általános iskola tagozatainak megfelelõ alsós meg felsõs csoportot indítottunk. A következõ évben óvodás, illetve ifjúsági csoport is szervezõdött. Az utóbbinak a tagjait
a gimnáziumból toboroztam, de az a helyzet, hogy 15–16 éves korban már nagyon
nehéz alakítani a mozgást. A mostani ifjúsági csoport szinte már teljesen csak olyan
gyerekekbõl áll, akik itt az együttesben nõttek fel. Beleszoktak az itteni módszerekbe,
fegyelembe. Tudják és elfogadják, hogy
nagyon sokat kell dolgozniuk ahhoz, hogy
kimehessenek színpadra, tapsoljanak nekik.

N

– Mennyit próbálnak az együttes tagjai?
– Az óvodások hetente egy, az alsósok
két órát. A felsõsök és az ifjúságiak hetente
kétszer két órát. Persze, ezeket az alkalmakat nem egyedül én irányítom. Az ifjúsági
csoport vezetõi Mosóczi Lívia és ifj. Rónai
Lajos. A felsõsökkel rajtam kívül Széphalmi Zoltán foglalkozik. Az alsósokkal csak
én. Az óvodások Dolányi Anna turai óvónõ

– Sokat jelenthet számára az itteni közösséghez tartozás. Aztán a sikerélmény, amit
itt elérhet. Hogy megmutathatja, mire képes. Egyszer csodálkozott egy anyuka: az õ
gyereke szólót énekel? Õ még sose hallotta,
hogy otthon énekelt volna. Egyébként csak
azokkal a gyerekekkel lehet sokáig dolgozni, ahol a szülõk is értékelik a tevékenységünket. Az együttesben való részvétel a
szülõktõl is áldozatot kíván. Hogy mást ne
mondjak: jórészt rájuk hárul a ruhák rendben tartása, erre segítség nélkül nem lenne
képes Udvardi Jánosné, a ruhatárosunk.
– Ejtsünk szót a sikerekrõl. Úgy tudom, az
együttes is sokfelé elviszi városunk jó hírét.
– Rendszeresen járunk külföldre is, hazai fesztiválokra is. Tavaly januárban már
harmadszor szerepeltünk az Erkel Színházban rendezett Táncantológiában, melybe a

Fotó: Radó Gábor

gondjaira vannak bízva. Összesen százharminc tagunk van évek óta.
– Milyen feltételeknek kell megfelelnie
annak, aki a felvételét kéri?
– Nincs felvételi követelmény. Senkit
nem küldök el. A gyermeküket kísérõ szülõknek mindig mondom: nyugodjanak meg,
itt mindenkibõl táncos lesz, csak kibõl
elõbb, kibõl késõbb. Amire igazán szükség
van, az az akaraterõ. A sportban sem abból
válik bajnok, akinek a legjobbak az adottságai, hanem akinek legnagyobb az akaratereje. Nincs ez másként a táncban sem.
– De mi indíthatja rá a gyereket, hogy
a sokfajta kötelezettségén kívül még egy
feladatot vállaljon?

legjobb együtteseket hívják meg. A szarvasi gyermektáncfesztiválon három tagunk
nyert el címet, Végsõ Zsolt Bokrétás, Völgyi Csík Katalin és Kelemen Csíki Magdolna pedig Pántlikás táncos lett. Békéscsabán a felnõtt táncosok megmérettetésén
Mosóczi Lívia ért el Aranygyöngyös helyezést. Külföldön tavaly Litvánia nemzetközi
folklórfesztiválján vett részt az ifjúsági csoportunk meg két gyerekpárosunk. Olyan
szerepléseket is igyekszünk vállalni, amelyek anyagi haszonnal járnak, valamennyivel mi is hozzájárulhassunk a költségekhez,
melyeket fenntartóink, az önkormányzat és
a mûvelõdési központ fordítanak ránk.
Szöveg: N. A.
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A Városi Múzeum kiállításai

MEGHÍVÓ

A Gödöllõi Mûvésztelep

Folytatás a 11. oldaról

mében. A vonósnégyes tagjai: Jász Pál,
hegedû; Szõke Nikolett, brácsa; Gidai Anikó, he ge dû; Dvorák La jos, gor don ka. A
koncer ten közremûködik Liptai Gabriella,
gordonka. Mûsor: Schubert: c-moll vonósnégyestétel; Schubert: c-dúr vonóskvintett
op. 163. Jegyek kaphatók a kastélyban és
a mûvelõdési központ pénztárában. g

megújuló Városi Múzeum egyik
A
állandó kiállítása a Gödöllõi Mû vésztelep munkásságát mutatja be. A magyarországi szecesszió egyetlen szervezett
csoportosulása 1901-ben alakult, és mintegy húsz éven át mûködött városunkban. A
nemzetközileg is jelentõs alkotómûhely
tevékenységét bemutató tárlatot Õriné
Nagy Cecília és Gellér Katalin mû vé szettörténészek rendezték, lapunknak
Õriné Nagy Cecília nyilatkozott.
– Ez a kiállítás elsõsorban a Gödöllõi
Városi Múzeum saját gyûjteményére
támaszkodik. Természetesen kértünk kölcsön
mûveket gödöllõi magángyûjteményekbõl; a
Nagy Sándor-házból és a Remsey családtól
is. A bemutató során elõtérbe kívánjuk
helyezni az 1981 óta vásárolt alkotásokat.
– Melyek ezek?
– Köztük van egy gipszmodell Körösfõi-Kriesch Aladártól, azután Juhász
Árpádtól a Fehérvári úti iskola fres kójához készült olajvázlat, és említenem
kell három frissen restaurált szõnyeget.
Ezek alkotója Nagy Sándor, KörösfõiKriesch Aladár, illetve Mihály Rezsõ.
Megújultak a kiállításon látható üvegablakok is, a Remsey család birtokában
lévõ madaras gobelintervet pedig
pályázat segítségével restauráltattuk.
– Van még egy nevezetes Nagy Sándormû, ami újra látható lesz…

Mûvelõdési központ

Moiret Ödön: Feltámadás (1920 körül)

– Az 1908-ban épült velencei magyar
pavilon homlokzati üvegablakát Nagy
Sándor tervezte, Attila lakomája címmel.
Ennek a kartonjai megmaradtak a Nagy
Sándor-házban. Az alkotásokat megfelelõ mûtárgyvédelemmel tudtuk ellátni,
így szállíthatók és kiállíthatók lesznek
most már másutt is. Mindezt nem volt
egyszerû megoldani, hiszen egy egész
falat betöltõ mûrõl van szó.
Kép és szöveg: Radó Gábor

Egy kiállítás háttere

Készül a háttér a Zsivajgó természet címû kiállításhoz: Anti Szabó János keze nyomán a
környékre jellemzõ táj elevenedik meg a falon
Fotó: Radó Gábor

Március 1., 19 óra: Keleti tánc. Hastánctanfolyam indul. Vezeti: Kemény Léna táncos. 40 év körüli nõknek szellemi, testi
energiák frissítése, a nõiesség hangsúlyozása, az önbizalom megerõsítése. Részvételi díj: 6000 Ft/10 alkalom.
Március 3., 16 óra: Gödöllõi Akadémia:
Egy va dász íjász ka lan do zá sai. Elõ adó:
Ambrózy Árpád vadász, író.
Március 3., 18 óra: Impresszionizmus. A
benyomások igézetében – Monet, Manet,
Renoir, Degas.
Március 6., 19 óra: Kor társ filmklub: Az alkimista és a szûz. Rendezte: Kamondi Zoltán.
Március 17., 16 óra: Gödöllõi Akadémia:
Perzsa hagyományok és ünnepek. Elõadás és
beszélgetés a Gödöllõn élõ Lofti családdal. g

Õk is táncoltak…
Sajnálatos módon, a múlt héten a Török
Ignác gimnázium szalagavatójáról megjelent cikkembõl a XII/E osztály osztálytánca
kimaradt. Természetesen õk is felléptek: az
E osztály szvinget táncolt. N. L.

