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A ma gyar lo vas em ber; a
lo vas em be rek leg több je
pe dig ter mé sze té nél fog va
kon zer va tív: tisz te li elõ de -
it, ha gyo má nya it. Ugyan -
ilyen fon tos a ha gyo má -
nya in kat „meg tes te sí tõ”
jel ké pek tisz te le te és meg-
õr zé se is: a zász lóé, a tár -
gyi em lé ke ké. Ezek mind-
mind hoz zá já rul hat nak ah -
hoz, hogy az el múlt öt ven
év nem zet rom bo lá sá ból
ta lán ki gyógy ul jon egy szer
a ma gyar – mond ja Bucsy
Lász ló ál lat or vos, a
Gödöllõi Lo vas Sport- és
Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
tú ra lo vas szak osz tá lyá nak
ve ze tõ je. Az egye sü let tag -
jai, a töb bi gödöllõi és kör -
nyék be li lo vas sal együtt,
fel vo nu lás sal és ko szo rú -
zás sal tisz te leg tek 1848
em lé ke elõtt. (2–6. oldal)

Ünnep lóháton,
hóesésben
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Már ci us 15-e lap zár tánk utánra esett
az idén, így kü lön örül het tünk an nak,
hogy nem ze ti ün ne pünk idei el sõ
gödöllõi ren dez vé nyét szom ba ton tar -
tot ták: a Gödöllõi Lo vas Sport és Ha -
gyo mány õr zõ Egye sü let em lé ke zett
meg lo vas fel vo nu lás sal és ko szo rú -
zás sal az 1848-iki for ra da lom ról és
sza bad ság harc ról.

Az idõ já rás – fi no man szól va – nem
ked ve zett a lo va sok nak. Ko rán reg gel
még csak az ala csony fel hõk és a met szõ
szél ri o ga tott, de tíz órá ra, ami kor a fel -
vo nu lók gyü le kez ni kezd tek a kas tély
park já ban, már sû rû pely hek ben esett a
hó. Több meg hí vot tat el is ri asz tott ez a
kö rül mény, en nek el le né re negy ven öt
lo vas gyûlt össze vá ros unk ból és a kör -
nyék rõl: Isaszegrõl, Mo gyo ród ról,
Szilasligetrõl, Veresegyházról. Gödöllõt
a ven dég lá tó kon kí vül a Sisi El sõ Ma -
gyar Nõi Lovaregylet öt, kor hû ru há ban
pom pá zó úr höl gye, a szá rí tó pusz tai Ár -
pád Vé re Lovasiskola két íjas-teg zes õs -
ma gyar ja, a GATE Lo var da egy lo va sa,
va la mint a rend õr ka pi tány ság Veres -
egyházon ál lo má so zó lo vas jár õre kép -
vi sel te. A há ta sok négy fo ga tot fog tak
köz re, ame lyek a ven dé ge ket szál lí tot -
ták. Sza bó Gé za, a Pi ac Kft. ügy ve ze tõ je
dísz hin tó ján a Vá ros há zát kép vi se lõ Six
Edit és Fá bi án Zsolt al pol gár mes te re ken
kí vül özv. Csellár Gáborné sze ni or lo vas
és Holzmann Lász ló ügy véd uta zott;
Ambrózy Ár pád vadászkocsiján ka pott
he lyet Orove Szil via, a dísz hin tó tu laj -
do no sá nak ne je, va la mint tu dó sí tónk.

A GLSE fel vo nu lá sa már ci us 15-e tisz te le té re

Ün nep ló há ton,
Két li pi cai fo gat kép vi sel te a Szilvás -
váradi Ménesgazdaságot, amely nek
igaz ga tó ja, Dallos An dor egy kor a
gödöllõi egye te men vég zett, és most
öröm mel küld te el a négy gyö nyö rû
szür két a fel vo nu lás ra.

Fél ti zen egy kor Bucsy Lász ló ál lat or -
vos, a GLSE Tú ra- és Sza bad idõ Szak -
osz tá lyá nak ve ze tõ je sza vá ra sor ba ren -
de zõd tek a fel vo nu lók. Az egyik „leg ré -
geb bi” gödöllõi lo vas, Hrustinszky Fe -
renc ve ze té sé vel, két tisz te let kör után a
kas tély temp lom elõtt for dul tak rá a hár -
mas út ra, hogy a Dó zsa György úton és
a Sza bad ság té ren át a Pe tõ fi tér re vo nul -
ja nak. (Itt em lít jük meg, hogy a rend -
õrök és köz te rü let-fel ügye lõk rend kí vül
szak sze rû biz to sí tá sá nak kö szön he tõ en,
a me net a leg ki sebb fenn aka dás nél kül
jár ta be a vá ros t.)

Pe tõ fi Sán dor szob ra elé ér kez ve az
ün nep lõk min de nek elõtt el éne kel ték a
Him nuszt. Perényi Mik lós, a GLSE el -
nö ke rö vid be széd ben em lé ke zett meg a
for ra da lom hõ se i rõl, a ha gyo má nyok
tisz te le té nek fon tos sá gá ról, majd a lo va -
sok és a vá ros kép vi se lõi meg ko szo rúz -

Ün nep ló há ton,
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hó esés ben

ták a köl tõ szob rát. A meg em lé ke zés a
Kos suth-nó ta hang ja i val ért vé get.

Ezu tán a me net a Kos suth La jos ut cán
ke resz tül az Er zsé bet park ba vo nult, ahol
tisz te let kört írt le a Habs bur gok „ma -
gyar” ki rály né ja (és a fér fi a kat meg szé -
gye ní tõ lo vas) szob ra és a Szent Ko ro na
em lék mû ve kö rül. In nen a fo ga tok a
Táncsics Mi hály út fe lé ke rül tek, míg a
lo vag lók az er dõn ke resz tül ve ze tõ rö vi -
debb úton cé loz ták meg a Szentjakabi
Va dász há zat. Az idõ já rás ed dig re tel je sen

el dur vult, két cen ti hó föd te a va dász há -
zat és az er dõt, mi re a csont tá fa gyott fel -
vo nu lók oda ér tek; jól esett hát a né mi lé -
lek me le gí tõ és po gá csa, ami vel ven dé gül
lát ták õket. A lo va kat kí mé len dõ, in nen
már nem is men tek to vább, ha nem au tók -
kal haj tot tak át a re pü lõ tér re, ahol a
prog ram be fe je zé se ként fe hér asz tal, fi -
nom mar ha pör költ-ebéd és bor mel lett
be szél get ve fe je zõ dött be a prog ram

M. B.
Fotók: a szerzõ

hó esés ben



Bucsy Lász ló ál lat or vos, a Gödöllõi
Lo vas Sport és Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let Tú ra- és Sza bad idõ Szak -
osz tá lyá nak ve ze tõ je a fel vo nu lás
után nyi lat ko zott la punk nak.

– Jól le het egye sü le tünk a je len le gi for -
má já ban csak egy éve mû kö dik, még is
el mond ha tom, hogy több év ti ze des ha -
gyo má nyai van nak: az ala pí tó ta gok egy
ré sze im már har minc éve lo va gol
együtt.

– Pe dig egy idõ ben ez nem volt di vat
Ma gya ror szá gon…

– Sõt! Már ele ve fer de szem mel néz -
tek ar ra, aki lo vat tar tott; plá ne, ha az
nem igásállat volt. Ha meg az il le tõ vet te
a bá tor sá got, és vé gig lo va golt az ut cán,
hát majd hogy nem a pisz to lyuk hoz kap -
tak a rend õrök. És né hol nem csak majd -
nem: idén, ugye, el lo va gol tunk a
Szentjakabi va dász ház hoz – ha ezt ez -

elõtt húsz év vel, a va dabb ká dá ri érá ban
meg pró bál tuk, elõ for dult, hogy csõ re töl -
tött pus kát fog tak ránk az er dé szek.

– Még is lo va gol tak?
– Per sze. A ma gyar lo vas em ber; a lo -

vas em be rek leg több je pe dig ter mé sze té -
nél fog va kon zer va tív: tisz te li elõ de it,
ha gyo má nya it. Ami ó ta a gödöllõi Ál lat -
kór ház ban dol go zom ál lat or vos ként, az -
óta dí szí ti ot ta ni szo bám fa lát egy tö rött
ju rá tus kard, nem ze ti szí nû sza lag gal át -
köt ve. Így az a sze ren cse ért, hogy tíz

év vel ez elõtt ne -
kem és tár sa im -
nak nem kel lett
m e g  v á l  t o z  -
nunk…

– Ak ko ri ban
is ko szo rúz tak?

– A nyolc va -
nas évek, a dik -
ta tú ra „vé gé nek
kez de te” óta
min den év ben.

A hi va ta los ün nep ség
elõtt egy nap pal össze -
áll tunk – né gyen, öten,
aki mert –, egy ko szo -
rút kö töt tünk a nye reg
mö gé, és oda lo va gol -
tunk a Pe tõ fi-szo bor -
hoz. Ha zud nék, ha azt
mon da nám, hogy nem
vol tunk be re zel ve.
Nem tud hat tuk, mi fog
tör tén ni. Kör ben ott áll -

tak a rend õrök, mi meg vo nal ba, ka lap
le, fõ haj tás, ló ról, ko szo rú zás, fõ haj tás és
el lo va gol tunk. Vé gül is nem bán tot tak,
ak kor már nem mer tek bán ta ni. S ez így
ment év rõl-év re.

– Az tán el jött a rend szer vál tás.
– Igen, és a lo vas sport las san vissza -

kap ja az õt meg il le tõ he lyet a tár sa da -
lom ban. Ma gam, mint már em lí tet tem,
kon zer va tív em ber va gyok, ami ó ta az
esze met tu dom. Ta lán ezért is tu dok
együtt él ni azok kal – már mint a lo vas -
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Húsz éve koszorúznak a gödöllõi lovasok

Talán egyszer meggyógyul a magyar



sport ban –, akik an nak elõt te akár még
ül döz tek is a nézeteimért. Úgy gon do -
lom, nem aka rok hoz zá juk ha son ló len -
ni… Így a GLSE ren dez vé nyei nyi tot tak
bár ki elõtt, aki a lo vag lást sze re ti és mû -
ve li. Egye sü le tünk an nak ide jén azok ból
ala kult meg, akik kel év ti ze dek óta össze -
köt a kö zös szen ve dély. Tisz tel jük is elõ -
de in ket, a köz vet len elõ dö ket is; akik bõl

idén feb ru ár ban, a lo vas bá lon töb be ket
sze ni or tag gá avat tunk. Ugyan ilyen fon -
tos a ha gyo má nya in kat „meg tes te sí tõ”
jel ké pek tisz te le te és meg õr zé se is: a
zász lóé, a tár gyi em lé ke ké. Ezek mind-
mind hoz zá já rul hat nak ah hoz, hogy az
el múlt öt ven év nem zet rom bo lá sá ból ta -
lán ki gyógy ul jon egy szer a ma gyar.

– A lo vas fel vo nu lás érin tet te Sisi
szob rát is; a for ra dal mat le ve rõ csá szár
feleségéét.

– Az igaz ság hoz
hoz zá tar to zik, hogy
a fõ cél a Szent Ko -
ro na-em lék mû volt.
De nem szé gyel lem,
hogy Er zsé bet ki -
rály né elõtt is tisz te -
leg jek, még akár
már ci us 15-én is.
Száz öt ven év telt el
az óta, és ez alatt sok
min den meg vál to -
zott – hogy mást ne
mond jak, volt egy
ki egye zés. Sisi sze -
mé lyé nek azon ban
nem kel lett száz öt -
ven év. Lo vas em -

ber ként a fér fi a kat meg szé gye ní tõ tudású
lo vas hölgy re em lé ke zünk. Gödöllõiként
ar ra, mennyi re sze ret te vá ros un kat, ar ra,
hogy itt tu dott csak iga zán meg nyu god ni.
Ma gyar ként pe dig ar ra, hogy õ, ba jor lé té -
re, ma gyar ki rály né volt az oszt rák Habs -
bur gok trón ján. Min den kép pen mél tó hát a
tisz te le tünk re és a há lánk ra.

Ma gyar Ber ta lan
Fotók: a szerzõ
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Már ci us 8-án Szendrõ Pé ter, a Szent
Ist ván Egye tem rek to ra az or szá gos
és a szak saj tó ré szé re tar tott tá jé koz -
ta tást az in téz mény gödöllõi szék he -
lyén. A Szent Ist ván Egye tem ez év ja -
nu ár el se jén jött lét re a Gödöllõi Ag -
rár tu do má nyi Egye tem, az Ál lat or vos-
tu do má nyi Egye tem, a Ker té sze ti és
Élel mi szer ipa ri Egye tem, az Ybl Mik -
lós Mû sza ki Fõ is ko la és a Jász be ré nyi
Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la egye sü lé sé vel.

Ez a fel sõ ok ta tá si in téz mény há rom nagy
múl tú egye tem és két nagy múl tú fõ is ko -
la szö vet sé ge a ma gyar vi dék fel emel ke -
dé sé ért – hang sú lyoz ta be ve ze tõ jé ben
Szendrõ Pé ter. A gödöllõi köz pon tú
egye tem tíz ka ra hat te lep he lyen ta lál ha -
tó. Az in téz mény kör nye ze té ben har minc
aka dé mi kus dol go zik, az egye te mi tan -
árok és do cen sek szá ma több mint há -
rom száz. A hu szon négy ezer di ák szá má -
ra ezer öt száz tan tár gyat hir det nek fél -
éven ként, a posztgraduális kép zé sek kel
együtt har minc hét önál ló dip lo ma meg -
szer zé sé re van le he tõ ség. Az in téz mény
je len tõs sze re pet tölt be a tu do má nyos

kép zés ben is: a doktoranduszok szá ma
hat száz öt ven.

A jö võt vá zol va Szendrõ Pé ter azt tar -
tot ta a leg fon to sabb nak, hogy el sõ sor ban
a fe jek ben jöj jön lét re az egy sé ges egye -
tem. A fej lesz tés nek óri á si tar ta lé kai van -
nak – ezek azon ban el sõ sor ban szel le mi -
ek: a ma gyar fel sõ ok ta tás fej lesz té sé nek
anya gi for rá sa a vi lág ban ki köl csön. Az
egye tem ter ve zi a hall ga tói lét szám meg -
két sze re zé sét, ezen be lül azon ban fon tos -
nak tart ják a fõ is ko lai és a rö vi debb ide jû
kép zést is.

A Szent Ist ván Egye tem rek to ra vé gül
az ok ta tás és ne ve lés cél ki tû zé se it fog lal -
ta össze:

– Az át struk tu rá ló dó vi dé ki élet jó
alap kép zést kö ve tel tõ lünk; ru gal mas ság -
ra kell ne vel nünk a hall ga tó kat. Az a
szán dé kunk, hogy nyel ve ket tu dó, az or -
szá got és a vi lá got ér tõ, egész sé ges, fi zi -
ka i lag is küz dõ ké pes, kul tu rált és eti kus
ma ga tar tá sú em be rek ke rül je nek ki egye -
te münk rõl, a ma gyar tár sa da lom egé szé -
ért.

