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Millenniumi emlékfaültetés

Talán a legelsõ millenniumi
rendezvény zajlott kedden
dé le lõtt a Vá rosi Mú ze um
elõtt: elültették annak a kétezer emlékfának egyikét, amelyeket a Virágos Magyarországért Mozgalom felhívására, szerte az országban ugyanebben az idõben tettek földbe. Gödöllõ egy tüske nélküli
glediciafát kapott ez alkalomra a VÜSZI Kht-tõl, amit azért
éppen a Hamvay-kúria elõtti
térségen ültettek el, hogy ezzel is hangsúlyozzák a millennium egyik fõ helyi eseményét: a Városi Múzeum megújulását.Berencz Ibolya megnyitója és a kisiskolások
mûsora után Krassay László
köszöntõ szavai következtek,
s végül Gémesi György polgármester és Fábián Zsolt alpolgármester, valamint Lévai
Mihály, a Gödöllõi Kertbarát
Kör el nö ke te met ték be a
gyökereket, átadva ezzel a
kis fát a városnak, a jövõ
évezrednek. A fa tövében
bronz emléktábla jelöli az
esemény idõpontját.
Fotó: Magyar Bertalan

2 • Közélet

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 9.

MEGKÉRDEZTÜK

Autópálya-érdekegyeztetés

Használja Ön az autópályát?

Tavasszal kiderül

Fityus László

Nem használom,
mert ir re á li san
drá ga. Az za var
leg in kább, hogy
az adók ból fel épí tet ték, vi szont most azért
mégis csak fizetnünk kell, im már má sod szor. Re mélem, Gémesi úr elintézi a lakosság nak, hogy ked ve zõbb meg ol dást kapjunk az autópálya használatára. Vissza lehetne hozni a napijegyet!
Malmos Szilvia

Nem j árok, in kább
ke rü lök
egyet. Legjobban
az idegesít, hogy
ha vásárolni megyek, akár csak
ide Budapest szélé re, ak kor is
mekkorát kell kerülni, és még így is
gaz da sá go sabb, mint ha fi zet nék a
mat ri cá ért. Az éves mat ri ca pe dig
nem szükséges, mert nem használnám ki.
Bogáncs
Sándorné

Hasz nál nám, de
na gyon drá ga.
Miért nincs napijegy? Na gyon
meg fe lelt az a
rend szer, hogy
amennyit me gyek, annyit fizetek. Örömmel venném, ha ezt az oldalát is mérlegelnék
a kér dés nek az autópálya
díjasításával kapcsolatban kompetenciával bíró egyének.

Az Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztetõ Fórum legutóbbi gödöllõi
ülésén elhangzottaknak megfelelõen
folytatódnak azok a vizsgálatok, amelyek a díjasítás módosításának következményeit vannak hivatva feltárni.

Bár még nem állnak rendelkezésre konkrét számadatok, az érezhetõ, hogy a 3-as
fõúton nõtt a forgalom, a kastély elõtti
lámpánál és a Dózsa György úton gyakran tapasztalható torlódás. Ez ismét felszínre hozta az agglomerációs térségre
vonatkozó különleges megoldás kérdését. A vizsgálatok idején a párbeszéd az
illetékes szervekkel folyamatosan folyik,

a múlt alkalommal a KHVM államtitkárával folytatott megbeszélésrõl számolhattunk be, ez alkalommal Stumpf István
a Miniszterelnöki Hivatal minisztere tájékoztatóját adhatjuk közre.
A kormányzat e hó végére ígéri azon
vizsgálatok eredményeit, amelyek alapján, az önkormányzatok bevonásával eldõl az agglomerációs térségre vonatkozó speciális szabályozás. Ott – emlékeztetni szeretnénk az olvasót – a polgármes te rek vagy a dí jak 50 szá za lé kos
mérséklését, vagy az agglomerációs térségben a díjmentes autópálya-használatot, vagy a várost elkerülõ utak megépítését és az építés idejére a bagi csomóponttól a napijegy visszaállítását javasolják.
Hogy melyik javaslat lesz a nyerõ, reméljük, a tavasz folyamán kiderül.
(nm)

Napirenden az autópálya-díjasítás

A kancellária-miniszter levele
„Miniszterelnöki hivatal, miniszter
Ön kor mány za ti Au tó pá lya Ér dek egyeztetõ Fórum, Gödöllõ
Tisztelt Gémesi Úr! Köszönettel vettük
Miniszterelnök Úrnak írott levelét, amelyben az M3-as autópálya díjfizetési tapasztalatai alapján az érintett polgármesterek
bevonásával állásfoglalást és javaslatokat
fogalmazott meg. Tekintettel az ügy jelentõségére, felvetésüket megvizsgáltattam,
és az alábbiakról tájékoztatom.
A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Miniszter a Kormányprogrammal, valamint a 2252/1998. Kormányhatározattal
összhangban döntött az Ml és M3 autópálya használata egységes díjának bevezetésérõl.
A Kormány 2363/1999. (XIL23.) határozatában is megfogalmazta, hogy szükségesnek látja a közúti forgalom minél
nagyobb arányban az autópályákat vegye
igénybe. E határozat 2. pontja értelmé-

REGIONÁLIS

ben a közlekedési tárcának 2000, július
31-ig be kell számolnia az egységes matricás díjfizetési rendszer elsõ féléves mûködésének tapasztalatairól. Ugyancsak
meg kell vizsgálni a budapesti agglomerációra vonatkozó különleges díjtételek
alkalmazásának lehetõségét.
A közlekedési tárca vezetõjétõl kapott
információk szerint a Kormányhatározatban jelzett féléves idõszakot megelõzõen
már az elsõ három hónap tapasztalatait
az érintettek bevonásával összesítik, és
ennek alapján készítik elõ javaslataikat.
Indokoltnak tartom, hogy a kitûzött vizsgálatok, elemzések elvégzése után – az
érintett tárcák bevonásával – kerüljön sor
a javaslatban foglaltak mérlegelésére, és
a további feladatok megfogalmazására.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2000. február 23.
Stumpf`István”
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

Március 11-12. Dr. Bodó Szilárd,
János u. 14. Tel.: (30) 9622-205.
Március 15. Dr. Pénzes János,
Szada,Mátyás K. u. 5/a.
Tel.: (30) 9531-241. g
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Beszállítói konferencia

MEGKÉRDEZTÜK
Fekete József

Nem járok az autó pá lyán, ami ó ta
az új rendszer bejött. Nem tu dom
értékelni, ha valaki csak le húz za
több szö rö sen a
pénzt az em be rekrõl. Mert az illetékesek most pontosan ezt teszik. Még ki is írták amikor épült: az Önök pénzébõl Önöknek építjük.
Csordás József:

Min den nap me gyek rajta, nekem
mat ri cám van.
Meg éri, mert a
mun kám mi att
mennem kell. Azt
saj ná lom, hogy
árban nyugat felé
tartunk de fizetésben a Balkán felé.
Drága a pálya, hogy ha azt veszem:
10 kilométert használok csak ennyi
pénzért.
Majoross Zoltán

Mun kám, és a
gye re kem mi att
men nem kell.
Éves mat ri cám
van. Nem gon dol koz tam ezen
a kérdésen, mert
a múlt év ben is
így közlekedtem. Igaz, azért hozzátenném: ha a cég nem fizetné a matri cá mat, ak kor nem tu dom, mer re
mennék.
Kép és szöveg:
Hacker

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 6-12-ig Ezüstkehely Patika
Petõfi u. 1/a. Tel.: 416-551.
Március 13-19-ig Kígyó Patika
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 20-26-ig Egyetemi Patika
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 27- április 02-ig Besnyõi
Patika
Szabadság u. 167. Tel.: 419-749 g

Gödöllõ a példa
Hazai és nemzetközi szakértõk bevonásával, a PHARE-program pénzügyi támogatásával beszállítói célprogram készül Gödöllõ és vonzáskörzete számára. A tervben érdekelt önkormányzatok,
szervezetek, és üzemek képviselõi részére városunk önkormányzata szervezett konferenciát a múlt csütörtökön.

Gémesi György polgármester a tanácskozást megnyitva arra mutatott rá, hogy
a tér sé gi együtt mû kö dés e for má i ban
nem csu pán a szo ci á lis fe szült sé gek
csökkentését, illetve a bevételek növelését kell látnunk: a tudatos iparfejlesztés
egy tér ség gaz da sá gi önál ló sá gá nak a
megteremtését jelentheti.
Barta Gyula, Ózd alpolgármestere a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. képvi se le té ben el mond ta: a cél egy olyan
lánc kiépülése, amelyben magyar kisvállalkozó szállít be a magyar középvállalkozónak, aki a multinacionális cég beszállítója. Ezek a cégek igen magas köve tel mé nye ket tá masz ta nak, az eh hez
szükséges ismeretek azonban elsajátíthatók. Gödöllõ az elsõ az ilyen típusú szervezõdések terén, ez a város példakép a
többi térség számára.
Király Ödön, a Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgató-helyettese a külföldi beszállítói kör
Magyarországra településének ösztönzését ismertette.
Fekete Attila a Sony képviseletében
arról tájékoztatott, hogy az üzem beszállítóinak jelenleg mintegy 25 százaléka
magyar. A verseny kemény; a gödöllõi
gyárnak szlovák beszállítója is van.
Vilcsek Ad ri enn a Ganz Schlum bergertõl arról számolt be, hogy a gyártás jelentõs részét a beszállítókhoz helyezte ki a vállalat. 87 beszállító céggel
állnak kapcsolatban; a tíz legnagyobb fele magyar vállalkozás.
A Caterpillart Bencze István mûszaki
igaz ga tó kép vi sel te, aki a nagy ará nyú
technológiai fejlesztést lassító tényezõként a szakemberhiányt említette: a gyárnak hegesztõkre, forgácsolókra és magasan képzett mûszakiakra van szüksége a
fejlesztésekhez.
Kovács Ferenc, a Madách Imre Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola igazgatója elmondta: az esztergályos és a he-

gesz tõ szak mák ra már hosszabb ide je
elégtelen a jelentkezés. Az iskola azonban készen áll e szakmák oktatására; a
szükséges felszereltség mellett kollégiummal is rendelkezik.
A be szál lí tók kép vi se le té ben Si mon
György vállalkozó több kisvállalkozás
összefogásának szükségességét hangsúlyozta.
A beszállítói konferencia szünetében
Aladics Sándor, a Kockázati Garancia
Kft. ügyvezetõ igazgatója, a beszállítói
célprogram projektmenedzsere nyilatkozott lapunknak.
– Az úgynevezett klaszterek létrehozását javasoljuk: azonos szakmakultúrákban dolgozó, különbözõ fejlettségû vállalkozások együttmûködésérõl van szó.
Lényeges szempont, hogy az ilyen szervezõdés könnyebben jut forrásokhoz –
de üzletekhez is, hiszen a piachoz jutás a
legfontosabb.
– Mekkora erõt képviselnek a környékbeli vállalkozók?
– A tér ség ben 1540 vál lal ko zás és
5000 egyéni vállalkozó van. A gépipar, a
szerszámgyártás, az élelmiszeripar, valamint a ruházati ipar, a divatszakma mûvelõinek volna érdemes klaszterekbe tömörülniük.
– A beszállítói projekt kedvezményezettje a gödöllõi önkormányzat. Mi ennek
a jelentõsége?
– A kistérségi beszállítói program intézményrendszerének kialakítása folyik,
ennek végsõ dokumentuma a gödöllõi önkormányzathoz kerül. Ez az önkormányzat dönti el, hogy ebbõl a projektbõl mit
kíván megvalósítani, mit kíván tovább
fejleszteni a mindennapi gyakorlatban.
– Milyen anyagi források állnak rendelkezésre mindehhez?
– Ez egy intézményrendszer-fejlesztõ
program. Az EU-csatlakozás felé haladva létre kell hoznunk a szükséges intézményeket, föl kell mérni a készségeket,
képességeket, és a térségi lehetõségek ismeretében eldönthetjük, hogy külföldi
forrásokat, illetve magyar állami forrásokat pályázunk-e meg. Számítanunk kell a
pénzpiac és a térségben meglevõ tõke
forrásaira is.
– Mennyi re tõ ke erõ sek a tér ség be li
vállalkozók?
– Ha a vállalkozók együttmûködnek,
tõkéjük elérheti azt a kritikus tömeget,
amihez már kockázati tõkét, bankhitelt
lehet társítani. Ehhez már hozzárendelhetõ az állami támogatás is.
R. G.
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Gödöllõ Város Önkormányzatának

március 14–15-i ünnepi programjai
Március 14., 17:30 Petõfi tér:

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.

19:00, mûvelõdési központ:

Ezeréves államiságunk ünnepe.
Beszélgetés. Dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ vendégei:
dr. Nemeskürty István, a Magyar Millennium kormánybiztosa és Koltay Gábor filmrendezõ.
Közremûködik: Hanula Gábor (vers).

Március 15., 10:00 a Városi Múzeum elõtti téren:

A Millenniumi Ünnepségek városi nyitó
rendezvénye:
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 történelmi egyházak vezetõ személyiségei szentelik fel és áldják meg.

Az újjáépített múzeum átadása.
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 (helytörténeti kiállítás); A Szecessziós Gödöllõi Mûvésztelep (1901–1920; képzõ- és iparmûvészeti kiállítás); Csupor Zoltán Mihály
gyûjteménye – Válogatás (mûvészettörténeti kiállítás); Zsivajgó természet (természetrajzi kiállítás); Óceánia világa – Ignácz Ferenc gyûjteménye (természetrajzi és néprajzi kiállítás)

15., 17:00, mûvelõdési központ:

a Gödöllõ Városáért díj átadási ünnepsége.
Városunk képviselõ-testülete ebben az évben Vass Károlyné tanár, a Nyugdíjas Egyesület vezetõje,
Nagy László Tamás plébános, kapucinus tartományfõnök és a Gödöllõi Kertbarát Kör számára adományozta az elismerést.
Az ünnepséget a Gödöllõ Táncegyüttes gálamûsora követi.

Az ünnepségekre mindenkit szeretettel várunk!
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KITEKINTÕ

Tíz éves a Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

Pinochet szabad?