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/Trafo).
Március 2., csütörtök: Csocsóbajnokság.
Március 3., péntek: 17–21 óra között Tini
Disco (featuring D. J. Tégla, D. J. Wen, K
Boris). Este Funky Big Beat, Acid Jazz és
más… Lányoknak 23 óráig a belépés ingyenes!
Március., szombat: Soup Shop (Ausztria)
és az egyik legjobb magyar punkzenekar,
az Alvin és a Mókusok koncertje.
Március 9., csütörtök: 100-as Punk club:
fellép a The Snobs, a 06–90, a Csitt és az
Ez Már Más.
Március 11., szombat: az újkígyósi Baby
Bone és a budapesti Black-Out zenekar ad
kon cer tet. Ezen kí vül a Trafo min den nap
hajnali két óráig tart nyitva. Kertelyiség:
nyitás március 31-én. g
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g 3B Kereskedõház Rt. felvesz hivatásos gépkocsivezetõ (nyugdíjast is) fõ állásba. Önéletrajzot a 2100.
Gödöllõ, Pf: 292. vagy Fax: 430-707. kérjük leadni.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.:
415-660.
g USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert és 19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844268/26. Kódszám: 5699. (Most reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g 26 éves, okleveles agrár mér nök, vadgazdálkodási
szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf. 103.
g Élelmiszerboltba Szadán szakképzett, vagy gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk. Tel.: (20) 3146235.
g Az ABN Amro Biztosító gödöllõi területi igazgatóságának kialakításához, frissen nyitott irodájába keres
fiókvezetõket és munkatársakat, közép- vagy felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9273-671.
g A Szõlõ út - János u. sarkán lévõ Csíkos ABC-be
bol ti el adót fel ve szek. Je lent kez ni sze mé lye sen a
helyszínen, vagy telefonon lehet. Tel.: 420-022.
g Eladót felveszünk Kínai üzletünkbe. Cím: Gödöllõ,
Dózsa György út 1-3. Tel.: (30) 2326-037.
g Gödöllõn üzemelõ pizzériába pizza sütõ, szakács,
konyhalány és szórólapos jelentkezését várjuk. Tel.:
(30) 9509-396.
g Gödöllõi gyógy nö vény bolt ba 4 órás mun ka kör be
eladót felveszünk. Tel.: (30) 223-9801.
g Felvételre keresünk gödöllõi lakost, rakodói munkakörbe fõ és másodállásba, 40 éves korig (nehéz fizikai munka). Jelentkezés hétvégén, Gödöllõ, Eperjes
u. 8/a.
g Német nyelvtudással rendelkezõ irodai dolgozót keresünk felvételre. Tel.: 420-391, Pajor Gyuláné.
g Kevés segítséget igénylõ édesanyám mellé, egyedülálló hölgyet keresek, bentlakással. Tel.: 419-456.
g A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Rész vénytársaság gödöllõi telepén lévõ Ér tékesítési Osztálya munkatársakat keres, áruforgalmi elõadó - rendelésfelvevõ munkakörbe. Alkalmazási feltételek: középiskolai érettségi, gyógyszer tári asszisztensi végzettség, számítógépes felhasználói ismeret. Jelentkezés
ese tén az ön élet raj zo kat kér jük be kül de ni a
Hungaropharma Rt. Humánerõforrás Osztályára. Cím:
1368 Budapest, Pf.: 243.
Ingatlan
g Domonyvölgyben a II-es tónál, 900 négyszögöles,
megosztható, tópar ti, hétvégi telek eladó. (Villany, víz,
telefon bekötési lehetõség biztosított.) Tel.: (18-21
óráig) 411-439.
g Eladó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szoba, 2
fürdõszoba, 2 WC, konyha, garázsos, kétszintes csalá di ház, 200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142,
vagy (20) 9660-438.
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nmes telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos utca 60., fsz. 3.ban, 1 + 2 félszobás, 65 nm-es, magasföldszinti,
összkomfor tos lakás. Iá.: 7 millió 700 ezer Ft. Tel.:
412-565 (Gál Béláné).
g Eladók Gödöllõn 300-400 négyszögöles építési telkek - közmûvesítés elõtt, 3-4 millió Ft-ig. Tel.: 430890 (Ház és Vár Bt. Ingatlan Iroda.)
g El adó 300 négy szög öles te lek, fél kész pin cé vel,
ásott kúttal Gödöllõn. Iá.: 1 millió 900 ezer Ft. Tel.:
419-735. (18 óra után)
g Eladó a Kossuth Lajos u-ban 2 szobás, 62 nm-es
öröklakás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Kereskedelmi célra alkalmas pincehelységet kere-
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sek Gödöllõn. (Felújítandó is érdekel) Tel.: (30) 9703160.
g Gödöllõn, a Diófa u-ban, 540 négyszögöl, mûvelés
alatt álló Szõlõ eladó. Iá.: 1 millió 200 ezer Ft. Tel.:
(60) 358-798, vagy (este) 417-518.
g Hévizgyörkön, 300 négyszögöles építési telek, termõ gyümölcsössel eladó. (víz bevezetve, villany, gáz,
telefon a telek elõtt) Tel.: (20) 335-9639.
g Gödöllõ központjában, 74 nm-es lakás eladó. Tel.:
(20) 9593-777.
g Gödöllõn, csendes helyen, külön bejáratú, komfortos, konvektoros házrész, kis kerttel, ér téken alul eladó.
Tel.: Farkas, (napközben) 420-411, (este) 415-184.
g Gödöllõn a Valkói út bal ol da li ré szén, kül te rü le ti
hobby telket vennék, saját célra. Minden érdekel, fizetés kézpénzben. Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878
(üzenetrögzítõ).
g Eladó Jászapátiban családi ház a fõtéren, a strandhoz közel( 3 szoba, összkomfort, telefon, gáz). Iá.:
2,5 millió Ft. Tel.: (57) 440-505.
g Gödöllõn a Kazinczy lakótelep közepén 25 nm-es
üzlet eladó. Tel.: 420-022.
g Gödöllõn a Hunyadi úton építési telek eladó. Ára: 4
millió 700 ezer Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn 520 nöl telken, 56 nöl felújítandó ház eladó, 5 millió Ft-ért. Tel.: 415-569.
g Gödöllõ központjában1,5 szobás, felújított öröklakás, 52 nm-es (tégla épület, II. emelet), 6,3 millió Ftért eladó. Tel.: 417-238.
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi
konvektoros lakásra cserélem. Tel.: (70) 2151-666,
vagy (70) 310-9515.
g Gödöllõn az Ambrus Zoltán közben, I. emeleti, 64
nm-es, 2,5 szobás lakás eladó, augusztusi kiköltözés sel, 125 ezer Ft/nm. Tel.: 410-821, vagy (30)
9966-116.
g Gödöllõn a Palotaker ti lakótelepen 64 nm-es, 1 +
2 félszobás lakás igényeseknek eladó. Tel.: 414-751.
(18 óra után)
g Eladó Gödöllõn a Királytelepen, 300 nöles telken,
100 nm-es, 3 szobás családi ház. Iá.: 12,8 millió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõ legszebb részén, 26 m utcafrontos,
50 gyümölcsfával telepített, 400 nöles telken, 130
nm-es családi ház. Iá.: 15 millió Ft. Tel.: (20) 9194870.
g Eladó Szadán, panorámás, 220 nöles építési telek.
Víz a telken. Iá.: 2,2 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn, 160 nm-es, jelenleg irodaházként
mûködõ, teljes közmûvel ellátott épület, 300 nöles
telken. Iá.: 17 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn öreg parasztház eladó, különálló új épülettel. Lakás és garázs csere is érdekel. Iá.: 9 millió
Ft. Tel.: 410-633.
g Szadán a Kisfaludi utcában 806 nm építési telek eladó. Iá.: 1,8 millió Ft. Tel.: (30) 2100-087.
g Eladó a Fenyvesi részen közmûves utcában, kettõ
téliesíthetõ faház telekkel, 3,1 és 4,6 millió Ft-ér t.
Ugyanitt 4100 nm-es, megosztható építési terület,
15,5 millió Ft-ért. Tel.: 421-101.
g El adó két szo bás, össz kom for tos csa lá di ház,
Gödöllõ, Szil ágyi E. u. 40. Tel.: 415-528. (16 óra
után)
g Szadán az üdülõövezetben 200 nöl telek eladó. Tel.:
410-520 (egész nap).
g Bp-tõl 7 km-re Ke re pe sen, összközmûves, 110
nm-es, 3 szobás családi ház, 380 nöl-es, nagy telekkel eladó. Tel.: 415-553, vagy 490-220.
g Jászfényszarun 2 szobás parasztház, 1 millió 200
ezer Ft-ért eladó. (gáz, víz van) Tel.: 420-758.
g Gödöllõn a Dózsa György úti társasházban, I. emeleti, 82 nm-es, 1 + 3 félszobás, telefonos lakás eladó. (a temetõvel szemben) Tel.: 412-275.
g Gödöllõn vennék 3-4 szobás családi házat, 8 millió
Ft-ig. Tel.: 414-613, vagy 419-735.
g Eladó a Blaháné út 204-ben egy 968 nm-es belte-

