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Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Ünnep lóháton,
hóesésben
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A magyar lovas ember; a
lovas emberek legtöbbje
pedig természeténél fogva
konzervatív: tiszteli elõdeit, hagyományait. Ugyanilyen fontos a hagyományainkat „megtestesítõ”
jelképek tisztelete és megõrzése is: a zászlóé, a tárgyi emlékeké. Ezek mindmind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elmúlt ötven
év nemzetrombolásából
talán kigyógyuljon egyszer
a magyar – mondja Bucsy
Lász ló ál lat or vos, a
Gödöllõi Lovas Sport- és
Hagyományõrzõ Egyesület
túralovas szakosztályának
vezetõje. Az egyesület tagjai, a többi gödöllõi és környékbeli lovassal együtt,
felvonulással és koszorúzással tisztelegtek 1848
(2–6. oldal)
emléke elõtt.
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A GLSE felvonulása március 15-e tiszteletére

Ünnep lóháton,

Március 15-e lapzártánk utánra esett
az idén, így külön örülhettünk annak,
hogy nem ze ti ün ne pünk idei el sõ
gödöllõi rendezvényét szombaton tartották: a Gödöllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egyesület emlékezett
meg lovas felvonulással és koszorúzással az 1848-iki forradalomról és
szabadságharcról.

Az idõ já rás – fi no man szól va – nem
kedvezett a lovasoknak. Korán reggel
még csak az alacsony felhõk és a metszõ
szél riogatott, de tíz órára, amikor a felvonulók gyülekezni kezdtek a kastély
parkjában, már sûrû pelyhekben esett a
hó. Több meghívottat el is riasztott ez a
kö rül mény, en nek el le né re negy ven öt
lovas gyûlt össze városunkból és a környék rõl: Isaszegrõl, Mo gyo ród ról,
Szilasligetrõl, Veresegyházról. Gödöllõt
a vendéglátókon kívül a Sisi Elsõ Magyar Nõi Lovaregylet öt, korhû ruhában
pompázó úrhölgye, a szárítópusztai Árpád Vére Lovasiskola két íjas-tegzes õsmagyarja, a GATE Lovarda egy lovasa,
va la mint a rend õr ka pi tány ság Veres egyházon állomásozó lovas járõre képviselte. A hátasok négy fogatot fogtak
közre, amelyek a vendégeket szállították. Szabó Géza, a Piac Kft. ügyvezetõje
díszhintóján a Városházát képviselõ Six
Edit és Fábián Zsolt alpolgármestereken
kívül özv. Csellár Gáborné szenior lovas
és Holzmann Lász ló ügy véd uta zott;
Ambrózy Árpád vadászkocsiján kapott
helyet Orove Szilvia, a díszhintó tulajdo no sá nak ne je, va la mint tu dó sí tónk.

Két lipicai fogat képviselte a Szilvásváradi 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
szürkét a felvonulásra.
Fél tizenegykor Bucsy László állatorvos, a GLSE Túra- és Szabadidõ Szakosztályának vezetõje szavára sorba rendezõdtek a felvonulók. Az egyik „legrégebbi” gödöllõi lovas, Hrustinszky Ferenc vezetésével, két tiszteletkör után a
kastélytemplom elõtt fordultak rá a hármas útra, hogy a Dózsa György úton és
a Szabadság téren át a Petõfi térre vonuljanak. (Itt említjük meg, hogy a rendõrök és közterület-felügyelõk rendkívül
szakszerû biztosításának köszönhetõen,
a menet a legkisebb fennakadás nélkül
járta be a várost.)
Petõfi Sándor szobra elé érkezve az
ünneplõk mindenek elõtt elénekelték a
Himnuszt. Perényi Miklós, a GLSE elnöke rövid beszédben emlékezett meg a
for ra da lom hõ se i rõl, a ha gyo má nyok
tiszteletének fontosságáról, majd a lovasok és a város képviselõi megkoszorúz-
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hóesésben

ták a költõ szobrát. A megemlékezés a
Kossuth-nóta hangjaival ért véget.
Ezután a menet a Kossuth Lajos utcán
keresztül az Erzsébet parkba vonult, ahol
tisz te let kört írt le a Habs burgok „ma gyar” királynéja (és a férfiakat megszégyenítõ lovas) szobra és a Szent Korona
em lék mû ve kö rül. In nen a fo ga tok a
Táncsics Mihály út felé kerültek, míg a
lovaglók az erdõn keresztül vezetõ rövidebb úton célozták meg a Szentjakabi
Vadászházat. Az idõjárás eddigre teljesen

eldurvult, két centi hó födte a vadászházat és az erdõt, mire a csonttá fagyott felvonulók odaértek; jól esett hát a némi lélekmelegítõ és pogácsa, amivel vendégül
látták õket. A lovakat kímélendõ, innen
már nem is mentek tovább, hanem autókkal haj tot tak át a re pü lõ tér re, ahol a
program befejezéseként fehér asztal, finom marhapörkölt-ebéd és bor mellett
beszélgetve fejezõdött be a program
M. B.
Fotók: a szerzõ

4 • Ünnep

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 16.

Húsz éve koszorúznak a gödöllõi lovasok

Talán egyszer meggyógyul a magyar
Bucsy László állatorvos, a Gödöllõi
Lo vas Sport és Ha gyo mány õr zõ
Egyesület Túra- és Szabadidõ Szakosz tá lyá nak ve ze tõ je a fel vo nu lás
után nyilatkozott lapunknak.

– Jóllehet egyesületünk a jelenlegi formájában csak egy éve mûködik, mégis
elmondhatom, hogy több évtizedes hagyományai vannak: az alapító tagok egy
ré sze im már har minc éve lo va gol
együtt.
– Pedig egy idõben ez nem volt divat
Magyarországon…
– Sõt! Már eleve ferde szemmel néztek arra, aki lovat tartott; pláne, ha az
nem igásállat volt. Ha meg az illetõ vette
a bátorságot, és végiglovagolt az utcán,
hát majdhogynem a pisztolyukhoz kaptak a rendõrök. És néhol nemcsak majdnem: idén, ugye, el lo va gol tunk a
Szentjakabi vadászházhoz – ha ezt ezévvel ezelõtt nekem és társaimnak nem kel lett
megváltoznunk…
– Ak ko ri ban
is koszorúztak?
– A nyolc va nas évek, a diktatúra „végének
kez de te” óta
min den év ben.

elõtt húsz évvel, a vadabb kádári érában
megpróbáltuk, elõfordult, hogy csõre töltött puskát fogtak ránk az erdészek.
– Mégis lovagoltak?
– Persze. A magyar lovas ember; a lovas emberek legtöbbje pedig természeténél fogva konzervatív: tiszteli elõdeit,
hagyományait. Amióta a gödöllõi Állatkórházban dolgozom állatorvosként, azóta díszíti ottani szobám falát egy törött
jurátuskard, nemzeti színû szalaggal átkötve. Így az a szerencse ért, hogy tíz

A hi va ta los ün nep ség
elõtt egy nappal összeálltunk – négyen, öten,
aki mert –, egy koszorút kötöttünk a nyereg
mö gé, és oda lo va gol tunk a Pe tõ fi-szo bor hoz. Hazudnék, ha azt
mondanám, hogy nem
vol tunk be re zel ve.
Nem tudhattuk, mi fog
történni. Körben ott áll-

tak a rendõrök, mi meg vonalba, kalap
le, fõhajtás, lóról, koszorúzás, fõhajtás és
ellovagoltunk. Végül is nem bántottak,
akkor már nem mertek bántani. S ez így
ment évrõl-évre.
– Aztán eljött a rendszerváltás.
– Igen, és a lovassport lassan visszakapja az õt megilletõ helyet a társadalomban. Magam, mint már említettem,
kon zer va tív em ber va gyok, ami ó ta az
esze met tu dom. Ta lán ezért is tu dok
együtt élni azokkal – mármint a lovas-
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sportban –, akik annak elõtte akár még
üldöztek is a nézeteimért. Úgy gondolom, nem akarok hozzájuk hasonló lenni… Így a GLSE rendezvényei nyitottak
bárki elõtt, aki a lovaglást szereti és mûveli. Egyesületünk annak idején azokból
alakult meg, akikkel évtizedek óta összeköt a közös szenvedély. Tiszteljük is elõdeinket, a közvetlen elõdöket is; akikbõl

idén februárban, a lovas bálon többeket
szenior taggá avattunk. Ugyanilyen fontos a hagyományainkat „megtestesítõ”
jel ké pek tisz te le te és meg õr zé se is: a
zászlóé, a tárgyi emlékeké. Ezek mindmind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az
elmúlt ötven év nemzetrombolásából talán kigyógyuljon egyszer a magyar.
– A lo vas fel vo nu lás érin tet te Sisi
szobrát is; a forradalmat leverõ császár
feleségéét.
– Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy
a fõ cél a Szent Korona-emlékmû volt.
De nem szégyellem,
hogy Er zsé bet ki rályné elõtt is tiszteleg jek, még akár
már ci us 15-én is.
Százötven év telt el
azóta, és ezalatt sok
min den meg vál to zott – hogy mást ne
mondjak, volt egy
kiegyezés. Sisi személyének azonban
nem kellett százötven év. Lovas em-

berként a férfiakat megszégyenítõ tudású
lovas hölgyre emlékezünk. Gödöllõiként
arra, mennyire szerette városunkat, arra,
hogy itt tudott csak igazán megnyugodni.
Magyarként pedig arra, hogy õ, bajor létére, magyar királyné volt az osztrák Habsburgok trónján. Mindenképpen méltó hát a
tiszteletünkre és a hálánkra.
Magyar Bertalan
Fotók: a szerzõ
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Sajtótájékoztató a Szent István Egyetemen

KITEKINTÕ

A magyar vidék felemelkedéséért

Kaukázus:
Hivatalos orosz katonai megfogalmazás sze-

Végtelen erõszak?

Szendrõ Péter és Prém Krisztina, az egyetem sajtószóvivõje

Március 8-án Szendrõ Péter, a Szent
István Egyetem rektora az országos
és a szaksajtó részére tartott tájékoztatást az intézmény gödöllõi székhelyén. A Szent István Egyetem ez év január elsején jött létre a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem, az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola és a Jászberényi
Tanítóképzõ Fõiskola egyesülésével.