A hazai kutatás élvonalában

A múlt héten lezárult egy 16 hónapja húzódó, Nagy-Britannia számára meglehetõsen
kellemetlen ügy, ugyanis Jack Straw belügyminiszter úgy döntött, hogy országa
nem szolgáltatja ki az ex-chilei diktátort,
Augusto Pinochetet Spanyolországnak,
ahol bíróság elé állították volna. Az ok: Pinochet megromlott egészségi állapota. A
brit belügyminiszter végre fellélegezhet, mivel az ügy komolyan fenyegette Chile és
Nagy-Britannia kapcsolatát.
A tör ténet 1998 októberében kezdõdött,
mikor a Londonban gyógykezelésen tar tózkodó egykori diktátort, a brit hatóságok õrizetbe vették. A letar tóztatását egy spanyol
vizsgálóbíró, Baltazar Garzón kér te, aki szerette volna Pinochetet felelõsségre vonni az
1973 és 1990 között mûködõ katonai junta
véres cselekedetei miatt (több spanyol állampolgár is áldozatul esett a terrornak).
London ezen követelésnek eleget is tett,
mely precedensér tékû döntésnek bizonyult.
Ezzel egy mind a mai napig tar tó heves vitát robbantott ki (vagy élesztett fel), hogy
vajon a 84. életévében járó ex-diktátor bûnös-e vagy ár tatlan. A hónapokig tar tó disputa nem kedvezett London és Santiago
kapcsolatának sem, pedig Nagy-Britannia a
földrész államai közül Chilével van a legjobb
viszonyban. Hosszas huzavona kezdõdött,
hogy kiadható-e az ex-államfõ Spanyolországnak. Végül tavaly októberben a Lordok
Házának bírái (legfõbb bírói testület) úgy
döntöttek, hogy nincs jogi akadálya a spanyolországi felelõsségre vonásnak. Ez a
döntés óriási felháborodást váltott ki Chilében, így kapóra jött Straw belügyminiszternek az a független or vosi jelentés, mely
szerint Pinochet súlyos agykárosodásban
szenved és szellemileg teljesen leépült. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az ex-diktátor
teljesen nyugodtan aludhat a továbbiakban,
mivel lehet, hogy otthon próbálják meg felelõsségre vonni. Itt azonban lényegesen jobb
pozíciókkal rendelkezik, mivel elõbb meg
kell õt fosztani a mentességet biztosító örökös szenátori tisztségtõl, másfelõl híveinek
nagy száma (fõleg a hadsereg soraiban)
szintén bizonyos védettséget nyújtanak
számára. Nem lehetetlen, hogy végül ‚elmebetegnek’ nyilvánítják, ami ugyan a közélettõl való visszavonulását jelentené, de
végleg megúszná, hogy eljárás induljon ellene.
Fábus

Március elsején a kastély dísztermében tartotta jubileumi ünnepélyét a
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont. A tíz éve alapított intézmény kol lek tí vá ját el sõ ként Ta más
Károly, az FVM közigazgatási államtitkára köszöntötte, majd Balázs Ervin
fõigazgató foglalta össze az eddigi
eredményeket. Városunk önkormányzata nevében Fábián Zsolt alpolgármester köszöntötte az intézetet. Az
ünnepség elismerõ oklevelek és díjak
átadásával zárult.

Elõször Tamás Károlyt kérdeztük.
– Milyen szerepet szán a biotechnológiának az agráriumot érintõ kormányzati
stratégia?
– A biológiai forradalom korát éljük;
nem maradhatunk le ebben a világversenyben. Az amerikai irányzat széleskörûen alkalmazza a biotechnológia eredményeit, így például a szójatermesztésben
rövid idõ alatt 35 százalékos hozamnövekedést értek el ilyen úton. Az Európai
Unióban és Magyarországon keményebbek a törvények; sokkal körültekintõbb az
eljárás az engedélyezések során. A biotechnológiai intézetnek mindenképpen
fejlõdést kell indukálnia a munkájával.
Eddig is jelentõs eredmények születtek:
kifejlesztették a génbelövõ készüléket, vírusmentes dohány- és burgonyafajtákat állítottak elõ. Az FVM e jelentõs eredményeket nem csak elvárja, hanem elõ is segíti: az intézmény hatszázmilliós költségvetésébõl négyszázmilliót a minisztérium
juttat, a fennmaradó összeg megszerzéséhez is nagyobbrészt a minisztérium biztosítja a pályázati lehetõségeket. Az idei
költségvetésünkben a kutatóintézetek és
egye te mi tan gaz da ság ok fej lesz té sé re
egymilliárd forintot biztosítottunk. Ezen
túlmenõen ettõl az évtõl minden kutatóintézet és egyetem a támogatási rendszerben
olyan jogosultságot kap, hogy ugyanúgy
pályázhat, mint bármely termelõ, magángazda, szövetkezet vagy részvénytársaság.
– Milyen eredményeket hozott ez az
évtized, és ezek miként hasznosulnak a
gyakorlatban? – kérdeztük Balázs Ervin
fõigazgatót.
– Né hány ered ményt emel nék ki.
Olyan állat-biotechnológiai klónozó eljárást fejlesztettünk ki, amellyel ritka faj-

ták, értékes nemesítési vonalak menthetõk meg. A magyar szürke marha génállományának megõrzésénél is ezt az eljárást alkalmaztuk. Génsebészeti úton állítot tunk elõ a ví ru sok nak el len ál ló do hány- és burgonyafajtákat. Folyamatban
van a besztercei szilva ilyen változatának
elõállítása is. A korszerû génátvitelre alkalmas mûszereket is kifejlesztettünk;
ezek a kereskedelmi forgalomban a világ
több országába eljutottak.
– Szóba került ma az „agyelszívás”. A
kutatói utánpótlást hogyan sikerül biztosítani?
– Ez az egyik legnagyobb gondunk. A
fiatalok azért szeretnek hozzánk jönni,
mert nálunk néhány év alatt olyan képzésben részesülnek, aminek eredményeként az egész világ megnyílik elõttük.
Magyarországon a tudomány presztízse
nagyon alacsony: Nyugat-Európában egy
fiatal kutató a hazai bér tízszeresét, vagy
akár húszszorosát keresi meg. Versenyképességünket azzal tudjuk fenntartani,
hogy a felszereltségünk igen magas szintû; vetekszik a nyugat-európai laboratóriumokéval. A másik nagy elõny, hogy annak idején a tárca biztosított szolgálati
lakásokat. Így a pályakezdõknek olcsón
tudunk lakást biztosítani, ami szinte egy
második fizetésnek felel meg.
– Ez olyan szakma, ahol a biztonság
szempontja elsõdleges. Nemrég az intézet
ezen a téren is komoly elismerésben részesült…
– Kezdettõl fogva az volt a filozófiánk, hogy az új technológia bevezetése a
legnagyobb biztonsággal történjen. Ezt a
törekvésünket ismerte el az ENSZ Környezetvédelmi Programja, aminek keretében a mi intézetünk a régió központja
lesz a biológiai biztonság területén.
Radó Gábor
Fotó: Magyar Bertalan
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Vendégek Moldovából

RENDÕRSÉG

A Dnyeszter partján

Polgárõrök
forró nyomon

Március 3-án Moldovából érkeztek hozzánk vendégek; a küldöttséget Six Edit
és Fábián Zsolt alpolgármesterek fogadták a városházán. A tárgyalások után a
vendégek sétát tettek a városközpontban, majd a palotakerti óvodába látogattak, ahol a gyerekek között Damascan
Misi moldovai népviseletben, kenyérrel
és sóval köszöntötte földijeit. Ezt követõen a küldöttség a palotakerti tömbfûtõ
mûvet kereste fel, majd a program ebéddel és a kastély megtekintésével zárult.
Lapunknak Anatolii Prisacari, Soroca város polgármestere nyilatkozott.

– Soroca a moldáv–ukrán határt képezõ
Dnyeszter folyó partján található, lakosainak száma negyvenkétezer. Jelentõs történelmi múlttal rendelkezõ település; tavaly ün ne pel tük vá ros unk öt száz éves
fennállását. Büszkeségünk egy jó állapotú, szép vár, négy nagyobb üzem, hét iskola és tizenhét óvoda van nálunk.

– Milyen céllal látogattak el hozzánk?
– Gödöllõ és Soroca hasonló adottságokkal rendelkezik, így kapcsolatainkat
nem lesz nehéz tartalmassá tenni. Hosszú
távú együttmûködésre törekszünk; bízom
ab ban, hogy a kö zeljö võ ben Gödöllõ
képviselõi ellátogatnak hozzánk.
– Miért épp Gödöllõt választották?
– Magyarországról sokat tudunk, mivel az elsõ budapesti moldáv nagykövet
a mi városunkba való. Gödöllõ jó hírét
pe dig Oleg Damascan úr hoz ta el ne künk, aki itt önök nél, Gödöllõn járt
egyetemre és jelenleg követségünk munkatársa.
Fotó: a szerzõ

Rész az ötven százalékból

– Az alapítvány célja, hogy támogassa a
rendõrség munkáját, elõsegítse Gödöllõ és
környéke lakossága közbiztonsági helyzetének és közérzetének javítását a közbiztonság színvonalának emelésével. További
célja, az illetékességi területén mûködõ
gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek és
természetesen a lakosság vagyonbiztonsági helyzetének javítása, valamint a bûnmegelõzési és bûnüldözési tevékenység
hatékonyabbá és eredményesebbé tétele.
Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a
Gödöllõi Rendõrkapitánysággal. Az alapítványi támogatásokból befolyt összegekbõl komplett számítógépekkel, személygépkocsikkal, híradástechnikai eszközökkel segítjük elõ a rendõrség munkáját.
Ezeknek a tárgyi és technikai eszközöknek
a segítségével az évek során sikerült a célokat megvalósítani, szép eredményeket
elérni, amelyhez úgy érzem, mi is hozzájá-

Február 28-án hétfõn, napközben a
Kartal felé vezetõ útszakaszon egy
személygépkocsi elgázolt egy, az úttesten áthaladó aszódi kislányt, aki a
helyszínen életét vesztette.
Még aznap Gödöllõn, a Hunyadi utca
és az Attila utca keresztezõdésénél
gázolt el egy személyautó egy kisfiút,
aki szerencsére csak könnyû sérüléseket szenvedett.

Radó Gábor

Gödöllõ és Környéke Közbiztonsági Alapítvány

A Gödöllõ és Környéke Közbiztonságáért Alapítványt 1992-ben hozta létre a
gödöllõi önkormányzat.

Február 25-én pénteken délelõtt fél
tízkor, egy máriabesnyõi családi házból az otthon tartózkodó fiatal lány
sírva hívta fel az édesapját, hogy valaki matat a bejárati ajtónál. Az édesapa a gödöllõi polgárõrség vezetõjével azonnal a helyszínre sietett, és a
rendõrség kiérkezéséig visszatartották a betörni szándékozó személyt.

rultunk – nyilatkozta Dutkáné Boros Zsuzsa, az alapítvány elnöke. – A tavalyi évben a területen jelentõs mértékben, 11,4
százalékkal csökkent a vagyon elleni bûncselekmények száma. Ezen belül a lakásbetörések száma 3,8 százalékkal, az üzletbetöréseké 23,3 százalékkal, a gépkocsilopásoké 29,9 százalékkal esett vissza.
Csak Gödöllõn a gépkocsilopások és a betö ré ses lo pá sok szá ma 40 szá za lék kal
csökkent. A gödöllõi kapitányság az eredményesség terén 50 százalékot ért el, ami
a megyei átlagos 40-41 százalékhoz képest igen jó eredmény. Mivel az alapítvány
támogatásokból tartja fenn magát, ezért –
a hatékonyabb és eredményesebb mûködés eléréséhez – fontos lenne a környéken
mûködõ összes gazdálkodó szervezetet,
pénzintézetet és a lakosság minél szélesebb körét megismertetni az alapítvány
céljaival, terveivel.
A Gödöllõ és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány (Gödöllõ, Petõfi Sándor u.
6-10.) számlaszáma: 08930639-00000004.
(rk)

Már ci us 1-én a dé le lõt ti órák ban
Gödöllõn, a Já nos ut cai la kó te lep
egyik la ká sá ba ha tol tak be
hengerzártöréssel ismeretlen személyek. A betörõk a második emeleti lakásból készpénzt, mûszaki cikkeket
és arany ékszert vittek el 360 ezer forint értékben.
Március 5-én hajnalban Gödöllõn, a
Szarvas utca egyik családi házába ablakbetörés módszerével jutottak be
ismeretlen tettesek, akik 360 ezer forint értékben egy személyi számítógépet, ruhanemûket és mûszaki cikkeket tulajdonítottak el.
Aznap éjszaka, a János utca 26. számú ház elõtti parkolóban ismeretlen
tet te sek zár fel hú zás sal ki nyi tot tak
egy Volkswagen Golf és egy Renault
5-ös típusú személygépkocsit, majd
mindkettõbõl ellopták a rádiós magnót. A kár 20-20 ezer forint.
Már ci us 6-án a dél utá ni órák ban
Kistarcsán elõállítottak 126 külföldi
állampolgárt, akik éppen a Széchenyi
utcában sétálgattak céltalanul. A fõként Srí Lanka-i, afganisztáni és kínai menekülteket átmeneti szálláson
helyezték el.
Kék úr
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Református misszió az alkoholbetegek segítésére

A Kékkereszt jegyében
„Nem el vo nó, ha nem aján dé ko zó
kúra” – határozta meg tevékenységük lé nye gét Balogh Zol tán, a Re for má tus Egy ház Iszákosmentõ
Misszi ó já nak igaz ga tó-lel ké sze, a
Magyar Kékkereszt Egyesület elnöke az elmúlt pénteken, mikor a refor má tus gyü le ke ze ti te rem ben
meg ala kult az egye sü let gödöllõi
csoportja.