rületi nyaraló, amely tar talmaz: egy 15 nm-es faházat. (víz, villany van, az udvaron gyümölcsfák) Iá.:
1,7 millió Ft. Tel.: (30) 2542-949.
g Hobbykert eladó Gödöllõn (200 nöl), gyümölcsfákkal, szõlõvel, építésre nem alkalmas. Iá.: 800 ezer
Ft. Tel.: 416-783.
g Gödöllõn, a Hegyesi Ma ri u-ban, 300 nöles,
összközmûves telek, megkezdett építkezéssel eladó.
Tel.: 415-316.
g Hat van ban 120 nm-es, föld szin tes, 1960-ban
épült, majd ‘90-ben átépített, felújított ház, nagy kerttel, 5 garázzsal olcsón eladó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn az Árpád u-ban, 6 szobás ház, 205 nöl
telken eladó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Pe res u-ban, 3-3 szo bás, két la ká sos
ház, külön mérõórákkal felszerelve, 186 nöl telken eladó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Klapka u-ban, ‘96-ban épült, 216 nmes, kétszintes ház eladó, vagy Bp-i kisebb házra cserélendõ. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a belvárosban, csendes helyen, 210 nmes, két szintes, 5 szobás ház eladó. Tel.: 415-316.
g Másfél, két szobás lakást keresek Gödöllõn. Tel.:
(30) 9976-941.
g Gödöllõn a János u-ban, 2 szobás, 50 nm-es, II.
emeleti, konvektoros, parkettás, felújított öröklakás
eladó. Iá.: 6,6 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
Albérlet
g Leinfor málható, aktív, középkorú házaspár, két középiskolás lánnyal, lakáslehetõséget keres, kert gondozásáért és háztar tásvezetésért, Gödöllõn és környékén. Igény: 1-2 szobás, fürdõszobás lakrész. Minden megoldás érdekel. Tel.: 420-791.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban hosszú táv ra bér be adó, öt
helységbõl álló, 80 nm-es, szép, ker tes házrész, kocsibejáróval, nagy udvarral, utcai bejárattal, irodának,
üz let nek, óvo dá nak, vál lal ko zás nak, stb. Tel.: (60)
329-676.
g Gödöllõ központjában, 67 nm-es, bútorozatlan bérlemény irodának, lakásnak, hosszútávra kiadó. Tel.:
(30) 9617-621, vagy 417-388.
g 2 szintes ház felsõ szintje kiadó (60 nm), külön
bejáratú. Ugyanezen az udvaron, egy 75 nm-es kis
ház, kiadó. Cím: Ker tész köz 6. Tel.: (30) 225-9926.
g Szõlõ u. 14-ben 46 nm-es, ikergarázs fele, február
1-tõl kiadó. 12 ezer Ft. Tel.: 420-511, 411-008, vagy
(20) 910-8442.
g Gödöllõn a Valkói út baloldalán, 1000 nm-es zárt
ker temet odaadnám mûvelési célra, hobby kertnek,
március 1-tõl. Tel.: 410-828 (este).
g Palotaker ten, parkra nézõ, 2 szobás, felújított, bútorozott lakás, igényesnek kiadó. Tel.: (napközben)
(1) 373-6427, vagy (este 8 óra után) 417-685.
g Kiadó egy külön bejáratú, összkomfor tos lakrész,
egy személy, esetleg kettõ részére. Tel.: 415-611.
g Egyetemtõl 5 percre, 1 fiatal ember részére, külön
bejáratú, 1 szoba, összkomfor tos lakrész olcsón kiadó. Tel.: 417-125.
Szolgáltatás
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vastag gombás köröm szakszerû kezelése és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Nem hagyományos, Centifaló fogyókúra! Egészségesen, eredményesen. Tel.: (30) 9142-873. Hivatkozási jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vállaljuk lakások, irodák, közületek
festését-mázolását, tapétázását (folyékony textiltapétázását), gipszkar tonozását, mûanyag gipsz dekorálását, mûgyanta padlóbevonat felhordását. Tel.: (20)
9505-199.
g Szövegszerkesztést, szkennelést, nyomtatást vállalok. (Angol, német nyelven gépelés) Tel.: 415-056.
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g La ká sok, iro dák nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Fes tés
után is. Tel.: (20) 3303-362, vagy (este) 413-914.
g Gödöllõn és vonzáskör zetében szerszámgépjavítást
és általános karbantar tást vállalunk! Gépcsopor tok:
forgácsoló automaták, esztergák, marógépek, köszörû gé pek, vé sõ és gya lu gé pek, mû anyag fröccsöntõgépek stb. Szer zõdés esetén ügyeleti rendszer is
megoldható. További infor mációt (20) 9217-295-ös
telefonon kérhetnek.
g Szolárium! 35 csöves, 3 arcbar nítós, 160 Wattos,
új fénycsövekkel. Tíz perc: 160 Ft, 15 perc: 240 Ft.
(bérlet igény szerint, kedvezménnyel). Ugyanitt kozmetika, sminktetoválás, füllukasztás. Gödöllõ, Szabadság tér 23. (Galéria Üzletház, a HÉV Szabadság
téri megállója mellett). Tel.: 412-098.
g 50 éves nyugdíjas özvegy nõ (gyakorló nagymama), gyermek vagy idõs hölgy felügyeletét, társalkodónõi munkát, illetve háztar tásban besegítést vállal,
napi 2-4 órában. Tel.: 421-762.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)
meglepetések nélkül, garanciával. Bár mit, bár mikor,
bárhová. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Ági fodrászat Gödöllõ, Palotakert 2. III. emelet. 31.
szám alatt, szeretettel várja kedves vendégeit kedden
és csütör tökön 8-13, szerdán és pénteken13-19 és
szombaton 8-13 óráig. Bejelentkezés a 417-729-es
telefonon.
g Megbízható, egyedülálló nõ, eltar tási, vagy életjáradéki szer zõdést kötne idõs személlyel, ottlakással.
Tel.: 495-574 (este 6 után).
g Takarítást, bejárónõi munkát vállalok Gödöllõn. Tel.:
495-574.
g Kétütemû Wartburg szerelési tanácsadás. Tel.: (20)
331-3976.
g Gödöllõi fitness központ szabadidõs sportprogram
szeretõk (aerobic, jóga, tánc, stb.) jelentkezését várja. Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Gyer mek fel ügye let, csa lá di kör nye zet ben, 8000
Ft/hó, tel jes el lá tás sal. Al kal man kén ti fel ügye let is
(bevásárlás, egyéb; iskolai, óvodai szünet stb.). Tel.:
411-661.
g Calanetics (alakfor máló, karcsúsító) tor na indul az
Erkel iskolában. Minden hétfõn, szerdán: 17-18 óráig,
valamint 18-19 óráig. 1 óra ára: 250 Ft.
g Diplomaköttetés egy munkanap alatt, fekete mûbõr,
arany nyomással. 1600 Ft/db. Érd.: Borbélyné B. Marianna, Gödöllõ, Kazinczy körút 4. Tel.: 412-383. (1920 óra között)
g Épü let bá do gos mun kát vál la lok. Csa lá di há zak:
ereszcsatorna, kéményszegély, ablakpárkányok, lefolyók, lemezfedések, toronyfedések, javítások és széleskörû lemezmunkák. Tel.: (30) 2601-944, vagy (20)
9160-292.
g Könyvelõknek adatrögzítést és teljes körû bérszámfejtést, valamint tb. ügyintézést vállalok. Tel.: 415-553.

Adás-vétel
Kézi kötés, hímzett terítõ a készítõtõl. Tel.: 415056.
g Ké zi mun ka elõ nyo más, 2 so ros gé pi cak ko zás,
elõnyomott terítõk, hímzõfonal eladó. Tel.: 412-119.
g Olcsón eladó 2 db kétajtós gyerekszekrény, mózeskosár, felnõtt heverõ, mátrix nyomtató. Tel.: 430-678.
g Eladó: 1 db hordozható cserépkályha 13 ezer Ft, 1
db 80 l-es villanybojler 13 ezer Ft, 1 db 3x2, 5x8
csempenagyságú cserépkályha 22 ezer Ft, 1 db kihúzható ágy, 2 db fotellel. Tel.: (20) 3210-076.
g Eladó: BH 03-as árok ásógép, T 25-ös eke, T 2 4
K 14 B váltva forgatós eke, kis pótkocsik, vasvágó
fûrészgép, 380 V-os kompresszor, Disszu- és nitrogén palackok, vakológép, fékdob eszterga, Babetta
kismotor, 220 V-os ter ménydaráló. Tel.: 416-819.
g Régi faragott pipát vennék. Tel.: (30) 9717-337.
g Régi faragott hálószoba bútort keresek, lehetõleg
felújítás elõtti állapotban. Tel.: (30) 9717-337.
g El adó 120 cm szé les fran cia ágy (20 ezer Ft) és
spanyol fürdõszoba mosdószekrény (40 ezer Ft) alig
használt állapotban. Tel.: (20) 9380-911.
g Eladók komplett fólia vázak (10 x 40 és 6 x 30 méteresek). 1 colos horgonyzott csõbõl, kötõcsövekkel,
ventillátorokkal, gázkazánokkal. Külön is! Tel.: 484-234.
g Vezetékes gáztûzhely eladó. Tel.: (20) 321-3362.
g Családi ház teljes bútor zata alacsony áron eladó.
Tel.: (20) 9691-459.
g El adó komp lett kony ha szek rény (pi ros), rozs da mentes két mosogatós + gáztûzhely. Iá.: 55 ezer Ft.,
va la mint he ve rõ: 5 ezer Ft., elõ szo ba fal + ci põs
szekrény: 7 ezer Ft. Tel.: 413-803.
g Betegnek való tolókocsi eladó. Tel.: 419-456.
g 3 x 2,5 m-es, gyorsan összerakható elárusító sátor, víz és szélálló, eladó. Tel.: (20) 9155-950.
g Eladó: 1 db 5 ágú csillár; 1 db új, nagyméretû bõrönd; 1 db szét nyit ha tó kony hai asz tal; 1 db
Energomat mosógép; 2 db nagy teherbírású kétkerekû kézikocsi; 1 db elakadás jelzõ; 8 fm (új) vaskerítés. Tel.: 410-943.
g Swatch Scuba 200 Loomi narancssárga óra 5 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 421-494.
g Eladó: masszív lakatosipari munkaasztal, satuval.
254 x 126 x 87 cm. Lv: 6 mm. Ár: 40 ezer Ft. 220 Vos asztali kör fûrész. Ár: 16 ezer Ft. Tel.: 412-536.
g El adó Gödöllõn egy Hajdu Energomat au to ma ta
mo só gép (4 éves), 30 ezer Ft-ér t. Tel.: (dél után)
(20) 9772-301.
g El adó: do hány zó asz tal (130 x 65), Sega
Megadrive II., grillsütõ, falvédõ, Ikeás roló, lámpatestek, satupad, vaddisznóbõr. Tel.: 432-240, vagy
(60) 2458-277.
g Régi gödöllõi és kör nyékbeli településeket ábrázoló képeslapokat keres gyûjtõ. Tel.: (20) 9587-506,
vagy 422-289.
g

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)
felvételt hirdet az alábbi álláshelyekre:
1 fõ varrónõ – kisegítõ
2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális gondozó és ápoló,
felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú végzettség vagy
vendéglátó-ipari szakközépiskola.
Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl kérhetõ
a 420-600 telefonszámon.

