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Tánc

Vasárnap délután a Pest Megyei Népmûvészeti Egyesület gálamûsorát láthattuk a mûvelõdési központban. A megye legjobb néptáncosait és népdalénekeseit bemutató produkcióban ott voltak a Gödöllõ Táncegyüttes tagjai is. Az elõadókat
Novák Ferenc, Kossuth-díjas érdemes mûvész, a Honvéd Táncszínház mûvészeti vezetõje betegsége miatt levélben köszöntötte: „ …A következõ évezred elején a globalizáció sok haszna mellett óriási veszély fenyegeti a kisebb népek azonosságtudatát. Ha saját értékeinket nem féltjük, ha nem teremtjük meg a megõrzés vonzó intézményeit, akkor belemosódunk egy általános, bár materiálisan gazdagabb, de szürke egyenkultúrába. Nem lehet nem észrevenni, hogy a médiákban többnyire gúny, ironizálás tárgyai vagyunk. Egy alternatív színházi eseménnyel vagy kiállítással tele a sajtó – ugyanakkor fontos dolgainkkal még a közszolgálati médiák is alig foglalkoznak. Addig viszont, amíg a fesztiválokon gyerekek, fiatalok ezrei jönnek össze, addig nem lehet olyan nagy baj. Elpusztíthatatlanok vagyunk, és remélem, leszünk is.”
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HÍREK

Felavatták az új munkaügyi központot

Visszahívás

Aki akar dolgozni, és aki nem…

A képviselõ-testület Szabó Gézát, a
Gödöllõi Piac Kft. ügyvezetõ igazga tó ját vissza hív ta tiszt sé gé bõl. A
kft. ügy ve ze tõ igaz ga tói tiszt sé ge
be töl té sé re új pá lyá zat ki írá sá ról
határozott. A képviselõ-testület elfo gad ta a kft. 2000. évi üz le ti ter vét. g

Árverés
Árverésen történõ értékesítésre jelölte ki a képviselõ-testület a Kossuth
Lajos utca 12 szám alatti lakótelkét
és öt, a Boncsok dû lõ ben el te rü lõ
mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanát. g

Igen az átkötõ útra
Az M3-as autópályát az M0-ás körgyûrûvel összekötõ majdani útról is
tárgyalt a képviselõ-testület március 23-án. Az elõzõ számunkban írtak nak meg fe le lõ en egy han gú an
azt a vál to za tot tá mo gat ták, ame lyik a mogyoródi és gödöllõi autópá lya-ki haj tó kö zött, a 24 + 500
km szelvény térségében indulva, a
la kott te rü le te ket el ke rül ve,
Nagytarcsa alatt csat la koz na az
M0-áshoz. g

Hatház-pályázat
A Remsey körúton és a Szent Imre
utcában hat egymás melletti, összesen 1253 négyzetméter nagyságú ingatlan kétfordulós pályázat útján történõ értékesítését határozta el az önkormányzat. A lakó- illetve üzleti célú ingatlan-együttes becsült forgalmi
értéke 12 és félmillió forint. Az ingatlanokra egylakásos, föld szin tes,
tetõtér beépítéses házak emelhetõk; a
földszinten legfeljebb 40 négyzetméteres alapterületig üzletek kialakítása
engedélyezhetõ. g

A Tákisz támogathatja
Lét szám csök ken té si pá lyá za tot
nyújt be az ön kor mány zat a
Tákiszhoz négy takarító és tíz konyhai dol go zó fog lal koz ta tá sá nak
megszûnésével kapcsolatban. A pályá za ti ki írás sze rint a mun ka vi szony meg szün te té sé re vo nat ko zó
döntések fizetési kötelezettségéhez
igényelhetõ támogatás. g

Pénteken Harrach Péter szociális és
családügyi miniszter a gödöllõi városházán találkozott térségünk önkormányzati
vezetõivel, meghatározó munkáltatóival
és a szociális intézmények vezetõivel. A
miniszter a munkanélküliség kezelésében az érintettek belsõ erejének mozgósítását ítélte a legfontosabbnak. A településeknek munkaadói szerepük is van,
amire Gödöllõ jó példa.

ok segélyezési rendszerében kapjon szociális biztonságot.
– Hogyan változott Magyarországon a
munkanélküliség?
– Ha leegyszerûsítjük a kérdést, akkor
három rétegrõl beszélhetünk. Az elsõbe tartozók a munkájuk elvesztése után rövid
idõn belül találnak másik lehetõséget. A
legszélesebb és a legproblémásabb rétegbe
tartozók szeretnének dolgozni, de valami
miatt nem tudnak elhelyezkedni. A munkaügyi szervezet tud rajtuk segíteni. A harmadik rétegrõl pedig ki kell mondanunk, mert
ez is az igazsághoz tartozik, hogy nem akar
dolgozni. Részükrõl a szándék hiányzik, õk
kerülnek a szociális segélyezésbe.
– Az elmúlt évtizedek nem hagyták érintetlenül a családok megtartó, összetartó
erejét. Mit tehetünk a magyar családokért?
– Most kerül a kormány elé a nemzeti
családpolitikai koncepció. Ennek lényege,
hogy két eszközzel próbáljuk meg helyzetbe hozni a családokat. Egyrészt anyagi segítséggel – hiszen a családok nincsenek jó
anyagi helyzetben. Ez a támogatás 61 százalékkal nõtt a két év alatt. Másrészt – és ez
a nehezebb – a közgondolkozást kell úgy
befolyásolnunk, hogy olyan jogi, politikai, társadalmi környezetet tudjunk teremteni, amiben a család betöltheti a szerepét. A családok helyzetéért a társadalom a felelõs, és csak a társadalom egésze képes azon változtatni. A gondolkodást kell átalakítani; megjeleníteni a családhoz kapcsolódó értékeket.