A je len le võk leg több jé nek nem volt
már ismeretlen a lelkész úr. Találkoztak ve le a dömösi sza na tó ri um ban,
ahol évente háromszor jönnek össze az
olyan csa lá dok, me lyek ben gon dot
okoz az alkohol, azonkívül orvosi beutalóval tizenkét napos gyógyító alkalmakon vehetnek részt a rászorulók.
Nagy ha gyo má nyú ha zánk ban a re for má tus iszákosmentés. Mint Balogh
Zol tán most el mond ta, 1895-ben
Svájc ban ta lál ko zott elõ ször egy ma gyar ván dor a nem zet kö zi Kék ke reszt

mozgalommal. A mozgalom segítségével el for dult ko ráb bi ita lo zó élet mód já tól, s meg gyógy ul va, fel sza ba dul va
arra gondolt: itthon is folytatni kéne a
Svájcban megtapasztalthoz hasonló segítõ munkát. Újvidéken hozta létre az
el sõ ma gyar Kék ke reszt cso por tot,
mely nek tag jai fo ga dal mat tet tek: al koholmentes életet élnek.
A kom mu nis ta rend szer be til tot ta
Ma gya ror szá gon a Kék ke reszt mû kö dését, nem törõdve azzal sem, hogy az
egész ország érdeke a mértéktelen alkoholfogyasztás visszaszorítása. A 80as évek ele jén kezd he tett csak új ra
iszákosmentéssel, meg elõ zés sel, gyó gyítással és utógondozással foglalkozni a református egyház. Akkortól mostanáig mintegy tizenötezer ember fordult meg gyó gyí tó szol gá la tuk nál, s
közülük 35 százaléknak sikerült is telje sen há tat for dí ta nia ko ráb bi
önsorsrontó életmódjának. 93-tól szerve zõd tek új ra Kék ke reszt Egye sü let -

ként, s negy ven kö rü li szer te az or szág ban az olyan he lyi cso port, ami lyen most itt is alakul.
A helyi csoportoknak nagy szerepük
van ben ne, hogy tag ja ik meg ma rad ja nak al ko hol men tes, sza ba dult éle tük ben. A tagok egymás elõtt folyamatosan bi zony sá got tesz nek ar ról: Jé zus
Krisztusnál van a szabadulás. Tudatosítják a társaikban: kivétel nélkül mindenki fontos az Istennek. Külsõ, látható je le ként an nak, hogy ki tar ta nak az
al ko holt el uta sí tó el ha tá ro zá suk mel lett, Kékkereszt-jelvényt viselnek. Felada tuk nak ér zik, hogy meg hív ja nak
kö rük be olya no kat, akik rõl lát ják,
szin tén szük sé gük len ne kö zös sé gük
tá mo ga tá sá ra, az is mer ke dés re Is ten
igéjével, Isten végtelen szeretetével.
A gödöllõi Kékkereszt csoport ezentúl min den hó nap utol só kedd jén 18
óra kor tart össze jö ve telt a re for má tus
temp lom mel let ti gyü le ke ze ti te rem ben. Fe le ke ze ti kü lönb ség té tel nél kül
várnak mindenkit, aki szenved az alkohol ha tá sá tól, aki se gí te ni sze ret ne a
környezetében élõkön és saját magán.
(n. a.)

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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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.

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.
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A premontrei szalagavatóján

HÍREK

Egy zászló alatt

Felvételi testnevelés tagozatra

yertyák lobogtak a színpadon, a felG
sorakozott XI. osztályosok mindegyikének egy-egy gyertya égett a kezében.
Mit jelent a lobogó láng? Ünnepet, búcsút, áldozatot. Örömöt és szomorúságot.
Furcsa ünnep egy szalagavató. Még itt
vagyunk, de hamarosan már elmegyünk.
Az úttól, melyre rálépünk majd, tartunk is,
ugyanakkor várakozással is nézünk elébe.
A Gödöllõi Premontrei Szent Norbert
Gimnázium jelenlegi utolsó elõtti évfolyamának diákjai köszöntötték az elõttük járókat, a XII. osztályosokat. Köszöntötték saját szavaikkal, majd verssel, zenével, énekkel, színdarabbal a „nagy öregeket”, mint
érezhették most, s érezhettük egy kicsit valamennyien, akik összegyûltünk a teremben, a Szent István Egyetem aulájában az
érettségijüket megelõzõ szalagavató ünnepségükre. Õk az elsõk, akik végeznek az
1992-ben újraindult gödöllõi premontrei
gimnáziumban. Mostantól, március 4-tõl az
érettségiig – mint kimondatott – jogosultak
viselni a mellükre tûzött szalagot, amelyen
két évszám olvasható: 1992–2000.
Azonban, ha elsõk is, nekik is vannak elõdeik. Hiszen a gimnázium valójában 1924ben alapíttatott. Dr. Polcz Iván az öregdiákok, a hajdani gimnáziumban tanulók nevében zászlót adott át a fiataloknak. A zászló,
mondta, mindig az összetartozás jelképe. Az
egy célért küzdõk gyûlnek össze egy zászló
alatt. Reméljük, hogy nektek nem kell szenvedéssel fizetnetek a zászlóért, melyet most
a kezetekben fogtok, de érezzétek át jelentõségét. Ha ránéztek, jussanak eszetekbe 75 év
harcai. Jusson eszetekbe 75 évnyi történelem. A zászló egyik oldala a régi gimnázium
képét ábrázolja, azét, amely annak idején
maga is új otthon volt azok számára, akik a
megcsonkított haza földjén itt Gödöllõn leltek menedéket. Huszonnégy évig tarthatott
azonban csak a nyugalmuk. 1948-tól elkezdõdött a szerzetes tanárok üldözése. Csoda
vált valóra, amikor több mint négy évtizednyi szünet után újra megszületett az iskolánk. Errõl a zászló másik oldala szól, s így
együtt a két oldal azt üzeni: bízzunk az örök
gondviselésben.
Ullmann Péter kormányzó perjel áldotta
meg a nemzedéktõl nemzedékig hajló lobogót. A Mindenható Istent kérte: „Segítsd tevékenységükben mindazokat, akik e zászló
alá tartozva tanítanak vagy tanulnak ebben
az iskolában. Áldd meg ezt a zászlót, legyen

Fotó: Nádudvari Anna

szimbóluma a mindenkori premontrei diákságnak, tanár és diák közti szeretetteljes emberi kapcsolatnak, és legyen jelképe minden
idõben egy igaz emberségre és hiteles kereszténységre nevelõ premontrei iskolának.”
Az ünnepeltek, a XII. évfolyam nevében
Hevesi Áron emlékezett: mi léptünk be elsõnek a mostani gimnázium kapuján. De
hogy itt lehetünk, hogy végigjárhattunk itt
nyolc osztályt, sokaknak köszönhetjük. Elsõsorban Fényi Ottó atyának, aki nem csupán hitte, de véghez is vitte, hogy újra legyen premontrei gimnázium a városban.
Bárdy Péter, a gimnázium igazgatója arról beszélt: különleges számok, dátumok,
helyszínek találkozásánál vagyunk. Éppen
ötven éve, hogy agráregyetem költözött a
megszüntetett premontrei gimnázium helyére; ez most elsõ évét éli mint Szent István Egyetem, mi pedig a falai között ünneplünk. Így együtt a múltat, a jelent és a
jövõt képviseljük. Az ittenihez hasonlóan
erõs összetartozás érzését talán nem is minden iskola képes megadni. Akik évtizedekkel ezelõtt itt diákoskodtak, máig visszajárnak. Reméljük, hogy a mai iskola is méltó
lesz diákjai hûségére. A jövõ dönti el, hogy
nekünk sikerült-e, Mécs László szavai szerint, „vadócba rózsát oltani”, sikerült-e
olyan pályát kijelölni számotokra, amelyen
életeteket Krisztus szeretetében élhetitek.
„Egyszer véget ér a lázas ifjúság” – énekelték a XII. osztályosok, miközben az elõtérben egy vetítõvásznon az iskolai évek alatt
róluk készült fotók jelentek meg. „Nyolc
éven át egy suliba jártunk…” S hogy ez az
együtt töltött nyolc év mit jelent, talán csak
évtizedek múlva ismerik fel igazán. Mikor
még ismét és ismét találkozva megbizonyosodnak, hogy az ifjúság elszállhat, de a barátság, a szeretet, mely a közös alma materben
alakult ki bennünk, nem múlik el soha.
N. A.

A Gödöllõi hajós Alfréd Általános Iskola felvé telt hir det test ne ve lés ta go zat ra azon
gyermekek számára, akik általános iskolai
tanulmányaikat idén szeptemberben kezdik
meg. A felvételi idõpontja (választás szerint) 2000. március 11., szombat 9 óra,
vagy március 19., vasárnap 9 óra. A felvételi helye az iskola Isaszegi úti tornacsarnoka. A felvétel gyakorlatanyagát az érdeklõdõk a Gödöllõi óvodákban, illetve a Hajós
Iskolában ismerhetik meg. Az iskola vezetése kéri, hogy a felvételizõ gyerekek szülõi
kí sé ret tel és tor na öl tö ze tü ket ma guk kal
hozva jelenjenek meg a fent jelzett idõpontok egyikén.
Fülöp Dezsõ testnevelés mk. vezetõ
Ádám Pál igazgató

Nyílt napok
Damjanich János Általános Iskola: március
1–2–3-án 8–14 óráig vagy bejelentés alapján bármely napon. Erkel Ferenc Általános
Iskola: március 6–7 8–13 óráig. Hajós
Alfréd Általános Iskola: március 13–14,
8–12 óráig. Petõfi Sándor Általános Iskola:
április 4–5 8–12 óráig. Waldorf Általános
Iskola: március 9-én 18 órakor Táncsics
M. út (Waldorf pedagógiai elõadás). g

Tanulmányi verseny
A petõfi Sándor Általános Iskola tanulmányi versenyt hirdet a 2000/2001-es tanévre
az 5. osztályos emelt szintû matematika
osztályába. A verseny idõpontja: 2000. április 1., 9 óra. Pótnap: 2000. április 29., 9
óra. Helye: Munkácsy Mihály út 1. Jelentkezési határidõ: 2000. március 20. Jelentkezési lap az igazgatói irodában kapható. A
jelentkezés feltétele: jeles vagy jó tantárgyi
jegyek. g

Újra indul
a Nagycsaládosok
Gödöllõi Egyesületének

ruhavására.
Nyitás: március 9., csütörtök. Nyitva tartás: minden
csütörtökön 8-tól 15 óráig.
Helyszín: az NGE Martinovics utcai raktára. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges az érvényes NGE-igazolvány.
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Ha elment is, köztünk

Pénteken vettünk végsõ búcsút
Gémesi Mariannától, a Gödöllõi
Református Líceum tragikus
hirtelenséggel elhunyt növendékétõl, a városi temetõben.

Részletek egy befejezetlen naplóból
„Nem igazán megy a vívás és a tanulás összeegyeztetése… Emiatt is szomorú
vagyok egy kicsit. De nem tudok mit tenni, csak a legtöbbet kihozni magamból, aztán majd meglátjuk.”
„Nem találtam nagyon a helyem a többiek közt. Ez egy kicsit elszomorított.”
„Nem szeretem az ilyen sunyi dolgokat, csak az egyeneseket.”

„Ne várj a nevetéssel
amíg boldog leszel,
mert meghalhatsz
anélkül, hogy
valaha is
nevettél volna”
(felirat Marianna íróasztalán)

„De azért édesanyára hallgattam és vártam.”
„az egész betegségem alatt nem dõltem ágynak. Erre nagyon büszke vagyok.”
„Sajnálom, hogy nem tudnak elfogadni olyannak, amilyen vagyok.”
„Nem fogok utánozni senkit (viselkedésben), mert azt undorítónak tartom, s
amúgy is, akkor az már nem én leszek. Nem tudom mit tegyek… el kell fogadnom magam, mert akkor nem tudnak megbántani.”
„Fontosnak tartom azt, hogy magyar vagyok, büszke vagyok rá, s nem cserélném el senkivel a hazámat.”
„Egyet tudok biztosan, bíznom kell benne, hogy egyszer majd minden jobbra
fordul, s keményen kell állnom a sarat.”
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marad
„Aki elment, az elment,
Mondtam én is, de ugyanakkor
Mélységesen éreztem,
Aki egyszer nálunk volt,
Az többé sohasem mehet el
Tõlünk egészen.”
(Kassák Lajos)

Kedves „Kismariann”!
gy hívtalak, mert az osztályomban két
Ínyabb,
Marianna volt, s Te voltál az alacsovékonyabb, törékenyebb. Szótlan,
visszahúzódó, de mindig szégyenlõsen
mosolygós kislány voltál. Sokáig nem
tud tam, hogy halványfehér ar cocs kád
mögött vasakarat lakozik és olyan kitartás, amit sok felnõtt megirigyelhetne.
Talán senki nem gyakorolt annyit az
osztályban magyarból, mint Te. Én tudtam ezt, és sokat gondoltam arra, hogy
talán erõdön felül tanulsz, ezért mindig
féltõ szeretettel gondoltam Rád.
Késõbb hallottam, hogy tanulásban és
a sportban is kiváló eredményeket értél
el. Büszke voltam rá, hogy két évig a tanító nénid lehettem.
Amikor tavaly rám köszöntél a tánciskola elõtt, csak néztem, hogy milyen gyönyörû, karcsú, magas nagylány vált belõled. Köszönöm, hogy ugyanolyan kedvesen mosolyogtál rám és váltottál velem
néhány szót, mint kisiskolás korodban.
Peregnek a könnyeim, de ami történt,
nem hiszem el. Szívemben ugyanolyan
bájos, mosolygós nagylány maradsz, mint
akivel nemrég találkoztam. Sikeres és boldog! Mostmár ilyen leszel mindörökre!
Nóra néni

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétükkel, virágaikkal
tisztelegtek Mariann emlékének,
akik fájdalmunkban velük osztoztak; akik hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy drága halottunktól a maga
méltóságában tudjunk elbúcsúzni.
A Gémesi család

Mariannához
it is mondhatnánk egy fiatal lányM
ról, aki meghalt? Szép volt, okos és
életvidám? Mindez elmúlt, csak emlékeinkben él tovább. Szülõk, rokonok, barátok, osztály- és iskolatársak értetlenül állunk e tény elõtt. Megérteni és elfogadni
képtelenek vagyunk. Soha többet nem
lép be az osztályterembe, nem dobja a
gólokat tesiórán, nem vívja ki gyõzelmeit. Mostantól Isten oldalán harcol, reméljük lelke nyugalomra talált.
Néha úgy tûnik, mintha csak múló betegség miatt nem lenne velünk a suliban,
és hagyná üresen helyét nap mint nap.
De akkor rápillantunk a padjára, ahol az
Õ fényképe, mécsesek, virágok, fekete
szalagok jelzik, hogy valami véglegesen,
visszafordíthatatlanul megváltozott.
Félelemmel állunk a délutáni temetés
elõtt, amikor is utolsó búcsút veszünk
Tõle és szembesülünk a valósággal.