R. G.
Fo tó: Ba lázs Gusz táv
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A ma gyar vi dék fel emel ke dé sé ért
Saj tó tá jé koz ta tó a Szent Ist ván Egye te men

Hi va ta los orosz ka to nai meg fo gal ma zás sze -

rint vé get ért Csecsenföldön a had mû ve le tek
ka to nai sza ka sza, most már csak a rend õr -
sé gi és a be lü gyi ala ku la tok fel ada ta a hely -
zet kon szo li dá lá sa, a még el len ál ló mu zul -
mán fegy ve re sek meg sem mi sí té se. A hely -
zet azon ban nem ilyen egy sze rû,
Csecsenföld túl nyo mó ré sze va ló ban orosz
kéz re ke rült, de a har cok nak ko ránt sincs vé -
ge, a nyílt há bo rút fel vált ja a par ti zán há bo rú
idõ sza ka (ha son ló szi tu á ci ó ba már ke rült
Moszk va az 1979–89 kö zött tar tó af ga nisz -
tá ni há bo rú kap csán), mely hosszú, el hú zó -
dó konf lik tust ered mé nyez het. Er re pél da a
múlt hé ten vég re haj tott cse csen raj ta ütés,
ami ben né hány perc alatt 20 be lü gyi ka to na
vesz tet te éle tét, 35 pe dig meg se be sült. Bo -
nyo lít ja a hely ze tet, hogy Oro szor szág nak
nincs meg fe le lõ stra té gi á ja a ho gyan to -
vább? kér dé sé vel kap cso lat ban, nem lát ni
tisz tán, hogy a te rü let el fog la lá sa után mi lyen
mó don kí ván ja a bé két meg te rem te ni. 

A há bo rú ta valy ok tó ber ben rob bant ki,
mi u tán két he tes lé gi csa pás-so ro zat után az
orosz had se reg meg kezd te ún. „biz ton sá gi
öve ze tek” lét re ho zá sát az észak-ka u ká zu si
tar to mány ban. A had mû ve le tek re az au gusz -
tu si da gesz tá ni mu zul mán be tö rés (rend kí vül
sú lyos har cok után si ke rült csak a vahhabita
har co so kat ki szo rí ta ni) il let ve a szep tem be ri
oroszországi la kó ház rob ban tá sok, me lyek
majd 300 ha lot tat kö ve tel tek és vég re haj tá -
sá val a csecseneket vá dol ták meg (jo go san
vagy jog ta la nul, nem tud ni), szol gál ta tott
ürü gyet Jel cin el nök szá má ra, aki a „ter ro riz -
mus fész ké nek” ne vez te Csecsenföldet. Az
of fen zí va el sõ sza ka sza vi szony lag gyor san
vé get ért, a több szö rös em ber- és ha di tech -
ni kai fö lény ben lé võ orosz erõk könnyen el -
fog lal ták az észa ki sík vi dé ket il let ve az itt ta -
lál ha tó na gyobb te le pü lé se ket (Gudermesz).
A há bo rú má so dik sza ka sza már jó val vé re -
sebb és hosszabb tar tó har co kat ered mé -
nye zett: a cse csen fõ vá ros, Groznij ost ro ma
1999 no vem be ré nek vé gé tõl egé szen 2000
feb ru ár já ig tar tott, mely nek so rán a vá ros a
föld del vált egyen lõ vé. Az orosz ala ku la tok
vesz te sé gé rõl csak koz me ti ká zott ada tok
van nak (a had mû ve le ti kör zet bõl gya kor la ti -
lag min den új ság író vagy se gély szer ve zet ki
van tilt va), de így is ez res nagy ság ren dû a
ha lot tak és a se be sül tek szá ma. Ezu tán kö -
vet kez he tett a had já rat har ma dik sza ka sza,
mely so rán a he gyek be vissza hú zó dott cse -
csen ala ku la tok meg sem mi sí té sé re ke rült

Kaukázus:

KITEKINTÕ

Szendrõ Péter és Prém Krisztina, az egyetem sajtószóvivõje

Végtelen erõszak?



Studniczky Fe renc, a Hungaroring Rt.
ve zér igaz ga tó ja volt a Gödöllõ és Kör -
nyé ke Re gi o ná lis Tu risz ti kai Egye sü let
vál lal ko zói bi zott sá ga leg utób bi ülé sé -
nek ven dé ge. A For ma 1-es fu ta mok -
nak ott hont adó pá lya ve ze tõ je nem
ha gyott két sé get: kész az együtt mû kö -
dés re az egye sü let tel an nak ér de ké -
ben, hogy kul tu rál tabb ál la po tok fo -
gad ják a ka pu kon kí vül a kö zön sé get.

A rész vény tár sa ság és az egye sü let kö -
zött már ko ráb ban tár gya lá sok kez dõd tek
egy mun ka szer zõ dés meg kö té sé rõl.
Perna Pál tól, az egye sü let fel ügye lõ bi -
zott sá gá nak el nö ké tõl meg tud tuk: a part -
ne rek kö zös ér de kük nek tart ják azt, hogy
az ed di gi ek nél szín vo na la sab ban fo gad -
ják a ver seny re ér ke zõ ket és olyan prog -
ra mo kat kí nál ja nak szá muk ra Mo gyo ró -
don, ame lyek tar tal ma sab bá te szik itt lé -
tü ket. Az egye sü let in for má ci ós pa vi lont

ál lít hat majd fel, ahol fel hív ják az ér dek -
lõ dõk fi gyel mét a tér ség lát ni va ló i ra a ki -
rá lyi kas tély tól a szá rí tó pusz tai hon fog la -
lás ko ri lovasbemutatókig. Le he tõ sé get
kí nál nak ar ra is, hogy a kü lön bö zõ prog -
ra mok szer ve zõi a hely szí nen ér té ke sít -
hes sék ide gen for gal mi aján la ta i kat.

Az elõ zõ e ken túl köl csö nö sen és in -
gye ne sen sze re pel te tik egy más anya ga it
az egye sü let és a Hungaroring Rt. ki ad -
vá nya i ban, il let ve a kü lön bö zõ ki ál lí tá so -
kon és vá sá ro kon. Studniczky Fe renc a
vál lal ko zói bi zott ság ülé sén azt is el -
mond ta, hogy na pi kap cso lat ban van nak
a Mogyoródi Pol gár mes te ri Hi va tal lal.
Vé le mé nye sze rint ha tá ro zott mun ká val
há rom év alatt a szük sé ges mér ték re fej -
leszt he tõ a Hungaroring kö rü li inf rast -
ruk tú ra. Az új ve zér is igyek szik job ban
ki hasz nál ni a pá lya üres nap ja it tesz te lés -
tõl a kon cert ipa ri hasz no sí tá sig.

G. B. 
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Közösen a Hungaroringrõl
Tesztfutamok, koncertipar…

Már ci us 7.
A dél utá ni órák ban Gödöllõn, a
Kandó Kál mán ut cá ban is me ret len
tet te sek fel tör tek egy Su zu ki sze -
mély gép ko csit. Az el kö ve tõk egy
tás kát és sze mé lyi ira to kat vit tek el.
A lo pá si kár 230 ezer fo rint.

Már ci us 10.
Ke re pe sen az ócskavastelepen ér tek
tet ten két he lyi la kost, akik au tó al -
kat ré sze ket akar tak el ad ni 50 ezer
fo rin tért. A ki hall ga tá son de rült ki,
hogy a két zse ni egy va do na túj Sko -
da Feliciát lo pott el és sze dett szét,
és en nek da rab ja it pró bál ták mé lyen
áron alul ér té ke sí te ni.

Gödöllõn, az Eperjesi ut ca egyik
csa lá di há zá ba az ab la kon ke resz tül
ha tol tak be is me ret len sze mé lyek, és
on nan 180 ezer fo rint ér té kû arany
ék szer rel tá voz tak.

Már ci us 11.
Is mét be tör tek az aszó di Adi das bolt -
ba. Az is me ret len el kö ve tõk 10 mil -
lió fo rint ér ték ben kü lön bö zõ sport -
ru há za ti cik ke ket tu laj do ní tot tak el.

Herr Blau

Feliciából ócskavas

RENDÕRSÉG

sor. A feb ru ár vé gén el fog lalt utol só mu zul -
mán erõ dít mény, Satoj eles té vel hi va ta lo san
vé get ér tek a had mû ve le tek. Most már csak
a szét szórt fegy ve res cso por tok fel de rí té se
(szá muk kb. 3-5 ezer le het) és fel szá mo lá sa
vár az orosz csa pa tok ra. Ez a fel adat azon -
ban jó val ne he zebb nek ígér ke zik mint az azt
meg elõ zõ egész há bo rú. A 10-12 fõs nagy
moz gé kony sá gú osz ta gok ba tö mö rü lõ, ön -
ma gu kat gyak ran ci vil nek ál cá zó, hely is me -
ret tel ren del ke zõ csecsenek akár éve kig ge -
ril la há bo rút foly tat hat nak, fel té ve ha nincs
va la mi lyen komp ro misszu mos meg egye zés.
A har co ló fe lek kö zött azon ban egye lõ re
nincs meg sem a szán dék, sem az aka rat a
vál ság po li ti kai le zá rá sá ra és a fegy ve res
össze csa pá sok be szûn te té sé re. Ta lán a már -
ci us 26-ikai orosz el nök vá lasz tá sok után
vál to zik a hely zet.

Fábus

KITEKINTÕ

Pén te ken a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély dísz ter mé ben vá ros unk köz éle ti sze mé lyi sé ge i nek
rész vé te lé vel ké szült a nép sze rû Fõ tér cí mû te le ví zi ós mû sor. A fel vé te len je len volt
Habs burg György is, aki ké pün kön Gémesi Györggyel be szél get.

Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Fõ tér! Felvétel!



Már ci us 8-án a kör nyék ide gen for gal mi szak em be -
re it tá jé koz tat ták a Ga lé ria Ét te rem ve ze tõi. A
Gödöllõ köz pont já ban ta lál ha tó ven dég lõ je len tõ sen
bõ vült ta valy ok tó ber ben: aze lõtt negy ven sze mélyt
fo gad hat tak, az újabb ter mek nek kö szön he tõ en
azon ban most már egy szer re het ven négy ven dég
is he lyet fog lal hat. A szo lid íz lés sel be ren de zett, ki -
sebb bel sõ te rek az ott ho nos ság ér ze tét kel tik a vá -
ros köz pont for ga ta gá ból be té rõ ben. A ki tû nõ kony -

ha nem szo rul kü lön di csé ret re, de azt ke ve sen
tud ják, hogy hely ben ké szül nek a cuk rá sza ti ter mé -
kek is. Az ét te rem ben rend sze re sen tar ta nak bá lo -
kat, érett sé gi ta lál ko zó kat és más ren dez vé nye ket.
Ko vács Lász ló és Kisbenedek Ró bert vé gül ar ról
tá jé koz tat ta a meg je lent szak em be re ket, hogy a
Ga lé ria Ét te rem öt szo bás pan zi ót is üze mel tet itt, a
vá ros szí vé ben. A szo bák egy ré szé hez sa ját für dõ -
szo ba csat la ko zik. (x)
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Március 18-19. Dr. Bucsy László,
Állatkórház. Tel.: (30) 9602-795. g

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Már ci us 13-19-ig Kí gyó Patika
Gá bor Á. u. 3. Tel.: 430-069. g

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A Pacem In Utero Egye sü let, a Ke -
resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge,
va la mint a Mag zat vé dõ Tár sa ság
élet vé dõ de monst rá ci ó ra vár min den -
kit már ci us 25-én, dél után 5 órá tól a
bu dai vár ban lé võ Szent Ist ván-szo -
bor hoz, ahol 65 ezer mé csest  gyúj-
tanak az 1999. év ál do za ta i ért. A fel -
szó la lók kö zött ta lál juk Bí ró Lász ló
katolikus, He ge dûs Ló ránt re for má -
tus püs pö köt, Balczó And rást, Job bá -
gyi Gá bort, Keller mayer Mik lóst,
Paksy Má ri át és Osztie Zol tánt.

Életvédõ demonstráció

FELHÍVÁS

Galéria étterem és panzió

Gödöllõ Vác
Bur go nya (zsák, Ft/kg) 38 40
Bur go nya (Ft/kg) 45 48
Sárgarépa (Ft/kg) 88 98
Fehérrépa (Ft/kg) 370 300-360
Zöldpaprika (Ft/db) 25 25
Paradicsom (Ft/kg)198-480 -
Káposzta (Ft/kg) 58 48-50
Kelkáposzta (Ft/kg) 68 68-70
Fokhagyma (Ft/kg) 198 200
V. hagyma (Ft/kg) 58 70
Lila hagyma (Ft/kg) 88 90-96
Méz 670 650-750
Akácméz (Ft/kg) 880 800-880
Dióbél (Ft/kg) 980 -
Alma (Ft/kg) 98-120 58-148
Körte (Ft/kg) 260 278-300
Mandarin 220 150-200
Citrom (Ft/kg) 168 180-198
Narancs (Ft/kg) 118-138 120
Grapefruit (Ft/kg) 230 230-250
Banán (Ft/kg) 168-188 200
Kiwi (Ft/tálca) 188 200
Gomba (Ft/kg) 198-340 200-350

PIAC

Korai villámlás – bõséges esztendõ

Múlt csü tör tö kön dél után a vi ha ros szél lel ér ke zõ hi deg front ból pil la na tok alatt ha tal mas
zi va tar ke re ke dett Bu da pest tér sé gé ben, így vá ros unk ban is. A jú li us ra em lé kez te tõ fel -
hõ sza ka dás még a köz le ke dés ben is fenn aka dást oko zott. Re mél jük, be vá lik a né pi
meg fi gye lés, mi sze rint a ko rai vil lám lás bõ sé ges esz ten dõt je lent. Ké pünk
Máriabesnyõn, a vi har elõt ti pil la na tok ban ké szült. Fotó: Magyar Bertalan
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) pá lyá za tot hir det a Gödöllõn, a Táncsics Mi hály ut ca 5. szám alatt fek võ
in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re. Az in gat lan is mer te té se:

A Táncsics M. u. 5. szám alatt fek võ, 644 hely raj zi szá mú, sport te lep meg ne ve zé sû, 5236 m2 te rü le tû te her men tes in gat lan
Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi.

Az in gat lan összközmûves te rü le ten fek szik. A Táncsics M. ut cá ban víz, elekt ro mos ener gia, gáz, szenny víz és te le fon köz mû vek ta lál ha tó ak.
Az in gat lan ra csak a víz köz mû ke rült be kö tés re.

Az in gat lan irányára: (sport, rek re á ci ós, va la mint ezt ki egé szí tõ ven dég lá tás vál lal ko zá si cé lú fel hasz ná lás ese tén: 21 000 000 Ft, (sport szer -
ve zet Gödöllõ Vá ros Sport kon cep ci ó já ban tá mo ga tott nak el fo ga dott te vé keny sé ge ese tén: 13 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának feltétele: a vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia
Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tó a Vá ros há za II. eme let 227. szá mú he lyi sé gé ben ve he tõ át.

Az ér dek lõ dõk ré szé re rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tol nai Ka ta lin (Vá ros há za II. eme let 227. sz. he lyi ség).
Te le fon: 28/420-411/153, 28/410-245, te le fax: 28/410-186

Az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: Gödöllõ, Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.), Va gyon gaz dál ko dá si Iro da, 227. szá mú he lyi ség ben,

Tol nai Ka ta lin fõ mun ka társ nak, 2000. áp ri lis 26. 15.00 órá ig

Pályázati hirdetmény

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak La kos ság szol gá la ti Iro dá ja ér te sí ti a vá ros la kos sá gát,
hogy a kör ze ti ál lat or vos Gödöllõ vá ros ban az ebek 2000. évi ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sát az aláb bi idõ pont ok ban vég zi.