Gémesi György polgármester elmondta,
hogy a kistérségi programban kiemelt helyen szerepel a munkahelyteremtés. Ma térségünkben már nem a munkahelyek, hanem a szükséges képzettség hiánya a fõ
gond. Lengyel János, a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgatója arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a munkanélküliség
helyzetét tekintve megyénkben aránylag
kedvezõ a helyzet: az 5,4 százalékos munkanélküliség a harmadik legkedvezõbb az
országban. Az országos érték a hazai mérés
szerint 10 százalék, az Európai Unió mérési
módszere szerint azonban ez hét százalék,
ami jóval alatta marad az európai átlagnak.
A konzultációt követõen Harrach Péter
szociális és családügyi miniszter a Szilhát
utcában felavatta a Pest Megyei Munkaügyi
Központ Gödöllõi Kirendeltségének új épületét. Harrach Péter az ünnepség elõtt nyilatkozott lapunknak.
– Milyen új törvényi szabályozás várható
a munkanélküliség kezelésében?
– A megtörtént törvénymódosítás egy új
szemléletet tükröz. A saját lábra állítás, az
önerõ mozgósítása a fontos. Ez az egyén és
a
tár sa da lom
szempontjából a
kér dés ered mé nyesebb kezelését
jelenti, mint amikor az üres segélyezéssel magára
hagyjuk az embere ket. Az a cé lunk, hogy lehetõ leg min den ki
kerüljön vissza a
munkaerõpiacra.
Aki nem akar,
vagy semmiképpen nem tud
visszakerülni, az Az avatók: Széplaki Istvánné kirendeltségvezetõ,
az önkormányzat- megyei igazgató, Harrach Péter és Gémesi György

R. G.
Fotó: a szerzõ

Lengyel János
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Önálló standon a GKRTE

HÍREK

Utazás 2000

Maresché a mozi
Maresch Dá ni el bu da pes ti egyé ni
vállalkozóval köthet ötéves idõtartamra helyiségbérleti szerzõdést az
önkormányzat a városi filmszínház
jövõbeli mûködtetéséhez. A képviselõ-testület döntése szerint a Hamvaykúria csaknem ötszáz négyzetméter
alap te rü le tû he lyi ség cso port já nak
egyhavi bérleti díja nettó 82 ezer forint, plusz a nettó jegybevétel 3 százaléka, de minimum nettó 95 ezer forint. A pá lyá zó bér le tes so ro za tok
szervezésére is készül. g

Az elmúlt hétvégén sokezer érdeklõdõt vonzott a kõbányai vásárvárosban megrendezett Utazás kiállítás. A hazai kiállítók pavilonjában önálló standon jelent
meg a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület és
a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. A
ki ál lí tást fel ke res te Gémesi
György polgármester, akit térségünk lehetõségeirõl kérdeztünk.

– Ennek a kiállításnak milyen hoza dé ka van a vá ros és a ré gió
számára?
– Ez a ren dez vény egy re na gyobb hangsúlyt ad a belföldi turiz- Gémesi György, Bárd István (GKRTE), Varga Júlia
musnak, és Gödöllõ mindig a meg- (Tourinform), és Piroska néni Hollókõrõl
felelõ formában, méltó módon készül erre a kiállításra. Meggyõzõdésem, nekre ma nincs lehetõségünk. Említhehogy az a növekvõ idegenforgalom, ami a tem a Magyar Polgármesterek III. Világgödöllõi Grassalkovich-kastély köré szer- ta lál ko zó ját: eh hez a gödöllõi ren dez vezõdik, részben ennek is a következmé- vényhez mintegy 450 szállást kell Budanye. Azonban arra is kell figyelni, hogy mi- pesten biztosítani. Megfelelõ mennyisénõségi változásra van szükség: növelni kell gû szállodai férõhely esetén számos járua szállodai kapacitást, hogy a turisztikában lékos bevétel is városunkban maradna.
– A Hungaroring milyen vonzerõt jerejlõ lehetõségeket ki tudjuk használni.
– A szálloda-programban milyen sze- lent a térség számára?
– A Hungaroring vezetése igyekszik kirepük lehet a helybeli vállalkozóknak?
– Ez a program arra épít, hogy a helyi használni a térségi lehetõségeket. Terveik
és a térségbeli szolgáltatások körét bõvít- értelmében a versenyekre idelátogató tuse. Jelenleg a környékben inkább motel ris ták a kör nyék ne ve ze tes sé ge i vel is
jellegû szálláshelyek vannak, így fontos megismerkedhetnek. Ez kölcsönösen elõa szállodai fejlesztés. A kastély melletti nyös lehet a térség idegenforgalmi vállalszálloda megépítésére több befektetõ je- kozói és a Hungaroring számára egyaránt.
lentkezett. Ha ez elkészül, olyan konfeR. G.
renciákat is megrendezhetünk, amilyeFotó:a szerzõ

A tetõtér-beépítést is támogatják

Negyvenmillió otthonteremtésre
Sa ját tu laj do nú la ká suk te tõ te ré nek
beépítéséhez, valamint lakóingatlanuk
bõvítéséhez is igényelhetik a nagycsaládosok április elsejétõl az önkormányzat
támogatását. Az önkormányzati bérlakások privatizációjából származó bevételek
felhasználására tavaly alkotott rendeletet
a városi képviselõ-testület. Eddig az új
lakást építõ és lakást vásárló fiatal házasok és nagycsaládosok részesülhettek támogatásban. A kibõvített támogatási le-

hetõségekre az idén 40 millió forint költhetõ az önkormányzat lakásalapjából.
A rendelet szerint a lakásértékesítési
bevételek lakótelkek kialakítására is felhasználhatók. Tavaly 46 és félmillió forintért vásárolt a város tíz hektár lakóterületet a Nagyfenyvesben, ahol 89 telket
alakított ki lakóházas beépítés céljára.
A lakásalap elkülönített számláján a
múlt év végén 326 millió forint volt, ebbõl a kamatok összege 32 millió forint. g

Múzeumpártolók
A város képviselõ-testülete megpályáz za a Mú ze um pár to ló Ön kor mányzat – 2000 címet, amit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma adományoz az arra érdemesnek
tartott, muzeális intézményt fenntartó
településeknek. g