Sokan mondják, hogy most Mariannának jobb, de Tõ le sen ki sem kér dez te
meg, hogy szeretne e tovább élni. A választ mi sem tudhatjuk. Vidámsága felülemelkedett esetleges gondjain, fájdalmain, lel ki ere je és élet re va ló sá ga mind annyiunk elõtt példaként állhat.
De a mi életünk megy tovább, reggelrõl-reggelre belépünk a tanterembe, tanulunk, dolgozatot írunk, dobáljuk a gólokat tesin.
Fáj elvesztése és nagyon hiányzik, de
az idõ segít majd, hogy a szép dolgokra
emlékezzünk, az együtt eltöltött négy és
fél évre.
Ha mind ez va la ki más sal tör té nik,
pont Õ lenne az, aki mindvégig erõs maradna, s a dolgok jobbik oldalát nézné,
ezért nekünk sem szabad csüggednünk.
Küzdenünk kell és tovább kell lépnünk,
ha másért nem, az Õ emlékéért.
Isten veled Marianna!
Református Líceum
5/B osztály
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MEGHÍVÓ

Kiállításmegnyitó a Gödöllõi Királyi Kastélyban

GATE Live Music Pub

Virágaim Erzsébet királynénak

(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig). Március 10., péntek:
hajnalig tar tó buli Crazy Téglával. Március
11., szombat: Takáts Tamás Dirty Blues
Band koncert. Hétfõnként: buli BanD. J.vel, szerdánként: mulatság mindenkinek. A
szombati koncer tek után zúzda D. J. Atkával. Március 18-án szombaton: Meglepetés. Ezenkívül pizzéria és sörözõ a hét minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

Kastély
Már ci us 12., 18 óra, Dísz te rem: Class
Jazz Band, Hor gas Esz ter (fu vo la) és a
Vukán jazz trió est je. Mû sor: De bus sy–Vukán: Suite, Mike Mower: Opus di
Jazz, Latin sonata, D. Ellington–Vukán, S.
Rollins–Vukán, O. Pettiford–Vukán-R.
Burns–W. Herman–Vukán mûvei. Jegyek
kaphatók a Gödöllõi Királyi Kastély és a
Gödöllõi Mûvelõdési Központ jegypénztárában. További infor máció a 410-124 és a
420-131-es telefonon.
Április 23., 19 óra: Grassalkovich Vonósnégyes Húsvéti koncertje a Kastély dísztermében. 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 vonósnégyes-tétel; Schubert: c-dúr vonóskvintett
op. 163. Jegyek kaphatók a kastélyban és
a Mûvelõdési központ pénztárában. g

Mûvelõdési központ
Már ci us 13., 19 óra: Kor társ film klub:
Az utol só na pok. Ren dez te: HJames
Moll. Március 17., 16 óra: Gödöllõi Akadé mia: Per zsa ha gyo má nyok és ün ne pek. Elõadás és beszélgetés a Gödöllõn
élõ Lotfi családdal. Március 17., 17 óra:
Aprók tánca. Vezeti: Benedek Krisztina, a
Népmûvészet Ifjú Mestere. Muzsikál a Fix
Stimm Zenekar. Belépõdíj 200 Ft. Március 18., 19 óra: A Djabe Jazz Ze ne kar
koncertje (A world music hangzásvilága
és a színpadi látvány egyedülálló.) Belépõ díj 800 és 600 Ft. Már ci us 19., 19
óra: A Rad nó ti Szín ház ven dég já té ka.
Anton Cse hov: Si rály. Fõbb sze rep lõk:
Csomós Mari, Jordán Tamás, Szombathy
Gyu la, Eg ri Már ta, Cser hal mi György,
Bá lint And rás. Ren dez te: Val ló György.
Be lé põ díj 900 Ft (Az if jú sá gi bér let III.
elõadása). g

árcius 3-án, délelõtt 11 órai kezdettel
M
került sor Kovács Lívia keramikusmûvész idõszaki kiállításának megnyitójára
a Kastély Dísztermében. A mûvésznõ – aki
tanulmányait a Pozsonyi Képzõmûvészeti
Gimnáziumban kezdte, majd Budapesten,
Csekovszky Árpád irányításával a Magyar
Iparmûvészeti Fõiskola kerámia szakán
folytatta – különleges címet adott kiállításának. Csodálatos kerámiába öntött virágait,
a természetet, az irodalmat és a képzõmûvészetet egyaránt kedvelõ Erzsébet királyné emlékének szentelte – méltó nyitányaként a 2000. év Tavaszi Fesztiváljának.
A megjelenteket Six Edit alpolgármester
asszony köszöntötte, hangsúlyozva, hogy
Gödöllõ közel tíz éve rendezi meg a Tavaszi
Fesztivált, melyben mindig nagy szerepet játszik a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a
Városi Múzeum és a Gödöllõi Királyi Kastély. Ezután dr. Bereczky Lóránd, a Magyar
Nemzeti Galéria fõigazgatója vette át a szót,
aki ünnepi beszédében méltatta a mûvésznõ
alkotásait, mely során az ember szép iránti
vágya találkozik a kulturális örökséggel, Kovács Lívia munkáit szemlélve a Biblia sorai
idézõdnek fel. Eszünkbe jut a Teremtéstörténet a virágok agyagba formálása során. Figyelemre méltó a mûvésznõ szakmai bravúr-

ja, ahogy a színeket használja. Munkáin érzõdik a nõi kéz finom, életet sugárzó hatása.
Ezután részlet következett Erzsébet király né meg ze né sí tett vers cik lu sá ból
Huzella Péter zeneszerzõ, elõadómûvész
elõadásában.
Kovács Lívia kiállítása megtekinthetõ a
Gödöllõi Királyi Kastély Lónyai és Lovas
termében 2000. március 19-ig, 10–17 óráig.
Szauzer Ildikó

Fotó: archív

Mesefolyamok óceánja 3.

Az állatok összefogása
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl volt egy rengeteg nagy erdõ, rengeteg erdõ mellett egy selyemrét, selyemrét
mellett egy kerek tó. Ebben a tóban lakott
egy víziszörny. A rengeteg erdõ és a selyemrét állatai békésen éltek egymás mellett, csak akkor kezdtek el félni, ha megszomjaztak, mert a kerek tóban, ahol szomjukat olthatták, a szörny leselkedett rájuk.
Egy szép nyári napon épp ugrándoztak
a selyemréten, amikor a kis õzike megszomjazott, és mindenrõl megfeledkezve
inni kezdett a tó vizébõl. A szörny csak
erre várt. Hirtelen mozdulattal elkapta az
õzike mellsõ lábát, és próbálta a víz alá
húzni. A többiek rögtön a segítségére siettek a rémült kis állatnak, és sikerült kihúzniuk a szörny karmai közül. Neki sikerült megmenekülnie, de már sok kis állat a gonosz áldozata lett.

–Tennünk kell valamit – mondta a legidõ sebb szar vas. – Nem hagy hat juk,
hogy a szörny rettegésben tartson minket!
A selyemrét legkisebb bogarától az erdõ legnagyobb vadállatáig mindenki egy
véleményen volt. A béka vállalkozott arra, hogy éjjel, míg a szörny alszik, hínárt
kötöz a lábaira. Reggel az állatok körülállták a tavat, és egyszerre kezdtek el inni a vízbõl. A kiéhezett szörny nem tudta, melyik állat után kapjon. Ahogy körbe-körbe úszkált a tóban, a hínár rácsavarodott a testére, és a tó fenekére húzta.
Az ál la tok egy da ra big vár tak, de a
szörny nem buk kant fel új ra, és az óta
sem a tó vizébõl. Hatalmas ünnepséget
csaptak.
Visszatért a nyugalom az erdõ és a selyemrét lakói közé. Ezentúl enyhíthetik
szomjukat és hûsíthetik magukat a tó vizében.
Vörös Laura

Hajós Alfréd Általános Iskola 4/C.
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A Városi Múzeum kiállításai

Gödöllõ, a nyitott város
március 15-én újra megnyíló
Városi Múzeum állandó kiállításait
bemutató sorozatunk befejezéseként a helytörténeti kiállításról beszélgettünk Gaálné dr. Merva Mária igazgatónõvel.
– Elõször a múzeumnak otthont adó
épület történetét elevenítsük föl, hiszen az
igényesen helyreállított, Hamvay-kúria
néven ismert ház városunk legrégebbi ma
is álló épülete.
– Pontosan nem tudjuk, mikor épült,
bár 1662-re szokták datálni. Az biztos,
hogy az eredeti, földszintes épület a 17.
század második felében készült el;
Hamvay Ferenc, Gödöllõ elsõ helyben
lakó földesura volt az építtetõ. Mintegy
száz éven át ez volt a gödöllõi földesurak
lakóhelye, Grassalkovich Antal azonban
a kastély építésébe fogott. Õ emeletet húzatott a kúriára, ami ekkortól fogadóként
mûködött, egy idõben gránátos hajdúk
szállásául is szolgált. Az Erzsébet királyné szállodából azután 1916-ban minorita
gimnázium lett, majd polgári leányiskola,
rövid ideig fiúiskola, a háborút követõen
pedig általános iskola mûködött itt. 1978tól fokozatosan a Helytörténeti Gyûj temény vette birtokba az épületet.
Hosszú története során 1998-ban érkezett
el az alkalom, hogy kifejezetten múzeum
céljára alakítsák át.

A

– Az új helytörténeti kiállítás miben
lesz más, mint az elõzõek?
– Nagyobb tér áll a rendelkezésünkre;
most végre tematikus csoportosításban
mutathatjuk be a gazdag anyagot. Nagyon
sok olyan érték kerül a látogatók elé, ami
eddig raktárban volt, nem volt látható. A
felújítás során feltárt és hely re állított
falfestés; a tájképes barokk szoba önmagában is komoly ne ve zetessége lesz a
múzeumnak. A református egyházközségtõl kölcsönkaptuk azt az úrvacsorai
készletet, amelynek darabjai – a régészeti
anyagot leszámítva – Gödöllõ legrégebbi
tárgyi emlékei. Lesz paraszti szobabelsõ a
gödöllõi viselettel, bemutatunk egy szatócsboltot és egy borbélymûhelyt, aminek
a teljes berendezése megmaradt. Természetesen helyet kapnak a cserkész-világtalálkozók emlékei is.
– A honfoglalást megelõzõ korok leletei nagy számban kerültek elõ környékünkön. Ezekbõl mit láthatunk?
– Saját tulajdonban sajnos csak igen
kevés van ezekbõl, a Nemzeti Múzeum
sem tudott valami sokat kölcsönözni. Két
fali tárlót tudtunk berendezni ezekkel a
leletekkel.
– A helytörténetet bemutató kiállítás
Gödöllõ, a nyitott város címet viseli.
Miért?
– Ez a gondolat foglalja össze a leg-

Gödöllõ legrégebbi tárgyi emlékei: a református egyházközség úrvacsorai készlete

A tárgyak a barokk falfestésû teremben
vaárják végsõ elhelyezésüket

jobban Gödöllõ múltját, jelenét és jövõjét. Befogadta a település a különbözõ
földesurakat – hiszen Gödöllõ uradalom
volt egészen 1945-ig. 1849-ben befogadta Kossuth Lajost és körét; gondoljunk
csak arra, hogy Kossuth itt fogalmazta a
Függetlenségi Nyilatkozatot. Néhány év
múlva be kellett fogadnia Gödöllõnek
Ferenc Józsefet…
– Rákócziról vagy Petõfirõl még nem
is beszéltünk…
– Így igaz. A református gödöllõiek közé
Grassalkovich idejében katolikus – részben
német, illetve szlovák eredetû – lakosság
települ, a zsidó betelepülés elõtt pedig
Sina báró nyitotta meg az utat. Trianon
után nagyon sok erdélyi me ne kültet
fogadott be a város, a második vi lág háborút követõen pedig felvidékiek
érkeztek ugyanezen okból. Mindenki, aki
ide került, az idõk során alakította,
gazdagította Gödöllõt valamilyen módon.
A legújabb idõkben a nagy, nemzetközi
cégeket fogadta be ez a város, amelyek
már beírták nevüket a történetébe. Nagyobbrészt a tõlük származó iparûzési
adónak köszönhetõ, hogy városunk ilyen
rövid idõ alatt újjávarázsolhatta a legrégibb gödöllõi épületet, és benne berendezhetjük ezeket a kiállításokat. A
hagyományok folytatásaként a várospolitika homlokterében ma is ez a nyitottság
áll; ez segít bennünket abban, hogy
továbbra is a fejlõdés élvonalában
maradjunk.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ
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Nagy képes millenniumi arcképcsarnok

Ezer esztendõ magyar tör ténelmének száz
legjelentõsebb alakját vonultatja föl a tartalmában és kivitelében egyaránt pazar album. Az államalapító Szent Istvántól a legújabb kori Magyarország elsõ felelõs miniszterelnökéig, Antall Józsefig ér a tör ténelmi személyiségek idõrendi sora. A szerkesztõ korántsem csak a pozitív szereplõket vette föl válogatása során, de számos
vitatott érdemû, ellentmondásos alakot is.
Egyszóval az album nem valamiféle ünnepélyesen idealizáló tör ténelemszemléletet
kép vi sel, ha nem a re á lis ér té ke lés, az
õszinte tör ténelmi számvetés a hivatása.
Vagyis azok szerepelnek életrajzi cikkekkel
és színes, kitûnõ minõségû reprodukciókkal a millenniumi arcképcsarnokban, akiknek a tevékenysége jelentõsen befolyásolta
a magyar állam ezer évének históriáját. Valamennyi személyiség három-négy oldalas,
esszéisztikus irányú, adatgazdag, ám olvasmányos cikket kapott, ezekhez illeszkedik a remekül válogatott képanyag: a hitelesnek elfogadott, illetve legnépszerûbb ábrázolások, egykorú vagy kései portrék reprodukciói. A tar talmában gazdag, küllemében ki emel ke dõ en igé nyes al bum mél tó
monumentuma, maradandó ér tékû megörökítése az ezeréves államiság ünnepi évfordulójának.
(Debrecen, 1999, Ribicon-Ház Bt.–Aquila)
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Anonymus: A magyarok cselekedetei;
Kézai Simon: A magyarok cselekedetei

Királyok jegyzõinek krónikái
Egy kötetben jelentették meg a két krónikát, azoknak a már-már elképzelhetetlenül régen mûködött írástudóknak a mûveit, akik számos
forrásra – a szájha gyo mány ra, a
képzeletükre,
még az övékénél
is ré geb bi kró ni kák ra – tá masz kod va
megpróbálták feleleveníteni, s ugyanakkor megörökíteni „a magyarok cselekedeteit”. Sok mindent „tudunk”, amit õk
leírtak, csak éppen fogalmunk sem volt
ró la, hogy tõ lük tud juk. Most ma gyar
fordításban – õk természetesen latinul fogalmaztak, korukban elsõdlegesen az lévén a betûvetés nyelve – olvasva munkái kat, ta lál koz ha tunk köz tu dat ban le võ
történésekkel, jelenetekkel, s „újat” mondókkal, kevésbé ismertekkel egyaránt.