Eboltási idõ pont ok 

2000. már ci us 21. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 25. szom bat, 8–10 órá ig, gr. Te le ki tér
2000. áp ri lis 4. kedd, 15–17 órá ig, Köz tár sa ság u. és Pre mont rei sa rok
2000. áp ri lis 8. szom bat, 8–10 órá ig, Blahai strand
2000. áp ri lis 11. kedd, 15–17 órá ig, Prés ház
2000. áp ri lis 15. szom bat, 8–10 órá ig, Máriabesnyõ–Klapka u. sa rok

A pót ol tás idõ pont ja és he lye: 2000. áp ri lis 29. szom bat 8–10 órá ig Vá sár tér. Az ol tás dí ja: 500 Ft.

Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók le ad hat ják azon ebe ket, ame lye ket tar ta ni to vább nem akar nak.
A le adott ebek ál lat ott hon ba szál lí tá sá ról a VÜSZI Kht. gon dos ko dik.

Fel hív juk az ebtulajdonosok fi gyel mét, hogy – a tu do má nyos-ku ta tá si
és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti cél ból tar tott ál la tok ki vé te lé vel – a tu laj do nos
vagy tar tó ja kö te les éven ként – a há rom hó na pos kort el ér te ket har minc
na pon be lül, majd hat hó na pon be lül is mé tel ten – a sa ját költ sé gé re ha tó -
sá gi ál lat or vos sal ve szett ség el len be ol tat ni.

A nagy tes tû ebe ket pó rá zon és száj ko sár ral kell az össze vont
eboltásokra elõ ve zet ni, en nek hi á nyá ban az ál lat or vos az ol tást meg fog ja
ta gad ni.

Az eboltás – az ál lat tu laj do nos kü lön sze mé lyes meg ren de lé sé re – az
ál lat tar tá si he lyén is el vé gez he tõ, az ol tás és ki szál lás költ sé ge it az ebtu-
lajdonosnak az ál lat or vos ré szé re meg kell fi zet ni. Ugyan csak az ál lat tu -
laj do nos kö te les fi zet ni az eboltás tel jes költ sé ge it, amennyi ben az eb ve -
szett ség el le ni kö te le zõ vé dõ ol tá sa a fen ti ek ben meg je lölt idõ pont ok ban
és he lyen il let ve leg ké sõbb a pót ol tás so rán szer ve zet ten nem tör té nik
meg, vagy az eb a há rom hó na pos kort év köz ben töl töt te be.

A vá rosi gyep mes ter a vé dõ ol tás alól el vont ebet – mint em ber re
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes, va la mint az ál lat ál lo mány egész sé -
gét ve szé lyez te tõ be teg, vagy be teg ség re gya nús ál la tot – kár ta la ní tás

nél kül össze fog ja gyûj te ni, és el fog ja pusz tí ta ni.
Az eboltás al kal má val az ál lat tar tó ré szé re sor szám mal és Gödöllõ fel -

irat tal el lá tott bi lé tát adunk át, amely iga zol ja a ve szett ség el le ni ol tás
meg tör tén tét. Ezt a bi lé tát az eb nyak ör vén kell el he lyez ni. Az 1999. év -
ben ki adott li la bi lé ták 2000-re már nem ér vé nye sek. Az ebek nyil ván tar -
tá sa a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a bi lé ta sor szá ma alap ján tör té nik. Bi lé ta
nél kül köz te rü let re ju tott ebet a gyep mes ter be gyûj ti és a gyep mes te ri te -
lep re szál lít ja.

Ha az eb el ve szett, el pusz tult, vagy más tu laj do nos hoz ke rült, kér jük, hogy
ezt az ál lat tar tó je lez ze a Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti Iro dá ján.

A sor szám mal el lá tott bi lé ta el vesz té se ese tén is az el vesz tés té nyét kér -
jük je lez ze az ál lat tar tó azért, hogy új bi lé tá val lás suk el az ebet.

Akik már 2000. év ele jén be ol tat ták ve szett ség el len a tu laj do nu kat ké -
pe zõ ebet, azok szin tén a La kos ság szol gá la ti Iro dán ve he tik át a bi lé tát az
ol tá si iga zo lás be mu ta tá sát kö ve tõ en.

Kér jük, hogy a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra az ebtulajdonosok hoz zák
ma guk kal az eboltási iga zo lást.

Az eboltás költ sé ge össze te võ dik: az eboltás dí já ból, az ol tó anyag árá ból,
az ol tás hoz fel hasz nált tûk, fecs ken dõk, fer tõt le ní tõ szer, va la mint a ki szál lás
hi va ta los költ sé gé bõl és a dí jat, ol tó anya got ter he lõ 12%-os áfá-ból.

Homa Ibo lya, La kos ság szol gá la ti Iro da ve ze tõ je,

Felhívás

Fi gye lem!
Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti az érin tet te ket, hogy el ké szült

a volt „Szi la-ma jor” te rü le té nek
sza bá lyo zá si ter ve és he lyi épí té si sza bály za ta. Az ér dek lõ dök a ter vet a Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti, va la mint Fõ épí té szi Iro dá ján te kint -

he tik meg. Kér jük, hogy vé le mé nye i ket és ész re vé te le i ket 2000. áp ri lis 5-ig tegyék meg.
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GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig, pizzéria
sö rö zõ 14–01-ig). Már ci us 18., pén tek:
haj na lig tar tó bu li Crazy Tég lá val. Már ci us
19., szom bat: Meg le pe tés. Hét fõn ként: bu li
BanD.J.-vel, szer dán ként: mu lat ság min -
den ki nek. A szom ba ti kon cer tek után zúz da
D.J. At ká val. Már ci us 25., szom bat: United
kon cert. Ezen kí vül pizzéria és sö rö zõ a hét
min den nap ján 14-tõl haj na li 2-ig. g

Mû ve lõ dé si köz pont 
Már ci us 17., 16 óra: Gödöllõi Aka dé mia:
Per zsa ha gyo má nyok és ün ne pek. Elõ -
adás és be szél ge tés a Gödöllõn élõ Lotfi
csa lád dal. Már ci us 17., 17 óra: Ap rók
tán ca. Ve ze ti: Be ne dek Krisz ti na, a Nép -
mû vé szet If jú Mes te re. Mu zsi kál a Fix
Stimm Ze ne kar. Be lé põ díj 200 Ft. Már ci -
us 18., 19 óra: A Djabe Jazz Ze ne kar
kon cert je. (A world music hang zás vi lá ga
és a szín pa di lát vány egye dül ál ló) Be lé põ -
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: Cso mós
Ma ri, Jor dán Ta más, 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. elõ adá sa).
Már ci us 20., 19 óra kor: Kor társ film klub:
Ha lá los té z is.  Ren dez te:  Al jenander
Amenáber. Már ci us 22., 18 óra: Az eu ró -
pai fes té szet tör té ne te II. Spa nyol mes te -
rek II. (az ud va ri mû vé szet tõl a ví zi ó kig, F.
Goya). Elõ adó: dr. Tagai Im re mû vé szet -
tör té nész. A bér le tek ér vé nye sek! Be lé põ -
je gyek ára al kal man ként 250 Ft. Már ci us
24., 15 óra: Di ák Film klub: Sze rel mes
Shakes peare. Ren dez te: John Madden.
Már ci us 25., 11–17 órá ig: Tûz zo mánc
aján dék ké szí tõ dél után. Be lé põ díj: 500 Ft
(10 éves ko rig 400 Ft)+anyag költ ség.
Már ci us 25., 18 óra: „A ta va szi szép idõ -
nek, lám, hogy min de nek örül nek” – Pest
me gyei nép mû vé sze ti együt te sek és szó -
l is ták gá la mû so ra. Kö szön tõt mond:
Novák Fe renc Kos suth-dí jas Ér de mes
Mû vész, a Hon véd Tánc szín ház mû vé sze -
ti ve ze tõ je. Be lé põ díj 600 Ft. Már ci us 26.,
19 óra: A Gödöllõi Szim fo ni kus Ze ne kar
hang ver se nye. Mû sor: W. A. Mo zart: Don
Giovanni  – nyi  tány; Sz.  Prokof jev:
Klasszi kus szim fó nia; J. Rodrigo: Con -
cer to de Aranjuez. Szó lis ta: To kos Zol tán
gi tár mû vész. Ve zé nyel: Horti Gá bor. Be lé -
põ díj 600 és 300 Ft. g

MEGHÍVÓ

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves
Di á kok! Sze re tet tel kö szön töm va la -

mennyi ü ket ezen a szép, nap sü té ses dé le -
lõt tön, e meg újí tott tör té nel mi kör nye zet -
ben. Ma fát ül te tünk az ezer éves ál la mi -
sá gunk ra em lé kez ve. 

Sok em lék fá ról ol vas ha tunk, ami kor
a tör té nel mün ket ta nul má nyoz zuk. Ne -
kem elõ ször egy idõs, te re bé lyes fa ju -
tott eszem be, ame lyik ta lán még ma is
meg van a Gödöllõ kör nyé kén lé võ er -
dõk ben. Er zsé bet ki rály né gyak ran fel -
ke res te az idõs, te re bé lyes fát, amely
is mer te az õ tit ka it és tör té ne tét. Ami -
kor ta lál koz tak, egy kis ide ig né mán
néz tek egy más ra. Majd Er zsé bet ki rály -
né min dent el mon dott ne ki, ami ve le
meg tör tént. Nem tud juk, hogy ezt a fát
ül tet ték-e vagy ta lán ter mé sze tes úton
te le pült, de em lék fa lett, amely meg -
õriz te a tit ko kat, a le gen dá kat és a tör -
té ne te ket. Össze kö töt te a múl tat a je -
len nel.

Eszem be ju tott az is, hogy 1896. feb -
ru ár 28-án, Da rá nyi Ig nác az ak ko ri idõk
nagy for má tu mú föld mû ve lés ügyi mi nisz -
te re ren de le tet adott ki a hon fog la lás ez -
red évi ju bi le u ma al kal má ból ül te ten dõ
em lék fák tár gyá ban. Kö zel két mil lió fát
ül tet tek el ak kor szer te az or szág ban.
Azok a fák is össze kö töt ték a múl tat a je -
len nel.

Ma, Gödöllõn mi is em lék fát ül te tünk
a ma gyar ál lam fenn ál lá sá nak ez re dik év -
for du ló ján. Tö vis nél kü li glediciát. Az
ese mény kap csán sze ret nénk to váb bad ni
gon dol ko dás mó dun kat. To vább ír ni tör té -
nel mün ket. Össze köt ni a múl tat a je len -
nel.

E je les na pon em lé kez ni és em lé kez -
tet ni sze ret nénk ar ra, hogy az el múlt év -
ez red so rán vol tak öröm te li és gyá szos
nap ja ink, hõ si es küz del me ink és bal sors
ver te, zi va ta ros idõ sza ka ink. Vol tak eré -
nye ink és bû ne ink.

E je les na pon sze ret nénk el mon da ni,
hogy a ma gyar ál lam fenn ál lá sa óta a
nem ze tet több ször szét da ra bol ták, bel -
sõ vi szá lyok is meg osz tot ták, de mind -
ig össze akart forr ni. S ami kor el jött az
ide je, meg is tet te azt. Az el múlt szá -
za dok ban, itt a Kár pát-me den cé ben
ma gyar nak len ni azt is je len tet te töb -
bek kö zött, hogy egye dül len ni és küz -
de ni. Meg vé de ni ma gun kat a csa ta te re -

ken és a ta nács ko zó ter mek ben. Ki tün -
te tett egye dül lét volt ez, amely rõl Pe -
tõ fi így írt: ”…Ha nem szü let tem vol na
is ma gyar nak, E nép hez állanék ezen -
nel én, Mert el ha gyott, mert a leg el ha -
gyot tabb Min den né pek közt a föld ke -
re kén…”

E je les na pon em lé kez ni és em lé kez -
tet ni sze ret nénk ar ra is, hogy az ezer év
alatt a ma gyar ság leg erõ sebb meg tar tó
erõi a temp lom és az is ko la vol tak. Az
el sõ hi tet, a má so dik tu dást adott. A ket -
tõ együtt pe dig tu dós sá, em ber ré és ma -
gyar rá ne velt. Ta lán nem vé let len, hogy
a rom bo lás erõi mind ig eze ket ve szik
elõ ször cél ba. A hi tet gyen gí tik és a tu -
dás meg szer zé sét ne he zí tik. Ne vet sé ges -
sé te szik a nem ze ti ér zést. Ki gú nyol ják a
nem ze ti szim bó lu mo kat, a ko ro nát, a cí -
mert, a zász lót, a him nuszt. Van nak ré gi -
ók, ahol meg til ta nák a ma gyar nyel vet
is. Mi at tuk buz dít vé de ke zés re Re -
ményik Sán dor:…” A kol dus nak, a pá ri -
á nak, A jött ment nek is van jo ga Is te né -
hez apái mód ján És nyel vén fo hász kod -
nia. Csak nek tek ajánl gat ják temp lo mul
Az út szél ét s az ég bolt sá to rát? Ne hagy -
já tok a temp lo mot, A temp lo mot s az is -
ko lát!…”

Ezek ben a gon do la tok ban tit ka ink és
tör té ne tünk né hány moz za na tát tár tuk
fel. Az ezer éves ál la mi sá gunk év for du -
ló ján el ül te tett fa le gyen a tisz ta gon do -
la tok õr zõ je. Az utó da in kat és az er re
já ró kat em lé kez tes se eré nye ink re, de
bû ne ink re is. Em lé kez tes sen szét sza kí -
tott sá gunk ra és össze tar to zá sunk ra; a
temp lom ra és az is ko lá ra; igaz tör té ne -
tünk re és idõt ál ló ér té ke ink re. Le gyen
me men tó, amely eszünk be jut tat ja a
har mo ni kus és gaz dag élet ki ala kí tá sá -
nak tör vé nyét, ame lyet Fe ke te Ist ván
utá noz ha tat lan nyel vi gaz dag sá gá val
így fo gal ma zott meg: „…Szol gál ni a
jót, lo bo gás ra és vi lá gos ság ra gyúj ta ni
azo kat, akik ke re sik és vár ják a Szé pet;
hogy vi lá gos ság ra, öröm re és sze re tet re
gyúl ja nak ön ma guk és gyújt sa nak má -
so kat is…”

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves
Di á kok!

A mil le ná ris em lék fa el ül te té se kor fo -
gad ják sze re tet tel és ér lel jék to vább az
ezer éves múl tun kat és ka rak te rün ket
meg sej te tõ gon do la to kat. g

Krassay Lász ló be szé de a mil le ná ris em lék fa-ül te té sen

E nép hez állanék ezen nel én…
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– Nem mindennapi életpálya az öné,
hiszen nem volt már egészen fiatal,
amikor õserdei terepen dolgozó tu do -
mányos gyûjtõvé és kutatóvá vált.