Kalória-szabályzat
A Pest Megyei Cégbíróság március
10-én kelt végzésével kiemelten közhasz nú szer ve zet ként be je gyez te a
városi közétkeztetést biztosító Kalória Közhasznú Társaságot. A képviselõ-testület március 23-i ülésén jóváhagyta a társaság szervezeti és mûködési szabályzatát. g

Ellenõrzések
A képviselõ-testület idei ellenõrzési
mun ka ter ve sze rint a komp lex fel ügye le ti el len õr zést a Tö rök Ig nác
Gimnáziumban tartja az önkormányzat, míg a törvényességi ellenõrzésre
a Hajós és a Damjanich iskolákat választották ki. Egy-egy célvizsgálatot
tartanak a Hajós iskola tornatermének és uszodájának az üzemeltetésérõl, valamint a 2001. évi normatív támogatás igénylésérõl. A Török Ignác
Gimnázium kiválasztásának az az indoka, hogy ott utoljára 1992-ben volt
átfogó gazdasági ellenõrzés. A Hajós
iskolában jövõre vezetõváltás lesz, s
azt megelõzõen célszerû a törvényessé gi el len õr zést el vé gez ni. A
Damjanich iskolában az új közoktatási törvény bevezetése óta nem volt
ilyen ellenõrzés, amelynek elrendelését az iskola etnikai programja is indokolja. g
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MEGKÉRDEZTÜK

Nem maradnak el az ingerek

Ön szerint eleget sportolnak
a magyar emberek?

Az egészségért úsznak és tornáznak

Koncz Emese:

A városi képviselõ-testület számára dr.
Husz Edit a kuratórium elnöke készített
beszámolót az egy évtizedes múltra
visszatekintõ F.Ú.T. (Fuss, Ússz, Tornázz)
Alapítvány tevékenységérõl. Az alábbiakból kiderül, hogy áldozatos munkájuk
eredményes, ugyanakkor sokkal nagyobb erõfeszítést és összefogást igényelne a társadalomtól – többek között –
az orthopédiai betegségek megelõzése.

At tól függ, mit
ne ve zünk sport nak? Az emberek
sok fizikai munkát végeznek, ami
vi szont a ki kap csolódást illeti, az
elég gé el ma rad.
Otthon, ha van idejük, akkor kint a
szabad levegõn dolgozgatnak. De vannak, akik sajnos, a médiát választják.
Kókai Jánosné:

Nem spor tol nak
meg fe le lõ en az
emberek. Mozgássze gény ség ben
élünk. Én rendszere sen spor to lok,
ami remélem segít
az egész sé gem
megtartásában. Mindent megteszek,
mert szeretem, ha át vagyok mozgatva.
Rektenwaldné
Szepesi Veronika:

Sze rin tem nem,
talán még a fiatalok igen, de õk is
a testnevelés órai
kényszerûségbõl.
A má sik baj az,
hogy a pénz- és
idõhiányra való tekintettel kevesen
tehetik meg, hogy a mozgással kikapcsolódjanak.
Fildor Géza:

Én nem spor to lok, nincs idõm.
Viszont néha kirándulok. A szabadba azért még
ma is járnak ki az
emberek, a fiatalabbakat a sportban is megtalálhatjuk. A parkokban az
idõsebbek eljátszanak ebeikkel. Van
aki legalább uszodába jár, de ez sem
jellemzi szerintem az átlagembert.
Kép és szöveg:
Hacker

Az alapítvány fõ célkitûzései a következõk: asztmás és súlyos felsõ légúti megbetegedésben szenvedõ gyermekek részére
spe ci á lis gyógyúszás biz to sí tá sa;
orthopédiailag sérült, illetve veszélyeztetett
gyermekek kiszûrése, majd gondozásba
vétele gyógyúszással, gyógytornával; valamennyi gyermek- és ifjúsági korosztály
egészségének megõrzése a sport, a mozgás
iránti igény kialakításával. Ezt a munkát
orthopéd szakfõorvos, három gyermekorvos, hat speciálisan képzett testnevelõ tanár
– úszóedzõ és négy gyógytornász végzi.
Évenként 180-200 beteg gyermek gyógyterápiájával és 60 egészséges gyermek
úszásoktatásával foglalkoznak. Ijesztõ statisztikai adatok bizonyítják, hogy már kisgyermekkorban feltûnõen sok az asztmás
megbetegedés; hogy a szív- és érrendszeri
betegségeket is megelõzve, elsõ helyen
állnak a gerincbetegségek amik a rokkantnyugdíjazások körében is „vezetnek”.
Másfél évtizede már, hogy sorozó orvosaink felhívták a figyelmünket egy aggasz tó je len ség re: év rõl-év re nö vek võ
tendenciát mutatnak a sorozáson kiszûrt
gerincproblémák, vagy azok járulékos elváltozásai. Hasonló eredményeket mutattak a gyermekorvosok iskolai szûrõvizsgálatai is.
A gyermekek elleni vétek, ha a biológiai fejlõdésüknek abban az idõszakában, amikor mozgásaktivitásuk a legnagyobb, mozgásvágyuk a legerõsebb és
mozgásos cselekvéseik a legintenzívebben fejleszthetõk, elmaradnak a kellõ ingerek. Ekkor jelentkeznek a negatívumok, elsõsorban jelzésként a testtartásban, az ál ló ké pes ség ben, az erõ ben,
mozgásvégrehajtásban.
Az említett jelzések már arra utalnak,
hogy elindult az a folyamat, amely a késõbbiek során akár visszafordíthatatlan
testi deformitáshoz vezethet. Nyomatékos