Ez a felsõoktatási intézmény három nagy
múltú egyetem és két nagy múltú fõiskola szövetsége a magyar vidék felemelkedé sé ért – hang sú lyoz ta be ve ze tõ jé ben
Szendrõ Pé ter. A gödöllõi köz pon tú
egyetem tíz kara hat telephelyen található. Az intézmény környezetében harminc
akadémikus dolgozik, az egyetemi tanárok és docensek száma több mint háromszáz. A huszonnégyezer diák számára ezerötszáz tantárgyat hirdetnek félévenként, a posztgraduális képzésekkel
együtt harminchét önálló diploma megszerzésére van lehetõség. Az intézmény
jelentõs szerepet tölt be a tudományos

képzésben is: a doktoranduszok száma
hatszázötven.
A jövõt vázolva Szendrõ Péter azt tartotta a legfontosabbnak, hogy elsõsorban
a fejekben jöjjön létre az egységes egyetem. A fejlesztésnek óriási tartalékai vannak – ezek azonban elsõsorban szellemiek: a magyar felsõoktatás fejlesztésének
anyagi forrása a világbanki kölcsön. Az
egyetem tervezi a hallgatói létszám megkétszerezését, ezen belül azonban fontosnak tartják a fõiskolai és a rövidebb idejû
képzést is.
A Szent István Egyetem rektora végül
az oktatás és nevelés célkitûzéseit foglalta össze:
– Az át struk tu rá ló dó vi dé ki élet jó
alapképzést követel tõlünk; rugalmasságra kell ne vel nünk a hall ga tó kat. Az a
szándékunk, hogy nyelveket tudó, az országot és a világot értõ, egészséges, fizikailag is küzdõképes, kulturált és etikus
magatartású emberek kerüljenek ki egyetemünkrõl, a magyar társadalom egészéért.
R. G.
Fotó: Balázs Gusztáv

rint véget ért Csecsenföldön a hadmûveletek
katonai szakasza, most már csak a rendõrségi és a belügyi alakulatok feladata a helyzet konszolidálása, a még ellenálló muzulmán fegyveresek megsemmisítése. A helyzet azon ban nem ilyen egy sze rû,
Csecsenföld túlnyomó része valóban orosz
kézre került, de a harcoknak koránt sincs vége, a nyílt háborút felváltja a par tizánháború
idõszaka (hasonló szituációba már került
Moszkva az 1979–89 között tar tó afganisztáni háború kapcsán), mely hosszú, elhúzódó konfliktust eredményezhet. Erre példa a
múlt héten végrehajtott csecsen rajtaütés,
amiben néhány perc alatt 20 belügyi katona
vesztette életét, 35 pedig megsebesült. Bonyolítja a helyzetet, hogy Oroszországnak
nincs megfelelõ stratégiája a hogyan tovább? kérdésével kapcsolatban, nem látni
tisztán, hogy a terület elfoglalása után milyen
módon kívánja a békét megteremteni.
A háború tavaly októberben robbant ki,
miután két hetes légicsapás-sorozat után az
orosz hadsereg megkezdte ún. „biztonsági
övezetek” létrehozását az észak-kaukázusi
tar tományban. A hadmûveletekre az augusztusi dagesztáni muzulmán betörés (rendkívül
súlyos harcok után sikerült csak a vahhabita
harcosokat kiszorítani) illetve a szeptemberi
oroszországi lakóházrobbantások, melyek
majd 300 halottat követeltek és végrehajtásával a csecseneket vádolták meg (jogosan
vagy jogtalanul, nem tudni), szolgáltatott
ürügyet Jelcin elnök számára, aki a „terrorizmus fészkének” nevezte Csecsenföldet. Az
offenzíva elsõ szakasza viszonylag gyorsan
véget ért, a többszörös ember- és haditechnikai fölényben lévõ orosz erõk könnyen elfoglalták az északi síkvidéket illetve az itt található nagyobb településeket (Gudermesz).
A háború második szakasza már jóval véresebb és hosszabb tar tó harcokat eredményezett: a csecsen fõváros, Groznij ostroma
1999 novemberének végétõl egészen 2000
februárjáig tar tott, melynek során a város a
földdel vált egyenlõvé. Az orosz alakulatok
veszteségérõl csak kozmetikázott adatok
vannak (a hadmûveleti körzetbõl gyakorlatilag minden újságíró vagy segélyszervezet ki
van tiltva), de így is ezres nagyságrendû a
halottak és a sebesültek száma. Ezután következhetett a hadjárat harmadik szakasza,
mely során a hegyekbe visszahúzódott csecsen alakulatok megsemmisítésére került
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KITEKINTÕ

Fõ tér! Felvétel!

sor. A február végén elfoglalt utolsó muzulmán erõdítmény, Satoj elestével hivatalosan
véget ér tek a hadmûveletek. Most már csak
a szétszórt fegyveres csopor tok felderítése
(számuk kb. 3-5 ezer lehet) és felszámolása
vár az orosz csapatokra. Ez a feladat azonban jóval nehezebbnek ígérkezik mint az azt
megelõzõ egész háború. A 10-12 fõs nagy
mozgékonyságú osztagokba tömörülõ, önmagukat gyakran civilnek álcázó, helyismerettel rendelkezõ csecsenek akár évekig gerillaháborút folytathatnak, feltéve ha nincs
valamilyen kompromisszumos megegyezés.
A harcoló felek között azonban egyelõre
nincs meg sem a szándék, sem az akarat a
válság politikai lezárására és a fegyveres
összecsapások beszûntetésére. Talán a március 26-ikai orosz elnökválasztások után
változik a helyzet.
Fábus

RENDÕRSÉG

Feliciából ócskavas

Pénteken a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében városunk közéleti személyiségeinek
részvételével készült a népszerû Fõ tér címû televíziós mûsor. A felvételen jelen volt
Habsburg György is, aki képünkön Gémesi Györggyel beszélget.

Március 7.

Fotó: Balázs Gusztáv

A dél utá ni órák ban Gödöllõn, a
Kandó Kálmán utcában ismeretlen
tet te sek fel tör tek egy Su zu ki sze mély gép ko csit. Az el kö ve tõk egy
táskát és személyi iratokat vittek el.
A lopási kár 230 ezer forint.
Március 10.

Kerepesen az ócskavastelepen értek
tetten két helyi lakost, akik autóalkat ré sze ket akar tak el ad ni 50 ezer
forintért. A kihallgatáson derült ki,
hogy a két zseni egy vadonatúj Skoda Feliciát lopott el és szedett szét,
és ennek darabjait próbálták mélyen
áron alul értékesíteni.
Gödöllõn, az Eperjesi utca egyik
családi házába az ablakon keresztül
hatoltak be ismeretlen személyek, és
onnan 180 ezer forint értékû arany
ékszerrel távoztak.
Március 11.

Ismét betörtek az aszódi Adidas boltba. Az ismeretlen elkövetõk 10 millió forint értékben különbözõ sportruházati cikkeket tulajdonítottak el.
Herr Blau

Tesztfutamok, koncertipar…

Közösen a Hungaroringrõl
Studniczky Ferenc, a Hungaroring Rt.
vezérigazgatója volt a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület
vállalkozói bizottsága legutóbbi ülésének vendége. A Forma 1-es futamoknak otthont adó pálya vezetõje nem
hagyott kétséget: kész az együttmûködésre az egyesülettel annak érdekében, hogy kulturáltabb állapotok fogadják a kapukon kívül a közönséget.

A részvénytársaság és az egyesület között már korábban tárgyalások kezdõdtek
egy mun ka szer zõ dés meg kö té sé rõl.
Perna Páltól, az egyesület felügyelõ bizottságának elnökétõl megtudtuk: a partnerek közös érdeküknek tartják azt, hogy
az eddigieknél színvonalasabban fogadják a versenyre érkezõket és olyan programokat kínáljanak számukra Mogyoródon, amelyek tartalmasabbá teszik ittlétüket. Az egyesület információs pavilont

állíthat majd fel, ahol felhívják az érdeklõdõk figyelmét a térség látnivalóira a királyi kastélytól a szárítópusztai honfoglalás kori lovasbemutatókig. Lehetõséget
kínálnak arra is, hogy a különbözõ programok szervezõi a helyszínen értékesíthessék idegenforgalmi ajánlataikat.
Az elõzõeken túl kölcsönösen és ingyenesen szerepeltetik egymás anyagait
az egyesület és a Hungaroring Rt. kiadványaiban, illetve a különbözõ kiállításokon és vásárokon. Studniczky Ferenc a
vál lal ko zói bi zott ság ülé sén azt is el mondta, hogy napi kapcsolatban vannak
a Mogyoródi Polgármesteri Hivatallal.
Véleménye szerint határozott munkával
három év alatt a szükséges mértékre fejleszthetõ a Hungaroring körüli infrastruktúra. Az új vezér is igyekszik jobban
kihasználni a pálya üres napjait teszteléstõl a koncertipari hasznosításig.
G. B.
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Korai villámlás – bõséges esztendõ

FELHÍVÁS

Életvédõ demonstráció
A Pacem In Utero Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
valamint a Magzatvédõ Társaság
életvédõ demonstrációra vár mindenkit március 25-én, délután 5 órától a
budai várban lévõ Szent István-szoborhoz, ahol 65 ezer mécsest gyújtanak az 1999. év áldozataiért. A felszólalók között találjuk Bíró László
katolikus, Hegedûs Lóránt református püspököt, Balczó Andrást, Jobbágyi Gábort, Kellermayer Miklóst,
Paksy Máriát és Osztie Zoltánt.

PIAC

Múlt csütörtökön délután a viharos széllel érkezõ hidegfrontból pillanatok alatt hatalmas
zivatar kerekedett Budapest térségében, így városunkban is. A júliusra emlékeztetõ felhõszakadás még a közlekedésben is fennakadást okozott. Reméljük, beválik a népi
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 vihar elõtti pillanatokban készült.
Fotó: Magyar Bertalan

Galéria étterem és panzió

Gödöllõ
Burgonya (zsák, Ft/kg)
38
Burgonya (Ft/kg)
45
Sárgarépa (Ft/kg)
88
Fehérrépa (Ft/kg)
370
Zöldpaprika (Ft/db)
25
Paradicsom (Ft/kg) 198-480
Káposzta (Ft/kg)
58
Kelkáposzta (Ft/kg)
68
Fokhagyma (Ft/kg)
198
V. hagyma (Ft/kg)
58
Lila hagyma (Ft/kg)
88
Méz
670
Akácméz (Ft/kg)
880
Dióbél (Ft/kg)
980
Alma (Ft/kg)
98-120
Körte (Ft/kg)
260
Mandarin
220
Citrom (Ft/kg)
168
Narancs (Ft/kg) 118-138
Grapefruit (Ft/kg)
230
Banán (Ft/kg)
168-188
Kiwi (Ft/tálca)
188
Gomba (Ft/kg)
198-340

Vác
40
48
98
300-360
25
48-50
68-70
200
70
90-96
650-750
800-880
58-148
278-300
150-200
180-198
120
230-250
200
200
200-350

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 8-án a környék idegenforgalmi szakembereit tájékoztatták a Galéria Étterem vezetõi. A
Gödöllõ központjában található vendéglõ jelentõsen
bõvült tavaly októberben: azelõtt negyven személyt
fogadhattak, az újabb termeknek köszönhetõen
azonban most már egyszerre hetvennégy vendég
is helyet foglalhat. A szolid ízléssel berendezett, kisebb belsõ terek az otthonosság érzetét keltik a városközpont forgatagából betérõben. A kitûnõ kony-

ha nem szorul külön dicséretre, de azt kevesen
tudják, hogy helyben készülnek a cukrászati termékek is. Az étteremben rendszeresen tar tanak bálokat, érettségi találkozókat és más rendezvényeket.
Kovács László és Kisbenedek Róbert végül arról
tájékoztatta a megjelent szakembereket, hogy a
Galéria Étterem ötszobás panziót is üzemeltet itt, a
város szívében. A szobák egy részéhez saját fürdõszoba csatlakozik.
(x)

Március 13-19-ig Kígyó Patika
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069. g

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Március 18-19. Dr. Bucsy László,
Állatkórház. Tel.: (30) 9602-795. g
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Felhívás
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája ér tesíti a város lakosságát,
hogy a kör zeti állator vos Gödöllõ városban az ebek 2000. évi veszettség elleni védõoltását az alábbi idõpontokban végzi.
Eboltási idõpontok
2000. március 21. kedd,
2000. március 25. szombat,
2000. április 4. kedd,
2000. április 8. szombat,
2000. április 11. kedd,
2000. április 15. szombat,