Jármû, alkatrész
Kézpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
g 1981-es Opel Kadett 1.3-as, mo to ri ku san tel je sen fel újít va, 2001. jú li u sig vizs gá val, el adó. Iá.:
200 ezer Ft. Tel.: (egész nap) 415-315.
g Di e sel Aleko el adó, gyá ri lag sze relt 1,8-as Ford
motor ral. Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114 (18-20 óra
között).
g 11 és ZUK te her gép ko csi (pony vá zott) el adó,
2000. Május 18-ig ér vényes mûszakival. Tel.: 420391. Pajor Gyuláné.
g El adó: VW. Poló kom bi 88-as, 1.3i, ka ta li zá to ros,
fe hér szí nû. Iá.: 525 ezer Ft. Opel Corsa 90-es,
1.4i, ka ta li zá to ros, pi ros szí nû. Iá.: 650 ezer Ft.
Tel.: (20) 9150-296, vagy 411-289.
g

Oktatás
Egyetemista lány, általános iskolás gyer mekek korrepetálását vállalja, házhoz menve. Tel.: 416-853.
g Olasz nyelv ok ta tást, nyelv vizs gá ra fel ké szí tést,
kor repetálást vállalok, kezdõtõl, haladó szintig (házhoz is megyek). Tel.: 432-143.

Szívbõl mondjunk köszönetet mindazoknak, akik szere tett édes apánk, Danku
Miklós temetésén koszorújukkal, jelenlétükkel tisztelegtek drága halottunk emlé ké nek. Együtt ér zé sü ket
örökre megõrizzük.
A hálás Danku család

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak, akik Pálffy
Károlyné, drága Csibikénk te me té sén részt
vet tek, ko szo rút, vi rá got
he lyez tek sír já ra, fáj dal munk ban ve lünk osz toz tak.
A gyászoló család
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

ÚJ SUZUKI

100 – 150 ezer Ft kedvezménnyel

Minden használt Suzukira

KAMATMENTES HITEL!
Így használt Suzukiját 150.000 – 200.000
Ft-os megtakarítással veheti meg! (2 év
garanciával)
SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ Z Á S
Nyitva: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 óráig

Kistarcsa, Ifjúság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.
Tel.: 414-015, 415-385

A Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 69. sz.
alatti telephelyére
kertész szakmunkásokat keres,
parkfenntartói munkára!
B, C kategóriás jogosítvánnyal,
gépkezelõi vagy motorfûrész-kezelõi vizsgával
rendelkezõk elõnyben!
Jelentkezni a fenti címen,
Jenei Lászlónál lehet

– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándéktárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.
Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646
Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra!

www.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés
felvétele az újságba
és a weboldalra a

30/2011-961-es
telefonon
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SEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNY
GÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:
természetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba került
embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.
Várjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllal
azonosulni tudnak!
Az alapítvány adószáma:

19176860-1-13
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
jutalomban, 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 minden kedves pályázót szeretettel várunk.
A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!
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CIB

A Magyar Vöröskereszt gödöllõi
szervezete a következõ árucikkeket forgalmazza:
Szírisz tusfürdõ.................110 Ft
Szírisz mosogató...............100 Ft
Taft hajlakk.......................430 Ft
Hajhab, 400 ml..................350 Ft
Szappanok..........................60 Ft
Bac tusfürdõ.....................300 Ft
Biopon, 8 kg....................1600 Ft
Szírisz sampon.................110 Ft
Toalett papír, 8-as............160 Ft
Borotvahab, 400 ml..........350 Ft
Hajlakk, 400 ml................350 Ft
Lux tusfürdõ....................250 Ft
Fa tusfürdõ.......................350 Ft
OMO, 3,6 kg....................1150 Ft
Címünk:
Gödöllõ, Testvérvárosok útja 2.
Telefon: 420-372
Nyitva: kedd–szerda 9–13-ig

„A sikereinkben való részvétel nem
az egyetlen általunk kínált ösztönzés”

A Lear Corporation 34 ország 340 gyártó telephelyén több mint 106 000
munkatársat foglalkoztat. Cégünk a világ egyik legnagyobb gépjármûülés, belsõ felszerelési rendszerek és autóvillamossági berendezések
gyártójának magyar vállalataként az autóipar elismert partnere.
Gödöllõi telephelyünk erõsítéséhez keresünk mielõbbi belépéssel

KÖNYVELÕT.
Feladata:
– a fõkönyvelõ irányítása alatt a folyamatos fejlõdés

támogatása a készletgazdálkodási tevékenység
ellenõrzésével,
– közremûködés a vevõ- és szállítóállománnyal kapcsolatos pénzügyi és számviteli folyamatokban.
Elvárásaink:

– felsõfokú szakirányú végzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– kommunikációs szintû angolnyelvtudás,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– 2–3 éves termelõvállalatnál szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
Ha szeretne tagja lenni egy sikeres csapatnak, és részt venni a 21.
század kihívásaiban, akkor küldje be címünkre fényképes magyar és
angol nyelvû önéletrajzát a megjelenéstõl számított egy héten belül!

Lear Corporation, emberierõforrás osztály
2100 Gödöllõ, Haraszti út 4.
A borítékra kérjük, írja rá: „KÖNYVELÕ–GÖDÖLLÕ”
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A Gödöllõi Királyi Kastély Kht.

RENDÉSZT keres.
Feltételek:
érettségi, szakirányú végzettség, alapfokú nyelvvizsga.
Jelentkezni önéletrajzzal Ócsai Ferenc rendészeti vezetõnél lehet.
Tel.: 430-864

A Gödöllõi Lokálpatrióta
Klub értesíti a tisztelt
érdeklõdõket, hogy az

Ajándékkosár
elsõsorban hölgyeknek
c. színházi elõadást
– technikai okok miatt –
húsvét után rendezik meg
Az új idõpontról lapunkban
beszámolunk

Pályázati felhívás
A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub pályázatot hirdet
általános és középiskolás tanulók számára a millenniumi
év alkalmából.
1. A pályázat címe:
I. kategória, 10–14 éves korosztály számára:

„Gödöllõ kulturális emlékei, hagyományai”
II. kategória, 14–18 éves korosztály számára:

„Mit jelent nekem Gödöllõ?”
2. A pályázat tartalma:
I. kategóriában Gödöllõhöz kapcsolódó történelmi
esemény, történet, tárgyi emlék vagy hagyomány leírása.
II. kategóriában Gödöllõ múltjából és jelenébõl kiindulva
egy lehetséges jövõkép bemutatása.
3. A pályázat terjedelme:
I. kategóriában maximum 5 oldal
II. kategóriában maximum 10 oldal
4. A pályázat formai követelményei:
az írásmû készülhet kézzel, írógéppel vagy számítógéppel.
Jól olvashatónak kell lennie. Elõlapot is kell készíteni,
amelyen az alábbiakat kell feltüntetni
Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza. I. emelet. Sajtóiroda. Emõkey Katalinnál.
6. A pályázat benyújtásának határideje: 2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja: 2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl minden
pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft , 3. díj: 4000 Ft
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Meghalt Gémesi Marianna
Megrendülten értesültünk arról, hogy Pozsonyban szombaton este, egy nappal tizenhetedik születésnapja elõtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt Gémesi Marianna.
Gémesi Csabának, a GEAC vívó szakosztálya elnökének lánya,
a Református Líceum tanulója a tavaszi kadett-világbajnokság
elõtti válogatóversenyen vett részt, amikor egész napos imponáló
vívás után, a döntõbe jutásért vívott asszó közben, 13:5-ös vezetésnél hirtelen rosszul lett, és meghalt. A halál oka: egy orvosilag
elõre nem látható érfal-gyengeség miatt megrepedt aorta. Egy
órán át próbálták újraéleszteni, sajnos hiába.
Városunk nagy reményû, ifjú vívójának halála mélyen megrázta
a gödöllõieket és az egész országot egyaránt. Gémesi Mariannát
a Magyar Vívószövetség, a Benkõ Tibor Alapítvány, és sportegyesülete, a GEAC, saját halottjának tekinti. Temetése, a református
egyház szertartása szerint, péntek délután fél négykor lesz a
gödöllõi temetõben. g