Egy-egy királyunk környezetében mûködtek, minden bizonnyal az õ megrendelésükre alkották e mesterek a mûveiket.
Anonymus, a Névtelen III. Bélának, Kézai
Simon IV. (Kun) Lászlónak a jegyzõje
volt. A leghitelesebben talán saját korukat,
annak politikai, társadalmi viszonyait tükrözik vissza, akkor is ha régebbi korokról
regélnek. A helynevek, a személynevek,
melyeket használnak, korabeli nyelvünk
mára felbecsülhetetlen értékû tanúi.
A kötetben jegyzetek százai csatlakoznak a krónikás szövegekhez, utószavak
ismertetik az eredeti kéziratokat, külsejüket, fel lel he tõ sé gü ket, ke let ke zé sü ket,
utóéletüket, szerkezetüket, szerzõjüket.
Felsoroltatnak korábbi nyomtatott kiadásaik, s mindaz az irodalom, ami eddig itthon vagy külföldön foglalkozott velük.
- nád -

TRAFO CLUB
(Gödöllõ, Palotakert, nyitva 19–04-ig; Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Március 9.,
csütörtök: 100-as Punk club: fellép a The Snobs, a 06-90, a Csitt és az Ez Már Más.
Március 10., 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
11., szombat: Baby Bone és Black-Out játszik. Március 18-án szombaton: Mantra és Strong
Deformity koncert. Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két óráig tart nyitva. g

Weissensteiner, Friedrich
Nõk a Habsburgok trónján.
Osztrák császárnék 1804–1918

A szer zõ levéltári források, egykori hivatalos fel jegy zé sek, nap lók és le ve le zé sek
alapján kísérli meg „életre kelteni” a Habsburg-uralkodók feleségeit 1804 és 1918
közötti idõszakra nézve (Sisi, azaz Er zsébet
császárné, Mária Terézia, Mária Ludovika,
Karolina Auguszta, Mária Anna, Pármai Zita). Szemléletes, színes por trékban állít
emléket ezeknek az asszonyoknak, akik bár
nagyon eltérõ jellemrajzzal és képességekkel ren del kez tek, fe le lõs ség gel vál lal ták
nem könnyû sorsukat, és odaadással segítették császári férjüket, általa pedig a birodalmi érdekek ér vényesülését. A könyv dinasztikus életeket – a politikába mélyen
beágyazott nõi sorsokat – mutat be, olyan
asszonyokét, akik a maguk módján, de –
egy kivételével – kötelességtudattal szolgálták a Habsburg Birodalmat, fénykorától
egészen megszûnéséig.
Bp., 1999, Gabo) g

Március 9–15., 15:30

Szentivánéji álom
Fsz.: Kevin Kline, Michelle Pfeiffer
Március 9–15., 17:45, 20:00

Stigmata
Fsz.: Patricia Arquette, Gabriel Byrne, J. Pryce

MOZI

MÛSOR
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Állás
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.: 415660.
g 26 éves, okleveles agrármérnök, vadgazdálkodási
szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas
sportoktató, szakképesítéssel, középszintû angol
nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Hímzõnõt automata gépre keresek. Tel.: (30) 9847360.
g A Szõlõ út - János u. sarkán lévõ Csíkos ABC-be
bolti eladót felveszek. Jelentkezni személyesen a helyszínen, vagy telefonon lehet. Tel.: 420-022.
g Eladót felveszünk Kínai üzletünkbe. Cím: Gödöllõ,
Dózsa György út 1-3. (sport cipõ 10-50 százalék kedvezménnyel. Minden nap bõvülõ választék, a „Peking”
Kínai üzletben.) Tel.: (30) 2326-037.
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 USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert és 19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozásban, kor határ nélkül. Infor máció: (30) 9844268/26. Kódszám: 5699. (Most reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g Ruhaipari technikus 30 éves szakmai és kereskedelmi gyakorlattal, munkát keres. Tel.: 421-841 (este).
g Termékgyár tói és lezsákoló munkakör betöltésére
keresünk két fõt állandó alkalmazásra, gödöllõi üzemünkbe. Elvárások: középiskolai végzettség. Elõnyt jelent: targonca vezetõi képesítés, vegyipari végzettség.
Tel.: (munkanapokon 8-14 óráig) 422-528, Kalocsai
Lászlónál.
g Ruhaipari technikust keresek, egyedi drapériák, nõi
ruhák, függönyök szabásához, varrásához, gödöllõi
textilházba. Tel.: (30) 9461-807.
g Gödöllõ és környékének tehetséges emberei közül
szeretnénk kiválasztani egy multinacionális pénzintézet
csoportvezetõit. A megfelelõ jelöltek (akár humán területrõl is!) képzését megoldjuk. Tel.: (30) 213-2628.
g Munkalehetõség! Két teljes állású mezõgazdasági
dolgozót (traktor vezetõi jogosítvánnyal), és egy félállású adminisztrátort (angol nyelvtudással), keres alakuló Ökológiai Modell Tangazdaság Gödöllõn. Bõvebb
infor máció: Matthew Hayes, Tel.: 414-319, vagy
Podmaniczky László, 415-383.
g Felveszünk és kiképezünk ipari alpinista munkára jelentkezõket, alpintechnikai felszerelést biztosítunk. Felveszünk még villamos- vagy gépészmérnököt, gyártás elõkészítõ osztályvezetõ helyettesnek, fejlesztõ
mérnököt, forgácsolót, valamint dokumentációtár kezelõt, gépírás és szövegszerkesztõi gyakorlattal. Tel.:
(30) 240-9305.
g Takarítónõt keresünk, 13 órától 17 óráig tar tó munkaidõbe. Jelentkezéskor szakmai önéletrajz szükséges.
Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266.
g A Human Rt. azonnali belépéssel felvesz mûszerészt, valamint targoncavezetõi engedéllyel és szakirányú végzettséggel rendelkezõ fér fi mûszaki raktárost.
Keresünk továbbá fér fi ve gyésztechnikust, vagy
gyógyszergyár tó szakmunkást a Biokémia Üzemünkbe, folytonos mûszakra. Jelentkezni lehet önéletrajzzal
a Human Rt. Munkaügyi Osztályán, 2100 Gödöllõ,
Táncsics Mihály út 82. Tel.: 420-773/2113.
g Autóvezetést (B. kat.) 28 éves fiatalember vállal, külföldre is. Testõri feladatokkal, biztonsági õri igazolvánnyal. Esetleg külön biztonsági õrzési munkát vállalok. Referencia van. Tel.: Kamarás, 421-255.
g Egyedülálló, nemdohányzó nõnek kevés háztar tási
munkáért, nyugdíjas tanár családi házban, lakhatási
lehetõséget ad. Gyermek nem akadály. Tel.: Kamarás,
421-255, vagy (30) 250-1028.

Ingatlan
Eladók Gödöllõn 300-400 négyszögöles építési telkek - közmûvesítés elõtt, 3-4 millió Ft-ig. Tel.: 430890 (Ház és Vár Bt. Ingatlan Iroda.)
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 m2es telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Eladó a Kossuth Lajos u-ban 2 szobás, 62 m2-es
öröklakás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
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 Eladó Jászapátiban családi ház a fõtéren, a strandhoz közel( 3 szoba, összkomfort, telefon, gáz). Iá.: 2,5
millió Ft. Tel.: (57) 440-505.
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 Gödöllõn a Kazinczy lakótelep közepén 25 m2-es
üzlet eladó. Tel.: 420-022.
g Gödöllõn az Ambrus Zoltán közben, I. emeleti, 64
m2-es, 2,5 szobás lakás eladó, azonnali beköltözéssel, 124 ezer Ft/m2. Tel.: 410-821, vagy (30) 9966116.
g Eladó a Fenyvesi részen közmûves utcában, kettõ
téliesíthetõ faház telekkel, 3,1 és 4,6 millió Ft-ért.
Ugyanitt 4100 m2-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, Szilágyi E. u. 40. Tel.: 415-528. (16 óra után)
g Szadán az üdülõövezetben 200 nöl telek eladó. Tel.:
410-520 (egész nap).
g Jászfényszarun 2 szobás parasztház, 1 millió 200
ezer Ft-ért eladó. (gáz, víz van) Tel.: 420-758.
g Gödöllõn vennék 3-4 szobás családi házat, 8 millió
Ft-ig. Tel.: 414-613, vagy 419-735.
g Hobbykert eladó Gödöllõn (200 nöl), gyümölcsfákkal, szõlõvel, építésre nem alkalmas. Iá.: 800 ezer Ft.
Tel.: 416-783.
g Eladó 3 szintes családi ház az Öreghegyi út felé,
Gödöllõ, Kelemen L. u. 4. Tel.: 415-528. (16 óra után)
g 870 m2-es építési telek sürgõsen eladó Szadán. Víz,
gáz, csatorna a telken. Tel.: 421-423.
g Gödöllõn a Szt. János u-ban eladó III. emeleti, felújított, 64 m2-es, 2 szoba, étkezõs, konvektoros lakás.
Tel.: (17 óra után) 411-462.
g Isaszegen eladó 130 m2-es családi ház, szép kilátással, összkomfor tos , tetõtér beépítési lehetõség,
alatta 2 garázs. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: 494-657 (18 órától).
g Városközpontban lévõ, üzletnek, irodának stb. kialakítható, 95 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Iá.: 9,5 millió
Ft. Tel.: 413-564 (17 óra után).
g Zsámboki családi házam eladom, vagy gödöllõi
konvektoros lakásra cserélem. Tel.: (70) 2151-666,
vagy (70) 310-9515.
g Városközpontban 74 m2-es, 2,5 szobás, nagy
konyhás, 2 erkélyes lakás eladó. Tel.: (20) 9593-777.
g Isaszegen összkomfor tos családi ház, 3 és fél szobás, sürgõsen eladó. Iá.: 8 millió Ft. Tel.: 493-507 (este).
g Kókán kis ház gyümölcsössel, jó termõ szõlõvel,
teljes berendezéssel együtt eladó, vagy kiadó. Iá.: 800
ezer Ft. Tel.: 493-507.
g Gödöllõ központjában, 35 m2-es, 1 szobás, felújított
öröklakás (téglaépület, I. emelet, konvektoros, parkettás, egyedi vízórás, kábeltévés, telefonos, redõnyös),
5 millió Ft-ért eladó. Tel.: (30) 9229-231.
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), 82 m2-es, 1 + 3 félszobás, I. emeleti lakás eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.:
412-275.
g Eladó Gödöllõ Kossuth Lajos u-ban, 2,5 szobás, erkélyes, III. emeleti lakás. Tel.: 411-615.
g Gödöllõn az Ambrus Zoltán közben, 55 m2-es, 2
g

szobás, felújított lakás, garázzsal együtt eladó. Tel.:
(30) 9000-024.
g Gödöllõn a Kazinczy körúton eladó egy 56 m2-es,
vízórás, VI. emeleti lakás. Iá.: 6,2 millió Ft. Tel.: (1)
407-4770.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban eladó, 62 m2-es, I.
emeleti lakás. Iá.: 7,5 millió Ft. Tel.: 411-179, vagy
(30) 9967-788.
g Gödöllõn, a Palotaker ti lakótelepen, a III. emeleten,
64 m2-es, 1 + 2 félszobás, felújított lakás eladó (reluxa, vízóra, telefon, kábeltévé van). Iá.: 6,9 millió Ft.
Tel.: 414-751 (16 óra után).
g Gödöllõn öreg parasztház eladó, különálló új épülettel. Iá.: 9 millió Ft. Tel.: 410-633.
g Konvektoros, erkélyes lakásokat keresünk, készpénzfizetõ ügyfeleink részére. Lipcsey Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Kõrösfõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 82 m2-es,
1 + 3 félszobás lakás eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.:
412-275.
g Budapesttõl 7 km-re Kerepesen, összközmûves, 3
szobás családi ház, 380 nölös telekkel eladó. Tel.:
415-553, vagy 490-220.
g Saját részre keresek 1,5-2 szobás lakást, 4-5 millió
Ft-ig, készpénzfizetéssel. Tel.: 436-234 (egész nap).
g Fácán sori téglaépületben, 69 m2-es lakás, 120
ezer Ft/m2, júliusi beköltözéssel eladó. Tel.: 413-084.
g Eladó 60 m2-es, felújított, 2 szobás lakás, a Kazinczy körúton. Iá.: 120 ezer Ft/m2. (márciusi költözéssel.) Tel.: 414-395.
g Háromszobás családi ház, szuterénnel, félkész padlástérrel, sürgõsen eladó. Cím: Gödöllõ, Ibolya u. 110.
Érdeklõdni a délutáni órákban.
g Eladó Petõfibányán - Hatvan mellett - 1,5 szobás, 50
m2-es, gázkonvektoros, redõnyös, vízórás, telefonos,
külön bejáratú, alacsony rezsijû, zöldövezeti társasházi
lakás, garázs, 2,5 millió Ft-ért. Tel.: (70) 212-6218.
g Gödöllõn a Király u-ban épülõ sorházi ház eladó.
Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a Babati u-ban, 6 szobás ház, nagy telken
eladó. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a Fácán soron, 110 m2 alapterületû ház,
rendezett, parkosított 300 nöl telken eladó. Tel.: 422453.
g A Kiss József u-ban, 5 szobás családi ház, nagy garázzsal, két pincével eladó. Tel.: 422-453.
g Hatvan csendes utcájában, igényesen felújított, 4
szobás ház, nagy telken, több garázzsal eladó. Tel.:
422-453.
g Gödöllõn, belvároshoz közeli, csendes u-ban, 2 szobás, szépen felújított caládi ház, kis kerttel eladó. Tel.:
422-453.
g 1,5-2 szobás lakást keresek Gödöllõn. Tel.: (30)
9976-941.
Albérlet
g Gödöllõ belvárosában hosszútávra bérbeadó, öt
helységbõl álló, 80 m2-es, szép, ker tes házrész, kocsibejáróval, nagy udvarral, utcai bejárattal, irodának,
üzletnek, óvodának, vállalkozásnak, stb. Tel.: (60)
329-676.
g Gödöllõ központjában, 67 m2-es, bútorozatlan bérlemény irodának, lakásnak, hosszútávra kiadó. Tel.:
(30) 9617-621, vagy 417-388.
g Szõlõ u. 14-ben 46 m2-es, ikergarázs fele, február
1-tõl kiadó. 12 ezer Ft. Tel.: 420-511, 411-008, vagy
(20) 910-8442.
g Kiadó egy külön bejáratú, összkomfor tos lakrész,
egy személy, esetleg kettõ részére. Tel.: 415-611.
g 25 m2-es üzlethelység a Buszpályaudvarral szemben bérbeadó. Tel.: 411-759.
g Panel ház lakók figyelem! Gödöllõi Kastély ker tészethez közel, 200 nöl szõlõ, lugasos, gyümölcsfás,
úszómedencés zárt kert, közös hasznosításra kiadó.
Tel.: 418-239.
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g 75 m2-es, összkomfor tos kis ház, kiadó. Cím: Ker tész köz 6. Tel.: (20) 3169-428.
g Gödöllõ városközpontjában 18 m2-es iroda, 25 m2es pince, 28 m2-es raktár, nagy udvar bérbeadó. Tel.:
(30) 9717-337.
g Gödöllõn, a Palotaker ti lakótelepen, lakás kiadó. Tel.:
411-759.