hangsúlyt kell tehát a megelõzésre és a korai gondozásba vételre fordítani. Ezek a tapasztalatok indították a szakembereket arra, hogy 1989-ben életre keltsék egyesületüket, majd a városi önkormányzat segítségével a F.Ú.T. Alapítványt. Indulótõkéjük
150 ezer forint volt, ebbõl 8 testnevelõ tanár kapott egy éves idõtartamú speciális
képzést, amellyel a dr. Gyene István féle
gyógyterápiás úszásoktatást végezhetik.
Egészséges gyermekeknek (évente 60
fõ) a nyári szünetben intenzív úszástanfolyamot indítottak és indítanak a mai napig
is, ahol 3 hét alatt a módszereknek köszönhetõen minden gyerek megtanul úszni.
1992-ben az alapítvány kiváló ortopéd
szakfõorvosa, dr. Pellet Sándor elvégezte
Gödöllõn az óvo dás ko rú gyer me kek
orthopédiai szû ré sét, hogy az aszt más
gyermekek mellett a mozgásszervi elváltozásban, megbetegedésben szenvedõkkel is megkezdhessék a speciális terápiát.
Az óvodai szûrés megdöbbentõ eredménye, hogy a meg szûrt gyer me kek nek
csak 20 százaléka volt ortopédiai szempontból egészségesnek mondható, a többinél súlyos elváltozások is elõfordultak.
A következõ évben az önkormányzattól
kapott anyagi támogatással, majd a Szerencsejáték Rt-tõl pályázaton nyert jelentõs összeg gel tud ták be in dí ta ni az
orthopédiai csoportokat. Sajnos, a uszodai férõhelyek szûkös volta miatt csak a
rászoruló gyermekek kétharmadát tudják
gondozásba venni.
Az önkormányzattól kapott egy gyógytornász álláson 4 gyógytornászt alkalmaznak, akik a 7 óvodát felosztva tartják meg a
foglalkozásokat. Felvették a kapcsolatot a
Magyar Gerincgyógyászati Társasággal,
amelynek képviselõi elméleti és gyakorlati
tanfolyamot tartottak „gerincjavító tornából”. 1995 óta az Egészségbiztosítási Pénztár is elismerte és finanszírozásra érdemesnek találta munkájukat. Több pályázaton is
nyertek, és sikerült támogatókat találniuk.
Beszámolója végén az alapítvány kuratóriumának titkára köszönetét fejezte ki
Gödöllõ önkormányzatának, a gazdasági
munkát végzõ Molnárné Tar Marikának,
Lelkes Lászlóné szervezõ titkárnak, dr.
Pellet Sándornak, Pánker László vezetõ
testnevelõ tanárnak és Bencsik Ernõ testnevelõ tanárnak.
G. B.
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Tanulmányi ösztöndíjjal

HÍREK

Dániától Las Vegasig

Térítési díjak

A Gödöllõi Sport Alapítvány létrehozásáról 1991. június 5-én határozott az
önkormányzat. Célja a város sportjának támogatása; a minõségi és tömegsport segítése; az utánpótlás-nevelés
mû kö dé si fel tét ele i nek ja ví tá sa; a
szakosztályok átsegítése az átmeneti
nehézségeken; a város sportéletében
kiemelkedõ munkát végzõk anyagi és
erkölcsi elismerése.

Az a tény, hogy az alapítvány vagyona csak
1999 végéig duzzadt fel az 1991-es l50 ezer
forintról kétmillió l35 ezer forintra, nem tette lehetõvé a célok teljes körû megvalósítását, állapította meg a képviselõ-testület ülésére készített beszámolójában Benkõ Ákos
kuratóriumi elnök. Ebbõl adódóan két alapvetõ feladata volt, a vagyon gyarapítása támogatásokból és lekötött betétek kamataiból, valamint a város sportéletében kiemelkedõ sportolók jutalmazása.
Az alapítvány a Gödöllõ város sportjáért életmûdíjjal, az Év sportolója I., II.,
és III. helyezéssel, valamint az Év edzõje
díjakkal fejezte ki elismerését. 1997 óta
ki bõ ví tet te a dí ja zot tak kö rét egy-egy
szakosztály legfiatalabb és legtehetségesebb tagjával, az országos bajnokságokon egyénileg 1-3., csapatban elsõ helyezést elért ifjúsági korú versenyzõkkel és
különdíjakkal, amelyekkel a fenti kategóriákba nem tartozó, de egyébként kiemelkedõ teljesítményeket jutalmazza az
évente megrendezendõ sportbálon.

Az önkormányzat feladata

Sportkoncepció
Felülvizsgálta és módosította a képviselõ-testület a városi sportkoncepciót.

Eszerint az önkormányzat feladatai közé
tartozik a sportolási lehetõségek biztosítá sa a vá ros ban élõ, spor tol ni vá gyó
polgárok számára. Kiemelten támogatandó a szabadidõsport, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékosok sportolása. Ezek
egyik esz kö ze a pá lyá za ti rend szer,
amelynek révén lakóközösségek, egyesületek, magánszemélyek részesülhetnek a
pénzbõl. Továbbra is szorgalmazni kell

Az alapítvány támogatást nyújtott a Hajós Alfréd Általános Iskola kézilabda csapatának egy dániai tornán való részvételhez, a GKC átmeneti mûködési nehézségeinek áthidalására, a GEAC utánpótlás
kategória versenyen való részvételének támogatására, a Las-Vegas-i maratoni versenyen részt vevõ gödöllõi sportolók repülõjegyének részleges támogatására.
Érkeztek olyan támogatási kérelmek
is, amelyek nem voltak összeegyeztethetõk az alapítvány céljaival. Ezeket az alapítvány elutasította. Továbbra sem számíthatnak támogatásra itt a rendkívüli
költségigényû, a hétköznapi ember számára elérhetetlen sportágak.
Az alapítvány tervei között szerepel
vagyonának további gyarapítása, az eddig is sikeresen megvalósított feladatok
további ellátása, tanulmányi ösztöndíj kidolgozása, bevezetése, melynek feltételei
a rendkívüli sporteredmények, a reális
távlatok és a hátrányos szociális helyzet.
A továbbiakban is igazodva a város
sportkoncepciójához, az alapítvány minden vonatkozásban elsõsorban a 20 év
alattiak sportját támogatja. A segítségnyújtásban elsõbbséget élveznek azok a
kialakult mûhelyek, amelyek jellegüknél
fogva széles rétegek számára biztosítanak lehetõséget; ûzésük költségkímélõ,
tel je sít mé nyük tük rö zi a kö vet ke ze tes
sportszakmai és sportpedagógiai munkát.
G. B.