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

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

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

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

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Táncsics Mihály utca 5. szám alatt fekvõ
ingatlan tulajdonjogának megszer zésére. Az ingatlan ismertetése:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fekvõ, 644 helyrajzi számú, sporttelep megnevezésû, 5236 m2 területû tehermentes ingatlan
Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan összközmûves területen fekszik. A Táncsics M. utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek találhatóak.
Az ingatlanra csak a víz közmû került bekötésre.
Az ingatlan irányára: (sport, rekreációs, valamint ezt kiegészítõ vendéglátás vállalkozási célú felhasználás esetén: 21 000 000 Ft, (sportszervezet Gödöllõ Város Sportkoncepciójában támogatottnak elfogadott tevékenysége esetén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186
Az ingatlan megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2000. április 26. 15.00 óráig

Figyelem!
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala ér tesíti az érintetteket, hogy elkészült
a volt „Szila-major” területének
szabályozási ter ve és helyi építési szabályzata. Az érdeklõdök a ter vet a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati, valamint Fõépítészi Irodáján tekinthetik meg. Kérjük, hogy véleményeiket és észrevételeiket 2000. április 5-ig tegyék meg.
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MEGHÍVÓ

Krassay László beszéde a millenáris emlékfa-ültetésen

GATE Live Music Pub

E néphez állanék ezennel én…

(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig). Március 18., péntek:
hajnalig tar tó buli Crazy Téglával. Március
19., szombat: Meglepetés. Hétfõnként: buli
BanD.J.-vel, szerdánként: mulatság mindenkinek. A szombati koncer tek után zúzda
D.J. Atkával. Március 25., szombat: United
koncert. Ezenkívül pizzéria és sörözõ a hét
minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

Mûvelõdési központ
Március 17., 16 óra: Gödöllõi Akadémia:
Per zsa ha gyo má nyok és ün ne pek. Elõ adás és beszélgetés a Gödöllõn élõ Lotfi
csa lád dal. Már ci us 17., 17 óra: Ap rók
tánca. Vezeti: Benedek Krisztina, a Népmû vé szet If jú Mes te re. Mu zsi kál a Fix
Stimm Zenekar. Belépõdíj 200 Ft. Március 18., 19 óra: A Djabe Jazz Ze ne kar
koncertje. (A world music hangzásvilága
és a színpadi látvány egyedülálló) Belépõdíj 800 és 600 Ft. Március 19., 19 óra: A
Rad nó ti Szín ház ven dég já té ka. Anton
Csehov: Sirály. Fõbb szereplõk: Csomós
Ma ri, Jor dán Ta más, Szombathy Gyu la,
Egri Már ta, Cser halmi György, Bálint András. Ren dez te: Val ló György. Be lé põ díj
900 Ft (Az ifjúsági bérlet III. elõadása).
Március 20., 19 órakor: Kor társ filmklub:
Ha lá los té zis. Ren dez te: Aljenander
Amenáber. Március 22., 18 óra: Az európai festészet tör ténete II. Spanyol mesterek II. (az udvari mûvészettõl a víziókig, F.
Goya). Elõadó: dr. Tagai Imre mûvészettör ténész. A bérletek ér vényesek! Belépõjegyek ára alkalmanként 250 Ft. Március
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
ajándékkészítõ délután. Belépõdíj: 500 Ft
(10 éves ko rig 400 Ft)+anyag költ ség.
Március 25., 18 óra: „A tavaszi szép idõnek, lám, hogy mindenek örülnek” – Pest
megyei népmûvészeti együttesek és szólis ták gá la mû so ra. Kö szön tõt mond:
Novák Fe renc Kos suth-dí jas Ér de mes
Mûvész, a Honvéd Táncszínház mûvészeti vezetõje. Belépõdíj 600 Ft. Március 26.,
19 óra: A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar
hangversenye. Mûsor: W. A. Mozart: Don
Giovanni – nyi tány; Sz. Prokofjev:
Klasszi kus szim fó nia; J. Rodrigo: Con cer to de Aranjuez. Szólista: Tokos Zoltán
gitár mûvész. Vezényel: Horti Gábor. Belépõdíj 600 és 300 Ft. g

isz telt Höl gye im és Ura im! Ked ves
Tmennyi
Diákok! Szeretettel köszöntöm valaüket ezen a szép, napsütéses délelõttön, e megújított történelmi környezetben. Ma fát ültetünk az ezer éves államiságunkra emlékezve.
Sok emlékfáról olvashatunk, amikor
a történelmünket tanulmányozzuk. Nekem elõször egy idõs, terebélyes fa jutott eszembe, amelyik talán még ma is
megvan a Gödöllõ környékén lévõ erdõkben. Erzsébet királyné gyakran felke res te az idõs, te re bé lyes fát, amely
ismerte az õ titkait és történetét. Amikor ta lál koz tak, egy kis ide ig né mán
néztek egymásra. Majd Erzsébet királyné min dent el mon dott ne ki, ami ve le
megtörtént. Nem tudjuk, 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 õrizte a titkokat, a legendákat és a törté ne te ket. Össze kö töt te a múl tat a je lennel.
Eszembe jutott az is, hogy 1896. február 28-án, Darányi Ignác az akkori idõk
nagyformátumú földmûvelésügyi minisztere rendeletet adott ki a honfoglalás ezredévi jubileuma alkalmából ültetendõ
emlékfák tárgyában. Közel kétmillió fát
ül tet tek el ak kor szer te az or szág ban.
Azok a fák is összekötötték a múltat a jelennel.
Ma, Gödöllõn mi is emlékfát ültetünk
a magyar állam fennállásának ezredik évfordulóján. Tövis nélküli glediciát. Az
esemény kapcsán szeretnénk továbbadni
gondolkodásmódunkat. Továbbírni történelmünket. Összekötni a múltat a jelennel.
E jeles napon emlékezni és emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az elmúlt évezred során voltak örömteli és gyászos
napjaink, hõsies küzdelmeink és balsors
verte, zivataros idõszakaink. Voltak erényeink és bûneink.
E jeles napon szeretnénk elmondani,
hogy a ma gyar ál lam fenn ál lá sa óta a
nemzetet többször szétdarabolták, belsõ viszályok is megosztották, de mindig össze akart forrni. S amikor eljött az
ideje, meg is tette azt. Az elmúlt száza dok ban, itt a Kár pát-me den cé ben
ma gyar nak len ni azt is je len tet te töb bek között, hogy egyedül lenni és küzdeni. Megvédeni magunkat a csatatere-

ken és a tanácskozó termekben. Kitüntetett egyedüllét volt ez, amelyrõl Petõfi így írt: ”…Ha nem születtem volna
is magyarnak, E néphez állanék ezennel én, Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb Minden népek közt a föld kerekén…”
E jeles napon emlékezni és emlékeztetni szeretnénk arra is, hogy az ezer év
alatt a magyarság legerõsebb megtartó
erõi a templom és az iskola voltak. Az
elsõ hitet, a második tudást adott. A kettõ együtt pedig tudóssá, emberré és magyarrá nevelt. Talán nem véletlen, hogy
a rom bo lás erõi mind ig eze ket ve szik
elõször célba. A hitet gyengítik és a tudás megszerzését nehezítik. Nevetségessé teszik a nemzeti érzést. Kigúnyolják a
nemzeti szimbólumokat, a koronát, a címert, a zászlót, a himnuszt. Vannak régiók, ahol megtiltanák a magyar nyelvet
is. Mi at tuk buz dít vé de ke zés re Re ményik Sándor:…” A koldusnak, a páriának, A jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján És nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát? Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!…”
Ezekben a gondolatokban titkaink és
tör té ne tünk né hány moz za na tát tár tuk
fel. Az ezer éves államiságunk évfordulóján elültetett fa legyen a tiszta gondola 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
bûneinkre is. Emlékeztessen szétszakított sá gunk ra és össze tar to zá sunk ra; a
templomra és az iskolára; igaz történetünkre és idõtálló értékeinkre. Legyen
me men tó, amely eszünk be jut tat ja a
harmonikus és gazdag élet kialakításának 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, lobogásra és világosságra gyújtani
azokat, akik keresik és várják a Szépet;
hogy világosságra, örömre és szeretetre
gyúljanak önmaguk és gyújtsanak másokat is…”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Diákok!
A millenáris emlékfa elültetésekor fogadják szeretettel és érleljék tovább az
ezer éves múl tun kat és ka rak te rün ket
megsejtetõ gondolatokat. g
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MESEMONDÓK TALÁLKOZÓJA

Fa ága, rügyével

Fotó: Balázs Gusztáv

Az Australian Museum munkatársa

Pápua fejdíszek, mélytengeri halak
A Városi Múzeum megnyitására hazalátogatott Ausztráliából Ignácz Ferenc, az
Óceánia világa címû kiállítás anyagának
adományozója. A hetvenkét esztendõs
kutató az Australian Museum munkatársaként ma is gyarapítja a gyûjteményeket. Ignácz Ferenc a megnyitó elõtti
napon nyilatkozott lapunknak.

– 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 KeletÁzsiában kell keresni. Így jött az a gondolat, hogy Ausztráliába menjek, és
Pápua Új-Guineában folytassam a
munkát. Megismerve a csodálatos óceániai 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 bélyeggyûjtés: 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 hozzájutni.
Radó Gábor

A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Kultúrökológiai Csoportja, a Juhász Gyula Városi Könyvtár és a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 2000.
május 19–20–21-én rendezi meg Gödöllõn
a „Fa ága rügyével” címmel II. Kárpát-medencei Magyar Népmesemondók Találkozóját. Célunk, hogy felkutassuk és bemutassuk a Kárpát-medencei magyar nyelvterületen még élõ magyar népmese hagyományait. Szeretnénk meghívni azokat a népmesemondókat határainkon innen és túl,
akik meséiket közösségeiktõl tanulták, akiknek életéhez természetes módon hozzátartoznak a magyar népmesék és ezt a szájhagyományos örökséget továbbadják az utánuk következõ nemzedékeknek. A gödöllõi
találkozóra korhatár nélkül hívjuk és várjuk
mindazokat a mesélõket, akik a magyar
népmesemondás hagyományát õr zik, példájukkal maguk neveltek nyomdokaikba lépõ fiatalokat, és mindazokat, akik ezt a csodálatos örökséget átvették, továbbviszik,
folytatják. Így együtt mutatkozhat be 2000
májusában Gödöllõn átörökítõ és örökös,
„fa ága rügyével”.
A találkozó legjobb mesemondóit jutalmazzuk. A résztvevõk utazási költségeihez
segítséget nyújtunk, étkezést, szállást biztosítunk.
2000. április 15-ig várjuk a határon túli
és a magyarországi résztvevök jelentkezését. Cím: Juhász Gyula Városi Könyvtár
2100 Gödöllõ, Dózsa György út 10. Telefon: (28) 410-570 Tá jé koz ta tás: Fü löp
Attiláné. További tájékoztatás: Gyõri-Nagy
Sán dor (Szent Ist ván Egye tem) tel.: 28
/410-131, fax: 28/ 410-804 ; Kecskés József (Mûvelõdési Központ) tel.: 28/ 420977, fax: 28/ 420- 978. g

REGIONÁLIS

Gödöllõi
Krónika
A helyi televízió minden
pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik
a kábelhálózaton.
Ismétlés: kedden,
18 órakor.
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Czáka Sarolta–Valló László: A metszés ábécéje

Meteor
Csillagászati évkönyv 2000.