Szenior futball

Röplabda

Három Rab egy csapatban

Két meccsbõl kettõ
AGRC–MVSC 3:0 ( 13, 20, 15)

eb ru ár 26-án és 27-én ren dez ték
F
meg a 2000. évi „Nosztalgia” teremlab da rú gó ku pa mér kõ zé se it a GATE
sportcsarnokban. Mint az elnevezés is
mutatja, itt most nem a fiataloké volt a
fõszerep, hanem a 40 éven felülieké.
A játékosok, korukat meghazudtolva,
magukat nem kímélve futottak, hajtottak és idõnként klasszis megoldásokat
alkalmazva küzdöttek a gyõzelemért, a
Fotó: Magyar Bertalan

gólokért. A kevés nézõ, aki kilátogatott,
élvezetesebb és pörgõsebb összecsapásokat láthatott, mintha a professzionális
magyar bajnokság akármelyik mérkõzését választotta volna. Igaz, az nagypálya, ez meg csak ki csi. De ak kor is:
vég re nem volt üres já rat egy fut ball meccsen.
A tor nán jól vet te az aka dá lyo kat a
GLC öregfiúk csapata. A Boda János,
Ta kács Kár oly, Bán he gyi Bé la, Gedei
Sán dor, Rácz Jó zsef, Rab Pé ter, Rab
Ti bor, Rab Já nos, Sza bad Ist ván, Ta más Ferenc, Lõrincz Ferenc összetételû gár da hat mér kõ zé sé bõl négy szer
gyõz te sen hagy ta el a pá lyát (a
Zsófialiget ellen 2:1, a Nokedli FC ellen 4:1, a Nis san el len 7:2, a Szada
Öregfiúk ellen 3:1), egyszer döntetlent
ért el (a Ju ni or ral szem ben 1:1), és
egy szer ki ka pott (a G. Áfésztól, 0:1).
Üde szín fol tot je len tett, hogy a
gödöllõi csa pat ban a há rom Rab test vér együtt szerepelt. Fénykorukban ezt
nem tehették meg, de most, az idõ elõrehaladtával már igen.
A torna ezzel még nem ért véget: március 5-én, vasárnap délután rendezik meg
a „Nosztalgia” kupa döntõjét, ugyancsak
a GEAC sportcsarnokban.

A Magyar Kupa nyolcaddöntõ visszavágóján három-nullra nyert az AGRC csapata a Miskolci VSC ellen. A gödöllõi csapat, így két gyõzelemmel jutott tovább.
Remekül kezdett a hazai együttes. Késõbb kicsit összeszedte magát a Miskolc,
de 9:7-es állás után már csak nyomozták a
labdát a vendégek. A sok szervát rontó,
sok gyenge nyitásfogadást bemutató miskolci csapat tíz perc alatt elveszítette az elsõ játszmát.
A folytatásban a minden tekintetben
jobb Gödöllõ különösebb megerõltetés nélkül szerezte meg a gyõzelmet. A sima három-nullás eredmény – a hat-nullás összesítés – jó ajánlólevél az osztályozó elõtt. A
Magyar Kupában a legjobb nyolc között a
listavezetõ Nyíregyháza lesz az ellenfél.
A gödöllõi csapat lapzártánk után Budapesten játszotta elsõ mérkõzését az extra-ligás helyért a Pulzus csapatával. A második
meccset pénteken 18 órakor játsszák a Török
Ignác Gimnázium tornatermében. Az extraligába jutáshoz két gyõzelemre van szükség.

chris

-tamás-

AGRC: Puskás, Jaczkó, Tóth Zs., Tóth M.,
GELLÉR KLÁRA, SZENDRÕI. Csere: Boldizsár (libero), Gellér Ka ta lin, Szur kos,
Kurucz, Árpás. Edzõ: Dobos János
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Teremlabdarúgás

Igazolódott a papírforma
Reálprint FC–Trident FC 4:3 (2:1)
Budapest, Lõrinci sportcsarnok
Vezette: Világi B., Száva F. (Szabó Zs.)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Kiss R.,
Sztriskó, Tóth L. Csere: Nagy L. (kapus),
Csiszér P., Földesi, Szûcs, Nádor, Pfeffer.
Edzõ: Gacsályi Attila
Gólszerzõ: Kiss R., Sztriskó, Csiszér
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 150 nézõ

Gödöllõi KFC–Dekád 1:8 (0:2)
Vezette: Szabó G., Kömpf Gy. (Herbály P.)
GKFC: Lovas–Szabó Zs., Fazekas, Markóczi, Tóth M. Csere: Kovács M., Kerecsényi,
Gémesi. Edzõ: Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Gémesi

Minden sorozat megszakad egyszer – szokták mondani. A Trident FC-nél sajnos már
be is következett ez az esemény: a jól rajtoló csapat elsõ igazán idegenbeli mérkõzésén
(az idénynyitón ugyan nem õk voltak a pálya vá lasz tók, de ha zai kör nye zet ben,
Gödöllõn játszottak) vereséget szenvedett a
közvetlen vetélytársnak számító Reálprint
FC-tõl. Pedig nem úgy indult, hogy nekik
kell szomorkodniuk a végén.
A kezdés után rögtön támadólag lépett fel
a Gacsályi-gárda, ami alig több, mint másfél
perc elteltével egy Kiss-kapufát eredményezett. Ezt követte egy átemelési kísérlet, amit
a magas hazai kapus hárított, hidegzuhanyként pedig jött egy szervezett ellentámadás,
amelynek végén Gábor László szerezte meg
a vezetést a Reálprintnek. A játék képe ezu-

tán sem változott: Szûcs, Pfeffer és Nádor révén továbbra is a gödöllõieknek akadtak lehetõségeik, csak épp a kapuba nem sikerült
betalálniuk. Egészen a tizenhatodik percig,
amikor Kiss Richárd sarkalásába Varró
ugyan beleért, de védeni nem tudta. Szünetben mégis a budapestiek lehettek nyugodtabbak, mert nem sokkal az egyenlítõ gól után
egy jól kivitelezett szabadrúgás-kombináció
eredményeképp újra náluk volt az elõny.
A második féildõ elsõ perceiben úgy tûnt,
a Reálprint változtat addigi felfogásán, amit
jelzett is, hogy rögtön az elején Palocsay
szép védésére volt szükség egy távoli lövésnél. Ezúttal aztán a Trident volt, amely élt az
adódó alkalommal, és így Sztriskó találata
után újra egál volt az állás. Sõt, Nádor beadását követõen Csiszér – a mérkõzés folyamán elõször – vezetéshez is juttatta csapatát.
Sokáig nem örülhettek Nádorék, mert mindössze tizenhárom másodperc múltán a hazaiak is megszerezték harmadik góljukat. Az
egy héttel korábbihoz hasonlóan ezúttal is
izgalmasra sikerült a mérkõzés vége. Sem az
ellenfélnél történt jogos kiállítás, sem a kisbüntetõ (sorfal nélküli szabadrúgás egyelõre
még tizenkét, de március elsejétõl tíz méterrõl) kí nál ta eséllyel nem tu dott él ni a
Trident, melytõl a szerencse is elpártolt ezen
az estén. Mindössze fél perc volt ugyanis
hátra, amikor elõbb a kapufa (akárcsak a
kezdés után), majd a kapus hárította Sztriskó
gólszerzési kísérletét. A másik oldalon ugyanakkor tizenhárom másodperccel (ismét a
találkozón egyszer már szerencsét ennek minõsült bûvös szám) a vége elõtt egy bal oldali beadás Lengyelrõl irányítás nélkül is a