– Ez a munka, amit most már harminc
éve végzek, itt Gödöllõn kezdõdött.
Elõször Kelet-Afrikába jutottam el, majd
Észak-Amerikába, a navajo törzshöz. Ott
jöttem rá arra, hogy ennek a kultúrának
és testdíszítésnek az õsi vonulatát Kelet-
Ázsiában kell keresni. Így jött az a gon-
dolat, hogy Ausztráliába menjek, és
Pápua Új-Guineában folytassam a
munkát. Megismerve a csodálatos óceá-
niai szigetvilág népeinek kultúráját és
mûvészetét, nyugodtan mondhatom,
hogy a földünkön létezõ, õsi természeti
népek mûveltsége egy tõrõl fakad. Az
Australian Museum munkatársaként
bejárhattam a szigetvilágot, a mai napig
is dolgozom. Sajnos, az orvosaim a
szívmûtétem után egyelõre nem akarnak
hallani arról, hogy újra munkába álljak.
Pedig nagyon szeretnék; várnak a
meghívások a pápuák földjére.

– Miért érezte fontosnak, hogy
gyûjteménye egy jelentõs részét Gödöllõ
városának adományozza?

– Nekem ez a szülõföldem. Nem csak
édesanya, szülõföld is csak egy lehet,
amihez ragaszkodni kell. Számomra ez
Gödöllõ, ezért ragaszkodom ahhoz,
hogy itt legyen az anyag, bár kértek
tõlem az ország más múzeumai is.
Idõszaki bemutatók persze eljuthatnak
mindenhova, de ez az állandó kiállítás
csakis Gödöllõé.

– Milyen tervei vannak; mit szeretne
még kutatni, illetve begyûjteni?

– Kicsit olyan ez, mint a bélyeg-
gyûjtés: a gyûjtõ tudja, hogy mi hiányzik
még a sorozatból ahhoz, hogy teljes
legyen az értéke. Én is az ilyen hiányzó
anyagokat szeretném még begyûjteni.

– Ennek a gödöllõi kiállításnak mik a
különlegességei?

– Az utóbbi öt évet arra szántam, hogy
a néprajzi anyagon kívül a mélytengeri
élõvilággal is megismerkedjek. Így aztán
kimerészkedtem a nyílt óceánra egy
halászhajó fedélzetén. Amikor a hálót
fölhúzzák, abba belekerülnek olyan
élõlények is, amik nem tartoznak a
halászati ipar profiljába. Ezen a módon
sikerült begyûjtenem azokat az ezer
méteres mélységben lakozó lényeket,
amelyekhez egyébként nem könnyû hoz-
zájutni.

Radó Gábor

Fa ága, rü gyé vel
A Szent Ist ván Egye tem Kör nye zet- és Táj -
gaz dál ko dá si In té zet Kul túr öko ló gi ai Cso -
port ja, a Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár és a
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont 2000.
má jus 19–20–21-én ren de zi meg Gödöllõn
a „Fa ága rü gyé vel” cím mel II. Kár pát-me -
den cei Ma gyar Nép me se mon dók Ta lál ko zó -
ját. Cé lunk, hogy fel ku tas suk és be mu tas -
suk a Kár pát-me den cei ma gyar nyelv te rü le -
ten még élõ ma gyar nép me se ha gyo má -
nya it. Sze ret nénk meg hív ni azo kat a nép -
me se mon dó kat ha tá ra in kon in nen és túl,
akik me sé i ket kö zös sé ge ik tõl ta nul ták, akik -
nek éle té hez ter mé sze tes mó don hoz zá tar -
toz nak a ma gyar nép me sék és ezt a száj ha -
gyo má nyos örök sé get to váb bad ják az utá -
nuk kö vet ke zõ nem ze dé kek nek. A gödöllõi
ta lál ko zó ra kor ha tár nél kül hív juk és vár juk
mind azo kat a me sé lõ ket, akik a ma gyar
nép me se mon dás ha gyo má nyát õr zik, pél -
dá juk kal ma guk ne vel tek nyom do ka ik ba lé -
põ fi a ta lo kat, és mind azo kat, akik ezt a cso -
dá la tos örök sé get át vet ték, to vább vi szik,
foly tat ják. Így együtt mu tat koz hat be 2000
má ju sá ban Gödöllõn át örö kí tõ és örö kös,
„fa ága rü gyé vel”.

A ta lál ko zó leg jobb me se mon dó it ju tal -
maz zuk. A részt ve võk uta zá si költ sé ge i hez
se gít sé get nyúj tunk, ét ke zést, szál lást biz -
to sí tunk.

2000. áp ri lis 15-ig vár juk a ha tá ron tú li
és a ma gyar or szá gi résztvevök je lent ke zé -
sét. Cím: Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár
2100 Gödöllõ, Dó zsa György út 10. Te le -
fon: (28) 410-570 Tá jé koz ta tás: Fü löp
Attiláné. To váb bi tá jé koz ta tás: Gyõri-Nagy
Sán dor (Szent Ist ván Egye tem) tel.: 28
/410-131, fax: 28/ 410-804 ; Kecs kés Jó -
zsef (Mû ve lõ dé si Köz pont) tel.: 28/ 420-
977, fax: 28/ 420- 978. g

Az Australian Museum munkatársa

Pápua fejdíszek, mélytengeri halak
A Városi Múzeum megnyitására hazalá-
togatott Ausztráliából Ignácz Ferenc, az
Óceánia világa címû kiállítás anyagának
adományozója. A hetvenkét esztendõs
kutató az Australian Museum munkatár-
saként ma is gyarapítja a gyûj te mé -
nyeket. Ignácz Ferenc a megnyitó elõtti
napon nyilatkozott lapunknak.

Fotó: Balázs Gusztáv

MESEMONDÓK TALÁLKOZÓJA

REGIONÁLIS

Gödöllõi
Kró ni ka

A helyi televízió min den
pén te ken 18 óra kor

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

18 órakor.
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Me te or
Csil la gá sza ti év könyv 2000.
Az év könyv so ro zat 2000-es kö te te tar tal -
má ban ki tel je se dett, for má já ban meg újult,
szer ke ze té ben azon ban igye ke zett meg õriz -
ni a ko ráb bi jó ha gyo má nyo kat. Az el sõ,
na gyob bik ré sze a Táb lá za to kat tar tal maz -
za, rög tön az ele jén Jelenségnaptárat ta lá -
lunk. A Cik kek a csil la gá szat új ered mé nye -
i rõl és sok más csil la gá sza ti té má ról tu dó -
sí ta nak. A har ma dik rész a Ma gyar Csil la -
gá sza ti Egye sü let, az MTA Csil la gá sza ti Ku -
ta tó in té ze te a TIT Bu da pes ti Pla ne tá ri u má -
nak éves be szá mo ló it köz li.
(Bp., 1999, Ma gyar Csil la gá sza ti Egye -
sü let)

Csu kás Ist ván – Sajdik Fe renc
A Nagy Ho-ho-ho hor gász té len
A vá ros szé li pu há nyo kat rend re ki gú nyo -
ló „ter mé szet gyer me ke”eb ben a tör  té -
net ben is mét hor gá szik. Ám mit te het té -
len a min den re el szánt hor gász, ami kor a
vi zek be van nak fagy va? Ter mé sze te sen
ott hor gá szik, ahol tud, te hát a szo ba ak -
vá ri um ban, a ka rá cso nyi hal vá sár ra fel -
töl tött me den cé ben, és még szá mos más
he lyen. Csu kás Ist ván me sé je bri li áns
hu mor ral kel ti élet re a rajz film ked ves
cím sze rep lõ jé nek ka land ja it. A ti zen egy
tör  té net ben a két bal ke zes Nagy Ho-ho-
hót rend re meg aka dá lyoz za va la mi vagy
va la ki ab ban, hogy ki fog ja éle te nagy ha -
lát. Ám mind ezér t kár pó tol ja õt, hogy
igaz õszin te ba rá to kat tud hat ma ga mel -
lett.
(Bp., 1999, Gesta)

Stonehouse, Bernard
Ál cá zás
Az Ál cá zás cí mû kö tet ben ér de kes pél -
dák so rán mu tat ják be, mi lyen le le mé -
nye sen szol gál ja a kü lön fé le ál lat faj ok
túl élé si stra té gi á ját a hát tér be va ló be ol -
va dás. A kör nye zet ben va ló si ke res rej -
tõz kö dés szol gál hat ja a si ma le pény hal,
az eve zõ bé ka, a ba goly fecs ke, a vad -
disz nó éle té nek vé del mét, de le he tõ sé get
ad ar ra is, hogy a tá mad ni ké szü lõ ál lat
si ke re sen meg sze rez hes se az éle te fönn -
tar  tá sá hoz, a táp lál ko zá sá hoz szük sé ges
zsák mányt. Az ol vas má nyos, eto ló gi ai
ada tok nagy bõ sé gé vel szol gá ló is me ret -
ter jesz tõ gyer mek könyv ered mé nye sen
ve zet he ti be a 8–10 éve se ket a zo o ló gia
bi ro dal má ba.
(Bp., 1999, Passage) g

KÖNYVTÁR

Saj nos nin csen ker tem, csu pán né hány lé -
pés nyi hely kí nál ko zik, hogy vi rá got ne -
vel jek raj ta. Az itt te le pí tett ró zsa tö vek két -
szer ál lí tot tak vá rat lan hely zet elé, két szer

néz tem ér tet le nül: mi
tör tént, és mit csi nál -
jak? Egy szer vad haj -
tást nö vesz tett az egyik

ró zsa, nem is a tö vé nél, jó messzi re at tól
nyúlt ki a föld bõl a vad ág. Más kor nem
vad haj tást ho zott ugyan egy ró zsa tõ, de
még is, hi á ba les tem-vár tam, hogy az ágak
he gyén, mint az elõ zõ év ben, most is meg -
je len je nek a bim bók. 

A mû ked ve lõ ker té szek nek nem árt el sa -
já tí ta ni uk „a met szés ábé cé jét”, hogy ha son -
ló ese tek ben pó rul ne jár ja nak, tud ják, mi a
te en dõ, és azt is, hogy mi ért. A he lyes met -

szé sen mú lik, hogy ne men je nek tönk re, ne
va dul ja nak el, ne vál ja nak se for mát la nok -
ká, se ter mé ket le nek ké a kör nye ze tünk ben
le võ fák és bok rok, de el len ke zõ leg, vi rul ja -
nak, szé pen nö ve ked je nek, mi nél több vi rá -
got bont sa nak, gyü möl csöt te rem je nek. 

Nincs olyan faj tá ja a met szést igény lõ
nö vé nyek nek, mely re ne tér ne ki A met szés
ábé cé je cí mû könyv. A gyü mölcs fák, a szõ -
lõ, a dísz fák, dísz cser jék, a ró zsa, a fe nyõ
mind sor ra ke rül nek. Meg is mer ked he tünk
a met szés mód ja i val, esz kö ze i vel.  Meg tud -
hat juk, ho gyan ala kít ha tó a fák ko ro ná ja.
Min dent, ami rõl a szö veg szól, rajz is
szem lél tet.  Mint ha ké zen fog ná nak, s úgy
ve zet né nek be egy kert be, mely sem mi
más ra, csu pán a mi gon dos ko dá sunk ra vár.

- reed -

Czáka Sa rol ta–Val ló Lász ló: A met szés ábé cé je

Mû ked ve lõ ker té szek köny ve

Március 16–22.,15:30

Ítéletnap
Fsz.: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne

Március 16–22.,17:45

A kétszáz éves ember
Fsz.: Robin Williams, Sam Neill, Embeth Davidtz

Március16–22, 20:00

Jeanne d’Arc
Fsz.: Milla Jovovich, John Malkovich, Dustin Hoffman

MOZI
MÛSO R

(Gödöllõ, Pa lo ta kert, nyit va 19–04-ig; Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Március 17.,
pén tek: 17–21 óra kö zött Ti ni Disco (featuring D. J. Tég la, D. J. Wen, K Bo ris). Es te Funky
Big Beat, Acid Jazz és más… Lányoknak 23 óráig a belépés ingyenes! Március 18., szom-
bat: a Mantra és a Strong Deformity játszik. Március 25-én szombaton: Trottel és Vágtázó
Halottkémek koncert. Ezen kí vül a Trafo min den nap haj na li két órá ig tart nyit va. g

TRAFO CLUB
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész let fi -
ze té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk. Tel.: 415-660.
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si szak -
mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas sport ok -
ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol nyelv is me ret tel,
ál lást ke res. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g A Szõ lõ út - Já nos u. sar kán lé võ Csí kos ABC-be bol ti
el adót fel ve szek. Je lent kez ni sze mé lye sen a hely szí nen,
vagy te le fo non le het. Tel.: 420-022.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H managert
és 19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék fog lal ko zás ban,
kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844-268/26. Kód szám:
5699. (Most re a gál jon, mert a biz tos pénz kor lá to zott!)
g Ter mék gyár tói és le zsá ko ló mun ka kör be töl té sé re ke re -
sünk két fõt ál lan dó al kal ma zás ra, gödöllõi üze münk be. El -
vá rá sok: kö zép is ko lai vég zett ség. Elõnyt je lent: tar gon ca
ve ze tõi ké pe sí tés, vegy ipa ri vég zett ség. Tel.: (mun ka nap -
okon 8-14 órá ig) 422-528, Ka lo csai Lász ló nál.
g Mun ka le he tõ ség! Két tel jes ál lá sú me zõ gaz da sá gi dol -
go zót (trak tor ve ze tõi jo go sít vánnyal), és egy fél ál lá sú ad -
mi niszt rá tort (an gol nyelv tu dás sal), ke res ala ku ló Öko ló gi ai
Mo dell Tan gaz da ság Gödöllõn. Bõ vebb in for má ció:
Matthew Hayes, Tel.: 414-319, vagy Podmaniczky Lász ló,
415-383.
g A Human Rt. azon na li be lé pés sel fel vesz mû sze -
részt, va la mint tar gon ca ve ze tõi en ge déllyel és szak -
irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ fér fi mû sza ki rak tá -
rost. Ke re sünk to váb bá fér  fi ve gyész tech ni kust,
vagy gyógy szer gyár  tó szak mun kást a Bio ké mia
Üze münk be, foly to nos mû szak ra. Je lent kez ni le het
ön élet rajz zal a Human Rt. Mun ka ügyi Osz tá lyán,
2100 Gödöllõ, Táncsics Mi hály út 82. Tel.: 420-
773/2113.
g Ta ka rí tást, be já ró nõi mun kát vál la lok Gödöllõn. Tel.: 495-
574.
g A Si ma gipsz Kft. fel vé tel re ke res tar gon cást, gödöllõi la -
kos je lent ke zé sét vár juk. Tel.: 420-391.
g Bol ti el adót ke re sek na pi 4 órás dél utá ni mun ka idõ re, ál -
lat ele del üz let be. Tel.: 419-564, vagy (20) 9179-474.
g Élel mi szer ÁBC-be Szadán, szak kép zett vagy gya kor lat -
tal ren del ke zõ el adót fel ve szünk, fõ- vagy mel lék ál lás ba.
Tel.: (20) 314-6235.
g Nyug díj mel lett, ott hon vé gez he tõ mun kát, vagy ta ka rí -
tást, vagy gyer mek fel ügye let ét vál lal nám. Tel.: 412-729.
g Gödöllõn a Dreher sö rö zõ (Klapka György úton) nõi ven -
dég lá tós al kal ma zot tat ke res. (Csak Gödöllõiek je lent kez ze -
nek.) Tel.: (30) 9502-712.