Mûkedvelõ kertészek könyve

Az évkönyvsorozat 2000-es kötete tar talmában kiteljesedett, formájában megújult,
szerkezetében azonban igyekezett megõrizni a korábbi jó hagyományokat. Az elsõ,
nagyobbik része a Táblázatokat tar talmazza, rögtön az elején Jelenségnaptárat találunk. A Cikkek a csillagászat új eredményeirõl és sok más csillagászati témáról tudósítanak. A harmadik rész a Magyar Csillagászati Egyesület, az MTA Csillagászati Kutatóintézete a TIT Budapesti Planetáriumának éves beszámolóit közli.
(Bp., 1999, Magyar Csillagászati Egyesület)
Csukás István – Sajdik Ferenc
A Nagy Ho-ho-ho horgász télen

A városszéli puhányokat rendre kigúnyoló „ter mé szet gyer me ke”eb ben a tör té netben ismét horgászik. Ám mit tehet télen a mindenre elszánt horgász, amikor a
vizek be vannak fagyva? Ter mészetesen
ott horgászik, ahol tud, tehát a szobaakváriumban, a karácsonyi halvásár ra feltöltött medencében, és még számos 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-hohót rendre megakadályozza valami vagy
valaki abban, hogy kifogja élete nagy halát. Ám mind ezér t kár pó tol ja õt, hogy
igaz õszinte barátokat tudhat maga mellett.
(Bp., 1999, Gesta)
Stonehouse, Bernard
Álcázás

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
túlélési stratégiáját a háttérbe való beolvadás. A kör nyezetben való sikeres rejtõzködés szolgálhatja a sima lepényhal,
az eve zõ bé ka, a ba goly fecs ke, a vad disznó életének védelmét, de lehetõséget
ad ar ra is, hogy a támadni készülõ állat
sikeresen megszerezhesse az élete fönntar tásához, a táplálkozásához szükséges
zsák mányt. Az ol vas má nyos, eto ló gi ai
adatok nagy bõségével szolgáló ismeretter jesz tõ gyer mek könyv ered mé nye sen
vezetheti be a 8–10 éveseket a zoológia
birodalmába.
(Bp., 1999, Passage) g

Sajnos nincsen kertem, csupán néhány lépésnyi hely kínálkozik, hogy virágot neveljek rajta. Az itt telepített rózsatövek kétszer állítottak váratlan helyzet elé, kétszer
néztem értetlenül: mi
történt, és mit csináljak? Egyszer vadhajtást növesztett az egyik
rózsa, nem is a tövénél, jó messzire attól
nyúlt ki a földbõl a vadág. Máskor nem
vadhajtást hozott ugyan egy rózsatõ, de
mégis, hiába lestem-vártam, hogy az ágak
hegyén, mint az elõzõ évben, most is megjelenjenek a bimbók.
A mûkedvelõ kertészeknek nem árt elsajátítaniuk „a metszés ábécéjét”, hogy hasonló esetekben pórul ne járjanak, tudják, mi a
teendõ, és azt is, hogy miért. A helyes met-

szésen múlik, hogy ne menjenek tönkre, ne
vaduljanak el, ne váljanak se formátlanokká, se terméketlenekké a környezetünkben
levõ fák és bokrok, de ellenkezõleg, viruljanak, szépen növekedjenek, minél több virágot bontsanak, gyümölcsöt teremjenek.
Nincs olyan fajtája a metszést igénylõ
növényeknek, melyre ne térne ki A metszés
ábécéje címû könyv. A gyümölcsfák, a szõlõ, a díszfák, díszcserjék, a rózsa, a fenyõ
mind sorra kerülnek. Megismerkedhetünk
a metszés módjaival, eszközeivel. Megtudhatjuk, hogyan alakítható a fák koronája.
Min dent, ami rõl a szö veg szól, rajz is
szemléltet. Mintha kézen fognának, s úgy
vezetnének be egy kertbe, mely semmi
másra, csupán a mi gondoskodásunkra vár.
- reed -

TRAFO CLUB
(Gödöllõ, Palotakert, nyitva 19–04-ig; Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Március 17.,
péntek: 17–21 óra között Tini Disco (featuring D. J. Tégla, D. J. Wen, K Boris). Este Funky
Big Beat, Acid Jazz és más… Lányoknak 23 óráig a belépés ingyenes! Március 18., szombat: a Mantra és a Strong Deformity játszik. Március 25-én szombaton: Trottel és Vágtázó
Halottkémek koncert. Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két óráig tart nyitva. g

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
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Állás
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.: 415-660.
g 26 éves, okleveles agrármérnök, vadgazdálkodási szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas sportoktató, szakképesítéssel, középszintû angol nyelvismerettel,
állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g A Szõlõ út - János u. sarkán lévõ Csíkos ABC-be bolti
eladót felveszek. Jelentkezni személyesen a helyszínen,
vagy telefonon lehet. Tel.: 420-022.
g USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert
és 19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozásban,
korhatár nélkül. Információ: (30) 9844-268/26. Kódszám:
5699. (Most reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g Termékgyár tói és lezsákoló munkakör betöltésére keresünk két fõt állandó alkalmazásra, gödöllõi üzemünkbe. Elvárások: középiskolai végzettség. Elõnyt jelent: targonca
vezetõi képesítés, vegyipari végzettség. Tel.: (munkanapokon 8-14 óráig) 422-528, Kalocsai Lászlónál.
g Munkalehetõség! Két teljes állású mezõgazdasági dolgozót (traktor vezetõi jogosítvánnyal), és egy félállású adminisztrátort (angol nyelvtudással), keres alakuló Ökológiai
Modell Tangazdaság Gödöllõn. Bõvebb infor máció:
Matthew Hayes, Tel.: 414-319, vagy Podmaniczky László,
415-383.
g A Human Rt. azon na li be lé pés sel fel vesz mû sze részt, valamint targoncavezetõi engedéllyel és szakirányú végzettséggel rendelkezõ fér fi mûszaki raktárost. 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
Üzemünkbe, folytonos mûszakra. Jelentkezni lehet
ön élet rajz zal a Human Rt. Mun ka ügyi Osz tá lyán,
2100 Gödöllõ, Táncsics Mi hály út 82. Tel.: 420773/2113.
g Takarítást, bejárónõi munkát vállalok Gödöllõn. Tel.: 495574.
g A Simagipsz Kft. felvételre keres targoncást, gödöllõi lakos jelentkezését várjuk. Tel.: 420-391.
g Bolti eladót keresek napi 4 órás délutáni munkaidõre, állateledel üzletbe. Tel.: 419-564, vagy (20) 9179-474.
g Élelmiszer ÁBC-be Szadán, szakképzett vagy gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk, fõ- vagy mellékállásba.
Tel.: (20) 314-6235.
g Nyugdíj mellett, otthon végezhetõ munkát, vagy takarítást, vagy gyermek felügyeletét vállalnám. Tel.: 412-729.
g Gödöllõn a Dreher sörözõ (Klapka György úton) nõi vendéglátós alkalmazottat keres. (Csak Gödöllõiek jelentkezzenek.) Tel.: (30) 9502-712.
Ingatlan
g Eladók Gödöllõn 300-400 négyszögöles építési telkek közmûvesítés elõtt, 3-4 millió Ft-ig. Tel.: 430-890 (Ház és
Vár Bt. Ingatlan Iroda.)
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nm-es
telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.:
(1) 456-3443, vagy 422-249.
g Eladó a Kossuth Lajos u-ban 2 szobás, 62 nm-es öröklakás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Gödöllõn, a Diófa u-ban, 540 négyszögöl, mûvelés alatt
álló Szõlõ eladó. Iá.: 1 millió 200 ezer Ft. Tel.: (60) 358798, vagy (este) 417-518.
g Gödöllõn a Kazinczy lakótelep közepén 25 nm-es üzlet
eladó. Tel.: 420-022.
g Hobbykert eladó Gödöllõn (200 nöl), gyümölcsfákkal,
szõlõvel, építésre nem alkalmas. Iá.: 800 ezer Ft. Tel.: 416783.
g El adó 3 szin tes csa lá di ház az Öreg he gyi út fe lé,
Gödöllõ, Kelemen L. u. 4. Tel.: 415-528. (16 óra után)
g 870 nm-es építési telek sürgõsen eladó Szadán. Víz,
gáz, csatorna a telken. Tel.: 421-423.
g Gödöllõn a Szt. János u-ban eladó III. emeleti, felújított,
64 nm-es, 2 szoba, étkezõs, konvektoros lakás. Tel.: (17
óra után) 411-462.
g Isaszegen eladó 130 nm-es családi ház, szép kilátással,
összkomfor tos , tetõtér beépítési lehetõség, alatta 2 garázs. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: 494-657 (18 órától).

Isaszegen összkomfor tos családi ház, 3 és fél szobás,
sürgõsen eladó. Iá.: 8 millió Ft. Tel.: 493-507 (este).
g Kókán kis ház gyümölcsössel, jó termõ szõlõvel, teljes
berendezéssel együtt eladó, vagy kiadó. Iá.: 800 ezer Ft.
Tel.: 493-507.
g Gödöllõ központjában, 35 nm-es, 1 szobás, felújított
öröklakás (téglaépület, I. emelet, konvektoros, parkettás,
egyedi vízórás, kábeltévés, telefonos, redõnyös), 5 millió
Ft-ért eladó. Tel.: (30) 9229-231.
g Eladó Gödöllõ Kossuth Lajos u-ban, 2,5 szobás, erkélyes, III. emeleti lakás. Tel.: 411-615.
g Konvektoros, erkélyes lakásokat keresünk, készpénzfizetõ ügyfeleink részére. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Kõrösfõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Saját részre keresek 1,5-2 szobás lakást, 4-5 millió Ftig, készpénzfizetéssel. Tel.: 436-234 (egész nap).
g Eladó Petõfibányán - Hatvan mellett - 1,5 szobás, 50
nm-es, gázkonvektoros, redõnyös, vízórás, telefonos, külön bejáratú, alacsony rezsijû, zöldövezeti társasházi lakás,
garázs, 2,5 millió Ft-ért. Tel.: (70) 212-6218.
g Gödöllõn a Kazinczy körúton eladó egy 56 nm-es, vízórás, IV. emeleti lakás. Iá.: 6,2 millió Ft. Tel.: (1) 407-4770.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban eladó, 62 nm-es, I.
emeleti lakás. Iá.: 7,5 millió Ft. Tel.: 411-179, vagy (30)
9967-788.
g Eladó Gödöllõ kertvárosában, 3 szobás családi ház, parkosított nagy kerttel. Iá.: 18 millió Ft. Tel.: (30) 9227-157.
g Gödöllõn Palotaker ti, 1 szobás, 44 nm-es öröklakás
sürgõsen eladó. Tel.: (20) 9313-349.
g Isaszegen erdõ mellett, szép panorámájú, 220 nöles telek eladó. A telken 40 nm-es faház, víz, ipari áram, gáz, telefon van.) Ára: 2,5 millió Ft. Tel.: 495-823.
g 1 + 2,5 szobás, III. emeleti lakásom elcserélem 1 vagy
1,5 szobás gázkonvektoros lakásra, II. emeletig. Tel.: 423652 (este).
g Gödöllõn 1 szobás, teljesen felújított lakás eladó. Tel.:
415-299.
g Eladó Gödöllõn, Fenyvesdûlõ úton 1287 nm beépítetlen
terület. Közmûvek folyamatban. Tel.: 420-669.
g Eladó Gödöllõn, Marikatelepen 1407 nm kert (víz bevezetve, villany, gáz, telefon az utcában). Tel.: 420-669.
g Gödöllõn a Blaha fürdõnél két utcára nyíló, 1326 nm-es
nadrágszíjtelek eladó. A teljes közmû beköthetõ, kiváló befektetési lehetõség! Ára: 850 Ft/nm. Tel.: (1) 352-1808
(napközben), vagy (30) 9527-006 (este).
g Gödöllõn a Hunyadi úton építési telek eladó. Ára: 4 millió
300 ezer Ft. Tel.: 415-569.
g Eladó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szoba, 2 fürdõszoba, 2 WC, konyha, garázsos, kétszintes családi ház,
200 négyszögöles telken. Tel.: 420-142, vagy (20) 9660438.
g Gödöllõ 520 nm-es telken, 56 nm-es felújítandó ház eladó. Ára: 5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Eladó 60 nm-es, felújított, 2 szobás lakás, a Kazinczy
körúton. Iá.: 120 ezer Ft/nm. (márciusi költözéssel.) Tel.:
411-395.
g Eladó a Fácán soron, bekerített kertben lévõ 6 lakásos
téglaépületben, I. emeleti, 69 nm-es, konvektoros, redõnyös lakás. Iá.: 7,8 millió Ft. Tel.: 413-084.
g Gödöllõn garázst vennék, víz, villany szükséges. Üzlethelység is megfelel, kb 20 nm-es. Tel.: 410-633.
g Gödöllõn, az Ambrus Zoltán köz 15-ben, I. emeleti, 64
nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, vízórás, kábeltévés lakás eladó. Tel.: 410-821, vagy (30) 9966-116.
g Gödöllõtõl 150 méterre eladó egy 460 nöl, 15 m széles
telek. Villany a telken, a többi közmû a telek elõtt. Iá.: 2 millió Ft. Tel.: (20) 3362-960.
g Mogyoródon 1116 nm-es építési nyeles telek eladó.
Tel.: (30) 9999-243.
g Szép fekvésû, megosztható, 1440 nm-es telek eladó
Gödöllõn. Rajta bontásra érett házban, víz, villany, telefon
van. Tel.: (18 óra után) 417-506.
g Gödöllõn a Remsey körúton 3,5 szobás lakás eladó.
Lipcsey Ingatlaniroda, Kõrösfõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Domonyvölgyben a II-es tónál, 900 négyszögöles, megosztható, tópar ti, hétvégi telek eladó. (Villany, víz, telefon
g