Szolgáltatás
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 Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vastag gombás köröm szakszerû kezelése és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Csopor tos gyógytestnevelés 2000. január 10-tõl
Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel, felnõtteknek tar tásjavító torna, gyerekeknek csopor tos
gyógytestnevelés. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as telefonszámon.
g Lakások, irodák nagytakarítását vállalom. Festés
után is. Tel.: (20) 3303-362, vagy (este) 413-914.
g Gödöllõn és vonzáskörzetében szerszámgépjavítást
és általános karbantar tást vállalunk! Gépcsopor tok:
forgácsoló automaták, esztergák, marógépek, köszörûgépek, vésõ és gyalugépek, mûanyag fröccsöntõgépek stb. Szer zõdés esetén ügyeleti rendszer is
megoldható. További információt (20) 9217-295-ös
telefonon kérhetnek.
g Szolárium! 35 csöves, 3 arcbarnítós, 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 Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garnciával. Bármit, bármikor,
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 Kétütemû Wartburg szerelési tanácsadás. Tel.: (20)
331-3976.
g Gödöllõi fitnes központ szabadidõs sportprogram
vezetõk (aerobic, jóga, tánc, stb.) jelentkezését várja.
Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Gyer mek felügyelet, családi kör nyezetben, 8000
Ft/hó, teljes ellátással. Alkalmankénti felügyelet is (bevásárlás, egyéb; iskolai, óvodai szünet stb.). Tel.: 411661.
g Calanetics (alakformáló, karcsúsító) torna 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 krt 4. Tel.: 412-383. (19-20
óra között)
g Épületbádogos munkát vállalok. Családi házak:
ereszcsatorna, kéményszegély, ablakpárkányok, lefolyók, lemezfedések, toronyfedések, javítások és széleskörû lemezmunkák. Tel.: (30) 2601-944, vagy (20)
9160-292.
g Nyugdíjas ker tészmérnök tavaszi metszést, lemosó
permetezést, kertgondozást, kertépítést vállal. Tel.:
417-929.
g Családjának múltját, nemességét, címerét felkutatjuk, dokumentáljuk, családfáját igényesen megrajzoljuk. Tel.: (30) 232-2759.
g Költözködni szeretne, vagy fuvaroztatna? Hívjon,
megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
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Könyvelõnek adatrögzítést, tb. ügyintézést, bérszámfejtést vállalok. Tel.: 415-553.
g

Adás-vétel
g Sony Hifi CD játszó, és 2 db új olasz matrac olcsón eladó. Tel.: 413-715.
g 3 x 2,5 m-es, gyorsan összerakható elárusító sátor, víz és szélálló, eladó. Tel.: (20) 9155-950.
g Eladó: masszív lakatosipari munkaasztal, satuval.
254 x 126 x 87 cm. Lv: 6 mm. Ár: 40 ezer Ft. 220
V-os asztali kör fûrész. Ár: 16 ezer Ft. Tel.: 412-536.
g Régi gödöllõi és környékbeli településeket ábrázoló képeslapokat keres gyûjtõ. Tel.: (20) 9587-506,
vagy 422-289.
g Eladó komplett konyhaszekrény (piros), rozsdamentes két mosogatós + gáztûzhely. Iá.: 55 ezer
Ft., valamint heverõ: 5 ezer Ft., elõszobafal + cipõs
szekrény: 7 ezer Ft. Tel.: 413-802.
g 4 elemes konyhabútor, mosogatóval, csapteleppel
eladó. Tel.: 421-841 (este).
g Eladó Gödöllõn egy Hajdu Energomat automata
mosógép (4 éves), 30 ezer Ft-ért. Tel.: (délután)
(20) 9772-301.
g Stuk kó ér té ke sí tés: La kás fel újí tás hoz ro zet ták,
díszlécek, szegélyek és beltéri mosható díszlábazat tapéták kizárólagos forgalmazása Gödöllõn. Tel.:
422-108.
g Sózóteknõ, üstház és zománcos üst eladó. Tel.:
416-425 (egész nap).
g Régiségeket, régi órákat, Herendi és Zsolnay porcelánokat veszek, gyûjtõ. Tel.: 422-611.
g Mûszaki cikkek eladása és vétele. Tel.: 422-611.
g Eladó: 11 kg gázpalack, Salgó tûzhely (keveset
használt), vízszivattyú hydroforral, PGL 4. olajégõ
kazánnal, búvárszivattyú (használt), 15 l háti permetezõ, mûanyag fólia csövek. Tel.: 410-808.
Jármû-alkatrész
g Készpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk használt gépjár mûveket. Házhoz megyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
g 1981-es Opel Kadett 1.3-as, motorikusan teljesen
felújítva, 2001. júliusig vizsgával, eladó. Iá.: 200
ezer Ft. Tel.: (egész nap) 415-315.
g Diesel Aleko eladó, gyárilag szerelt 1,8-as Ford
motorral. Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114 (18-20 óra
között).
g 11 ées ZUK tehergépkocsi (ponyvázott) eladó,
2000. Május 18-ig ér vényes mûszakival. Tel.: 420391. Pajor Gyuláné.
g Bontott Polski Fiat 126-os, komplett motor, sebességváltó és egyéb alkatrészek és tar tozékok eladók.
Tel.: 414-241. Cím: Zsidai, Gödöllõ, Tisza u. 2.
g Suzuki Swift 1.3-as, fehér, 1995-ös, 49 ezer kmrel eladó. Iá.: 980 ezer Ft. Tel.: (20) 910-8752.
g Aleko benzines, zárt fémdobozos, másfél év mûszakival eladó. Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: (20) 939-1702.
g Eladó Opel Astra II. 1.6. 100 LE, 7000 km-t futott.
Iá.: 2 millió 450 ezer Ft. Tel.: 411-395.
g 1988-as évjáratú Trabant limuzin, ér vényes forgalmival és zöldkár tyával, olcsón eladó. Tel.: 411754.
g Mazda 121, megkímélt állapotban, 2001. januárig
ér vényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: (30) 9848258, (1) 408-6843, vagy 430-372.
Oktatás
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Matematikából, fizikából és számítástechnikából
középiskolások korrepetálását vállalom. Tel.: 411296.
g Kémiából felkészítek egyetemi felvételire, korrepetálok egyetemistát, középiskolás diákokat egyénileg,
vagy több diákot. Tel.: 418-226.

Táncverseny

VI. Opel Gaál Kupa
A Quick Tánc-Sport Egyesület a Magyar Táncsport Szövetséghez benyújtott pályázata alapján elnyerte az idei
Top 12 Hungary Standard és Latin
–amerikai táncok versenyének rendezési jogát. Erre a kiemelt rendezvényre a standard és a latin-amerikai ranglista 12 legjobb párosa kap meghívást.
Az egyesület már hetedik éve rendez táncversenyt Gödöllõn, remélhetõen az idei megmérettetésnek is a
korábbiakhoz hasonló sikere lesz. A
standard és a latin-amerikai verseny
két fordulóban zajlik. A döntõben a
hat legjobb hat páros táncol, ahol az
öttagú zsûri a helyezések felmutatásával értékeli a párosokat, míg az elsõ
for du ló ban tit ko san dön te tek a to vábbjutásról. A döntõben táncoló párok ajándékot és oklevelet, a dobogós párok érmet és pénzdíjat kapnak,
a gyõztes páros pedig elnyeri az Opel
Gaál Kupát. A legszimpatikusabb páros részére a Gödöllõ Városáért Alapítvány különdíjat ajánlott fel.
Az országos verseny elõtt 13 órai
kezdettel klubközi E, D, C és B kategóriás táncverseny lesz, ahol a jelenlegi utánpótlás párosai mérhetik össze
tudásukat. A táncversenyen immár
hagyományosan fellép a Vácszentlászlói Általános Iskola tánccsoportja
és az Aszódi Mûvelõdési Ház Tánccsoportja is.
A táncverseny támogatói az Opel
Gaál Már ka ke res ke dés mel lett az
Eurocomp F.B.A. Kft., a Gödöllõ Városáért Alapítvány, az HBW Express
Takarékszövetkezet, a Palotakert Bútoráruház és a Rising Frufru Szalon.
A hatodik Opel Gaál Kupa „Top12
Hungary" Standard és Latin-amerikai
Táncok Versenye március 18-án 18
órakor kezdõdik az Egyetemi Sportcsarnokban. A verseny védnöke dr.
Gémesi György Gödöllõ polgármestere. A belépõjegyek elõvételben a
mûvelõdési központ jegypénztárában
és az egyetemi sportcsarnokban kaphatóa a verseny napján 14 óráig, a felnõtt jegy ára 700, a gyermek és nyugdíjas jegy ára 500 forint. A jegyek ára
a helyszínen 800, illetve 600 forint.
(x)
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A CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.
teljes körû bankszolgáltatást nyújtó
gödöllõi fiókja

Kisvállalati üzletkötõt
keres felvételre.
A pályázokkal szembeni elvárásaink:
– felsõfokú gazdasági/pénzügyi végzettség
– kisvállalati finanszírozói gyakorlat
– akvizíciós tapasztalat
– jó kommunikációs és szervezõkészség
– angol társalgási szintû nyelvismeret
– egyéb banki területek ismerete elõny
Bankunk versenyképes fizetést és kiválló
munkakörülményeket biztosít.
Amennyiben Ön megfelel a fent vázolt követelményeknek, és szívesen csatlakozna gödöllõi
fiókunk sikeres csapatához, úgy arcképes szakmai önéletrajzát küldje „Kisvállalati Üzletkötõ ”
jeligére az alábbi címre:

CIB Bank Rt.
Humánpolitikai osztály
1027 Budapest, Medve u. 4–14
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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 szakközép-iskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás
az intézményvezetõtõl
kérhetõ
a 420-600 telefonszámon.

CIB
A Gödöllõi Királyi
Kastély Kht.

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

20 • Hirdetés
– 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
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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

Pályázati felhívás
A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub pályázatot
hirdet általános és középiskolás tanulók
számára a millenniumi év alkalmából.
DIGITEL 2002 RT.

1. A pályázat címe:
I. kategória, 10–14 éves korosztály számára:

„Gödöllõ kulturális emlékei, hagyományai”
A Vivendi Telecom Hungary cégcsoport
tagja, a Digitel 2002 Rt. Gödöllõ és
Jászberény körzetében hatósági elõadói
pozíció betöltésére vállalkozói engedéllyel,
gépjármûvel és mobiltelefonnal rendelkezõ
munkatársat keres.
Elvárások:
– érettségi,
– számítógépes ismeretek (Word és Excel),
– hatósági eljárásokban való jártasság,
– jó kommunikációs készség,
– határozott megjelenés,
– precizitás.
Elõny:
– közigazgatásban, szakterületen eltöltött
gyakorlat,
– ingatlanforgalmi, valamint mûszaki
szakértelem,
– helyismeret.
A pályázatokat a következõ címre várjuk:

Digitel 2002 Rt.
Humánpolitikai osztály
2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2.
Jelige: „Hatósági elõadó”

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. em. 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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Ebben az évben is lesz kedvezményes szemétszállítás!
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete 2000. február 24-i ülésén jóváhagyta a szemétszállítás díjait.
A Képviselõ-testület döntése alapján:
A lakossági szemétszállítás díja (kedvezmény nélkül)
Áfá-val bruttó összeg
I. negyedévre fizetendõ (az 1999. évi díjtétel) szállítási H/Ix 110 1
1310 Ft
II-IV negyedévre fizetendõ (2000.évi díj) szállítási II/Ix 110 1
4167 Ft
I-IV. negyedév kedvezmény nélkül
5477 Ft
A lakossági szemétszállítás díja (kedvezménnyel)
I. negyedévre fizetendõ (az elsõ negyedévi díj az áremelést nem tartalmazza)
1310 Ft
II-IV negyedévre
4167 Ft
engedmény
-806 Ft
kedvezményes díj
3361 Ft
Ha az elsõ negyedéves díjat már befizette és a II-IV.negyedéves díjat egyösszegben befizeti 2000. április hó 30-ig és korábbi
tartozása nincs
II-IV negyedévre
3361 Ft
Ha még az elsõ negyedéves díjat nem fizette be, de élni kíván a kedvezménnyel és az éves díjat április hó 30-ig befizeti
az éves díj kedvezménnyel
4671 Ft
Tájékoztatásul közöljük, hogy a háztartási hulladék szállításának és ártalmatlanításának egyéb díjait a Képviselõ-testület az alábbiak szerint hagyta jóvá a 2000.évre:
Áfa Ft
Bruttó összeg Ft
Éves díj Ft
Üdülõk szemétszállítási díja (hetente 1x110 l)
1630Ft
196Ft
1826Ft
Iroda, rendelõ, stb (hetente 1x 110 l)
4961Ft
595Ft
5556Ft
168Ft
1567Ft/m3
Lakossági hulladék egyedi megrendelésre, konténerbõl
1399Ft/m3
3
Hulladéklerakási díj (saját fuvareszközzel a lerakóra szállítva)
1095 Ft/m
132Ft
1226Ft/m3
A lakosság évente 1x1 m3 hulladékot saját fuvareszközzel térítésmentesen szállíthat a lerakóra, mely Gödöllõn a Repülõ-téri
úton közelíthetõ meg.
Hulladék fogadás:
Hétfõtõl - péntekig
6,30-tól 17,30-ig
Szombaton
7,30-tól-11,30-ig

Vasárnap és ünnepnapokon zárva!
Vüszi Kht.
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascóval vagy felszereltségben.
Önre bízzuk a döntést.