In gat lan
g El adók Gödöllõn 300-400 négy szög öles épí té si tel kek -
köz mû ve sí tés elõtt, 3-4 mil lió Ft-ig. Tel.: 430-890 (Ház és
Vár Bt. In gat lan Iro da.)
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 nm-es
te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is al kal mas. Tel.:
(1) 456-3443, vagy 422-249.
g El adó a Kos suth La jos u-ban 2 szo bás, 62 nm-es örök -
la kás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Gödöllõn, a Dió fa u-ban, 540 négy szög öl, mû ve lés alatt
ál ló Szõ lõ el adó. Iá.: 1 mil lió 200 ezer Ft. Tel.: (60) 358-
798, vagy (es te) 417-518.
g Gödöllõn a Ka zin czy la kó te lep kö ze pén 25 nm-es üz let
el adó. Tel.: 420-022.
g Hob bykert el adó Gödöllõn (200 nöl),  gyü mölcs fák kal,
szõ lõ vel, épí tés re nem al kal mas. Iá.: 800 ezer Ft. Tel.: 416-
783.
g El adó 3 szin tes csa lá di ház az Öreg he gyi út fe lé,
Gödöllõ, Ke le men L. u. 4. Tel.: 415-528. (16 óra után)
g 870 nm-es épí té si te lek sür gõ sen el adó Szadán. Víz,
gáz, csa tor na a tel ken. Tel.: 421-423.
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban el adó III. eme le ti, fel újí tott,
64 nm-es, 2 szo ba, ét ke zõs, kon vek to ros la kás. Tel.: (17
óra után) 411-462.
g Isaszegen el adó 130 nm-es csa lá di ház, szép ki lá tás sal,
össz kom for tos , te tõ tér be épí té si le he tõ ség, alat ta 2 ga -
rázs. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 494-657 (18 órá tól).

g Isaszegen össz kom for tos csa lá di ház, 3 és fél szo bás,
sür gõ sen el adó. Iá.: 8 mil lió Ft. Tel.: 493-507 (es te).
g Kókán kis ház gyü möl csös sel, jó ter mõ szõ lõ vel, tel jes
be ren de zés sel együtt el adó, vagy ki adó. Iá.: 800  ezer Ft.
Tel.: 493-507.
g Gödöllõ köz pont já ban, 35 nm-es, 1 szo bás, fel újí tott
örök la kás (tég la épü let, I. eme let, kon vek to ros, par ket tás,
egye di víz órás, ká bel té vés, te le fo nos, re dõ nyös), 5 mil lió
Ft-ért el adó. Tel.: (30) 9229-231.
g El adó Gödöllõ Kos suth La jos u-ban, 2,5 szo bás, er ké -
lyes, III. eme le ti la kás. Tel.: 411-615. 
g Kon vek to ros, er ké lyes la ká so kat ke re sünk, kész pénz fi ze -
tõ ügy fe le ink ré szé re. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Kõ -
rös fõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Sa ját rész re ke re sek 1,5-2 szo bás la kást, 4-5 mil lió Ft-
ig, kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 436-234 (egész nap).
g El adó Petõfibányán - Hat van mel lett - 1,5 szo bás, 50
nm-es, gáz kon vek to ros, re dõ nyös, víz órás, te le fo nos, kü -
lön be já ra tú, ala csony re zsi jû, zöld öve ze ti tár sas há zi la kás,
ga rázs, 2,5 mil lió Ft-ért. Tel.: (70) 212-6218.
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton el adó egy 56 nm-es, víz -
órás, IV. eme le ti la kás. Iá.: 6,2 mil lió Ft. Tel.: (1) 407-4770.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban el adó, 62 nm-es, I.
eme le ti la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.: 411-179, vagy (30)
9967-788.
g El adó Gödöllõ kert vá ros ában, 3 szo bás csa lá di ház, par -
ko sí tott nagy kert tel. Iá.: 18 mil lió Ft. Tel.: (30) 9227-157.
g Gödöllõn Pa lo ta ker ti, 1 szo bás, 44 nm-es örök la kás
sür gõ sen el adó. Tel.: (20) 9313-349.
g Isaszegen er dõ mel lett, szép pa no rá má jú, 220 nöles te -
lek el adó. A tel ken 40 nm-es fa ház, víz, ipa ri áram, gáz, te -
le fon van.) Ára: 2,5 mil lió Ft. Tel.: 495-823.
g 1 + 2,5 szo bás, III. eme le ti la ká som el cse ré lem 1 vagy
1,5 szo bás gáz kon vek to ros la kás ra, II. eme le tig. Tel.: 423-
652 (es te).
g Gödöllõn 1 szo bás, tel je sen fel újí tott la kás el adó. Tel.:
415-299.
g El adó Gödöllõn, Fenyvesdûlõ úton 1287 nm be épí tet len
te rü let. Köz mû vek fo lya mat ban. Tel.: 420-669.
g El adó Gödöllõn, Marikatelepen 1407 nm kert (víz be ve -
zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban). Tel.: 420-669.
g Gödöllõn a Blaha für dõ nél két ut cá ra nyí ló, 1326 nm-es
nad rág szíj te lek el adó. A tel jes köz mû be köt he tõ, ki vá ló be -
fek te té si le he tõ ség! Ára: 850 Ft/nm. Tel.: (1) 352-1808
(nap köz ben), vagy (30) 9527-006 (es te).
g Gödöllõn a Hunyadi úton épí té si te lek el adó. Ára: 4 mil lió
300 ezer Ft. Tel.: 415-569.
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2 für dõ -
szo ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes csa lá di ház,
200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142, vagy (20) 9660-
438.
g Gödöllõ 520 nm-es tel ken, 56 nm-es fel újí tan dó ház el -
adó. Ára: 5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
g El adó 60 nm-es, fel újí tott, 2 szo bás la kás, a Ka zin czy
kör úton. Iá.: 120 ezer Ft/nm. (már ci u si köl tö zés sel.) Tel.:
411-395.
g El adó a Fá cán so ron, be ke rí tett kert ben lé võ 6 la ká sos

tég la épü let ben, I. eme le ti, 69 nm-es, kon vek to ros, re dõ -
nyös la kás. Iá.: 7,8 mil lió Ft. Tel.: 413-084.
g Gödöllõn ga rázst ven nék, víz, vil lany szük sé ges. Üz let -
hely ség is meg fe lel, kb 20 nm-es. Tel.: 410-633.
g Gödöllõn, az Amb rus Zol tán köz 15-ben, I. eme le ti, 64
nm-es, 2,5 szo bás, er ké lyes, víz órás, ká bel té vés la kás el -
adó. Tel.: 410-821, vagy (30) 9966-116.
g Gödöllõtõl 150 mé ter re el adó egy 460 nöl, 15 m szé les
te lek. Vil lany a tel ken, a töb bi köz mû a te lek elõtt. Iá.: 2 mil -
lió Ft. Tel.: (20) 3362-960.
g Mo gyo ró don 1116 nm-es épí té si nye les te lek el adó.
Tel.: (30) 9999-243.
g Szép fek vé sû, meg oszt ha tó, 1440 nm-es te lek el adó
Gödöllõn. Raj ta bon tás ra érett ház ban, víz, vil lany, te le fon
van. Tel.: (18 óra után) 417-506.
g Gödöllõn a Remsey kör úton 3,5 szo bás la kás el adó.
Lipcsey In gat lan iro da, Kõ rös fõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Domonyvölgyben a II-es tó nál, 900 négy szög öles, meg -
oszt ha tó, tó par ti, hét vé gi te lek el adó. (Vil lany, víz, te le fon

be kö té si le he tõ ség biz to sí tott.) Tel.: (18-21 órá ig) 411-
439.
g Gödöllõn a Babati u-ban 6 szo bás ház, ren de zett tel ken
el adó. Tel.: 422-453.
g 1 szo bás, kon vek to ros, íz lé se sen fel újí tott la kás el adó
Gödöllõn. Tel.: 422-453.
g 80 szá za lé kos ké szült sé gû ház Blahán el adó. Tel.: 422-
453.
g Gödöllõn a Ki rály u-ban sor há zi ház el adó. Tel.: 422-
453.
g Hat van csen des ut cá já ban, igé nye sen fel újí tott, 4 szo -
bás ház, nagy te lek kel, több ga rázzsal el adó. Tel.: 422-
453.
g A Fá cán so ron 110 nm alap te rü le tû ház ren de zett, par -
ko sí tott 300 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453.
g Bel vá ros hoz kö ze li, csen des ut cá ban, 2 szo bás, szé pen
fel újí tott csa lá di ház, kis kert tel el adó. Tel.: 422-453.
g Vácszentlászlón, 2 szo bás ház, ol csón el adó. Tel.: 422-
453.
g 1,5 - 2 szo bás, kon vek to ros la kást ke re sek. Tel.: (30)
235-6990.
g Gödöllõn a Remsey kör úti la kó te le pen, 1 + 3 fél szo bás,
te tõ té ri la kás el adó. Tel.: 411-923.
g El adó Gödöllõn a Sió u-ban, 210 nöles, kör be ke rí tett te -
lek. Iá.: 5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõ leg ke re set tebb ré szén, az Öreg hegy u-
ban, 2 szin tes, nap pa li + 4 szo bás, össz kom for tos csa lá -
di ház, 150 nöles tel ken. Iá.: 18 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-
870.
g El adó Gödöllõn a Ger le u-ban, 200 nöles épí té si te lek.
Iá.: 3,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán, a Tá bor nok u-ban, 2 szin tes, 48 nm-es,
tég la épü let, 1004 nm-es tel ken. Iá.: 5,8 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó Vácszentlászló leg jobb he lyén, asz falt út mel lett,
ki vá ló ál la pot ban lé võ, igé nyes ki vi tel ben, 3 szo ba + nap -
pa lis csa lá di ház, 350 nöles tel ken Iá.: 11 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn az Al vég u-ban, 4 szo bás, te tõ te res, új -
sze rû, han gu la tos csa lá di ház, par ko sí tott kert tel. Iá.: 20
mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Feny ves ben, 220 nöles te lek, kis fa -
ház zal. Víz, vil lany van. Iá.: 4,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-
870.

Al bér let
g Gödöllõ bel vá ro sá ban hosszú táv ra bér be adó, öt hely -
ség bõl ál ló, 80 nm-es, szép, ker tes ház rész, ko csi be já ró -
val, nagy ud var ral, ut cai be já rat tal, iro dá nak, üz let nek, óvo -
dá nak, vál lal ko zás nak, stb. Tel.: (60) 329-676.
g 25 nm-es üz let hely ség a Busz pá lya ud var ral szem ben
bérbe adó. Tel.: 411-759.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es iro da, 25 nm-es
pin ce, 28 nm-es rak tár, nagy ér té ke sí tés re al kal mas ud var
bérbe adó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ egyik fõ út ján, 110 nm-es lak rész iro dá nak ki -
adó, ked vez mé nyes áron. Tel.: 412-734.
g Gödöllõn most nyí ló, igé nyes fod rász üz let ben, üz let rész
ki adó koz me ti kus, mû kör mös, masszõr ré szé re. Tel.: (60)
343-032.
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, bú to ro zat lan bér le -
mény, iro dá nak, la kás nak hosszú táv ra ki adó. Tel.: (30)
9617-621, vagy 417-388.

Szol gál ta tás
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés,
vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és ápo lá sa.
Tel.: 411-759.
g Szö veg szer kesz tést, szkennelést, nyom ta tást vál la lok.
(An gol, né met nyel ven gé pe lés) Tel.: 415-056.
g Gödöllõn és von zás kör ze té ben szer szám gép ja ví tást és
ál ta lá nos kar ban tar tást vál la lunk! Gép cso por tok: for gá cso -
ló au to ma ták, esz ter gák, ma ró gé pek, kö szö rû gé pek, vé sõ
és gya lu gé pek, mû anyag fröccsöntõgépek stb. Szer zõ dés
ese tén ügye le ti rend szer is meg old ha tó. To váb bi in for má -
ci ót (20) 9217-295-ös te le fo non kér het nek.
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g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi) meg le -
pe té sek nél kül, garnciával. Bár mit, bár mi kor, bár ho vá.
Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitness köz pont sza bad idõs sport prog ram ve ze -
tõk (ae ro bic, jó ga, tánc, stb.) je lent ke zé sét vár ja. Tel.: 414-
068, vagy (20) 9511-138.
g Calanetics (alak for má ló, kar csú sí tó) tor na in dul az Er kel
is ko lá ban. Min den hét fõn, szer dán: 17-18 órá ig, va la mint
18-19 órá ig. 1 óra ára: 250 Ft.
g Nyug dí jas ker tész mér nök ta va szi met szést, le mo só per -
me te zést, kert gon do zást, kert épí tést vál lal. Tel.: 417-929.
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon, meg -
egye zünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Vál la lom mo dern és an tik bú to rok át hú zá sát, ja ví tá sát,
to váb bá aj tó kár pi to zást. Gar ni tú ra: 25 ezer Ft + szö vet;
he ve rõ: 7 ezer Ft + szö vet; aj tó 16 ezer Ft + szö vet.
(Nagy szö vet vá lasz ték!) Tel.: 485-239, vagy (30) 241-
4096.

Adás-vé tel
g Ké zi kö tés, hím zett te rí tõ a ké szí tõ tõl. Tel.: 415-056.
g Ké zi mun ka elõ nyo más, 2 so ros gé pi cak ko zás, elõ nyo -
mott te rí tõk, hím zõ fo nal el adó. Tel.: 412-119.
g Ré gi fa ra gott pi pát ven nék. Tel.: (30) 9717-337.
g Ré gi fa ra gott há ló szo ba bú tort ke re sek, le he tõ leg fel újí -
tás elõt ti ál la pot ban. Tel.: (30) 9717-337.
g So ny Hi fi CD ját szó, és 2 db új olasz mat rac ol csón el -
adó. Tel.: 413-715.
g Ré gi gödöllõi és kör nyék be li te le pü lé se ket áb rá zo ló ké -
pes la po kat ke res gyûj tõ. Tel.: (20) 9587-506, vagy 422-
289.
g Stuk kó ér té ke sí tés: La kás fel újí tás hoz ro zet ták, dísz -
lé cek, sze gé lyek és beltéri mos ha tó dísz lá ba zat -  ta -
pé ták ki zá ró la gos for gal ma zá sa Gödöllõn. Tel.: 422-
108.
g Sózóteknõ, üst ház és zo mán cos üst el adó. Tel.: 416-
425 (egész nap).

g Ré gi sé ge ket, ré gi órá kat, He ren di és Zsolnay por ce lá no -
kat ve szek, gyûj tõ. Tel.: 422-611.
g Mû sza ki cik kek el adá sa és vé te le. Tel.: 422-611.
g Igé nye sek nek, na gyon szép fa ra gott bükk fá ból ké szült
ebéd lõ gar ni tú ra 1 mil lió Ft-ért el adó. Tel.: 419-456.
g Digitel te le fon vo nal el adó. Ára: 18 ezer Ft. Tel.: 432-875.
g El adó Va ria szek rény sor, 6 db-os (há rom- és két aj tós
szek rény, könyv szek rény két ré szes, szek re ter két ré szes).
Tel.: 410-137.
g El adó egy ener gia ta ka ré kos, 300 l-es hû tõ lá da. Tel.:
415-665. Tel.: 415-665.
g Tö mör fe nyõ ét ke zõ (1 asz tal + 2 pad) el adó. Tel.: (19 -
21 óra kö zött) 411-669.
g Ma gán gyûj tõ ke res ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze ket,
postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-7330, vagy
(1) 409-4628.
g Evrika tí pu sú au to ma ta mo só gép Gödöllõn 20 ezer Ft-
ért el adó. Ugya nitt író asz tal 3500 Ft. Tel.: (20) 9462-292.
g 14 co los szé les mo ni tor (1 db VGA; 1 db SVGA) 12 és
14 ezer Ft. Tel.: 421-540.
g El adó 2 db fa szek rény, egyik 15 fi ó kos, több fakkra oszt -
ha tó, a má sik irat tar tó fakkos szek rény. 15 és 12 ezer Ft-
ért. Tel.: 421-540.
g Két vé gén le nyit ha tó gye rek ágy (180 x 90 cm-es), va la -
mint gye rek író asz tal szék kel, el adó. Tel.: (18 óra után)
413-154.