bekötési lehetõség biztosított.) Tel.: (18-21 óráig) 411439.
g Gödöllõn a Babati u-ban 6 szobás ház, rendezett telken
eladó. Tel.: 422-453.
g 1 szobás, konvektoros, ízlésesen felújított lakás eladó
Gödöllõn. Tel.: 422-453.
g 80 százalékos készültségû ház Blahán eladó. Tel.: 422453.
g Gödöllõn a Király u-ban sorházi ház eladó. Tel.: 422453.
g Hatvan csendes utcájában, igényesen felújított, 4 szobás ház, nagy telekkel, több garázzsal eladó. Tel.: 422453.
g A Fácán soron 110 nm alapterületû ház rendezett, parkosított 300 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g Belvároshoz közeli, csendes utcában, 2 szobás, szépen
felújított családi ház, kis kerttel eladó. Tel.: 422-453.
g Vácszentlászlón, 2 szobás ház, olcsón eladó. Tel.: 422453.
g 1,5 - 2 szobás, konvektoros lakást keresek. Tel.: (30)
235-6990.
g Gödöllõn a Remsey körúti lakótelepen, 1 + 3 félszobás,
tetõtéri lakás eladó. Tel.: 411-923.
g Eladó Gödöllõn a Sió u-ban, 210 nöles, körbekerített telek. Iá.: 5 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõ legkeresettebb részén, az Öreghegy uban, 2 szintes, nappali + 4 szobás, összkomfor tos családi ház, 150 nöles telken. Iá.: 18 millió Ft. Tel.: (20) 9194870.
g Eladó Gödöllõn a Gerle u-ban, 200 nöles építési telek.
Iá.: 3,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Szadán, a Tábornok u-ban, 2 szintes, 48 nm-es,
tégla épület, 1004 nm-es telken. Iá.: 5,8 millió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g Eladó Vácszentlászló legjobb helyén, aszfalt út mellett,
kiváló állapotban lévõ, igényes kivitelben, 3 szoba + nappalis családi ház, 350 nöles telken Iá.: 11 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn az Alvég u-ban, 4 szobás, tetõteres, újszerû, hangulatos családi ház, parkosított kerttel. Iá.: 20
millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Fenyvesben, 220 nöles telek, kis faházzal. Víz, villany van. Iá.: 4,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194870.
Albérlet
g Gödöllõ belvárosában hosszútávra bérbe adó, öt helységbõl álló, 80 nm-es, szép, ker tes házrész, kocsibejáróval, nagy udvarral, utcai bejárattal, irodának, üzletnek, óvodának, vállalkozásnak, stb. Tel.: (60) 329-676.
g 25 nm-es üzlethelység a Buszpályaudvarral szemben
bérbe adó. Tel.: 411-759.
g Gödöllõ városközpontjában 18 nm-es iroda, 25 nm-es
pince, 28 nm-es raktár, nagy ér tékesítésre alkalmas udvar
bérbe adó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ egyik fõútján, 110 nm-es lakrész irodának kiadó, kedvezményes áron. Tel.: 412-734.
g Gödöllõn most nyíló, igényes fodrászüzletben, üzletrész
kiadó kozmetikus, mûkörmös, masszõr részére. Tel.: (60)
343-032.
g Gödöllõ központjában 67 nm-es, bútorozatlan bérlemény, irodának, lakásnak hosszútávra kiadó. Tel.: (30)
9617-621, vagy 417-388.
Szolgáltatás
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés,
vastag gombás köröm szakszerû kezelése és ápolása.
Tel.: 411-759.
g Szövegszerkesztést, szkennelést, nyomtatást vállalok.
(Angol, német nyelven gépelés) Tel.: 415-056.
g Gödöllõn és vonzáskörzetében szerszámgépjavítást és
általános karbantar tást vállalunk! Gépcsopor tok: forgácsoló automaták, esztergák, marógépek, köszörûgépek, vésõ
és gyalugépek, mûanyag fröccsöntõgépek stb. Szerzõdés
esetén ügyeleti rendszer is megoldható. További információt (20) 9217-295-ös telefonon kérhetnek.

14 • Apró
Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések nélkül, garnciával. Bármit, bármikor, bárhová.
Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitness központ szabadidõs sportprogram vezetõk (aerobic, jóga, tánc, stb.) jelentkezését várja. Tel.: 414068, vagy (20) 9511-138.
g Calanetics (alakformáló, karcsúsító) torna indul az Erkel
iskolában. Minden hétfõn, szerdán: 17-18 óráig, valamint
18-19 óráig. 1 óra ára: 250 Ft.
g Nyugdíjas ker tészmérnök tavaszi metszést, lemosó permetezést, kertgondozást, kertépítést vállal. Tel.: 417-929.
g Költözködni szeretne, vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Vállalom modern és antik bútorok áthúzását, javítását,
továbbá ajtó kárpitozást. Garnitúra: 25 ezer Ft + szövet;
heverõ: 7 ezer Ft + szövet; ajtó 16 ezer Ft + szövet.
(Nagy szövet választék!) Tel.: 485-239, vagy (30) 2414096.
g

Adás-vétel
g Kézi kötés, hímzett terítõ a készítõtõl. Tel.: 415-056.
g Kézimunka elõnyomás, 2 soros gépi cakkozás, elõnyomott terítõk, hímzõfonal eladó. Tel.: 412-119.
g Régi faragott pipát vennék. Tel.: (30) 9717-337.
g Régi faragott hálószoba bútort keresek, lehetõleg felújítás elõtti állapotban. Tel.: (30) 9717-337.
g Sony Hifi CD játszó, és 2 db új olasz matrac olcsón eladó. Tel.: 413-715.
g Régi gödöllõi és környékbeli településeket ábrázoló képeslapokat keres gyûjtõ. Tel.: (20) 9587-506, vagy 422289.
g Stukkó ér tékesítés: Lakásfelújításhoz rozetták, díszlécek, szegélyek és beltéri mosható díszlábazat - tapéták kizárólagos forgalmazása Gödöllõn. Tel.: 422108.
g Sózóteknõ, üstház és zománcos üst eladó. Tel.: 416425 (egész nap).
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Régiségeket, régi órákat, Herendi és Zsolnay porcelánokat veszek, gyûjtõ. Tel.: 422-611.
g Mûszaki cikkek eladása és vétele. Tel.: 422-611.
g Igényeseknek, nagyon szép faragott bükk fából készült
ebédlõ garnitúra 1 millió Ft-ért eladó. Tel.: 419-456.
g Digitel telefonvonal eladó. Ára: 18 ezer Ft. Tel.: 432-875.
g Eladó Varia szekrénysor, 6 db-os (három- és kétajtós
szekrény, könyvszekrény kétrészes, szekreter kétrészes).
Tel.: 410-137.
g Eladó egy energiatakarékos, 300 l-es hûtõláda. Tel.:
415-665. Tel.: 415-665.
g Tömör fenyõ étkezõ (1 asztal + 2 pad) eladó. Tel.: (19 21 óra között) 411-669.
g Magángyûjtõ keres régi képeslapokat, papírpénzeket,
postatiszta bélyeggyûjteményt. Tel.: (1) 405-7330, vagy
(1) 409-4628.
g Evrika típusú automata mosógép Gödöllõn 20 ezer Ftért eladó. Ugyanitt íróasztal 3500 Ft. Tel.: (20) 9462-292.
g 14 colos széles monitor (1 db VGA; 1 db SVGA) 12 és
14 ezer Ft. Tel.: 421-540.
g Eladó 2 db faszekrény, egyik 15 fiókos, több fakkra osztható, a másik irattar tó fakkos szekrény. 15 és 12 ezer Ftért. Tel.: 421-540.
g Két végén lenyitható gyerekágy (180 x 90 cm-es), valamint gyerek íróasztal székkel, eladó. Tel.: (18 óra után)
413-154.
g

Jármû-alkatrész
g Kézpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk
használt gépjár mûveket. Házhoz megyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g Bontott Polski Fiat 126-os, komplett motor, sebességváltó és egyéb alkatrészek és tar tozékok eladók. Tel.: 414241. Cím: Zsidai, Gödöllõ, Tisza u. 2.
g Eladó Opel Astra II. 1.6. 100 LE, 7000 km-t futott. Iá.: 2
millió 450 ezer Ft. Tel.: 411-395.
g Mazda 121, megkímélt állapotban, 2001. januárig érvé-

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

19176860-1-13

nyes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: (30) 9848-258, (1)
408-6843, vagy 430-372.
g Ford Fiesta 1,8 diesel, piros színû, 9 éves, eladó. Tel.:
(napközben) (1) 373-6427, vagy (20 óra után) 417-685.
g Eladó 1986-os Trabant limuzin, beépített négyütemû
motorral, 2000. május 28-ig érvényes mûszakival. Tel.:
410-137.
g Ford Fiesta 935 ccm, 1985-ös, motorikusan jó állapotban eladó. Tel.: 416-257.
g 3 éves Opel Astra 1.4 GL, 5 ajtós személygépkocsi,
friss mûszakival, rádióval, központi zárral, riasztóval, légkondicionálóval, eladó. Iá.: 1 millió 600 ezer Ft. Tel.: 410408.
g El adó BMW 525 ie, 1985-ös, friss mû sza ki val.
Centrálzár, elekt ro mos ab lak / tü kör, alufelni,
szervókormány, tetõablak, üzemanyag takarékos motorral,
hölgy tulajdonostól. Iá.: 525 ezer Ft. Tel.: 388-391.
Oktatás
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos
kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Kémiából felkészítek egyetemi felvételire, korrepetálok
egyetemistát, középiskolás diákokat egyénileg, vagy több
diákot. Tel.: 418-226.
g Magyar - Francia szakos tanár oktatást vállal. Tel.: 422599.
g Az angol Trinity (TLC) nyelvvizsgára és felkészítõ tanfolyamra jelentkezés 2000. március 20, 21-én 9.00-16.00ig. I.L.J. Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.J. , a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott” nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak
egyike.
Egyéb
g Megbízható, egyedülálló nõ, eltar tási szerzõdést kötne
idõs személlyel, ottlakással. Tel.: 495-574 (18 óra után).