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE
már Gödöllõn is!
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
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Labdarúgás

Gyõzelem a hóviharban
Gödöllõi LC–Heves 2-1 (2-1)
Gödöllõ, 150 nézõ.
Vezette: Ludányi (Telek, Ágoston)
Gödöllõi LC: Kiri–Kiss J., Wendler,
Stolcz–Kálmán, Króner, Kecsmetei, Kiss
Z.–Vízler, Zsol dos (h. ber ta 87. p.),
Labanics (h. Varga 68. p.)
Gólszerzõ: Zsoldos 19. p., Vízler 30. p., illetve Bakos 38 p.
Ifjúsági mérkõzésen:
GLC–Heves 2-1 (1-0)
Gólszerzõ: Kovács M. (11-esbõl), Morár
Jó: Lovas, Morár, Barna

A kettes mezszám a GLC-nél az évek folyamán szorosan összefonódott Somogyi
nevével. Ezúttal azonban a rutinos védõnek meg kellett barátkoznia a kispadot
jelentõ tizenhatossal. Még rosszabbul járt

a Gödöllõre visszatért Nádasdy, aki kimaradt a mérkõzésre nevezett keretbõl.
„Somogyi a felkészülés utolsó két hetében nem tu dott ve lünk ké szül ni, mert
megsérült és ez látszik a teljesítményén.
Nádasdyval sincs semmi baj, de õ is három hetet kihagyott sérülés miatt, ezért
nem tudott leülni a kispadra sem” – indokolt az edzõ, Vörös Attila.
Az elsõ percekben úgy tûnt, a lehetõséget kapó hátvédeknek nem lesz nehéz dolguk, hiszen három perc elteltével két szögletet végezhetett el a hazai csapat, melynek
támadókedve késõbb sem lankadt. Egy
szép Kecskeméti, Kálmán akció végén
ugyan még hárított Tajti, ám a 19. percben
már õ is tehetetlennek bizonyult az újonc
Zsoldos lövésével szemben. Fél óra múltán
pedig már 2:0 volt az eredmény, köszönhetõen a nagyon agilis Vízlernek, aki gólpassza után maga talált a hálóba.
Ebben az idõszakban nemcsak eredményesen, de szépen is játszott Vörös

Teremlabdarúgás

Magyar–angol eredmények
Trident FC – Kispesti AC 6:3(3:2)
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 350 nézõ.
Vezette: Forgács, Ber ta (Buda)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Sztriskó,
Kiss R., Tóth L. Cserék: Nagy L. (kapus),
Földesi, Ná dor, Csiszér, Pfeffer, Szûcs.
Edzõ: Gacsályi Attila
Gólszerzõk: Kiss R. (4), Tóth L. (2)

Spurs Limpi FC–Gödöllõi KFC
6:3(3:1)
Cse pel; vezette: Solymosi, ifj Vad
(Herbály P.)
GKFC: Szabó–Fazekas, Aszódi, Bartalics,
Kelenvölgyi. Cse rék: Ko vács M, Ke recsényi, Gémesi, Tóth M.
Edzõ: Ivanovics Károly
Gólszerzõ: Aszódi 1. p, Fazekas 34. p, Kovács M. 35. p.
Jó: Aszódi

Mindössze öt perc telt el a mérkõzésbõl
és máris 2:0-ra vezetett a hazai gárda. A
folytatásban azonban a megilletõdöttségét levetkõzõ ellenfél egyenlített.
A má so dik fél idõ el sõ per ce i ben a
Gacsályi tanítványok döntésre akarták vinni
a dolgot, erõfeszítéseiknek gól volt a jutalma. A hazai csapat ezután sorra dolgozta ki
a szebbnél szebb akciókat, de az ellenfél kapujába nem sikerült betalálniuk. A sors iróniája, hogy a kispestiek viszont gólt szereztek a 16. percben, méghozzá egyenlítõt. A
helyi nézõk nagy örömére azonban a Trident
FC hozta a mostanában utolsó percekben
szokásos formáját és a mérkõzésen végig remeklõ Kiss Richárd akcióból, majd kisbüntetõbõl is gólt szerzett, s a meccs végén még
egyet, egy látványos támadás végén.
Idegenben sem ijedten lépett pályára a
Gödöllõi KFC, és letámadásos taktikájuk
már az elsõ percben sikert hozott, miután
Fazekas szemfüles labdaszerzése után az
újonc Aszódi a hálóba talált. Nem sokkal
késõbb egy szabadrúgás-kombinációból

Attila gárdája, ám Kiri ellenfélt találó átadása kissé megzavarta az együttest. A
passzt követõ lövést bravúrral szögletre
ütötte ugyan az addig dologtalan hálóõr,
ám a sarokrúgásnál egy vendégjátékos,
Bakos szabadon maradt, és élt is a kínálkozó lehetõséggel. Akadtak góllövési alkal mak az utol só per cek ben is, de gól
már nem esett, így 2:1-es gödöllõi
elõnnyel zárult a félidõ.
Szü net után is akad tak hely ze tei
Króneréknak, ám a túlzott gyõzni akarás
csak kimaradt ziccereket eredményezett, miközben az ellenfél egy-egy kontrája magában
hordozta az egyenlítés veszélyét. Néhány
perccel a vége elõtt a hálóba is betaláltak a
hevesiek, ám a játékvezetõ, asszisztense jelzésére, les miatt nem adta meg a találatot.
Az ideálisnak nem mindig mondható
futballidõben (a kilencven perc alatt két
hóvihar riogatta a szurkolókat) a helyenként jól játszó GLC megérdemelt gyõzelmet aratott és ezzel a második helyre lépett elõre a bajnoki táblázaton. Folytatás
egy hét múlva az SBTC ellen. Remélhetõleg hasonló eredménnyel.
Kö vet ke zõ mér kõ zés: GLC-SBTC,
március 12., ifi 1 óra, felnõtt 13 óra.
Tóth Márta

növelhették volna elõnyüket, ám miután
ezt elhibázták, az ellenfél könyörtelenül
kihasználta a lehetõséget és egyenlített.
A gyors gólváltást aztán gólszünet követte. A történtek ismeretében Szabóék bizonyára örültek volna, ha ez tovább tart,
ám a csepeliek másképp gondolták és a
szünet elõtt szerzett találataikkal megnyugtató elõnyre tettek szert.
Hátránya tudatában a második félidõt
ismét letámadásossal kezdte a GKFC, ám
a kitûnõ formában védõ hazai kapuson
nem tud tak ki fog ni. És ahogy az már
ilyenkor lenni szokott, egy ellentámadásból jött egy csepeli gól. Az ellenfél négy
egyes vezetése után sem álltak meg azonban a gödöllõiek és két perc alatt szerzett
két találatukkal ismét szorossá tették a
mérkõzést. A 17. és a 20. perc azonban
ebben a játékrészben sem volt szerencsés
számukra, hiszen a négy gólt szerzõ és a
mezõnyben is remeklõ Tordai vezette hazaiak – az elsõ félidõhöz hasonlóan – ismét betaláltak Szabó kapujába és ezzel
bebiztosították gyõzelmüket.
Következõ forduló: GKFC–Mi-Ki Makó FC, márc. 13. 19 óra, Gödöllõi Egyetemi Sportcsarnok, a Trident FC szabadnapos. g
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Atlétika

GEAC-sikerek a szezonzárón
unaújvárosban nemzetközi serdülõ feD
dett pályás versenyt rendeztek a hét
elején. Ezen az utolsó, szezonzáró fedett
pályás viadalon nagyszerûen szerepeltek a
GEAC ifjú atlétái. A dunaújvárosi versenyrõl Benkõ Ákos számolt be lapunknak.
A viadalra elképesztõ számú egyesület és
atléta nevezett. A külföldieken kívül mindenki eljött, aki számít ebben a korosztályban. Jellemzõ példa, hogy a 13 éves lányoknál több, mint nyolcvanan indultak a távolugrásban. A rengeteg indulóval nemcsak a
rendezõknek, de a versenyzõknek is meggyûlt a bajuk. A bábeli zûrzavarban csúszott
az idõrend, nem lehetett érteni a tájékoztató
hangját, sétálgattak a versenypályán…
A gödöllõi gyerekekrõl csak a legnagyobb elismerés hangján lehet nyilatkozni,

hiszen remek eredményeikkel ismét felhívták magukra a figyelmet. A sprint, gát és távolugró számokban öt gyõzelmet arattak,
emellett számos dobogós helyezést értek el.
Babrián Lorti kiemelkedõen teljesített (három elsõ, egy harmadik hely), õ kapta a
verseny abszolút legjobbjának járó díjat, a
300 és a 80 méteren elért eredményéért.
Szintén jól szerepelt Fábián Boglárka, aki a
két arany mellé egy ezüstöt is begyûjtött.
Eredmények:
13 éves lányok, 80 m: 1. Babrián Lorti
10,4; 6. Mészáros Kriszti 10,9. 300 m: 1.
Babrián Lorti 44,2, 2. Gál Celi 46,1, 6. Dús
Jetta 49,6. 60 m gát: 3. Babrián Lorti 9,7; 5.
Mé szá ros Krisz ti 10,2. Tá vol ug rás: 1.
Babrián Lorti 499 cm; 6. Gál Celi 434 cm.
Fiúk, 80 m: 6. Varga János 10,9. 300 m: 2.

Röplabda

Extra ligás az Architekton GRC csapata
z Architekton GRC csa pa ta re mek
A
bajnoki szereplésének köszönhetõen
kivívta a jogot, hogy osztályozót játszhasson az extra-ligába kerülésért. Az elsõ
mérkõzést Budapesten játszották a Pulzus együt te sé nek ott ho ná ban. Az idõ sebb, lényegesen tapasztaltabb játékosokat felvonultató Pulzus ellen nagyon nehéz dolga volt a gödöllõi csapatnak. A
mérkõzés elõtt valószínûleg kevesen találták volna el a végeredményt. Az óriási
lelkesedéssel játszó vendégcsapat meglepte ellenfelét. Nem ismertek elveszett
labdát, remekül ütöttek, így meg is nyerték az el sõ két szet tet. A foly ta tás ban
összetört a Pulzus, és három nullás gyõzelmet aratott az AGRC csapata.
A második meccsen a szurkolók zenés
biztatása mellett folytatta jó szereplését a
gödöllõi csapat. Az elsõ szett megnyerése után azonban akadozni kezdett a gépezet. Sorra rontották el a nyitásokat, pontatlanul ütöttek és sajnos szétesett a csapat játéka. Az egyenlítés után a vendégek
nagyon összekapták magukat. Megérezték a lehetõséget, és egymást hajszolva
szép lassan átvették a játék irányítását,
majd megfordították a mérkõzés állását.
A mindent eldöntõ harmadik mérkõzést ismét Budapesten játszották. A Me-

gye ri úti sport csar nok ban öt száz né zõ
elõtt lép tek pá lyá ra a csa pa tok. A
gödöllõieket népes szurkolótábor kísérte
el a sorsdöntõ összecsapásra.
Pulzus–Architekton GRC 1:3 (-20, 24,
-12, -17)
AGRC: Pus kás, Jaczkó, Tóth Zs.,
SZENDRÕI, Kurucz, GELLÉR KLÁRA.
Cse re: BOL DI ZSÁR (libero), SZUR KOS, Gellér Katalin. Edzõ: Dobos János.
Az elsõ játszmában jobban kezdett a
hazai csapat. Hat háromra, majd 12:7-re
is ve zet tek. Ezt az elõnyt azon ban a
gödöllõi lányok folyamatosan ledolgozták, és tizennégynél utolérték a Pulzust.
Innen már nem volt megállás. Elkapta a
fonalat a vendég együttes, és sorra szerezte pontjait. A lélektanilag nagyon fontos szettet sikerült húszra megnyerni.
A folytatásban a Pulzus rendezte sorait
és megpróbált kiegyenlíteni. Kilencnél és
ti zen ki lenc nél volt egyen lõ az ál lás,
egyébként felváltva vezettek a csapatok.
Óriási küzdelem folyt a pályán. A Pulzus
a túlélésért, a Gödöllõ a második szett
megnyeréséért hajtott. A látványos, rendkívül izgalmas játszmát a hazaiak nyerték a lehetõ legkisebb különbséggel.
A harmadik szettben nyolc pontig tartotta magát a hazai csapat. A nagyszerû-