az utánpótlás-nevelést. Ennek mértéke az
éves költségvetésben sportcélokra elkülönített összegtõl, illetve az adott sportág
lét szá má tól és mér he tõ ered mé nye i tõl
függ. Tartós támogatás azoknak a szakosztályoknak adható, amelyek a kiváló
oktató-nevelõ munka eredményeként példamutatóan mûködõ mûhelyeket alkotnak. Az egyesületek önálló jogi személyek, ve ze té sük hi va tott a mû kö dé sük
biztosítására. Mivel az egyesületek támogatottságának tartóssága kiszámíthatatlan, a város ezt a feladatot nem vállalhatja magára. Lényeges elgondolás a tartalékalap képzése. Ebbõl pályázat révén az
utánpótlás neveléséhez részesülhetnének
támogatásban sikeres szakosztályok.
g

Április elsejei hatállyal módosította a
képviselõ-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló rendeletét. Ez az ellátást igénybe vevõk érdekét szolgálva lehetõséget ad az egyénre szabott
té rí té si dí jak meg ál la pí tá sá ra. A
nyugdíjasoknál napi 10-20 forintos
térítési díj eltérés is számottevõ. Az
idõsek klubjában a legolcsóbb ebéd
(az öregségi nyugdíjminimumot 10
szá za lék kal meg ha la dó nyug dí jig)
83, a legdrágább 166 forintba fog kerülni. g

Napenergia
Az egye te mi strand vi zét szük ség
ese tén föld gáz zal me le gí tik. Az
elõ ze tes szá mí tá sok sze rint a gáz fogyasztás 7 százalékkal csökkenthe tõ, ha üzem be he lye zik a nap ener gi át köz vet le nül hasz no sí tó
nap kol lek tort. A be ren de zés,
amely nek be szer zé sét a vá ros és a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz tési Minisztérium is finanszírozza,
az egyetemi óvoda használati vizét
is melegíteni fogja, így nem csupán
a nyári hónapokban lesz élvezhetõ
a környezetbarát „erõmû” jótékony
hatása. g

Nullszaldós erdõk
Gödöllõ nagy kiterjedésû zöldterületek, közparkok és külterületi erdõk
tu laj don jo gá val ren del ke zik. Az
utóbbiak 65 hektáron terülnek el, de
igen elszórtan. Egy kéthektáros ingatlan természetvédelem alatt áll. A
képviselõ-testület az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló törvény 1997.
ja nu ár elsejei ha tály ba lé pé se óta
elõször foglalkozott az önkormányzat erdõgazdálkodási tevékenységével. A szakirányító Tácsik Mihály erdõmérnök beszámolója azt mutatja,
hogy a vá rosi tu laj do nú er dõ ál lo mánnyal gyakorlatilag nem valósítható meg a nyereséges erdõgazdálkodás. Az elsõdleges cél az erdõterület megóvásához fûzõdõ környezeti
értékvédelem lehet. Emellett elérhetõ, hogy e tevékenység kiadásai ne
haladják meg az elérhetõ bevételek
nagyságát. g
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Szerzõdések a VÜSZI-vel

ártír sorsú miniszterelnökünk, gróf
M
Teleki Pál halálának 59. évforduló- Egyensúlyban a lellei üdülõ
ja alkalmából, 2000. április 2-án, vasárnap 11.30-kor a máriabesnyõi temetõben
lévõ sírjánál megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartunk, amelyre szeretettel meghívjuk és várjuk.
A Mûvelõdési Központ elõtti parkolóból díjmentes, különjáratú autóbuszt indítunk a koszorúzás helyszínére 11 óra
15-kor, majd az ünnepség végén vissza.
Kérjük az intézményeket, szervezeteket,
ma gán sze mé lye ket, hogy fo gad ják el
meghívásunkat. A hû hazafi, a kiváló tudós, a magyar cserkészek egykori fõparancsnoka, gr. Teleki Pál sírjánál tisztelegjünk együtt, és helyezzük el a hála és
kegyelet koszorúit, virágait.

Az idén is a VÜSZI Kht.
látja el a szemétszállítási,
park fenn tar tá si,
gyepmesteri, valamint a
helyi közútkezelési feladatokat az önkormányzattal kötött szerzõdések, s az ugyancsak már
jóváhagyott üzleti terve
szerint. Ezeken túlmenõen a közhasznú társaság
üzemelteti a balatonlellei
üdü lõt, az egye te mi
strandot, a temetõt és a
távhõszolgáltatást.

Gödöllõi Teleki Pál Egyesület

Kopjafa
Kálmán hercegnek
Gödöllõi Pre mont rei Per jel ség és
A
Szent Norbert Gimnázium közössége
Muhi Község Önkormányzata segítségével a magyar millenniumi ünnepségek
keretében kopjafát és emléktáblát állít a
Mu hi köz ség ben lé võ em lék he lyen, a
premontrei rend nagy jótevõjének, a muhi csatában a tatárok ellen vívott véres
küzdelemben halálos sebet kapott hõs
Kálmán hercegnek dicsõ emlékére.
Az ünnepség két részbõl áll: a kopjafa
és emléktábla búcsúztatására Gödöllõn a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
(Egyetem tér 16.) új aulájában 2000. április 6-án, csütörtökön 11 órai kezdettel,
leleplezésére és megáldására Muhi községben az emlékhelyen 2000. április 12én, szerdán 1130 órai kezdettel kerül sor.
Ünnepségeinkre szeretettel meghívjuk
és várjuk!
A Muhiban sorra kerülõ ünnepségre –
odaúton – a Budapest, Keleti pályaudvarról 8.15-kor, a gödöllõi vasútállomásról 8.44-kor induló és Nyékládháza vasútállomásra 10.52-kor érkezõ sebesvona tot, vissza ú ton a Nyékládházáról
13.45-kor induló, a Gödöllõre 15.22-kor,
Budapestre 15.52-kor érkezõ gyorsvonatot javasoljuk. A nyékládházi vasútállomásról Muhiba és vissza díjmentes különjárati autóbuszt biztosítunk.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk! g