Jár mû-al kat rész
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk
hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g Bon tott Polski Fi at 126-os, komp lett mo tor, se bes ség -
vál tó és egyéb al kat ré szek és tar to zé kok el adók. Tel.: 414-
241. Cím: Zsi dai, Gödöllõ, Ti sza u. 2.
g El adó Opel Astra II. 1.6. 100 LE, 7000 km-t fu tott. Iá.: 2
mil lió 450 ezer Ft. Tel.: 411-395.
g Maz da 121, meg kí mélt ál la pot ban, 2001. ja nu á rig ér vé -

nyes mû sza ki vizs gá val el adó. Tel.: (30) 9848-258, (1)
408-6843, vagy 430-372.
g Ford Fi es ta 1,8 di e sel, pi ros szí nû, 9 éves, el adó. Tel.:
(nap köz ben) (1) 373-6427, vagy (20 óra után) 417-685.
g El adó 1986-os Tra bant li mu zin, be épí tett négy üte mû
mo tor ral, 2000. má jus 28-ig ér vé nyes mû sza ki val. Tel.:
410-137.
g Ford Fi es ta 935 ccm, 1985-ös, mo to ri ku san jó ál la pot -
ban el adó. Tel.: 416-257.
g 3 éves Opel Astra 1.4 GL, 5 aj tós sze mély gép ko csi,
friss mû sza ki val, rá dió val, köz pon ti zár ral, ri asz tó val, lég -
kon di ci o ná ló val, el adó. Iá.: 1 mil lió 600 ezer Ft. Tel.: 410-
408.
g El adó BMW 525 ie, 1985-ös, friss mû sza ki val.
Centrálzár, elekt ro mos ab lak / tü kör, alufelni,
szervókormány, te tõ ab lak, üzem anyag ta ka ré kos mo tor ral,
hölgy tu laj do nos tól. Iá.: 525 ezer Ft. Tel.: 388-391.

Ok ta tás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas má nyos
kis re gé nyek bõl és ere de ti 
an gol-ame ri kai fil mek bõl. Tel.: 412-967.
g Kém iá ból fel ké szí tek egye te mi fel vé te li re, kor re pe tá lok
egye te mis tát, kö zép is ko lás di á ko kat egyé ni leg, vagy több
di á kot. Tel.: 418-226.
g Ma gyar - Fran cia sza kos ta nár ok ta tást vál lal. Tel.: 422-
599.
g Az an gol Trinity (TLC) nyelv vizs gá ra és fel ké szí tõ tan fo -
lyam ra je lent ke zés   2000. már ci us 20, 21-én 9.00-16.00-
ig. I.L.J. Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.J. , a
Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és Aján -
lott” nyelv is ko la, az or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak
egyi ke. 

Egyéb
g Meg bíz ha tó, egye dül ál ló nõ, el tar tá si szer zõ dést köt ne
idõs sze méllyel, ottlakással. Tel.: 495-574 (18 óra után).

SEGÍTSÉGSEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNYKÖZALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLÕGÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:Az alapítvány célja:

természetbeni és pénzbenitermészetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõntámogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba kerültélõ, átmenetileg válságba került

embereknek, családoknak,embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.veszélyben élõ embereknek.

Várjuk mindazok segítõkészVárjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllaltámogatását, akik e nemes céllal

azonosulni tudnak!azonosulni tudnak!

Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:

19191176860-1-1376860-1-13

A vasútállomás épületében
a volt királyi váró egyik,

36 m2 alapterületû helyiségének
bérleti joga (vendéglátói
tevékenység kivételével)

megpályázható!



Hirdetés • 15Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 16.

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

1. A pályázat címe:
I. kategória, 10–14 éves korosztály számára: 
„Gödöllõ kulturális emlékei, hagyományai” 
II. kategória, 14–18 éves korosztály számára: 

„Mit jelent nekem Gödöllõ?”
2. A pályázat tartalma:
I. kategóriában Gödöllõhöz kapcsolódó történel-
mi esemény, történet, tárgyi emlék vagy ha-
gyomány 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

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

www.gak.hu/szolgalatwww.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés

felvétele az újságba
és a weboldalra a
30/2011-961-es30/2011-961-es

telefonon

– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalál-
ja a kortárs, a régi, a magyar és külföldi

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándék-

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

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
ven-déglátó-ipari szakközép-iskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézmény-vezetõtõl

kérhetõ  a 420-600 telefonszámon.
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CIB
K O N T É N E R
R E N D E L É S
A hét minden napján!

06-30/250-36-90

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 kiváló
munkakörülményeket biztosít.

Amennyiben Ön megfelel a fent vázolt követel-
ményeknek, és szívesen csatlakozna gödöllõi
fiókunk sikeres csapatához, úgy arcképes szak-
mai önéletrajzát küldje „Kisvállalati Üzletkötõ ”
jeligére az alábbi címre:

CIB Bank Rt.
Humánpolitikai osztály

1027 Budapest, Medve u.  4–14
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MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

Kistarcsa, If jú ság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

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

Nyit va: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 órá ig

SU ZU KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ A GOND TA LAN AU TÓ ZÁSZÁS

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE

már Gödöllõn is!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy felszereltségben.
Önre bízzuk a döntést.
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Az egy hét tel ko ráb bi val azo nos össze ál -
lí tás ban kezd te a mér kõ zést a GLC, a
szur ko lók ab ban re mény ked tek, hogy az
ered mény is az ak ko ri hoz ha son ló lesz a
a má so dik he lyen ál ló SBTC el len. Az

ifik min den eset re jó pél dá val jár tak elöl,
és 0:1-rõl fordtíva a lis ta ve ze tõ el len, új -
ra hoz ták az el múlt he ti 2:1-es gyõ zel -
met. Meg is ün ne pel ték a si kert: a hár mas
síp szó után be le ve tet ték ma gu kat a pá lya
leg na gyobb po cso lyá já ba. Nem volt
irigy lés re mél tó hely zet ben az, aki nek
mos nia kel lett a sze re lé sü ket!

Mint ahogy Vö rös At ti lá val, a fel nõt tek
edzõ jé vel sem so kan cse rél tek vol na az el -
sõ per cek ben, hi szen a ven dé gek vol tak
ak tí vab bak, amit jel zett az is, hogy négy
perc alatt két szög le tet vé gez tek el, és két -
szer fu tot tak les re túl zott lel ke se dé sük mi -
att. Ké sõbb az tán si ke rült fö lé jük ke ve red -
nie vá ros unk gár dá já nak mind a szög le tek,
mind a hely ze tek te kin te té ben. Az el sõ ve -
szé lyes pró bál ko zás Kiss Zol tán ne vé hez
fû zõ dött: 18 mé ter rõl le adott, jól he lye zett
lö vé sét Sza bó a sa rok tól ütöt te ki. Nem
sok kal ké sõbb, Kecs ke mé ti 24 mé te res
sza bad rú gá sá nál az tán már a ka pu fa se gít -
sé gé re a szük sé ge volt a há ló õr nek az
újabb men tés hez. Alig kez dõ dött el az
utol só ne gyed óra, a Vízler buk ta tá sá ért
meg ítélt bün te tõ bõl Wendler ré vén meg -
sze rez te a ve ze tést a ha zai együt tes. Igaz,
az ap ró ter me tû Szûcs ve zet te el len tá ma -
dás nál Króneren kí vül egy kis sze ren csé re
is szük ség volt, hogy ne vál toz zon az ál lás.

Szü net ben cse rélt a gödöllõi szak ve ze tõ,
és a fris sen be állt Ber ta rög tön az új ra kez -
dés után kis hí ján gól lal há lál ta meg a bi zal -
mat. A já ték rész el sõ szög le tét azon ban is -
mét a ven dé gek vé gez ték el, és megint nem
sok hi ány zott az egyen lí té sük höz. A fél idõ
kö ze pén Kiss Zol tán és Kecs ke mé ti Jó zsef
lö vé sé nél új ra le he tõ sé ge adó dott a gól szer -
zés re a GLC-nek, ám a sal gó tar já ni vé dõk
mind két szer tisz táz tak. A vál to za tos ság je -
gyé ben az tán is mét az SBTC per cei kö vet -
kez tek, ám a Kiri alatt el gu ru ló lab dát
Wendler az utol só pil la nat ban, a gól vo nal ról
ki vág ta. Akár csak az el sõ fél idõ, a má so dik
já ték rész 32. per ce is gól ho zott. Saj nos, ez -
út tal Tarjánit: Oravecz fe je se a gödöllõi ka -
pus ról pat tant a há ló ba. Az egyenlító gól
után fel pör gött a ta lál ko zó, ám Kissék hi á ba
haj tot tak, egy-egy ap ró pon tat lan ság, a ven -
dég-vé de lem vagy ép pen Sza bó mind ig
meg hi ú sí tot ta pró bál ko zá sa i kat.

A tó csák kal tar kí tott, ir re á lis ta la jú pá -
lyán a hely ze tek alap ján a GLC állt va la -
mi vel kö ze lebb a gyõ ze lem hez, ám a má -
so dik fél idõ ben job ban ját szó SBTC el -
len a dön tet len igaz sá gos nak mond ha tó.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: GLC–Be se nyõ -
te lek, 2000. már ci us 19., 12 óra if jú sá gi,
14 óra fel nõtt.

Tóth Már ta

A hét vé gén be fe je zõd tek az idei Ná das La -
jos Ku pa kis pá lyás te remlab da rú gó tor na és
a Nosz tal gia Ku pa küz del mei. A két ama tõr
te rem tor nán össze sen 55 csa pat lé pett pá -
lyá ra. A sport sze rû mér kõ zé sek öt hé ten ke -
resz tül re mek han gu lat ban zaj lot tak. 

A Ná das Ku pán 43 csa pat vett részt, és
össze sen 106 mér kõ zést ját szot tak, me -
lye ken 585 gól esett. A cso port mér kõ zé -
sek után a leg jobb négy kö zé a Bar ce lo -
na, a Body Gym, a Pax Bt. és a V. Ke rá -
mia ju tott be. Az elõ dön tõ ben a Bar ce lo -
na há rom egy re ver te a Body Gym csa pa -
tát, a Pax Bt. pe dig öt egy re le lép te a V.
Ke rá mia együt te sét. A bronz meccsen a
Body Gym szin tén nagy gól kü lönb ség gel
gyõz te le a V. Ke rá mi át (6:0). 

A dön tõ ben a Pax Rt. a Bar ce lo na csa -
pa tá val mér kõ zött. A két száz né zõ elõtt le -
zaj lott ta lál ko zón kor rekt já ték ve ze tés mel -
lett, igen nagy tak ti kai harc folyt a pá lyán.
Az el sõ fél idõ vé gén Morvai meg sze rez te
a ve ze tést a Bar ce lo na csa pa tá nak, ám két

perc múl va Aulekla ki egyen lí tett. A foly ta -
tás ban egyen lõ erõk küz del mét lát hat ta a
lel kes szur ko ló se reg. A be fe je zés elõtt két
perc cel Bartalis lát vá nyos lö vé se utat ta lált
a ka pu ba, és el dön töt te a mér kõ zést. 

A Ná das Ku pa dí ja it Six Edit al pol gár -
mes ter ad ta át. A tor ná ra Cson tos Ist ván
kü lön dí ja kat aján lott fel, me lye ket
Bartalis Zsolt (gól ki rály 15 gól lal), Sza bó
Zsig mond (leg jobb ka pus) és Sztiskó Ist -
ván (leg jobb me zõny já té kos) ve he tett át.

A Nosz tal gia Ku pán 12 csa pat in dult.
A negy ven éven fe lü li ek nek szer ve zett
tor nán, a 30 le ját szott mér kõ zé sen 136
gól szü le tett. A ba rá ti han gu la tú, sport -
sze rû lég kör ben le zaj lott ta lál ko zó kon él -
ve ze tes, iz gal mas küz de lem folyt. A tor -
nán a GLC öreg fi úk csa pa ta sze re pelt a
leg job ban. Má so dik lett a Kartali Asz ta -
los csa pa ta, míg a har ma dik he lyet a Ju -
ni o rok el ne ve zé sû együt tes sze rez te meg.

-tak-

Lab da rú gás

Õr zi má so dik he lyét a GLC

Gödöllõ, 250 né zõ, ve zet te: Várallyai
(Csu kás, id. Kóródy)
GLC: Kiri–Króner, Wendler, Kiss J.,
Stolcz–Kál mán, Kecs ke mé ti, Kiss Z.,
Labanics (Var ga, 80. p.)–Zsol dos (Ber ta, a
szü net ben), Vízler. Edzõ: Vö rös At ti la.
Gól szer zõ: Wendler (11-esbõl), 31. p.
Jó: Kiss Z., Stolcz

If jú sá gi mér kõ zé sen:

GLC: Lo vas–Cser nyák–Ocskay, Ke re csé -
nyi, Pé ter G.–Morár, Ko vács M., Ho vo -
dzsák, Urbán (h. Gémesi 85. p.)–Csom bor
(h. pin tér K. 65. p.), Bar  na. Edzõ:
Ivanovics Kár oly. Gól szer zõ: Bar na, Cser -
nyák, Pé ter G., Hovodzsák

GLC–SBTC 1-1 (1-0)

GLC–SBTC 2-1 (0-0)

Te rem ku pa

Sport sze rû mér kõ zé sek

200 né zõ. Ve zet te: Ádám J., Tóth J. Gól lö -
võk: Aulekla, Bartalis, ill. Morvai L. Pax Rt:
Sza bó I.–Bo kor, Rozmán, Aulekla, Sztriskó,
Bartalis. Cse re: Cson tos, Ka ta lin. Bar ce lo na:
Sza bó Zs.–Ta kács, Morvai L, Fa ze kas, Sza ba -
di, Morvai Z. Cse re: Iványi, Hor váth, Ber tók.

Pax Rt.–Bar ce lo na 2:1 (1:1) 
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Roza Lász ló az egyet len, aki a GLC-
tõl más klub hoz iga zolt a té len –

szól tak a híradások. Az tán az el sõ baj no -
ki mér kõ zé sen hi á ba ke res ték a szur ko -
lók a pá lyán Legéndit és Frühzeitiget.
Úgy lát szik, a he lyi ek már em lí tés re sem
mél tó ak… Igaz, õk va ló ban nem más ho -
vá men tek ját sza ni, mert hogy utób bi pél -
dá ul két nap pal az át iga zo lá si idõ szak vé -
ge elõtt tud ta meg, hogy nem tar ta nak rá
igényt…

Va sár nap, a mér kõ zés elõtt az tán újabb
név vel bõ vült a tá vo zók lis tá ja, és megint
egy sa ját ne ve lé sû já té kos sal (vé let len?):
a ka pus Ko vács Ró bert dön tött úgy, hogy
in kább váll al ja a fél év ki ha gyást is, de
Gödöllõn nem ma rad.