A vasútállomás épületében
a volt királyi váró egyik,
36 m2 alapterületû helyiségének
bérleti joga (vendéglátói
tevékenység kivételével)
megpályázható!
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Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra!

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

30/2011-961-es
telefonon

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

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

„Mit jelent nekem Gödöllõ?”
2. A pályázat tartalma:
I. kategóriában Gödöllõhöz kapcsolódó történelmi esemény, történet, tárgyi emlék vagy hagyomány leírása.
II. kategóriában Gödöllõ múltjából és jelenébõl
kiindulva egy lehetséges jövõkép bemutatása.
3. A pályázat terjedelme:
I. kategóriában maximum 5 oldal
II. kategóriában maximum 10 oldal
4. A pályázat formai követelményei:
az írásmû készülhet kézzel, írógéppel vagy
számítógéppel. Jól olvashatónak kell lennie.
Elõlapot is kell készíteni, amelyen az alábbiakat
kell feltüntetni:

Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza. I. em. sajtóiroda. Emõkey Katalinnál.
6. A pályázat benyújtásának határideje:
2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja:
2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl

minden pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft, 3. díj: 4000 Ft
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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.

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

Hirdetés • 17

Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 16.

KONTÉNER
RENDELÉS
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 követelményeknek, és szívesen csatlakozna gödöllõi
fiókunk sikeres csapatához, úgy arcképes szakmai önéletrajzát küldje „Kisvállalati Üzletkötõ ”
jeligére az alábbi címre:

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

CIB
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

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

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE
már Gödöllõn is!
SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ Z Á S
Nyitva: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 óráig

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

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

Õrzi második helyét a GLC
GLC–SBTC 1-1 (1-0)
Gödöllõ, 250 né zõ, ve zet te: Várallyai
(Csukás, id. Kóródy)
GLC: Kiri–Króner, Wendler, Kiss J.,
Stolcz–Kál mán, Kecs ke mé ti, Kiss Z.,
Labanics (Varga, 80. p.)–Zsoldos (Ber ta, a
szünetben), Vízler. Edzõ: Vörös Attila.
Gólszerzõ: Wendler (11-esbõl), 31. p.
Jó: Kiss Z., Stolcz
Ifjúsági mérkõzésen:

GLC–SBTC 2-1 (0-0)
GLC: Lovas–Cser nyák–Ocskay, Kerecsényi, Pé ter G.–Morár, Ko vács M., Ho vo dzsák, Urbán (h. Gémesi 85. p.)–Csombor
(h. pin tér K. 65. p.), Bar na. Edzõ:
Ivanovics Károly. Gólszerzõ: Barna, Csernyák, Péter G., Hovodzsák

Az egy héttel korábbival azonos összeállí tás ban kezd te a mér kõ zést a GLC, a
szurkolók abban reménykedtek, hogy az
eredmény is az akkorihoz hasonló lesz a
a második helyen álló SBTC ellen. Az

ifik mindenesetre jó példával jártak elöl,
és 0:1-rõl fordtíva a listavezetõ ellen, újra hozták az elmúlt heti 2:1-es gyõzelmet. Meg is ünnepelték a sikert: a hármas
sípszó után belevetették magukat a pálya
leg na gyobb po cso lyá já ba. Nem volt
irigy lés re mél tó hely zet ben az, aki nek
mosnia kellett a szerelésüket!
Mint ahogy Vörös Attilával, a felnõttek
edzõjével sem sokan cseréltek volna az elsõ percekben, hiszen a vendégek voltak
aktívabbak, amit jelzett az is, hogy négy
perc alatt két szögletet végeztek el, és kétszer futottak lesre túlzott lelkesedésük miatt. Késõbb aztán sikerült föléjük keverednie városunk gárdájának mind a szögletek,
mind a helyzetek tekintetében. Az elsõ veszélyes próbálkozás Kiss Zoltán nevéhez
fûzõdött: 18 méterrõl leadott, jól helyezett
lövését Szabó a saroktól ütötte ki. Nem
sokkal késõbb, Kecskeméti 24 méteres
szabadrúgásánál aztán már a kapufa segítsé gé re a szük sé ge volt a há ló õr nek az
újabb mentéshez. Alig kezdõdött el az
utolsó negyedóra, a Vízler buktatásáért
megítélt büntetõbõl Wendler révén megszerezte a vezetést a hazai együttes. Igaz,
az apró termetû Szûcs vezette ellentámadásnál Króneren kívül egy kis szerencsére
is szükség volt, hogy ne változzon az állás.

Teremkupa

Sportszerû mérkõzések
Pax Rt.–Barcelona 2:1 (1:1)
200 nézõ. Vezette: Ádám J., Tóth J. Góllövõk: Aulekla, Bartalis, ill. Morvai L. Pax Rt:
Szabó I.–Bokor, Rozmán, Aulekla, Sztriskó,
Bartalis. Csere: Csontos, Katalin. Barcelona:
Szabó Zs.–Takács, Morvai L, Fazekas, Szabadi, Morvai Z. Csere: Iványi, Horváth, Ber tók.

A hét végén befejezõdtek az idei Nádas Lajos Kupa kispályás teremlabdarúgótorna és
a Nosztalgia Kupa küzdelmei. A két amatõr
teremtornán összesen 55 csapat lépett pályára. A sportszerû mérkõzések öt héten keresztül remek hangulatban zajlottak.

A Nádas Kupán 43 csapat vett részt, és
összesen 106 mérkõzést játszottak, melyeken 585 gól esett. A csoportmérkõzések után a legjobb négy közé a Barcelona, a Body Gym, a Pax Bt. és a V. Kerámia jutott be. Az elõdöntõben a Barcelona három egyre verte a Body Gym csapatát, a Pax Bt. pedig öt egyre lelépte a V.
Kerámia együttesét. A bronz meccsen a
Body Gym szintén nagy gólkülönbséggel
gyõzte le a V. Kerámiát (6:0).
A döntõben a Pax Rt. a Barcelona csapatával mérkõzött. A kétszáz nézõ elõtt lezajlott találkozón korrekt játékvezetés mellett, igen nagy taktikai harc folyt a pályán.
Az elsõ félidõ végén Morvai megszerezte
a vezetést a Barcelona csapatának, ám két

Szünetben cserélt a gödöllõi szakvezetõ,
és a frissen beállt Berta rögtön az újrakezdés után kis híján góllal hálálta meg a bizalmat. A játékrész elsõ szögletét azonban ismét a vendégek végezték el, és megint nem
sok hiányzott az egyenlítésükhöz. A félidõ
közepén Kiss Zoltán és Kecskeméti József
lövésénél újra lehetõsége adódott a gólszerzésre a GLC-nek, ám a salgótarjáni védõk
mindkétszer tisztáztak. A változatosság jegyében aztán ismét az SBTC percei következtek, ám a Kiri alatt elguruló labdát
Wendler az utolsó pillanatban, a gólvonalról
kivágta. Akárcsak az elsõ félidõ, a második
játékrész 32. perce is gól hozott. Sajnos, ezúttal Tarjánit: Oravecz fejese a gödöllõi kapusról pattant a hálóba. Az egyenlító gól
után felpörgött a találkozó, ám Kissék hiába
hajtottak, egy-egy apró pontatlanság, a vendég-védelem vagy éppen Szabó mindig
meghiúsította próbálkozásaikat.
A tócsákkal tarkított, irreális talajú pályán a helyzetek alapján a GLC állt valamivel közelebb a gyõzelemhez, ám a második félidõben jobban játszó SBTC ellen a döntetlen igazságosnak mondható.
Következõ mérkõzés: GLC–Besenyõtelek, 2000. március 19., 12 óra ifjúsági,
14 óra felnõtt.
Tóth Márta

perc múlva Aulekla kiegyenlített. A folytatásban egyenlõ erõk küzdelmét láthatta a
lelkes szurkolósereg. A befejezés elõtt két
perccel Bartalis látványos lövése utat talált
a kapuba, és eldöntötte a mérkõzést.
A Nádas Kupa díjait Six Edit alpolgármester adta át. A tornára Csontos István
kü lön dí ja kat aján lott fel, me lye ket
Bartalis Zsolt (gólkirály 15 góllal), Szabó
Zsigmond (legjobb kapus) és Sztiskó István (legjobb mezõnyjátékos) vehetett át.
A Nosztalgia Kupán 12 csapat indult.
A negyven éven felülieknek szervezett
tornán, a 30 lejátszott mérkõzésen 136
gól született. A baráti hangulatú, sportszerû légkörben lezajlott találkozókon élvezetes, izgalmas küzdelem folyt. A tornán a GLC öregfiúk csapata szerepelt a
legjobban. Második lett a Kartali Asztalos csapata, míg a harmadik helyet a Juniorok elnevezésû együttes szerezte meg.
-tak-

20 • Sport
Gödöllõi Labdarúgó Club

A távozók
oza László az egyetlen, aki a GLCR
tõl más klub hoz iga zolt a té len –
szóltak a híradások. Aztán az elsõ bajnoki mérkõzésen hiába keresték a szurkolók a pályán Legéndit és Frühzeitiget.
Úgy látszik, a helyiek már említésre sem
méltóak… Igaz, õk valóban nem máshová mentek játszani, merthogy utóbbi például két nappal az átigazolási idõszak vége elõtt tudta meg, hogy nem tartanak rá
igényt…
Vasárnap, a mérkõzés elõtt aztán újabb
névvel bõvült a távozók listája, és megint
egy saját nevelésû játékossal (véletlen?):
a kapus Kovács Róbert döntött úgy, hogy
inkább vállalja a fél év kihagyást is, de
Gödöllõn nem marad.
– Mivel Roza Laci eligazolt a Borsod
Volánba, egyedül vágtam neki az alapozás nak. Meg kér dez tem Vö rös At ti lát,
hogy mi a szándékuk velem és tõle azt a
választ kaptam, hogy számít rám, és lehetõséget fog adni kezdõkapusként. Úgy
éreztem, hogy mivel gödöllõi vagyok, ha
az edzõ szá mít rám, ma rad nom kell.
Egyedül voltam, de elég keményen hajtottam. Volt ugyan róla szó, hogy hoznak egy
kapust, de Attila (Vörös Attila, az edzõ –
a szerzõ) azt ígérte, hogy akkor is nekem
fog bizalmat szavazni, mert én voltam itt
minen edzésen és bízik bennem.