Az üzleti terv szerint az idén nem igényel önkormányzati támogatást az üdülõ
fenntartása, mivel a kiadásokat a térítési
díjbevételek fedezik. Ugyanez mondható el a városi temetõben elhelyezkedõ
ravatalozó és kolumbárium gondozásáról, va la mint az ezek hez kap cso ló dó
közszolgáltatási tevékenységek ellátásáról. Ami az egyetemi strandot illeti, a
belépõk ára a múlt évihez képest legfeljebb 10 szá za lék kal emel ked het. A
strand az idén június elsején nyit és au-

gusz tus 31-ig lá to gat ha tó. Az ön kor mányzat által nyújtott 6 millió forintos
támogatásnak és a várható díjbevételnek
fe de ze tet kell nyúj ta nia a biz ton sá gos
üzemeltetéséhez. A fentiekkel szemben
a távhõszolgáltatást a VÜSZI csak addig látja el, amíg az új kft. a szükséges
hatósági engedélyek birtokában a tevékenység átvételére és folytatására jogosultságot szerez, és azt ténylegesen átveszi.
(g)

Képviselõk, kertészek, lakosok…

Takarítás a tiszta Gödöllõért
Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta, a
VÜSZI Városüzemeltetõ és Szolgáltató
Kht. és a Gödöllõi Lokálpatrióta Klub
szervezésében 2000 április 8-án ismételten Várostakarítási Napot szervezünk, amelyre minden Gödöllõit szeretettel hívunk. A szervezõk 9 órától az
aláb bi hely szí ne ken vár ják azo kat,
akik munkájukkal igényesebbé szeretnék alakítani környezetüket:

1. hely szín: a Máriabesnyõi Temp lom
elõtt a székelykapunál. Feladat: a szárítópusztai út takarítása (roncsok, törmelék,
sze mét össze sze dé se). Ve ze ti: Pes ti
Rudolfné és Simon Károly. Találkozás 9
órakor a székelykapunál.
2. helyszín: a Béri Balogh Ádám út
külterületre vezetõ szakasza. Feladat: útta ka rí tás (ron csok, tör me lék, sze mét

összeszedése). Vezeti: Török Erzsébet és
Ha lász Le ven te. Talákozás 9 óra kor a
Bé ri Balogh Ádám út és a Bessenyei
György út keresztezõdésénél.
3. helyszín: az Alsóparkban a Zeneiskola és az MSZP székház közötti terület.
Feladat: parktakarítás, szemét összeszedése. Vezeti: Kisák Péter és Szarvadi Jásnos.
Találkozás: 9 órakor a Zeneiskola elõtt.
Kérjük, hogy lehetõség szerint mindenki hozzon gereblyét, lapátot, kesztyût, mert a szervezõk a fenti eszközöket
korlátozott számban tudják biztosítani. A
nehéz munkát rakodó és szállítógépek
fogják elvégezni.
A 4. helyszín ismét miden lokálpatrióta család háza elõtti terület. A tisztább
Gödöllõért hívjuk és várjuk Önöket április 29-én 9 órától a megadott helyszínen.
Dr. Krassay László
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Mélyvénás trombózis: az alattomos gyilkos

HÍREK

Jubileumi orvosnap Gödöllõn

Közelít a távhõreform

A Ma gyar Or vo si Ka ma ra Gödöllõi
Szervezete márc. 24-én, pénteken rendezte meg a X. Gödöllõi Orvosnapot.
A magas szakmai színvonalú, jól szervezett találkozóra az orvoslás szinte
valamennyi területérõl jöttek meghívottak, érdeklõdõk, sõt örömmel láttunk szakdolgozó résztvevõket is.

Az orvosnap témája a visszérbetegségek
kialakulásának és szövõdményeinek kórtana, diagnosztikája és gyógyszeres és sebészeti kezelése volt. A meghívott elõadók a szakterület országos hírû, nemzetközileg is elismert szaktekintélyei. Nagyon aktuális problémát boncolgatott a tudományos elõadás-sorozat, mivel a végtagokon jóval magasabb a visszeresség, a
visszérbetegségek száma, mint az artériás
megbetegedéseké. Magyarországon 2000re te he tõ éven te az ezen be teg ség ben
meg hal tak szá ma; a ha lá lo zás fõ leg
throbo-embóliás eredetû szövõdményekbõl adódik, amik között a legveszélyesebbek a tüdõembóliák masszív, nagy tüdõartériát elzáró formái. Az alsó végtagi mélyvénás thrombosisok mintegy 50 százaléka
bizonyítottan tüdõembóliát okoz! Ha a beteg túléli a tüdõembóliát, kb. 2-8 éven be-