Varga János 45,7; 3. Bárdi Olivér 46,4. 60 m
gát: 2. Bárdi Olivér 9,7; 5. Varga János 10,2.
14-15 éves lányok, 100 m: 2. Fábián
Boglárka 12,9; Hidas Anna 13,5. 60 m gát:
1. Fábián Boglárka 9,5. Távolugrás: 1. Fábián Boglárka 479 cm; 6. Hidas Anna 452
cm. A fiúk versenyében 100 m-en Gönczi
Csaba és Bárdi Olivér egyaránt 12,9-et futott. A négy száz mé te res sík fu tás ban
Gönczi Csaba 60,3-es idõvel ért célba.
A 6×250 méteres váltófutásban a GEAC
csapata (Babrián, Varga, Fábián, Bárdi, Hidas, Bárdy) 3:47,2-es idõvel a harmadik
helyen végzett. A pontversenyben Belgrád
csapata gyõzött, második Szolnok együttese, harmadik helyezett pedig a GEAC lett.
A versennyel kapcsolatban Benkõ Ákos
megemlítette, hogy a télen következetesen
végzett gyorsaságfejlesztõ program még a
vártnál is nagyobb elõrelépést hozott. Ezt
a fedett pályás vágta és gátfutó számokban elért eredmények igazolták.
-esz-

en játszó és minden labdamenetre odafigyelõ AGRC csapata megtörte a vendéglátók ellenállását. Ez a játszma lényegében eldöntötte a találkozó kimenetelét. A
vendégcsapat már csak egy szettre volt a
feljutástól, a Pulzus a létéért küzdött.
A ne gye dik játsz má ban lé nye ge sen
többet hibázott a hazai együttes. Az idõsebb játékosok elfáradtak, már nem volt
esélyük a lendületbe jött gödöllõi csapattal szemben. Már tíz pont volt a különbség, amikor kicsit felzárkózott a Pulzus,
de ennek már nem volt jelentõsége.
Az utolsó pont megszerzését követõen
óri á si ün nep lés kez dõ dött, a gödöllõi
csapat és a szurkolók együtt örültek az
extra-ligába való feljutásnak. A három
mérkõzés és az egész éves bajnoki szereplés alapján megérdemelten került egy
szint tel fel jebb az Archtitekton GRC
csapata. Dobos János edzõ vezetésével
fennállásának legnagyobb sikerét érte el
a klub.
A másik oldalon a teljes összeomlás
volt látható. A mai magyar sportviszonyokra jellemzõ, hogy a Pulzus támogatói bejelentették, hogy a kiesést követõen
nem támogatják tovább az egyesületet.
A gödöllõi csapatnak a Magyar Kupában és a bajnokságban is sikerült kifognia az ország jelenleg legjobb csapatát, a
Szakszig Nyír egy há zát. Az el sõ ku pameccset pénteken 17 órakor játsszák a
Török Ignác Gimnázium termében.
-tamás-
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Diákkézilabda

HÍREK

Megyebajnok
a Török csapata

Kosárlabda

Gödöllõ, Török Ignác Gimnázium– Abony,
Kinizsi Pál Gimnázium 30:21 (16:9)
TIG: Szabó Vera–Révész Ágnes (4), Tímár
Petra (7), Lõrincz Kata (8), Flóris Krisztina
(2), Kovács Adél (1), Bíró Eszter (6),
Révész Anna (2), Vaigel Mónika, Csepeli
Anna, Tamási Petra, Flóris Viktória. Edzõ
Majoros Gusztáv, felkészítõ tanár Farkas
Balázs

Gödöllõ, Török–Vác, Kereskedelmi
Szakközépiskola 14:11 (8:3)
A Vác ellen ugyanaz a csapat játszott
mint az elsõ mérkõzésen. Góllövõk:
Lõrincz (5), Tímár (4), Kovács (3), Révész
Á.(2). Kitûntek: Szabó V., Kovács A.,
Révész Á., Lõrincz, Tímár

A kézilabda diákolimpia megyei döntõjében gödöllõi siker született. A Török
Ignác Gimnázium leány csapata nagyszerû
játékkal gyõzte le ellenfeleit és teljesen
megérdemelten jutott tovább az ország 24
legjobb csapata közé. A Pest megyei döntõrõl Farkas Balázs számolt be lapunknak.
Akárcsak tavaly a negyedik korcsoportban, most is másodikként jutottunk be a
négyes döntõbe. Innen szép nyerni felkiáltással, ismét megyebajnokok lettünk. A
kiírás szerint a döntõt ezúttal is keresztbe
játszással bonyolították le. A két csoport
elsõ helyezettje játszott a csoport
másodikakkal, majd a két vesztes a harmadik, a két gyõztes az elsõ helyért
mérkõzött. Az elsõ mérkõzés a miénk volt.
Az abonyiak pontveszteség nélkül
jutottak el a Dunakeszi gimnáziumban
megrendezett döntõbe. Mi sajnos két
zakót is beszereztünk az ide vezetõ úton.
Csapatunkból Deme Viki hiányzott, a
másik együttesbõl egy gólerõs átlövõ. A
tavalyi évben nem indítottunk csapatot
ebben a korosztályban, az Abony viszont
megszerezte a bajnoki címet.

Ezek után kellemes meglepetéssel
nyugtázhattuk, hogy a mérkõzés hetedik
percétõl kezdve gyakorlatilag egyesélyessé vált. Szigorú hatos falas vé delmünk keményen zárt, lerohanásaink
pedig rendre góllal végzõdtek. Ered ményesen támadtunk – hála lövõinknek –
így nem sok esélyt adtunk az ellenfélnek.
A második félidõt hét gólos elõnnyel
kezdtük. Ez lehetõvé tette, hogy a kezdõ
játékosok több pihenõt kapjanak, hiszen
gondolni kellett a döntõre. A cserék is jól
játszottak, tovább növelték az elõnyünket. Az eredmény teljesen reális, hiszen
minden téren jobbak voltunk.
A második mérkõzésen a Vác Kereskedelmi kõkemény csatában, egy góllal
verte a Cegléd Károlyi csapatát, így õsi
ellenfelünkkel ismét találkoztunk, ezúttal
a döntõben. A bronz meccsen – Ceg léd–Abony – a két csalódott csapat
küzdelmében a Cegléd nyert.
A megyei diákolimpia döntõjében
Gödöllõ–Vác összecsapás következett.
A meccs elején túl könnyedén indult
minden. A váciak fáradtabban mozogtak,
görcsösen játszottak. A mieink két gyors
lerohanással és öt falromboló átlövéssel hat
gólos elõnyre tettek szert. Védekezésünk
ismét kemény és magabiztos volt. Amikor
pedig az ellenfélnek sikerült egy-egy zárásbetörés után lövéshez jutni, akkor ott
mosolygott Szabó Vera és bravúros védéseivel tönkre zúzta a váci reményeket.
A második félidõben megpróbáltunk
ráülni az eredményre, ami majdnem
rosszul sült el. Az átlövéseink elszálltak,
szélrõl és lerohanásból is hibáztunk. A
végére szorossá vált a mérkõzés, hiszen a
váciak két gólra feljöttek. Szerencsére a
felzárkózás sokat kivett belõlük, és ezzel el
is lõtték a puskaporukat. Az utolsó
perceket kondícióval jobban bírtuk és
lelkesedében is felülmúltuk ellenfelünket.
Végeredményben teljesen megérdemelten
nyertünk a döntõben. Az országos elõdöntõ április elején lesz, ahol Budapest és
Nógrád megye bajnoka, valamint egy
második helyezett lesz az ellenfelünk.
-ót-

A GEAC férfi kosárlabdacsapatai tovább
folytatják nagyszerû szereplésüket. Az utolsó nyolc mérkõzésükbõl hetet megnyertek.
Az egyetemisták (GEAC I.) remek támadójátékuknak köszönhetõen mérkõzéseiken
80-90 pontot érnek el. A legutóbbi három
idegenbeli meccsükön biztosan gyõzték le
a vendéglátóikat. A KLÉBI-t harminc ponttal (88:58), a Monor Young együttesét
tizenöttel (92:77), a Pomáz ellen kicsit
kiengedve 82:73-ra nyer tek. A GEAC
második csapata a KLÉBI együttesét
fogadta és a fiatalokhoz hasonlóan sima
gyõzelmet aratott (96:75).

Diákolimpia városi selejtezõk
A III. korcsoportos fiúknál csak két csapat
nevezett a városi fordulóra (líceum, Szent
Imre). A két mérkõzés összesített eredménye alapján, kettõs gyõzelemmel a
Szent Imre Általános Iskola csapata jutott
tovább.
A lányoknál három forduló alapján döntötték el a továbbjutás kérdését. A II. korcsoportban a Hajós iskola csapata valamennyi
mérkõzését megnyerve végzett az elsõ
helyen. 1. Hajós 6 gyõzelem; 2. Török 3
gyõzelem; 3. Szent Imre gyõzelem nélkül.
A III. korcsopor tban szintén Hajós
gyõzelem született. 1. Hajós 6 gyõzelem;
2. Líceum 3 gyõzelem; 3. Szent Imre
gyõzelem nélkül.

Góliát
Március 15-én 8.30 órától nyolccsapatos
tornát rendez a Gödöllõi Góliát DSE a
Hajós iskola tornacsarnokában. A
meghívott, 1988-as születésû csapatok
között szerepel többek között a Vasas, a
Honvéd, a Szolnok és a Vác.

Kispályás labdarúgás
A Városi Kispályás Labdarúgó Intézõ
Bizottság Március 15. Kupa elnevezéssel
villámtornát rendez az egyetem szabadtéri
pályáin. A torna ideje: március 15., kilenc
órától, nevezési díj: 3000 Ft. Nevezési
határidõ és sorsolás: 03.13., 17 óra,
Polgármesteri Hivatal.
A helyi kispályásélethez kapcsolódó hír,
hogy a város kispályás bizottság idén is
megrendezi a hagyományos Fábián Zoltán
Emléktornát a gödöllõi csapatok részére. A
tor nát már ci us 26-án ren de zik, ne vez ni
március 15-ig lehet. g

Sport • 27

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 9.

Motocross

Kettõs gyõzelem a Castrol Kupán
asárnap Sóskúton rendezték meg az
V
Endurocross OB elsõ futamát. A rekordlétszámnak számító 120 indulót az
idõjárás nem fogadta kegyeibe – erõs szél,
esõ, hóesés, napsütés váltogatta egymást.
A Párizs–Dakar rali hangulatát idézõ
sóskúti kvarchomokbánya már nem elõször adott otthont ennek a rendezvénynek.
Az endurocross igen fiatal szakága a motorsportnak. A pálya hossza két-háromszorosa a motocross pályáénak, meredek
lejtõkkel, emelkedõkkel és erdei szakaszokkal tarkítva. A versenyen az gyõz, aki
két óra alatt a legtöbb kört teljesíti.
Ezen a hétvégén két gödöllõi versenyzõ
is rajthoz állt. Szekeres Sándor az old boy,
Szekeres Zsolt pedig az ifjúsági kategóriában bizonyult a legjobbnak. Sándor a rajt
után rögtön az élre állt, de a gyõzelemig
számtalan nehézséggel kellett megküzdenie, mivel a pályán egyszerre három kategória versenyzõi száguldoztak. A közel
száz induló nem úszta meg ütközések nélkül. Egy-egy nehezebb lejtõn szanaszét
heverõ motorok nehezítették a lejutást.
Külön izgalmat jelentett a táv felénél a
tankolás, amit gyorsan kellett végrehajtani
a kivívott pozíció megõrzése érdekében.

Ekkor Szekeres visszacsúszott a második
helyre, de a következõ körben visszaszerezte az elsõ helyet, és végül nagy fölénnyel nyerte a versenyt.
Az ifjúságiak rövidebb pályán harminc
percet motoroztak. Az itt induló Szekeres

Zsolt rajtja gyengébben sikerült, ami talán
annak tudható be, hogy új motorral vágott
neki a versenynek. Három kör után azonban felküzdötte magát az elsõ helyre. Innen
már nem volt kétséges ki nyeri a versenyt,
hiszen magabiztos versenyzéssel végig az
élen tudott maradni. A célba érkezéskor
több mint fél perc elõnnyel nyert. A nap végén apa és fia együtt örülhetett a családdal
a kettõs gyõzelemnek.
-szm-

Az idõsebb Szekeres átveszi a kupát

Repülés

Két rekord, egy Aranysas

formázó jelvény mellé öt óra repülés árát
kapta meg a kuratórium döntése értelmében
Antalfay Gábor, a békéscsabai Kvasz András Klub, és Tamás Ferenc, a Szegedi Repülõklub pilótája.

zombaton este, a Budapesti Mûszaki
S
Egyetem E épületében adták át a Magyar Repülõ Szövetség, valamint a támogató

Koleszár Edina és Polyák Gyula

szervezetek díjait az 1999-ben eredményesen szerepelt repülõknek; akik között a sportolókon kívül a katonai és utasforgalmi pilóták legjobbjai is elismerésben részesülnek. A
minden szakágban kiírt Magyar Köztársaság
Kupa helyezettjein kívül a szövetség díjazza
az egyéni rekordot teljesítõ sportolókat is.
Vá rosunk a tavalyi év ben a sik ló ernyõsök révén öregbítette a gödöllõi repülõsport hírnevét. Három nagyszerû eredmény megérdemelt jutalmát vehette át
Szabó Péter, az MRSZ siklóernyõs fõpilótája kezébõl az arra illetékes.
Szabóné Koleszár Edina tavaly húsvétkor repült nõi szabadtáv-rekordját (58 km,
Kartal–Jászladány) a hátralevõ nyolc hónapban megközelíteni sem tudta senki.

Nyert magasság-rekordot ért el Szabó Ernõ,
aki évközben a Gödöllõi Siklóernyõs Klubból a szintén gödöllõi RAIR Siklóernyõs
Szakosztályhoz távozott (2030 m, a magasság a starttól vagy a csörlõrõl való leoldástól számít). S végül, tavaly szeptember 12én, Magyarországon hatodikként teljesítette
az Aranysas minõsítés utolsó feltételét is
Polyák Gyula, aki az öt óra idõtartam és a
2000 m magasságnyerés mellé megrepülte
a 100 km-nél nagyobb távot is (108 km,
Hármashatárhegy–Magyarkeszi).
A rekordok mellett még egy gödöllõi vonatkozású esemény történt a díjátadáson:
idén elõször adták át a tavaly augusztus 20án, a dunakeszi repülõtéren villámcsapás következtében elhunyt fiatal vitorlázópilóta
szülei által alapított, Lányi Róbert Emlékalapítvány díjait két ifjú tehetségnek. Az oklevél, az ezüst plakett és a Pirat típusú gépet

(beric)
Fotó: a szerzõ
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REJTVÉNY

Hamvazószerda és Nagypéntek között megszívlelhetjük Madách Imre gondolatát is:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt levelezõlapon, március 14-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 7. szám rejtvényének megfejtése:
„A téli nap lehullva már, / Elcsendesült a
tengerár. / Éhes, fagyos nyulacska jár / a
kert alatt.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait
nyerték: Sas István, Hegy u. 19/a. (1000 Ft).;
Szász Gábor, Kölcsey u. 16. (600 Ft).; Szabó
Józsefné, Szõlõ u. 14. I/5. (500 Ft).; Molnár
Antalné, Kazinczy krt. 11. III/13. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Dobay Orsolya, Hunyadi u. 40.;
Buzás Gábor, Szabadság u. 113/a. g
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