– Mi vel Roza La ci el iga zolt a Bor sod
Vo lán ba, egye dül vág tam ne ki az ala po -
zás nak. Meg kér dez tem Vö rös At ti lát,
hogy mi a szán dé kuk ve lem és tõ le azt a
vá laszt kap tam, hogy szá mít rám, és le he -
tõ sé get fog ad ni kez dõ ka pus ként. Úgy
érez tem, hogy mi vel gödöllõi va gyok, ha
az edzõ szá mít rám, ma rad nom kell.
Egye dül vol tam, de elég ke mé nyen haj tot -
tam. Volt ugyan ró la szó, hogy hoz nak egy
ka pust, de At ti la (Vö rös At ti la, az edzõ –
a szer zõ) azt ígér te, hogy ak kor is ne kem
fog bi zal mat sza vaz ni, mert én  vol tam itt
minen edzé sen és bí zik ben nem.

– Kiri Mi hály mi kor ér ke zett Gö döl -
lõre?

– A RAFC el le ni mér kõ zé sen volt itt
leg elõ ször, de ak kor is csak a má so dik
fél idõ ben áll ha tott a ka pu ba, mert az el sõ -
ben én kap tam le he tõ sé get az edzõ tõl. Ed -
dig a feb ru ár 16-i meccsig egye dül véd -
tem vé gig min den elõ ké szü le ti mér kõ zést
és úgy ér zem, jó for má ban is vol tam.

– Sem mi sem utalt te hát ar ra, hogy
nem te le szel a kez dõ a raj ton?

– Töb bek tõl hal lot tam ugyan, de mi vel
az edzõ ne kem nem mond ta, hogy nem fo -
gok vé de ni, én bíz tam ma gam ban és úgy
ké szül tem, hogy án áll ha tok a ka pu ba. Az -
tán el jött a va sár nap, az edzõ ki hir det te a
kez dõ csa pa tot, és én nem voltma ben ne.
Na gyon sok mun kám volt ben ne és csa lód -
nom kel lett, de leg in kább még is az esett
rosszul, hogy At ti la nem je lez te, hogy er re
szá mít sak. Úgy ér zem, ez nem volt fa ir,
ezért dön töt tem úgy, hogy lép nek kell.

– Ho gyan to vább?
– Még nem tu dom, hol foly ta tom, de az

biz tos, hogy Gödöllõre so ha nem sze ret -
nék vissza jön ni – mond ja a lát ha tó an
meg tört Ko vács. – Az edzé sek kel nem
ha gyok fel, ke mé nyen készülök ar ra,
hogy meg mu tas sam a gödöllõi ve ze tõk -
nek, hogy ké pes va gyok NB III-as szin ten
vé de ni. Itt sze ret ném meg kö szön ni a se -
gít sé get Kõ vá ri Lász ló ka pus edzõ nek, aki
az el múlt hó nap ban fog lal ko zott ve lem. A
csa pat nak na gyon sok si kert kí vá nok és
ké rem õket, hogy ne ha ra gud ja nak rám.

A „hallgattassék meg a má sik fél is”

el ve alap ján kö vet kez zék az edzõ, Vö rös
At ti la vé le mé nye:

– Ko váccsal meg be szél tem, hogy egy
170-sze res volt NB I-es ka pus van elõt te,
aki tõl õ csak ta nul hat. Nem tu dom, mi ért
sér tõ dött meg. Pe dig na gyon jól dol go -
zott, jól vé dett a fel ké szü lés ide jén. Ren -
ge te get fej lõ dött, ta lán a leg töb bet a csa -
pat ban és én szá mí tot tam vol na rá. Meg
is mond tam ne ki, hogy ha a csa pat úgy
áll, ve zet 2-3 gól lal, ak kor mind ig be fo -
gom ten ni, adok ne ki le he tõ sé get. A mér -
kõ zés elõtt még is azt mond ta, hogy kö -
szö ni szé pen és el ment. De lát tam, hogy
a ke rí té sen kí vül rõl néz te a meccset és
fájt a szí ve, ab ban biz tos va gyok.

– A fen tebb em lí tett gödöllõi fi a ta lok
tá vo zá sa csak az el múlt két hó nap hor da -
lé ka, hosszan le het ne azon ban foly tat ni a
sort olya nok kal, akik más hol kap ták meg
azt a já ték le he tõ sé get, el is me rést, amit a
ne ve lõ egye sü le tük tõl nem. Köz ben pe dig
a fel nõtt csa pat ban mind össze két fut bal -
lis ta, Kiss zoltán és Kál mán Ba lázs kö tõ -
dik a vá ros hoz.

– Nem ér zi úgy, hogy a klub nem be -
csü li a gödöllõieket?

– Nem, er rõl szó sincs. Meg bí zunk a
he lyi ek ben, szá mí tunk rá juk, hi szen most
is ott van a ke ret ben Bar na, Kerecsényi és
Ko vács, de nem az a leg fon to sabb, hogy
va la ki gödöllõi vagy pe dig ide gen lé gi ós,
ha nem hogy gyõz zön a csa pat. Ha ez nem
si ke rül, az edzõ a rossz, õ re pül el sõ ként.

Az ered mény min de nekfe lett?
Martha

Az új já té ko sok kö zül a há rom ceg lé di
(Kiri, Kiss Jó zsef, Kecs ke mé ti) be -

mu tat ko zá sá ra már az idény nyi tón sor
ke rült, és va ló szí nû leg Bo risz Vidakovics
de bü tá lá sa is csak a mû tét jét kö ve tõ lá ba -
do zá sa mi att ké sett.

Az ér ke zõk kö zül két ség te le nül a 25
éves ka pus, Kiri Mi hály a leg ru ti no sabb,
hi szen a Stadler szí ne i ben 18 el sõ osz tá -
lyú mér kõ zé sen állt a ka pu ban:

– Ne he zen fo gad tam el, hogy az NB
III-ban kell vé de nem, de ha már így ala -
kult, hogy ezt a fél évet itt töl töm, meg -
pró bá lok se gí te ni. Re mé lem, hasz ná ra le -
szek a csa pat nak.

Kirinél két év vel fi a ta labb a So mo gyi
ket tes szá mú me zét meg ka pó Kiss Jó -
zsef:

– Ceg léd elõtt Csong rád me gyé ben ját -

szot tam. Ket tõs iga zo lás sal ke rül tem
Gödöllõre, mi vel Ceg lé den nem fé rek be
a szû kebb ke ret be, itt vi szont kez dõ va -
gyok – re mé lem to vább ra is az ma ra dok
– így leg alább já ték le he tõ ség hez ju tok.

Wendler után újabb „ván dor ma dár” ér -
ke zett a csa pat hoz Kecs ke mé ti Jó zsef
sze mé lyé ben:

– Ceg lé den kezd tem pá lya fu tá so mat,
ját szot tam Kecs ke mé ten, az tán megint
Ceg lé den, majd egy évet Jász be rény ben.
Most pe dig vissza ke rül tem Ceg léd re, és
ket tõs iga zo lás sal va gyok Gödöllõn.
Mind ig az elõt tem lé võ fel adat ra kon -
cent rá lok, így si ke rül meg osz ta ni fi gyel -
me met a két fel adat kö zött. Bí zom ben ne,
hogy el ér jük a ki tû zött célt és do bo gón
vég zünk.

Az újon cok kö zül ta lán a 23 éves Zsol -
dos La jos be mu tat ko zá sa si ke rült a leg -
job ban, hi szen a csa tár gól lal já rult hoz zá
a gödöllõi si ker hez:

– Bu da fok ról ér kez tem, ahol az el múlt
fél év ben egy hosszan hú zó dó sé rü lés mi -
att csak egy meccset ját szot tam. A fel ké -
szü lés so rán né ha most is érez tem fáj dal -
mat, de ko moly prob lé mám nem volt.
Sze ren csé re a csa pat is be fo ga dott, így
jól ér zem ma gam, és re mé lem, gó lok kal
si ke rül meg há lál nom a bi zal mat.

Ez út tal ugyan az if jú sá gi csa pat ban
ját szott, de a fel nõtt ke ret hez tar to zik a
21 éves tá ma dó, Bar na Fe renc, a 19 éves
be ál lós Kerecsényi Nor bert, va la mint az
utób bi nál egy év vel fi a ta labb kö zép pá -
lyás Ko vács Mik lós.

– Sa ját ne ve lés va gyok, la kás gon dok
mi att azon ban a nyá ron el kel lett hagy -
nom Gödöllõt – me sé li a csa tár. –
Jászkiséren foly tat tam, ahol az el múlt fél
év ben 12 gólt rúg tam, és biz tos csa pat -
tag nak szá mí tot tam. Itt ter mé sze te sen
nem így lesz, vé gig kell jár nom a rang lét -
rát, de tü rel mes va gyok. Az edzõ pe dig

Gödöllõi Labdarúgó Club

A tá vo zók

Az ér ke zõk
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Monoron ren dez ték meg a ko sár lab da
di ák olim pia me gyei dön tõ jét. Az

ötö dik kor cso por tos lá nyok nál a Re for -
má tus Lí ce um csa pa ta jó eséllyel lé pett
pá lyá ra a to vább ju tá sért. A né gyes dön tõ -
be a gödöllõieken kí vül be ke rült a Du na -
ke szi Rad nó ti gim ná zi um, va la mint két
monori együt tes, a gim ná zi um és a szak -
kö zép is ko la csa pa ta.

A dön tõt a csa pa tok ma guk kal ho -
zott ered mé nyek mi att a Lí ce um és a
Monor JAG egy-egy gyõ ze lem mel
kezd te. A ver se nyen saj nos meg cse rél -
ték az elõ re ki írt mér kõ zé si sor ren det,
így elõ ször a har ma dik szá mút ját szot -
ták le. Mi vel a gödöllõi csa pat nem
egye zett be le az új sor rend be, jó ko ra
vi ta ala kult ki a ve ze tõk kö zött. A to -
vább ju tást el dön tõ Lí ce um–JAG ta lál -
ko zót vé gül is az ere de ti idõ pont ban
ját szot ták le. 

Az el sõ ta lál ko zón a du na ke szis lá -
nyok ma ga biz tos já ték kal gyõz ték le a
monori Szterényi csa pa tát. A kö vet ke zõ
mér kõ zést, a fel bo rí tott sor rend mi att, is -
mét a szterényisek ját szot ták a Lí ce um
csa pa ta el len. A mind össze négy if jú sá gi
ko rú já té kos sal ki ál ló Gödöllõ tíz perc
alatt 25 pon tos elõny re tett szert. Ezu tán
már csak a kadettek és a ser dü lõk lép tek
pá lyá ra a mér kõ zé sen. A hát ra lé võ fél -
órá ban a két csa pat kö zött to vább nõtt a
kü lönb ség. A fi a ta lok is jól ját szot tak,
nem okoz tak csa ló dást.

A har ma dik össze csa pá son (Du na ke -
szi–Monor JAG) fe szült han gu lat ban ko -
sa ra zott a két együt tes. Sok in dí tá sos ko -
sár szü le tett, de mind két ol da lon ren ge teg
hely ze tet hi báz tak el a já té ko sok. Az

idõn ként túl ke mé nyen vé de ke zõ
monoriak meg nyer ték ezt a ta lál ko zót, te -
hát ahogy az vár ha tó volt, az utol só
meccsen dõlt el az el sõ hely sor sa. 

A Gödöllõ–Monor mér kõ zé se ket
mind ig fel fo ko zott vá ra ko zás elõ zi meg.
A Lí ce um együt te se las sí tot ta a já té kot,
hogy a ven dég lá tók ne tud ják al kal maz ni
le ro ha nós tak ti ká ju kat. A monori lá nyok
csak a ne gye dik perc ben sze rez ték meg
el sõ pont ja i kat. A 15. per cig fej fej mel -
lett ha ladt a két csa pat. Ek kor, egy tisz ta
sze re lés után, Pári Zsófinak be fúj ták a
ne gye dik hi bát, ami vég ze tes nek bi zo -
nyult a ké sõb bi ek ben. 

A szü net ben négy ko sár ral ve zet tek a
ha za i ak. Az el len fél nagy tu dá sú edzõ je
vé gig ar ra biz tat ta já té ko sa it, hogy „csak
a két ma ga sat üs sé tek, mert amíg bent
van nak, az ne künk nem jó!”. Az al kal ma -
zott sport sze rû tak ti ka meg hoz ta az ered -
mé nyét. Hor váth Dia után Pári Zsófinak
úgy fúj tak ket tõs hi bát, hogy két monori
já té kos fo lya ma to san lök dös te, pro vo kál -
ta. A Lí ce um má sik ma gas já té ko sá nak,
Vi dé ki Ju dit nak a ke mény küz de lem ben
saj nos ki újult a bo ka sé rü lé se.

A jól ját szó két ma gas em ber hát rá nyát
a töb bi ek nem tud ták pó tol ni. Hi á ba
nyúj tott ki emel ke dõ tel je sít ményt Láz ár
Dor ka, hi á ba igye kez tek a fi a ta lok, a
Monor meg nyer te a mér kõ zést, és el sõ -
ként ju tott to vább a leg jobb 24 kö zé. A
Re for má tus Lí ce um csa pa ta na gyon so -
kat tett a gyõ ze le mért, de hi á ba. En nek
el le né re ne vez tek az or szá gos se lej te zõ re,
ahon nan még õk is be jut hat nak a leg job -
bak kö zé.

-esztí-

Az or szá gos ser dü lõ baj nok ság észa ki
cso port já nak rang adó ján a gödöllõi csa -
pat a Fe renc vá rost fo gad ta a Ha jós is ko la
csar no ká ban. A mér kõ zés elõtt de rült ki,
hogy a ha zai csa pat ka pu sá nak or vo si
iga zo lá sa egy nap pal ko ráb ban le járt,
ezért a já ték ve ze tõk nem en ged ték õt pá -
lyá ra lép ni. A saj ná la tos hi ba mi att Ma jo -
ros Gusz táv edzõ kény szer meg ol dás ként
Heiglt ál lí tot ta be a ka pu ba.

Gödöllõi KC–Fe renc vá ros 21:29
(10:13). GKC: Heigl–Mayer K., Mayer E.
5, Lõrincz K. 8, Iványi 6, Tí már 1, Bí ró 1.
Cse re: Flóris. Edzõ: Ma jo ros Gusz táv.

Jól kez dett a ha zai csa pat, hi szen ha -
mar há rom gó los ve ze tést szer zett. A Fra -
di azon ban fo ko za to san le dol goz ta hát rá -
nyát, és sor ra lõt te a gó lo kat. A lel kes kö -
zön ség biz ta tá sa se gí tett a vé de ke zés ben.
Na gyon so kat mo zog tak, jól dol goz tak a
gödöllõi lá nyok. En nek el le né re for dí tott
a Fe renc vá ros, mert a kény szer ka pus
egy más után kap ta a gó lo kat.

A fél idei há rom gó los kü lönb ség to -
vább nõtt. Saj nos a já ték ve ze tõk nyolc
ki ál lí tás sal súj tot ták a gödöllõi csa pa tot.
A 16 per ces em ber hát rány és a ka pus hi á -
nya ered mé nyez te a ve re sé get. Ma jo ros
Gusz táv sze rint a lá nyok min dent meg -
tet tek a gyõ ze le mért, vé gig haj tot ták a
mér kõ zést. Az iga zi ka pus sal va ló szí nû,
hogy le gyõz ték vol na a Fe renc vá ros t. 