Sakk

Kettõs vereség a 8. fordulóban
Február 26-án Dunakeszin rendezték
meg a 7. Alagi egyéni nyílt sakkversenyt,
mely az utolsó felkészülési állomás volt a
március 5-i megyei diákolimpia elõtt. A
GEAC hat fiatal sakkozója remekül
helytállt a rangos tornán. Igen értékesnek
mondható Romhányi Viktor 3. helyezése.
Végeredmény: 1-2. osztály: Sipos
Ádám (Szigetmonostor) 6,5 pont; 2.
Szabó Zoltán (Statisztika) 6 pont; 3.
Romhányi Viktor (GEAC) 4,5 pont. 3-4.
osztály: 1. Bíró Máris (Tungsram) 5,5

pont; 2. Trajber Dániel (Vác) 5,5 pont; 3.
Fischer András (BEAC) 5, pont… gödöllõi eredmények: Tóth Márk 3,5 pont; Joó
Levente 2 pont; Poós Krisztián 1,5 pont.
5-8. osztály: 1. Gulyás Attila (Nagykáta)
6 pont; 2. Ravasz László (Nyírbátor) 5,5
pont; 3. Bíró András (Tungsram) 5
pont… gödöllõi eredmények: Takács Pál
3,5 pont; Som Lajos 3 pont.
Február 27-én a 8. fordulóval folytatódott az nemzeti csapatbajnokság. NB I/B-

hálóba pattant. Nem csoda hát, ha a meccs
után dühösek voltak Polyák Csabáék, hiszen
a Trident játéka alapján rászolgált volna legalább az egyik pontra, mégis vesztesen kellett elhagynia a pályát.
Bizonyára minden gödöllõi futballbarát
örült volna, ha nem az õ gyõzelmi, hanem a
másik helyi gárda, a GKFC pontnélküliségi
sorozata ért volna véget. Sajnos azonban a
télen az elsõ osztályban is szerepelt labdarúgókkal megerõsített Dekád gödöllõi vendégjátékán kétséget sem hagyott a gyõztes
kilétérõl. Az elsõ félidõben még dicséretesen helytálltak Fazekasék a jó képességû
ellenféllel szemben, ám a második játékrész elején nem volt ellenszerük a vendégek letámadásos taktikája ellen, és öt perc
alatt öt gólt kaptak. Az együttes külön balszerencséje volt, hogy épp akkor kellett a
bajnoki címért küzdõ Tököliek ellen játszaniuk, amikor sérülés és betegség miatt több
játékosukat nélkülözniük kellett, az e miatt
mélyvízbe dobott fiatalok pedig – a kapus
Lovast és a gólszerzõ Gémesit leszámítva –
kicsit megilletõdöttek voltak. Ivanovics
Károly, a csapat vezetõje a találkozó legfontosabb tanulságának azt nevezte, hogy
mindenképp erõsítésre van szükség, hogy
ha son ló sé rü lés, be teg ség, ne ta lán tán
eltiltáshullám esetén is legyenek megfelelõ
helyettesek. A tárgyalások eredményei, az
az új igazolások már jövõ hétfõn, a Spurs
elleni összecsapáson játszhatnak.
Kö vet ke zõ mér kõ zé sek: már ci us 6.:
Trident FC-Kispest, Gödöllõ, Egyetemi
sportcsarnok, 19 óra, illetve Spurs FCGKFC, Csepel, 20.30.
Bajnoki rajt az NB III-as bajnokságban: Gödöllõi LC-Heves, március 5., ifjúsági 11 óra, felnõtt 13 óra.
Tóth Márta

s csapatunk nem bírt a fiatalokkal kiálló
Kecskeméttel, míg II. csapatunk szoros
mérkõzésen maradt alul Jászberényben.
NB I/B, 8. forduló, Kecskeméti
Széchenyi SE–Gödöllõi EAC 7,5:4,5
Gyõzött: Karácsony, Tóth, Török.
Döntetlen: Hardicsay, Harmatosi,
Pálvölgyi. Vesztett: Sleisz, Bakó, dr.
Farkas L., Nagyajtai, Bándy, Koczó.
NB II., 8. forduló, Jászberényi
Szekuritas SK–Gödöllõi EAC II 6,5:5,5.
Gyõzött: Ruttkay, Benyó, Bajnóczi,
Somodi. Döntetlen: Veréb, Sillye, dr.
Tallós. Vesztett: Romhányi, Németh, dr.
Farkas J., Rigó, Borsos.
Tímár Zsolt
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Atlétika

Erdélyi és Pék ismét bajnok
z Országos Junior Fedett pályás AtA
lé ti kai Baj nok sá gon a 15 és 19 év
közötti korosztály tagjai vehettek részt.
A szakemberek nagy örömére rendkívül
népes mezõny jött össze erre a megmérettetésre. A GEAC edzõi jó eredményeket vártak tanítványaiktól. Versenyzõik
szin te va la mennyi en az el vá rá sok nak
meg fe le lõ en sze re pel tek. Egye dül Kis
Gyöngyi okozott kellemetlen meglepetést, akitõl a felnõtt OB 5. helye után,
minimum ezüstöt várt a szakvezetés. Tavaly õ volt a bajnok. Az idén viszont óriási taktikai hibák miatt csak ötödikként
ért célba.
A gödöllõi atléták az elmúlt évben két
junior bajnokságot nyertek – Kis Gyöngyi és Pék Andrea –, és idén is ez volt a
cél. A 400 méteres síkfutásban Pék Andrea szen zá ci ós haj rá val, egyé ni Fedett
pályás csúccsal, megvédte elõzõ évi bajnoki címét. Ráadásul a négyszáz elõtt,
200 méteren nagyszerûen sikerült futással az értékes negyedik helyet szerezte
meg. Erdélyi Eszter az 1500 méteres síkfu tás ban ala po san el ver te a me zõnyt.
Közvetlenül a rajt után az élre állt, és remek rajt-cél gyõzelmet aratott.
A 15 éves, tehetséges Durkó Eliána a
60 méteres gátfutásban szoros befutóban
har ma dik ként ért cél ba. A nagy sze rû

eredmény mellé 60 m síkon szerzett egy
hatodik helyezést is. A szintén 15 éves
Szörényi Zoltán a rúdugrásban remekelt.
A megszokottnál keményebb rúddal versenyzõ atléta jól szerepelt, hiszen ebben
a mezõnyben is bronzérmes lett.
Eredmények:
Lányok: 60 m: 6. Durkó Eliána, 7,97.
60 m gát: 3. Durkó Eliána 8,93; 9.
Szeleczki Xénia, 10,22. 200 m: 4. Pék
Andrea, 26,45. 400 m: 1. Pék Andrea,
58,22 (edzõ: Benkõ Ákos); Gácsi Judit,
60,43 (a 6. helyrõl pályaelhagyás miatt
kizárták); Szekeres Viktória, 61,05; Fábián Borbála, 62,93. 800 m: 5. Kis Gyöngyi 2:20,6; 11. Eördögh Ré ka, 2:30,8.
1500 m: 1. Erdélyi Eszter, 4:38,03 (edzõ:
Babinecz Jó zsef, ne ve lõ edzõ: Kirch hofer Jó zsef). 3000 m: 6. Szta renszki
Magdolna. Rúdugrás: 4. Harmati Katalin,
280 cm. 4×1 kö rös vál tó: 4. GEAC A
(Szekeres, Durkó, Gácsi, Pék), 9. GEAC
B (Fábián, Eördögh, Szeleczki, Hüse).
Fi úk: 800 m: 11. Szüki Nor bert,
2:05,58. Rúdugrás: 3. Szörényi Zoltán,
360 cm, 4. Jaeger Ákos, 340 cm.
*
A gödöllõi „öregek” sem adták alább a
fiataloknál, hiszen õk is két bajnoki címet sze rez tek és be gyûj töt tek há rom
ezüstöt is a Fedett pályás Szenior Orszá-

-esztí-

PINGPONGGÁLA

Atlétika

Serdülõink az összetettben is az élen
Az országos serdülõ összetett seregszemlét az FTC futófolyosóján rendezték meg,
a körbefutó és a dobószámok nélkül. A
seregszemlén sokan indultak, és különösen az él me zõny ben igen jó szín vo nal
jellemezte a versenyt. A gödöllõi csapat
dicséretesen szerepelt. A gyerekek remek
fizikai állapota sajnos nem minden esetben érvényesült. Az edzéseken nem tudnak 80 vagy 100 m gátat futni, ugyanakkor a sík fu tó szá mok ban rend kí vül jó
eredményeket értek el. Sajnos nincs lehetõségük távolt ugrani, ennek ellenére viszony lag jók az el ért ered mé nyek. Az
edzõk összességében elégedettek voltak a
gyerekek teljesítményével.
Ered mé nyek: 13 éve sek: 1. Babrián
Lorti, 80 m gát 13,3; 80 m 10,3; távol

gos Bajnokságon. A szenior bajnokságban 35 év a nõi, 40 a férfi alsó korhatár.
A szenior atléták öt éves sávokban versenyezhetnek.
A két aranyérmet Szörényi István – a
GEAC edzõje – és Csintalan Andrásné
at lé ta szü lõ sze rez te. Szö ré nyi Ist ván
megnyerte a rúdugrást és ezüstérmes lett
magasugrásban. Csintalan Andrásné az
1500 mé te res sík fu tás ban bi zo nyult a
leg jobb nak. Há rom ezer mé te ren két
ezüstérmet nyert a GEAC. A 40 évesek
között Szabó István, az 55 évesek versenyében pedig id. Kiss György végzett a
második helyen.
*
A Fra di nyílt or szá gos gyer mek ver senyt rendezett a hétvégén. A gödöllõi atlétapalánták most is sikeresen szerepeltek. A Gadanecz György vezette GEACos különítmény három elsõ helyezést és
hét dobogós helyet szerzett. A gyerekek
elsõsorban 60 méteren nyújtottak nagyszerû teljesítményt.
Eredmények: Lányok, 60 m: 10 év: 2.
Pálya Andrea, 9,50. 11 év: 1. Izsó Márti,
8,75!; 2. Ritecz Lilla, 8,89; 4. Fazekas
Niki 9,18. 12 év: 1. Vágó Mónika, 8,40!
60 m gát: 4. Fazekas Niki, 13,75; 2. Vágó Mónika, 10,73. Távolugrás: 3. Ritecz
Lilla, 362 cm; 4. Fazekas Niki, 345 cm.
Fiúk 60 m: 10 év: 1. Cindrity Attila,
9,15. 11 év: 3. Seregi Dávid, 9,10. 60 m
gát: 3. Seregi Dávid, 12,45. 12 év: 2. Szibilla Balázs 10,81.