A tbc világnapja
obert Koch 1882. március 24-én jelenR
tette be Berlinben a tuberkulózis kórokozójának felfedezését. A WHO javaslatára e napot a tbc elleni küzdelem világnapjává nyilvánították. Annak ellenére, hogy
több évtizede vannak hatásos gyógyszerek
a tbc ellen, a betegséget felszámolni nem
sikerült. A betegek száma nem csökken, sõt
terjedõben vannak a gyógyszerekkel szemben ellenpalló Koch-bacillusok. Hazánkban az AIDS még kevéssé játszik szerepet
a tbc terjedésében. Annál nagyobb gond a
rossz szociális helyzet, a gyakran ezzel
összefüggésbe hozható alkoholizmus, munka- es hajléknélküIiség. A betegek több
mint fele tartozik ilyen rizikócsoportba.
Igen súlyos probléma, hogy ezen betegek
együttmûködési készsége rossz, gyakran
többször úijra kezdett kezeléssel sem gyógyíthatók meg.
A tbc gyógyítása hosszú ideig tart, átlagosan 8–12 hónapot is igenybe vesz, kez-

lül jelentkeznek a mélyvénás thrombosis
egyéb szövõdményei a végtagon; ezek közül a legsúlyosabb a lábszárfekély. Magyarországon évente 5 millió a táppénzes
napok száma a visszérbetegségek miatt,
350 ezer a kórházi ápolási napoké. Mivel
sokszor problémát jelent a pontos diagnózis, pedig ez a beteg sorsát illetõen nagyon lényeges, a szakterület a legmodernebb eszköztárat hívja segítségül: színes
ultrahang, CT, MRI vizsgálatokat is.
Magas színvonalú, képekkel illusztrált
szép elõadást hallottunk errõl a probléma kör rõl. A sok szor bra vú ros se bé szi
megoldások mind bemutatásra kerültek
képekben. Külön öröm lehet számunkra,
hogy ezek a kistarcsai kórház érsebészeti
részlegén is elvégezhetõk.
Mi le het az üze ne te a Gödöllõi
Orvosnapnak a visszerességben, visszér
betegségben szenvedõk számára? Érdemes elfogadni, hogy ma már igazán a kis
meg ter he lést je len tõ visszér mû tét tel
megszüntethetõ annak a veszélye, hogy
ezen betegek bekerüljenek a már említett
mintegy 2000 ember közé, akik e betegség talaján kialakult throbo-emboliák, és
egyéb szövõdmények miatt halnak meg.
Dr. Vámos János

detben napi 10–16 tablettát is le kell nyelni. A rosszul kooperálók a nem következetesen végigvitt gyógyszereléssel ellenálló bacilusokat nevelnek, melyek számukra
és környezetük számára is végzetesek lehetnek. Ezeknek a több gyógyszerre rezisztens betegeknek a száma növekszik,
az országban több mint 660 beteg évente,
ez a franciaorszagi adatok nyolcszorosa!
Kelet felé haladva az arány még rosszabb.
A betegség megfékezésének egyetlen
hatásos módja a betegek korai felfedezése és meggyógyítása. A tüdõszûrés a hatályos rendelet alapján minden 30 év feletti lakosnak kötelezõ.
A Gödöllõi Tüdõbeteg-gondozó területén a tbc-s esetszám nem növekedett, de jó
néhány nehezen kezelhetõ betegünk van.
Több olyan esetet tartunk nyilván, akik eltûntek, máshol sem kezeltetik magukat, és
félõ, hogy területünkön is vannnak ilyenek, más gondozók nyilvantartottai, vagy
akiket még fel sem fedeztünk.
Dr. Farkas Éva

Tizennégymillió forintos törzstõkével
ala pít ja meg az ön kor mány zat a
gödöllõi távhõszolgáltató kft-t a városi tu laj do nú köz mû rend szer üze mel te té sé re. A költ ség szá mí tá sok
szerint a társaságalapítással elérhetõ
alapdíj révén megszüntethetõ az az
országban egyedülálló gödöllõi gyakorlat, hogy az önkormányzat ártámogatást ad a távhõtermelõ szolgáltatónak. Mindeközben a távhõszolgáltatás korszerûsítésének további lehetõségét teremti meg az a fejlesztés,
amelynek eredményeképpen a nyáron
átadják a kapcsolt villamos- és hõenergia-termelést lehetõvé tévõ gázmo tort. Ez a be ru há zás az ön kor mányzattól sem forrást, sem hitelfelvételt, sem garanciavállalást nem igényel. g

Vállalkozó múzeum
Bizonyára sokan észrevették, hogy
immár nem csak a Hamvay-kúria udvarában lehet vásárolni, hanem a patinás épületen kívül is nyílt üzlet, a
Múzeumi bolt. A cégtábla kihelyezése azonban nem elegendõ a tevékenység folytatásához, módosíttatni kellett a Gödöllõi Városi Múzeum alapító okiratát. Eszerint a közmûvelõdési
intézmény könyv-kiskereskedelmi és
mûalkotás-kiskereskedelmi vállalkozási tevékenységet folytathat. g

Diabetes
komplex diabeteszes anyagcserezavar
A
és annak szövõdményei számos elváltozást okoznak a csont-ízületi rendszerben.
1. típusú cukorbetegekben a betegség fellépésekor a csont ásványianyag-tartalom 1020 százalékkal kisebb mint az ilyen korú
nem cukorbeteg emberekben. Inzulin hiányában csökken a kötõszövet- és csontképzõdés, fokozódik a csontleépülés. 2. típusú
cukorbetegekben a csontok ásványianyagtartalma nem csökken, sõt magasabb lehet,
mint a nem cukorbetegekben. Az ízületek
kopásos elváltozásai cukorbetegségben
gyakoribbak. Részletesen hallhatnak a fenti
témáról április 6-án, csütörtökön 18 h-kor a
Gödöllõi Cu kor be teg Egye sü let ha vi
összejövetelén a 2. számú rendelõben.
Dr. Kiss Éva
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Tízéves a Holstein Genetika Kft.

Megduplázott tejhozamok
Már ci us 24-én a kas tély dísz ter me
adott otthont annak az ünnepségnek,
amit a Holstein Genetika Kft. tíz éves
fennállása alkalmából tartottak. Az
amerikai–magyar vegyes vállalat a hazai tejtermelésben meghatározó holstein-fríz szarvasmarhafajta minõségi
mutatóinak javításában érdekelt. A
holstein-fríz fajta hazai helyzetérõl
Akác Balázst, a Holstein Genetika Kft
ügyvezetõjét kérdeztük.