Az érkezõk
z új játékosok közül a három ceglédi
A
(Kiri, Kiss József, Kecskeméti) bemu tat ko zá sá ra már az idény nyi tón sor
került, és valószínûleg Borisz Vidakovics
debütálása is csak a mûtétjét követõ lábadozása miatt késett.
Az érkezõk közül kétségtelenül a 25
éves kapus, Kiri Mihály a legrutinosabb,
hiszen a Stadler színeiben 18 elsõ osztályú mérkõzésen állt a kapuban:
– Nehezen fogadtam el, hogy az NB
III-ban kell védenem, de ha már így alakult, hogy ezt a félévet itt töltöm, megpróbálok segíteni. Remélem, hasznára leszek a csapatnak.
Kirinél két évvel fiatalabb a Somogyi
kettes számú mezét megkapó Kiss József:
– Cegléd elõtt Csongrád megyében ját-
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– Kiri Mihály mikor érkezett Gödöllõre?
– A RAFC elleni mérkõzésen volt itt
legelõször, de akkor is csak a második
félidõben állhatott a kapuba, mert az elsõben én kaptam lehetõséget az edzõtõl. Eddig a február 16-i meccsig egyedül védtem végig minden elõkészületi mérkõzést
és úgy érzem, jó formában is voltam.
– Sem mi sem utalt te hát ar ra, hogy
nem te leszel a kezdõ a rajton?
– Többektõl hallottam ugyan, de mivel
az edzõ nekem nem mondta, hogy nem fogok védeni, én bíztam magamban és úgy
készültem, hogy án állhatok a kapuba. Aztán eljött a vasárnap, az edzõ kihirdette a
kezdõcsapatot, és én nem voltma benne.
Nagyon sok munkám volt benne és csalódnom kellett, de leginkább mégis az esett
rosszul, hogy Attila nem jelezte, hogy erre
számítsak. Úgy érzem, ez nem volt fair,
ezért döntöttem úgy, hogy lépnek kell.
– Hogyan tovább?
– Még nem tudom, hol folytatom, de az
biztos, hogy Gödöllõre soha nem szeretnék vissza jön ni – mond ja a lát ha tó an
megtört Kovács. – Az edzésekkel nem
ha gyok fel, ke mé nyen készülök ar ra,
hogy megmutassam a gödöllõi vezetõknek, hogy képes vagyok NB III-as szinten
védeni. Itt szeretném megköszönni a segítséget Kõvári László kapusedzõnek, aki
az elmúlt hónapban foglalkozott velem. A
csapatnak nagyon sok sikert kívánok és
kérem õket, hogy ne haragudjanak rám.
A „hallgattassék meg a másik fél is”

elve alapján következzék az edzõ, Vörös
Attila véleménye:
– Kováccsal megbeszéltem, hogy egy
170-szeres volt NB I-es kapus van elõtte,
akitõl õ csak tanulhat. Nem tudom, miért
sértõdött meg. Pedig nagyon jól dolgozott, jól védett a felkészülés idején. Rengeteget fejlõdött, talán a legtöbbet a csapatban és én számítottam volna rá. Meg
is mondtam neki, hogy ha a csapat úgy
áll, vezet 2-3 góllal, akkor mindig be fogom tenni, adok neki lehetõséget. A mérkõzés elõtt mégis azt mondta, hogy köszöni szépen és elment. De láttam, hogy
a kerítésen kívülrõl nézte a meccset és
fájt a szíve, abban biztos vagyok.
– A fentebb említett gödöllõi fiatalok
távozása csak az elmúlt két hónap hordaléka, hosszan lehetne azonban folytatni a
sort olyanokkal, akik máshol kapták meg
azt a játéklehetõséget, elismerést, amit a
nevelõegyesületüktõl nem. Közben pedig
a felnõtt csapatban mindössze két futballista, Kiss zoltán és Kálmán Balázs kötõdik a városhoz.
– Nem érzi úgy, hogy a klub nem becsüli a gödöllõieket?
– Nem, errõl szó sincs. Megbízunk a
helyiekben, számítunk rájuk, hiszen most
is ott van a keretben Barna, Kerecsényi és
Kovács, de nem az a legfontosabb, hogy
valaki gödöllõi vagy pedig idegenlégiós,
hanem hogy gyõzzön a csapat. Ha ez nem
sikerül, az edzõ a rossz, õ repül elsõként.
Az eredmény mindenekfelett?

szot tam. Ket tõs iga zo lás sal ke rül tem
Gödöllõre, mivel Cegléden nem férek be
a szûkebb keretbe, itt viszont kezdõ vagyok – remélem továbbra is az maradok
– így legalább játéklehetõséghez jutok.
Wendler után újabb „vándormadár” érke zett a csa pat hoz Kecs ke mé ti Jó zsef
személyében:
– Cegléden kezdtem pályafutásomat,
játszottam Kecskeméten, aztán megint
Cegléden, majd egy évet Jászberényben.
Most pedig visszakerültem Ceglédre, és
ket tõs iga zo lás sal va gyok Gödöllõn.
Mindig az elõttem lévõ feladatra koncentrálok, így sikerül megosztani figyelmemet a két feladat között. Bízom benne,
hogy elérjük a kitûzött célt és dobogón
végzünk.
Az újoncok közül talán a 23 éves Zsoldos Lajos bemutatkozása sikerült a legjobban, hiszen a csatár góllal járult hozzá
a gödöllõi sikerhez:

– Budafokról érkeztem, ahol az elmúlt
fél évben egy hosszan húzódó sérülés miatt csak egy meccset játszottam. A felkészülés során néha most is éreztem fájdalmat, de ko moly prob lé mám nem volt.
Szerencsére a csapat is befogadott, így
jól érzem magam, és remélem, gólokkal
sikerül meghálálnom a bizalmat.
Ez út tal ugyan az if jú sá gi csa pat ban
játszott, de a felnõtt kerethez tartozik a
21 éves támadó, Barna Ferenc, a 19 éves
beállós Kerecsényi Norbert, valamint az
utóbbinál egy évvel fiatalabb középpályás Kovács Miklós.
– Saját nevelés vagyok, lakásgondok
miatt azonban a nyáron el kellett hagynom Gödöllõt – me sé li a csa tár. –
Jászkiséren folytattam, ahol az elmúlt fél
évben 12 gólt rúgtam, és biztos csapattag nak szá mí tot tam. Itt ter mé sze te sen
nem így lesz, végig kell járnom a ranglétrát, de türelmes vagyok. Az edzõ pedig

Martha
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Az érkezõk
majd eldönti, mikor szavaz nekem bizalmat.
Hasonlóan vélekedik Kerecsényi is:
– Az elõkészületi meccseken majdnem
mindig kezdõ voltam, de az a mestertõl
függ, hogy tavasszal mennyi lehetõséget
kapok. Szerencsére Kiss Zoliék elfogadtak, így jól érzem magam a felnõttek között pályán és azon kívül egyaránt.
Némiképp másról számolt be Kovács
Miklós:
– Nem volt zökkenõmentes a beillesz-

kedés, voltak kisebbfajta összetûzések,
de csak a szokásosak. Én az elõkészületi
mérkõzéseken is kevesebbet játszottam,
így valószínûleg a tavasz folyamán sem
sok lehetõségem lesz, de majd megpróbálom jól kihasználni azt a keveset, amit
kapok.
A tél folyamán Gödöllõre igazolt játékosok közül Nádasdy az egyetlen, akit
nem láthattak a pályán a nézõk. Igaz, õt
különösebben nem kell bemutatni:
– Mi kor in nen el men tem, Pa lo tás ra
szerzõdtem. Nagyon jó csapatunk volt,
de sajnos a szponzor csõdbe ment, így

kénytelen voltam egy év után Hatvanba
menni. Ott – nem tudom, miért – nem
játszattak, ráadásul nekünk, pesti játékosoknak, volt egy sztrájkunk is, ami után
elküldtek. Akkor teljesen abba akartam
hagyni a focit, de találkoztam az itteni
srácokkal, és õk rábeszéltek, hogy hívjam fel a vezetõket. Miután õk örültek a
je lent ke zé sem nek, rög tön jöt tem, és
õszintén szólva nem értem, miért nincs
helyem a keretben. Bízom benne, hogy a
folytatásban azért játéklehetõséget kapok
majd.
T. M.

Kosárlabda

Kézilabda

A Líceum az országos selejtezõben

Kapus nélkül nehéz

onoron rendezték meg a kosárlabda
di ák olim pia me gyei dön tõ jét. Az
ötödik korcsoportos lányoknál a Református Líceum csapata jó eséllyel lépett
pályára a továbbjutásért. A négyes döntõbe a gödöllõieken kívül bekerült a Dunakeszi Radnóti gimnázium, valamint két
monori együttes, a gimnázium és a szakközépiskola csapata.
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
kezdte. A versenyen sajnos megcserélték az elõre kiírt mérkõzési sorrendet,
így elõször a harmadik számút játszották le. Mi vel a gödöllõi csa pat nem
egye zett be le az új sor rend be, jó ko ra
vita alakult ki a vezetõk között. A továbbjutást eldöntõ Líceum–JAG találko zót vé gül is az ere de ti idõ pont ban
játszották le.
Az el sõ ta lál ko zón a du na ke szis lá nyok magabiztos játékkal gyõzték le a
monori Szterényi csapatát. A következõ
mérkõzést, a felborított sorrend miatt, ismét a szterényisek játszották a Líceum
csapata ellen. A mindössze négy ifjúsági
korú játékossal kiálló Gödöllõ tíz perc
alatt 25 pontos elõnyre tett szert. Ezután
már csak a kadettek és a serdülõk léptek
pályára a mérkõzésen. A hátralévõ félórában a két csapat között tovább nõtt a
különbség. A fiatalok is jól játszottak,
nem okoztak csalódást.
A harmadik összecsapáson (Dunakeszi–Monor JAG) feszült hangulatban kosarazott a két együttes. Sok indításos kosár született, de mindkét oldalon rengeteg
hely ze tet hi báz tak el a já té ko sok. Az

M

idõn ként túl ke mé nyen vé de ke zõ
monoriak megnyerték ezt a találkozót, tehát ahogy az vár ha tó volt, az utol só
meccsen dõlt el az elsõ hely sorsa.
A Gödöllõ–Monor mér kõ zé se ket
mindig felfokozott várakozás elõzi meg.
A Líceum együttese lassította a játékot,
hogy a vendéglátók ne tudják alkalmazni
lerohanós taktikájukat. A monori lányok
csak a negyedik percben szerezték meg
elsõ pontjaikat. A 15. percig fej fej mellett haladt a két csapat. Ekkor, egy tiszta
szerelés után, Pári Zsófinak befújták a
negyedik hibát, ami végzetesnek bizonyult a késõbbiekben.
A szünetben négy kosárral vezettek a
hazaiak. Az ellenfél nagy tudású edzõje
végig arra biztatta játékosait, hogy „csak
a két magasat üssétek, mert amíg bent
vannak, az nekünk nem jó!”. Az alkalmazott sportszerû taktika meghozta az eredményét. Horváth Dia után Pári Zsófinak
úgy fújtak kettõs hibát, hogy két monori
játékos folyamatosan lökdöste, provokálta. A Líceum másik magas játékosának,
Vidéki Juditnak a kemény küzdelemben
sajnos kiújult a bokasérülése.
A jól játszó két magas ember hátrányát
a töb bi ek nem tud ták pó tol ni. Hi á ba
nyújtott kiemelkedõ teljesítményt Lázár
Dor ka, hi á ba igye kez tek a fi a ta lok, a
Monor megnyerte a mérkõzést, és elsõként jutott tovább a legjobb 24 közé. A
Református Líceum csapata nagyon sokat tett a gyõzelemért, de hiába. Ennek
ellenére neveztek az országos selejtezõre,
ahonnan még õk is bejuthatnak a legjobbak közé.