418 cm; 2018 pont. 5. Mészáros Kriszti,
13,9; 11,0; 418 cm; 1654 pont. 14 évesek: 2. Fábián Boglárka. 80 m gát 13,9;
100 m 12,8; távol 456 cm; 2094 pont. 8.
Bolbás Gyön gyi, 14,6; 13,5; 403 cm;
1734 pont. 14 évesek: 2. Szibilla László,
100 m gát 14,6; 100 m 11,8; távol 533
cm.
Ezen a héten Dunaújvárosban fejezõdik be egy nem zet kö zi ser dü lõ ver sennyel a fedett pályás szezon. A legjobb gödöllõi at lé ták kö zül né há nyan
nem indulnak ezen, mert egy lényegesen
nagyobb súlyú „versenyen” igyekeznek
döntõbe kerülni. Bolbás Gyöngyi, Hüse
Niki, Szibilla Laci és társaik felvételiznek a Török Ignác Gimnáziumba.
Benkõ Ákos

A GEAC Asztalitenisz Szakosztálya és a GAK
Kht. kö zös szer ve zé sé ben már c. 19-én
munkahelyi kollektívák részére 2 fõs csapatok részvételével asztalitenisz-bajnokságot
rendezünk Gödöllõ Kupa elnevezéssel. Minden
sportbarát „amatõr és profi” egyaránt részt
vehet rendezvényünkön, a Szent István Egyetem Sportcsarnokában felállított 12 asztalon.
A mér kõ zé se ket 14 óra kor be mu ta tók
szakítják csupán meg. Megcsodálhatjuk az
olimpiára készülõ Tóth Krisztina (kétszeres
felnõtt Európa-bajnok, VB bronzérmes, a Junior VB 2. helyezettje)játékát, Faházi János
asztalitenisz-vir tuóz (VB bronzér mes, kétszeres EB bronzérmes) bemutató mérkõzését parketta és egyéb speciális asztalitenisz
„eszközök” segítségével. Más neves sportági résztvevõk is megtisztelik programunkat.
Katona István

26 • Sport

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 2.

Sportbál az egyetemen

Versenyzõk, edzõk elismerése
Gödöllõi Sport Alapítvány és a GEAC
A
szervezésében nyolcadik alkalommal
rendezték meg a gödöllõi sportolók bálját.
A Szent István Egyetem Aulájában ünnepélyes keretek között adták át a díjakat az
elmúlt év legjobb sportolóinak, edzõjének,
köszöntötték a jövõ reménységeit, valamint
átadták a Gödöllõ Sportjáért életmû díjat.
A bált dr. Szendrõ Péter rektor és dr.
Gémesi György polgármester nyitotta meg.
Elõször a GEAC aranykoszorús jelvénnyel
ki tün te tett spor to ló kat kö szön töt ték:
Asbóth Ildikó, Babityné Kiss Lilla, Bucsai
Zoltán és Rúzs-Molnár Ákos (kosárlabda),
Borszéki Péter (kézilabda), dr. Farkas József (sakk), Kelenvölgyi Zoltán (labdarúgó), Majzik József (röplabda), Pecze Dániel, Pocsai Zoltán (atléta), Princz Kornél (vívó) dr. Szendrõ Pétertõl vehette át a díjat.
Az országos szövetségi bajnokságon és
a diákolimpiai döntõkön dobogóra került
spor to lók dí ja it dr. Gouth Lász ló, a
GEAC elnöke adta át: szövetségi bajnok
Kis Gyöngyi, Szörényi Zoltán, Szibilla
László, Hüse Nikolett, Szekeres Zsolt (atléta), diákolimpiai bajnok Nagy Tamás
(atléta), szövetségi bajnokságban ezüstérmes Kerecsényi Fodor Georgina (kardvívó, edzõ: Subert László), Szekeres Viktória, Ka to na Má té (at lé ta), bronz ér mes
Durkó Eliána, Fábián Boglárka, Jaeger
Ákos, Harmati Katalin (atléta). Az atléták
edzõi: Benkõ Ákos és Szörényi István.
A csapatok versenyében csak országos
bajnoki címmel lehetett nyerni. A Török
Ignác Gimnázium diákolimpián gyõztes
csapata: Bajnóczi Péter, Rádóczki Attila,
Somodi Balázs, Török Sándor, Török Zoltán, edzõ: Tímár Zsolt. A gimnázium leány
4×400 és 4×800 méteres váltója szintén elsõ lett a diákolimpia döntõben, valamint a
GEAC színeiben 4×x400, 4×800 és gátfutó csapatban szövetségi bajnokok: Erdélyi
Eszter, Eördögh Réka, Gácsi Judit, Kis
Göngyi, Pék Andrea, Szekeres Viktória.
A tehetséges fiatal sportolók közül ebben
az évben öten kaptak elismerést. A díjakat
Benkõ Ákos, a Sport Alapítvány elnöke adta át: Ritecz Lilla, Vágó Mónika (atléta),
Lovrencsics Gergó (labdarúgó), Papp Lilla
(röplabdázó), Koczó Kristóf (sakk).
Lukács András tolószékes párbajtõrvívó,
magyar bajnok a bál idején külföldi versenyen vett részt. Az õ különdíját Batizi Sándor edzõ vette át. Lukács András nemzet-

közi és hazai versenyeken - egyéniben és
csapatban is - kvalifikálta magát a Sydneyben megrendezésre kerülõ paralimpiára.
Szin tén kü lön dí jat ka pott Babrián
Lorti atléta az egész éves kiemelkedõ teljesítményéért (100 aranyérem, 519 cm
távolugrásban).
A harmadik különdíjat a Hajós iskola
le ány ké zi lab da csa pa ta kap ta a di ák -

olimpián elért negyedik helyezésért. A
díjat Majoros Gusztáv edzõ, és három ifi
vá lo ga tott já té ko sa - Iványi Ve ro ni ka,
Mayer Emília, Tímár Petra - vehette át.
Az év sportolója és az év edzõje díjat
az idén is csak számos országos bajnoki
címmel és dobogós helyezésekkel lehetett ki ér de mel ni. A ki tün te té se ket dr.
Gémesi György polgármester adta át.
Az év sportolójának Erdélyi Eszter atlétát választották. Kétszeres országos középiskolai bajnok, háromszoros szövetségi
bajnok, ifjúsági válogatott, részt vett a 18
éven aluliak világbajnokságán, indulhat az
ifi mezei EB-n. Edzõjét Kirchhofer Józsefet az egyetem és a város is köszöntötte.
Második helyre került Pék Andrea atlé ta. Két sze res kö zép is ko lás or szá gos
bajnok, kétszeres ifi bajnok, háromszoros
szö vet sé gi baj nok, if jú sá gi vá lo ga tott,
felnõtt OB-n ötödik helyezett.
Harmadik helyezett Timkó Ildikó röplabdázó lett, aki az idei bajnokságban az NBIes csapat meghatározó játékosa volt. Példamutatásával, szorgalmával és nagyszerû játékával sokat tett a csapat remek szereplésé-

ért. Az aktív játékot harmadik gyermekének
érkezése miatt kellett abbahagynia.
Az év edzõje kitüntetõ címet Benkõ
Ákos atlétaedzõ kapta. A tavalyi évben tanítványai a szabadtéri és fedettpályás szövetségi és középiskolás bajnokságokon 12
országos bajnoki címet, 3 második és 4
harmadik helyezést értek el. Öt versenyzõje be ke rült az után pót lás vá lo ga tott ba.
Szakmai irányítója volt annak a Pest megyei nõi ifi válogatottnak, amely országos
bajnokként részt vett a párizsi Ifjúsági Csapatok Európa Kupáján. A múlt évben az
összes sportágat figyelembe véve megvá-

lasztották Pest megye legjobb edzõjének.
Az est utolsó díját – a Gödöllõ Sportjáért
Életmû Díjat – Kõrösfõi László mérnök-tanár, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke
vehette át dr. Gémesi Györgytõl. Kõrösfõi
László több sportágban volt ifjúsági, majd
felnõtt bajnok Pest megyében. Tagja annak
a röplabda csapatnak, amely 1951-57 között NB-II-es bajnokságot nyert. 1961-tõl
edzõként is dolgozik, 1980-ban létrehozza
a Gödöllõi SC nõi röplabda szakosztályát.
Játékosai közül Pethõ Anita a legismertebb,
aki tagja a válogatott keretnek, és tavaly
strandröplabda bajnokságot nyert. 1996 óta
a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
A díjátadó ünnepség után vacsorával folytatódott a báli program. A bálozóknak Jóna
Ádám és Vágvölgyi Zsuzsa tartott bemutatót
a különbözõ stílusú táncokból. A zenérõl a
Harmónia együttes – Farkas József, Szénási
Attila és Vincze Mária – gondoskodott,
amely éjfélig szórakoztatta a sportolókat. A
tombolán több, mint száz ezer forint értékben
sorsoltak ki díjakat.
-esztíFotók: Balázs Gusztáv
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Hajós nyomában
diákolimpiai körzeti úszó versenyt a HaA
jós iskolában rendezték meg a múlt héten. A három korcsoport küzdelmeit három