A hát ra lé võ mér kõ zé sek ered mé nye i tõl
füg get le nül az FTC és a GKC ju tott be az
észa ki cso port né gyes dön tõ jé be. Áp ri lis
1–2-án az em lí tett két csa pat mel lett a
Dunaferr és a Va sas lesz a dön tõ részt ve -
võ je. A csa pa tok a két na pos tor nán dön -
tik el a to vább ju tás kér dé sét. 

-sz-

majd el dön ti, mi kor sza vaz ne kem bi zal -
mat.

Ha son ló an vé le ke dik Kerecsényi is:
– Az elõ ké szü le ti meccse ken majd nem

mind ig kez dõ vol tam, de az a mes ter tõl
függ, hogy ta vasszal mennyi le he tõ sé get
ka pok. Sze ren csé re Kiss Zoliék el fo gad -
tak, így jól ér zem ma gam a fel nõt tek kö -
zött pá lyán és azon kí vül egya ránt.

Né mi képp más ról szá molt be Ko vács
Mik lós:

– Nem volt zök ke nõ men tes a be il lesz -

ke dés, vol tak ki sebb faj ta össze tû zé sek,
de csak a szo ká so sak. Én az elõ ké szü le ti
mér kõ zé se ken is ke ve seb bet ját szot tam,
így va ló szí nû leg a ta vasz fo lya mán sem
sok le he tõ sé gem lesz, de majd meg pró -
bá lom jól ki hasz nál ni azt a ke ve set, amit
ka pok.

A tél fo lya mán Gödöllõre iga zolt já té -
ko sok kö zül Nádasdy az egyet len, akit
nem lát hat tak a pá lyán a né zõk. Igaz, õt
kü lö nö seb ben nem kell be mu tat ni:

– Mi kor in nen el men tem, Pa lo tás ra
szer zõd tem. Na gyon jó csa pa tunk volt,
de saj nos a szpon zor csõd be ment, így

kény te len vol tam egy év után Hat van ba
men ni. Ott – nem tu dom, mi ért – nem
ját szat tak, rá adá sul ne künk, pes ti já té ko -
sok nak, volt egy sztráj kunk is, ami után
el küld tek. Ak kor tel je sen ab ba akar tam
hagy ni a fo cit, de ta lál koz tam az it te ni
srá cok kal, és õk rá be szél tek, hogy hív -
jam fel a ve ze tõ ket. Mi u tán õk örül tek a
je lent ke zé sem nek, rög tön jöt tem, és
õszin tén szól va nem ér tem, mi ért nincs
he lyem a ke ret ben. Bí zom ben ne, hogy a
foly ta tás ban azért já ték le he tõ sé get ka pok
majd.

T. M.

Az ér ke zõk

Ko sár lab da

A Lí ce um az or szá gos se lej te zõ ben
Ké zi lab da

Ka pus nél kül ne héz
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Március 11-én Dunakeszin rendezték
meg Pest megye Ifjúsági Sakk

Csapatbajnokságát, melyen bravúros gödöl-
lõi eredmények születtek. A Gödöllõi EAC
négy csapattal vett részt a versenyen – 8
évestõl a nemzeti csapatbajnokságokban
edzõdõ fiatalokig. Elsõ és második csap-
atunk sikere sok jót sejtet a jövõt illetõen,
míg a „kicsiknek” remek felkészülés volt a
torna.

Pest megyei Ifjúsági Sakk Csa pat -
bajnokság. Bajnok: Gödöllõi EAC I
(Török Sándor, Somodi Balázs, Bajnóczi
Péter, Koczó Kristóf) 26,5 pont;
2.Gödöllõi EAC II. (Borsos Zsolt,
Rádóczki Attila, Török Zoltán, Reznák
Attila) 20,5 pont; 3. Alagi DSK 19 pont;
4. GEAC III. (Háfra Orsolya, Tóth Bence,

Takács Pál, Som Lajos) 9 pont; 5. GEAC
IV. (Martin Dénes, Romhányi Botond,
Romhányi Viktor, Tóth Márk) 5 pont.

Másnap a GEAC II csapata Dunaharaszti
ellen ült asztalhoz Magyar Kupa
mérkõzésen. Az NB I/B élmezõnyében álló
csapat játékosai ellen csak bravúros játékkal
lehetett volna meglepetést okozni. Ez
egyedül csak Török Sanyinak sikerült, aki
az éltáblán tudott nyerni. A GEAC sakkozói
nagy csatában ugyan, de alulmaradtak a
jóval esélyesebb hazaiakkal szemben-akik a
mérkõzést csak a hatodik órában tudták a
javukra fordítani.

Dunaharaszti MTK-Gödöllõi EAC
2,5:1,5. Gyõzött: Török. Döntetlen:
Ruttkay. Vesztett: Sillye, Bándy.

Tímár Zsolt

Úszás
Százhalombattán ren dez ték meg az
úszók di ák olim pi ai me gye dön tõ jét. A Ha -
jós is ko la ver seny zõi össze sen hat ér met
sze rez tek, két arany, két ezüst és két
bronz. A gye re kek fel ké szí tõ ta ná ra
Koleszáné Petrovszki Ma ri an na. Ered mé -
nyek: I. korcsoport, 50 méter mellúszás:
2. Mátrahegyi Lász ló. III. kor cso por t,
100 méter gyorsúszás: 1. Dörnyei Ve ro -
ni ka (BVSC-ben úszik). 100 méter
hátúszás: 2. Ko csis Ba lázs, 3. Kaszap
Má ria. 100 méter melúszás: 3. Fatter Gá -
bor. 4×50 m le ány vál tó: 1. Ha jós
(Dörnyei Ve ro ni ka, Tóth Bri git ta, La ki
Zsu zsan na, Kaszap Má ria). Az el sõ he -
lye zet tek to vábbju tot tak az or szá gos
dön tõ be.

Ko sár lab da
A Pest me gyei szö vet sé gi baj nok ság -
ban, a kadett lá nyok nál há rom mér kõ -
zést ját szot tak Gödöllõn. A Bocs kai SE –
Bu da ör si DSE ta lál ko zón a ha zai csa pat
vé gig ve zet ve, ma ga biz tos gyõ zel met
ara tott. A há rom ser dü lõ já té kost is sze -
re pel te tõ együt tes több mint negy ven
pont tal bi zo nyult jobb nak. A foly ta tás ban
a Monor szin tén nyert a Bu da örs el len.
A har ma dik mér kõ zé sen a gödöllõi csa -
pat lel ke sen, he lyen ként jól játsz va meg -
szo rí tot ta a baj nok ság ban ve ret le nül ál ló
együt test. A ki ma radt hely ze tek mi att a
vé gén ti zen hat pont tal nyer tek a ven dé -
gek.

At lé ti ka
A GEAC fi a tal rúd ug rói az Ferencvárosi
Torna Club fe dett pá lyás ver se nyén in -
dul tak a hét vé gén. Szö ré nyi Ist ván ta -
nít vá nyai majd nem min den kor osz tály -
ban az élen vé gez tek. A jól si ke rült ver -
seny leg jobb jai: Jaeger Ákos 351 cm
(16 év), Ka to na Má té 307 cm (15 év),
Sze ke res Vik tó ria 281 cm (17 év), Dús
Jetta 241 cm (13 év), Var ga Já nos 241
cm (12 év).

Di ák olim pi ai mér kõ zé sek
Me gyei te rü le ti ko sár lab da: II. korcsoport
le ány 16-án 13 órá tól és ké zi lab da II.
korcsoport le ány – fiú 17-én 14 órá tól a
Ha jós Alfréd Általános Is ko la csar no ká -
ban. Szom ba ton 9.30-tól ugya nitt ren de -
zik meg a har ma dik kor cso por tos röp lab -
dacsa pa tok me gyei dön tõ it.

-sz-

HÍREK Sakk 2.

Megyebajnok a GEAC ifjúsági csapata
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Ma gyar Ku pa mér kõ zé sen fo gad ta az
AGRC együt te se a Nyír egy há zát,  az or -
szág je len le gi leg jobb nõi röp lab da csa pa -
tát. A Tö rök Ig nác Gim ná zi um ter mé ben
há rom száz né zõ elõtt ját szot ták a ku pa el sõ
mér kõ zé sét. A ha zai együt tes bõl hi ány zott
két meg ha tá ro zó já té kos Szendrõi (bo ka sé -
rü lés) és Kurucz (is ko lai el fog lalt ság).

A ven dé gek sztár ja ik nél kül lép tek pá -
lyá ra. A Gödöllõ ki csit meg il le tõd ve ját -
szott az el sõ játsz má ban. A Nyír egy há za
már 12:6-ra ve ze tett, ami kor a ha zai csa pat
meg kezd te a fel zár kó zást. Si ke rült há rom
pont ra meg kö ze lí te ni el len fe lü ket (19:22),
de a for dí tás hoz már nem volt erõ.

A foly ta tás ban új ra a ven dé gek ját szot tak
fö lény ben. Nyolc-nyolc után azon ban jó
ide ig ve ze tett a gödöllõi csa pat (15:13),
majd ti zen nyolc nál is mét egyen lõ volt az
ál lás. A vé gén erõ sí tett a nyír egy há zi
együt tes, és meg nyer te a má so dik szet tet. A
har ma dik játsz ma már nem ho zott iga zán
nagy küz del met. Ha mar el hú zott a ven dég
csa pat és gyor san be fe jez te a mér kõ zést. 

A ha zai együt tes az el sõ két játsz má -
ban me zõny ben lel ke sen és jól ját szott. A
csa pat meg érez te a két ma gas já té kos hi -
á nyát, en nek el le né re a má so dik szett ben
si ke rült meg szo rí ta ni a sztár jai nél kül fel -
ál ló Nyír egy há zát. 

A két csa pat a foly ta tás ban ide gen ben
játssza a ku pa vissza vá gót, va la mint a
baj nok ság ban kö vet ke zõ két mér kõ zést
(már ci us 14–15–16-án).

-ta más-

Gödöllõ K–30
or szág úti ke rék pá ros tel je sít mény tú ra,
2000. már ci us 26. A tú ra út vo na la:
Gödöllõ–Szada–Mo gyo ród –Fót– Cso -
mád–Ve res  egyház–Szada–Gödö l lõ .
Hossza 32 km, szint emel ke dé se: 300 m,
szint ide je 2,5 óra (a 14 év alat ti ak és a 40
év fe let ti ek egy óra szintidõkedvezményt
kér het nek). A rajt és a cél he lye: Gödöllõ,
Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.). A rajt ide je
9 és 10 óra kö zött, költ sé ge 300 Ft. A
részt ve võk fris sí tõt, ha rap ni va lót, cso ko lá -
dét, a szint idõn be lül tel je sí tõk ki tû zõt és
em lék la pot kap nak. Min den kit sze re tet tel
vár a Margita 344,2 Tu risz ti kai és Sport -
egye sü let.

A Quick Tánc-Sport Egye sü let a Ma -
gyar Tánc sport Szö vet ség hez be nyúj -
tott pá lyá za ta alap ján el nyer te az idei
Top 12 Hun ga ry Stan dard és La tin
–ame ri kai tán cok ver se nyé nek ren de zé -
si jo gát. Er re a ki emelt ren dez vény re a
stan dard és a la tin-ame ri kai rang lis ta
12 leg jobb pá ro sa kap meg hí vást. 

Az egye sü let már he te dik éve ren dez
tánc ver senyt Gödöllõn, re mél he tõ en az
idei meg mé ret te tés nek is a ko ráb bi ak -
hoz ha son ló si ke re lesz. A stan dard és a
la tin-ame ri kai ver seny két for du ló ban
zaj lik. A dön tõ ben a hat leg jobb hat pá -
ros tán col, ahol az öt ta gú zsû ri a he lye -
zé sek fel mu ta tá sá val ér té ke li a pá ro so -
kat, míg az el sõ for du ló ban tit ko san
dön te tek a to vább ju tás ról. A dön tõ ben
tán co ló p árok aján dé kot és ok le ve let, a
do bo gós p árok ér met és pénz dí jat kap -
nak, a gyõz tes pá ros pe dig el nye ri az
Opel Gaál Ku pát. A leg szim pa ti ku sabb
pá ros ré szé re a Gödöllõ Vá ros áért Ala -
pít vány kü lön dí jat aján lott fel.

Az or szá gos ver seny elõtt 13 órai

kez det tel klub kö zi E, D, C és B ka te -
gó ri ás tánc ver seny lesz, ahol a je len le -
gi után pót lás pá ro sai mér he tik össze
tu dá su kat. A tánc ver se nyen im már ha -
gyo má nyosan fel lép a Vácszent-
lászlói Ál ta lá nos Is ko la tánc cso port ja
és az Aszó di Mû ve lõ dé si Ház Tánc -
cso port ja is.

A tánc ver seny tá mo ga tói az Opel
Gaál Már ka ke res ke dés mel lett az
Eurocomp F.B.A. Kft., a Gödöllõ Vá -
ros áért Ala pít vány, az HBW Express
Ta ka rék szö vet ke zet, a Pa lo ta kert Bú -
tor áru ház és a Rising Fruf ru Sza lon. 

A ha to dik Opel Gaál Ku pa „Top12
Hun ga ry" Stan dard és La tin-ame ri kai
Tán cok Ver se nye már ci us 18-án 18
óra kor kez dõ dik az Egye te mi Sport -
csar nok ban. A ver seny véd nö ke dr.
Gémesi György Gödöllõ pol gár mes te -
re. A be lé põ je gyek elõ vé tel ben a mû ve -
lõ dé si köz pont jegy pénz tá rá ban és az
egye te mi sport csar nok ban kap ha tóa a
ver seny nap ján 14 órá ig, a fel nõtt jegy
ára 700, a gyer mek és nyug dí jas jegy
ára 500 fo rint. A je gyek ára a hely szí -
nen 800, il let ve 600 fo rint.

(x)

Táncverseny

VI. Opel Gaál Kupa

Röp lab da

Nyír egy há zi elõny
a ku pá ban

(–20, –21, –11) AGRC: Pus kás, Jaczkó,
Tóth Zs., SZUR KOS, Tóth M., Gellér Klá ra.
Cse re: Bol di zsár (libero), Gellér Ka ta lin, Ár -
pás. Edzõ: Do bos Já nos

Architekton GRC–Szakszig NRK
Nyír egy há za 0:3

BICAJ

AU TO MA TA MO SÓ GÉ PEK,

mo so ga tó gé pek,
cent ri fu gák, por szí vók,

ta ka rí tó gé pek,
hõtárolós kály hák,

vil lany boj le rek
ja ví tá sa ga ran ci á val.

To váb bá fel újí tott
au to ma ta mo só gé pek

el adá sa.
Fittler An tal

Tel.: 28/490-259 (üze net -
rög zí tõ is), 30/94-29-112
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon, már-
cius 21-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 8. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:

„Vág tat az észa ki szél, / Le ha jol nak a fák,
le a föl dig, / Nyög ve ha sad le az ág.”

A Gödöllõ Vá ros áért Ala pít vány aján dé kát
nyer  ték: Ma da rász Józsefné, Hegy u.
11/A.; Ko vács Im re, Egye tem tér 3/A. II/8.;
Tú ri Ág nes, Sza bó Pál u. 19.; Ba ko nyi
Pálné, Rá kó czi u. 27.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Ma jo ros Zsu zsan na, Mo soly gó An tal
u. 9.; Var ga And rás, Amb rus Zol tán köz 7. g
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