Az or szá gos ser dü lõ baj nok ság észa ki
csoportjának rangadóján a gödöllõi csapat a Ferencvárost fogadta a Hajós iskola
csarnokában. A mérkõzés elõtt derült 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 játékvezetõk nem engedték õt pályára lépni. A sajnálatos hiba miatt Majoros Gusztáv edzõ kényszermegoldásként
Heiglt állította be a kapuba.
Gödöllõi KC–Fe renc vá ros 21:29
(10:13). GKC: Heigl–Mayer K., Mayer E.
5, Lõrincz K. 8, Iványi 6, Tímár 1, Bíró 1.
Csere: Flóris. Edzõ: Majoros Gusztáv.
Jól kezdett a hazai csapat, hiszen hamar háromgólos vezetést szerzett. A Fradi azonban fokozatosan ledolgozta hátrányát, és sorra lõtte a gólokat. A lelkes közönség biztatása segített a védekezésben.
Nagyon sokat mozogtak, jól dolgoztak a
gödöllõi lányok. Ennek ellenére fordított
a Fe renc vá ros, mert a kény szer ka pus
egymás után kapta a gólokat.
A fél idei há rom gó los kü lönb ség to vább nõtt. Sajnos a játékvezetõk nyolc
kiállítással sújtották a gödöllõi csapatot.
A 16 perces emberhátrány és a kapus hiánya eredményezte a vereséget. Majoros
Gusztáv szerint a lányok mindent megtet tek a gyõ ze le mért, vé gig haj tot ták a
mérkõzést. Az igazi kapussal valószínû,
hogy legyõzték volna a Ferencvárost.
A hátralévõ mérkõzések eredményeitõl
függetlenül az FTC és a GKC jutott be az
északi csoport négyes döntõjébe. Április
1–2-án az említett két csapat mellett a
Dunaferr és a Vasas lesz a döntõ résztvevõje. A csapatok a kétnapos tornán döntik el a továbbjutás kérdését.

-esztí-
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HÍREK

Sakk 2.

Úszás

Megyebajnok a GEAC ifjúsági csapata

Százhalombattán ren dez ték meg az
úszók diákolimpiai megyedöntõjét. A Hajós iskola versenyzõi összesen hat érmet
sze rez tek, két arany, két ezüst és két
bronz. A gye re kek fel ké szí tõ ta ná ra
Koleszáné Petrovszki Marianna. Eredmények: I. korcsoport, 50 méter mellúszás:
2. Mátrahegyi Lász ló. III. kor cso por t,
100 méter gyorsúszás: 1. Dörnyei Veroni ka (BVSC -ben úszik). 100 méter
hátúszás: 2. Kocsis Balázs, 3. Kaszap
Mária. 100 méter melúszás: 3. Fatter Gábor. 4×50 m le ány vál tó: 1. Ha jós
(Dörnyei Ve ro ni ka, Tóth Bri git ta, La ki
Zsuzsanna, Kaszap Mária). Az elsõ helye zet tek to vábbju tot tak az or szá gos
döntõbe.

Kosárlabda
A Pest me gyei szö vet sé gi baj nok ság ban, a kadett lányoknál három mérkõzést játszottak Gödöllõn. A Bocskai SE –
Budaörsi DSE találkozón a hazai csapat
vé gig ve zet ve, ma ga biz tos gyõ zel met
aratott. A három serdülõ játékost is szere pel te tõ együt tes több mint negy ven
ponttal bizonyult jobbnak. A folytatásban
a Monor szintén nyert a Budaörs ellen.
A harmadik mérkõzésen a gödöllõi csapat lelkesen, helyenként jól játszva megszorította a bajnokságban veretlenül álló
együttest. A kimaradt helyzetek miatt a
végén tizenhat ponttal nyer tek a vendégek.

Atlétika
A GEAC fiatal rúdugrói az Ferencvárosi
Torna Club fedett pályás versenyén indultak a hét végén. Szörényi István tanítványai majdnem minden korosztályban az élen végeztek. A jól sikerült verseny leg jobb jai: Jaeger Ákos 351 cm
(16 év), Katona Máté 307 cm (15 év),
Szekeres Viktória 281 cm (17 év), Dús
Jetta 241 cm (13 év), Varga János 241
cm (12 év).

Diákolimpiai mérkõzések
Megyei területi kosárlabda: II. korcsoport
le ány 16-án 13 órá tól és ké zi lab da II.
korcsoport leány – fiú 17-én 14 órától a
Hajós Alfréd Általános Iskola csar nokában. Szombaton 9.30-tól ugyanitt rendezik meg a harmadik korcsopor tos röplabdacsapatok megyei döntõit.
-sz-

árcius 11-én Dunakeszin rendezték
M
meg Pest megye Ifjúsági Sakk
Csapatbajnokságát, melyen bravúros gödöllõi eredmények születtek. A Gödöllõi EAC
négy csapattal vett részt a versenyen – 8
évestõl a nemzeti csapatbajnokságokban
edzõdõ fiatalokig. Elsõ és második csapatunk 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
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Röplabda
Táncverseny

Nyíregyházi elõny
a kupában

VI. Opel Gaál Kupa

Architekton GRC–Szakszig NRK
Nyíregyháza 0:3
(–20, –21, –11) AGRC: Puskás, Jaczkó,
Tóth Zs., SZURKOS, Tóth M., Gellér Klára.
Csere: Boldizsár (libero), Gellér Katalin, Árpás. Edzõ: Dobos János

Ma gyar Ku pa mér kõ zé sen fo gad ta az
AGRC együttese a Nyíregyházát, az ország jelenlegi legjobb nõi röplabda csapatát. A Török Ignác Gimnázium termében
háromszáz nézõ elõtt játszották a kupa elsõ
mérkõzését. A hazai együttesbõl hiányzott
két meghatározó játékos Szendrõi (bokasérülés) és Kurucz (iskolai elfoglaltság).
A vendégek sztárjaik nélkül léptek pályára. A Gödöllõ kicsit megilletõdve játszott az elsõ játszmában. A Nyíregyháza
már 12:6-ra vezetett, amikor a hazai csapat
megkezdte a felzárkózást. Sikerült három
pontra megközelíteni ellenfelüket (19:22),
de a fordításhoz már nem volt erõ.
A folytatásban újra a vendégek játszottak
fölényben. Nyolc-nyolc után azonban jó
ideig vezetett a gödöllõi csapat (15:13),
majd tizennyolcnál ismét egyenlõ volt az
ál lás. A vé gén erõ sí tett a nyír egy há zi
együttes, és megnyerte a második szettet. A
harmadik játszma már nem hozott igazán
nagy küzdelmet. Hamar elhúzott a vendég
csapat és gyorsan befejezte a mérkõzést.
A hazai együttes az elsõ két játszmában mezõnyben lelkesen és jól játszott. A
csapat megérezte a két magas játékos hiányát, ennek ellenére a második szettben
sikerült megszorítani a sztárjai nélkül felálló Nyíregyházát.
A két csapat a folytatásban idegenben
játssza a kupa visszavágót, valamint a
bajnokságban következõ két mérkõzést
(március 14–15–16-án).

A Quick Tánc-Sport Egyesület a Magyar Táncsport Szövetséghez benyújtott pályázata alapján elnyerte az idei
Top 12 Hun ga ry Stan dard és La tin
–amerikai táncok versenyének rendezési jogát. Erre a kiemelt rendezvényre a
standard és a latin-amerikai ranglista
12 legjobb párosa kap meghívást.
Az egyesület már hetedik éve rendez
táncversenyt Gödöllõn, remélhetõen az
idei megmérettetésnek is a korábbiakhoz hasonló sikere lesz. A standard és a
latin-amerikai verseny két fordulóban
zajlik. A döntõben a hat legjobb hat páros táncol, ahol az öttagú zsûri a helyezések felmutatásával értékeli a párosokat, míg az el sõ for du ló ban tit ko san
döntetek a továbbjutásról. A döntõben
táncoló párok ajándékot és oklevelet, a
dobogós párok érmet és pénzdíjat kapnak, a gyõztes páros pedig elnyeri az
Opel Gaál Kupát. A legszimpatikusabb
páros részére a Gödöllõ Városáért Alapítvány különdíjat ajánlott fel.
Az or szá gos ver seny elõtt 13 órai

kezdettel klubközi E, D, C és B kategóriás táncverseny lesz, ahol a jelenlegi utánpótlás párosai mérhetik össze
tudásukat. A táncversenyen immár hagyo má nyosan fel lép a Vácszentlászlói Általános Iskola tánccsoportja
és az Aszódi Mûvelõdési Ház Tánccsoportja 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 Városáért Alapítvány, az HBW Express
Takarékszövetkezet, a Palotakert Bútoráruház és a Rising Frufru Szalon.
A hatodik Opel Gaál Kupa „Top12
Hungary" Standard és Latin-amerikai
Tán cok Ver se nye márci us 18-án 18
órakor kezdõdik az Egyetemi Sportcsar nok ban. A ver seny véd nö ke dr.
Gémesi György Gödöllõ polgármestere. A belépõjegyek elõvételben a mûvelõdési központ jegypénztárában és az
egyetemi sportcsarnokban kaphatóa a
verseny napján 14 óráig, a felnõtt jegy
ára 700, a gyermek és nyugdíjas jegy
ára 500 forint. A jegyek ára a helyszínen 800, illetve 600 forint.
(x)

BICAJ

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 m á d – Ve r e s e g y h á z – S z a d a – G ö d ö l l õ .
Hossza 32 km, szintemelkedése: 300 m,
szintideje 2,5 óra (a 14 év alattiak és a 40
év felettiek egy óra szintidõkedvezményt
kérhetnek). A rajt és a cél helye: Gödöllõ,
Városháza (Szabadság tér 7.). A rajt ideje
9 és 10 óra kö zött, költ sé ge 300 Ft. A
résztvevõk frissítõt, harapnivalót, csokoládét, a szintidõn belül teljesítõk kitûzõt és
emléklapot kapnak. Mindenkit szeretettel
vár a Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület.

AUTOMATA MOSÓGÉPEK,

mosogatógépek,
centrifugák, porszívók,
takarítógépek,
hõtárolós kályhák,
villanybojlerek
javítása garanciával.
Továbbá felújított
automata mosógépek
eladása.
Fittler Antal
Tel.: 28/490-259 (üzenetrögzítõ is), 30/94-29-112

tkama
Zálog kenés
k
ö
cs

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra

tkama
Zálog kenés
k
ö
cs

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

TOPÁZ HÁZ

TOPÁZ HÁZ

-tamás-
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REJTVÉNY

Petõfi Sándorról írta Bródy János, Egy fiatal költõ emlékére c. dalszövegében:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt levelezõlapon, március 21-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 8. szám rejtvényének megfejtése:
„Vágtat az északi szél, / Lehajolnak a fák,
le a földig, / Nyögve hasad le az ág.”
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyer ték: Ma da rász Józsefné, Hegy u.
11/A.; Kovács Imre, Egyetem tér 3/A. II/8.;
Tú ri Ág nes, Sza bó Pál u. 19.; Ba ko nyi
Pálné, Rákóczi u. 27.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Majoros Zsuzsanna, Mosolygó Antal
u. 9.; Varga András, Ambrus Zoltán köz 7. g
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