TOPÁZ HÁZ

délután bonyolították le. A különbözõ versenyszámokban döntõ többségében azok a
gyerekek nyertek; akik rendszeresen úsznak
Gödöllõn; Kistarcsán és Budapesten. A körzeti versenyen a a Damjanich (D); az Erkel
(E); Hajós (H); a Petõfi (P); Premontrei (N);
a Szent Imre (I); Török (T) és a kistarcsai
Kölcsey (K) iskola úszói vettek részt.
Az el sõ kor cso port ban va la mennyi
számot a házigazdák nyerték; öt számban
csak a Hajós iskola versenyzõi állhattak
fel a dobogóra.
A következõ korosztályban a fiúknál a Petõfi két; a Török egy számban diadalmaskodott. A lányok versenyében továbbra is csak
a házigazdák örülhettek a gyõzelmeknek.
A legnagyobbaknál ismét a Hajós iskola úszói taroltak. A többi iskola közül a
Petõfi szerepelt a legjobban hiszen versenyzõi kilencszer végeztek érmes helyen. A három korosztály váltóversenyein csak Hajós gyõzelem született.
Eredmények:
1. kcs.: 40 m mell – 1. Klement Bettina
(H) 37,9; 2. Fibecz Adrienn (H) 38,0; 3.
Nagy Esz ter (H) 39,4. 1. Mátrahegyi
László (H) 35,6; 2. Hajdú Bence (H) 38,0;
3. Litauszky János (H) 38,3. 40 m hát – 1.
Fibecz Adrienn (H) 33,0; 2. Király Pálma
35,7; 3. Fo dor Or so lya 37,1. 1.
Mátrahegyi Lász ló (H) 37,1; 2. Haj dú
Bencu (H) 37,3; 3. Hefró Tamás (H) 37,8.
40 m pillangó – 1. Fibecz Adrienn (H)
33,3; 2. Mezei Tímea (K) 38,6; 3. Tóth
Anita (K) 47,9. 1. Hajdú Bence (H) 38,8;
2. Puskás Péter (K) 48,6; 3. Dávid Zsolt
(I) 52,5. 40 m gyors – 1. Fibecz Adrienn
(H) 29,1; 2. Klement Bettina (H) 30,3; 3.
Me zei Tí mea (K) 33,1. 1. Mátrahegyi
László (H) 29,5; 2. Hajdú Bence (H) 31,7;
3. Szalai Gergõ (I) 33,3. 6×40 m váltó –
lá nyok 1. Ha jós 3:14,7; 2. Szent Im re

4:40,7. Fi úk 1. Ha jós 3:26,3; 2.
Damjanich 4:18,1; 3. Szent Imre 4:53,5.
2. kcs: 40 mell – 1. Bujdosó Dóra (H)
36,5; 2. Herczeg Zsuzsa (N) 37,9; 3. Gosler
Judit (T) 38,0. 1. Seregi Dávid (T) 33,0; 2.
Vizi Bálint (P) 33,9; 3. Tuba Koppány 36,4.
40 m hát – 1. Bujdosó Dóra (H) 31,0; 2.
Kõrösi Brigitta (P) 36,6; 3. Molnár Nikolett
(E) 37,8. 1. Horváth Viktor (H) 29,3; 2. Vizi
Bálint (P) 30,6; 3. Seregi Dávid 31,0. 40 m
pillangó – 1. Bujdosó Dóra (H) 33,5; 2.
Schmidt Anna (N) 38,7; 3. Herczeg Zsuzsa
(N) 42,2. 1. Vizi Bálint (P) 28,3; 2. Seregi
Dávid () 28,5; 3. Mészáros István 32,9. 40 m
gyors – 1. Bujdosó Nóra (H) 29,6; 2. Tóth
Zsuzsanna (H) 31,4; 3. Kõrösi Brigitta (P)
34,0. 1. Vizi Bálint (P) 25,1; 2. Horváth Viktor (H) 26,1; 3. Seregi Dávid 26,2. 6×40 m
váltó – lányok 1. Hajós 3:17,9; 2. Petõfi
3:39,8; 3. Premontrei 4:05,3. Fiúk 1. Hajós
3:12,8; 2. Petõfi 3:26,2; 3. Damjanich 3:57,7.
3.kcs.: 40 m mell – 1. Tóth Brigitta (H)
31,5; 2. Gergácz Ágnes (H) 33,6; 3. Prókai
Piroska (P) 34,2. 1. Borbás Zoltán (H) 30,5;
2. Fatter Gábor (H) 32,5; 3. Rebb András (P)
37,0. 40 m hát – 1. Kaszap Mária (H) 32,2;
2. Rácz Orsolya (H) 32,8; 3. Gyúró Ágnes
(P) 35,1. 1. Borbás Zoltán (H) 28,1; 2. Soós
Tamás (H) 29,3; 3. Holló Gábor (P) 32,8. 40
m pillangó – 1. Dörnyei Veronika (H) 24,1;
2. Tóth Brigitta (H) 32,0; 3. Kaszap Mária
(H) 41,1. 1. Soós Tamás (H) 29,2; 2. Fedor
Balázs (P) 31,2. 40 m gyors – 1. Dörnyei
Veronika (H) 22,9; 2. Tóth Brigitta (H) 26,6;
3. Laki Zsuzsanna (H) 28,8. 1. Borbás Zoltán (H) 23,0; 2. Oroszi Ákos (H) 23,4; 3.
Fedor Balázs (P) 25,5. 100 m mell – 1. Tóth
Brigitta (H) 1:34,0. 1. Sengel Ákos (H)
1:33,5; 2. Fatter Gábor (H) 1:34,2; 3. Fedor
Balázs (P) 1:34,3. 100 m hát – 1. Soós Tamás (H) 1:24,7; 2. Oroszi Ákos (H) 1:25,0;
3. Fedor Balázs (P) 1:26,2. 100 m pillangó –
1. Soós Tamás (H) 1:39,0. 100 m gyors – 1.
Dörnyei Veronika (H) 1:01,9. 1. Borbás Zoltán (H) 1:08,8; 2. Fedor Balázs (P) 1:11,3; 3.
Sengel Ákos (H) 1:16,4. 6×40 m váltó – lányok 1. Hajós 2:49,4; 2. Petõfi 3:17,4; 3.
Damjanich 4:17,6. Fiúk 1. Hajós 2:43,2; 2.
Petõfi 2:49,2; 3. Kölcsey 2:55,0.

HÍREK
Kosárlabda. Négy meccsbõl háromszor
nyert a GEAC fér ficsapata. Az egyetemi NB
II-es bajnokságban hazai pályán kikaptak a
szenzációsan játszó szegedi JGYTF csapatától, majd idegenben legyõzték a Közgáz
együt te sét. GATE–JGYTF 58:88, Köz gáz–GATE 84:88.
A Pest me gyei fel nõtt baj nok ság ban a
GEAC I. nagyszerû játékkal 94:73-ra legyõzte a szentendrei Kossuth KFSE csapatát. A GEAC II. együttese pedig izgalmas,
rendkívül szoros csatában tudta csak legyõzni a Monor Old elnevezésû csapatot. A
végeredmény 65:64.
Az V. korcsopor tos Pest Megyei Kosárlabda Diákolimpia döntõinek résztvevõje
a Refor mátus Líceum nõi és fér fi ifjúsági
csapata is. Február 28-án, hétfõn a fiúk
mérkõztek a bajnoki címért és az országos 24-es döntõbe való továbbjutásért. A
Líceum csapata elõbb Monortól szenvedett ve re sé get, majd a bronz meccsen
maradtak alul a Dunakeszi ellen, így a negye dik he lyen vé gez tek. Már ci us 1-jén
(lapzár ta után) a lányok léptek pályára a
megye döntõben, remélhetõleg a fiúknál
nagyobb siker rel. Az elsõ helyezett egybõl bejut a legjobb 24 közé, a második
he lye zett nek se lej te zõt kell vív nia a to vábbjutásért.
Labdarúgás. A Gödöllõi Góliát DSE ettõl az
évtõl fogadhatja a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 százalékos támogatást.
Akik szeretnének segíteni az 5–16 éves focisták felkészülésében, 1 százalékos felajánlásaikat megtehetik a 18680779-1-13
adószámon.
Március 15-én nyolc csapatos tornát rendez a Gödöllõi Góliát DSE a Hajós iskola
tor nacsar nokában 8.30-tól. A meghívott
1988-as születésû csapatok között szerepel többek között a Vasas, Honvéd, a Szolnok és a Vác.
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Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra.

Újdonság március 1-tõl: Szabadfelhasználású kölcsön
folyósítása tehermentes ingatlan megléte esetén.
a Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611
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