– A fajta a hetvenes években, kormánydöntés eredményeként került az országba. A hazai tejtermelés fellendítése érdekében az Amerikai Egyesült Államokból
és Kanadából hoztak be üszõket és néhány bikát. Ezekkel kezdõdött meg a magyartarka fajta átkeresztezése. Mára szép
eredményekrõl számolhatunk be: az akkori 2500-3000 liter fajlagos hozamokat
megduplázták a hazai termelõk. Ehhez a
munkához mi szaporítóanyag behozatalával járulunk hozzá. Versenyfeltételek
között dolgozunk; igyekszünk a gazdák-

nak hosszú hasznos élettartamú, magas
meg bíz ha tó sá gú bi ká kat biz to sí ta ni,
hogy a tejtermelés gazdaságos lehessen.
– A hazai szarvasmarha-állománynak
mekkora hányada tartozik ma ehhez a
fajtához?
– Közel négyszázezer tehén van, ebbõl
mintegy kétszázhetvenezer a termelés-ellenõrzésbe vont állományba tartozik, ennek a nyolc van szá za lé ka fe ke te tar ka
holstein. Természetesen nem mind tisztavérû.
– A fajta tehát versenyképes. Hogyan
alakul az állatok élettartama?
– A tar tá si kö rül mé nyek ben van nak
még kívánni valók, az átlagos laktációszám kettõ és fél körül alakul. Ez nem
igazán kedvezõ, de nemzetközi szinten
sem jobbak ezek a számok, nem kell szégyenkeznünk.
– Hogyan alakul a hazai tejtermelés?
– A tejtermelõ tehénállomány a hazai
igényeket kielégíti, nincs szükség behozatalra. Az EU-csatlakozás miatt gondolnunk kell arra, hogyan tudjuk majd telje-

A víz világnapján

Akác Balázs

síteni a kvótánkat. Jelenleg mintegy 1,9
milliárd liter tejet termel az ország. Ami
a tejtermelést illeti, az elkövetkezõ évtizedekben is a holstein-fríz fajtára kell
számítanunk.
– A régi magyartarka szarvasmarhának milyen szerepe lehet a jövõben?
– Ez életszínvonal és gazdaságpolitika
kérdése: a húsirányú tenyésztés fajtája
lehet. Ha az életszínvonal emelkedik, akkor lesz igény a több és jobb marhahúsra
– ugyanígy a tejtermékekre is.
Radó Gábor

PIAC
Gödöllõ
Vác
Burgonya (Ft/kg)
40
38-45
Sárgarépa (Ft/kg)
88
92
Fehérrépa (Ft/kg)
298
285
Fejes káposzta (Ft/kg) 65-70
72
Lila káposzta (Ft/kg)
78
75-80
Kelkáposzta (Ft/kg) 118-128
130
Zeller (Ft/kg)
240 220-250
Saláta (Ft/fej)
70
70
Vöröshagyma (Ft/kg)
75
70-80
Lilahagyma (Ft/kg)
100
110

Pusztuló természeti környezetünkre hívta fel a figyelmet csendes tüntetésével a Szent
István Egyetem hallgatóiból és oktatóiból szervezõdött Tölgy Természetvédelmi Egyesület. A Víz Világnapján, március 22-én tartott demonstráció során a tüntetõk a vízszennyezések áldozatává vált élõlények neveit vitték magukkal a gyászszalagos táblákon.
Fotó: Radó Gábor

Fokhagyma (Ft/kg)

198

200

Dughagyma (Ft/kg)
Paradicsom (Ft/kg)
Zöldpaprika (Ft/db)
Gomba (Ft/kg)
Alma (Ft/kg)
Banán (Ft/kg)
Narancs (Ft/kg)
Kör te (Ft/kg)
Grapefruit (Ft/kg)
Citrom (Ft/kg)
Vegyes méz (Ft/kg)
Akác méz (Ft/kg)
Tojás (Ft/db)

398
340-550
28
198-380
70-148
168-198
110-128
278
198
188
670
880
13-15

380
350-500
31
350-400
80-150
200
110-130
250-300
190
220
650
820
13-16
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Iskolai könyvtárak holnap:

Betûk és bitek a Török könyvtárában
im ná zi u munk az egyik leg nép szerûbb a környéken, csak felvételivel lehet bekerülni – idén három szo ros volt a túl je lent ke zés, a
nyolcosztályos osztályba ötszörös. A tovább tanulók aránya nagyon magas, az
egye te mek re, fõ is ko lák ra je lent ke zet teknek kb 85–90%-át veszik fel, országos átlagban a 29–30. helyen állunk a
rang sor ban. Az is ko la fõ erõs sé ge az
idegen nyelvek nagy óraszámban tanítása. Mindezekbõl következik, hogy nagyon magas a diákok által letett nyelvvizsgák száma, egy évfolyamon általában 40–50 középfokú, a két tannyelvû
osztályokban 30 felsõfokú angol nyelvvizsga az általános.
A könyvtárnak természetesen figyelembe kell vennie az iskola profiljából
fakadó igényeket, kiemelten fejlesztjük
az idegen nyelvû klasszikus szépirodalmat, nyelv vizs gát se gí tõ fel ké szí tõ
szakkönyveket, feladatgyûjteményeket.
Ezek mellett a tanulók a felvételire felkészítõ segédanyagokat, kötelezõ olvasmá nyo kat és szak iro dal mat ke res nek
legtöbben, mert sok az önálló kutatási
fel ada tuk, fel ké szül nek kis elõ adás ok
tartására. Az országos versenyekre való
felkészülést én is segítem a magam eszközeivel, mint pl. OKTV, Zrínyi Ilona,
Arany Dániel, Kitaibel Pál. Minden évben van általában 1-2 országos döntõbe
jutottunk.
Új fel adat ként je lent ke zik az 5–8.
osztályosok ellátása a 8 osztályos gimnáziumi osztályokban. Tanárok részérõl
is igény jelentkezik az órai munkához
feladat- és szöveggyûjteményekre, forrásszemelvényekre, szótárakra. Az érettségihez szükséges teljes segédanyagot a
könyvtár biztosítja, ez adott esetben azt
je len ti, hogy pl. ma gyar ból 600 db-ot
kell megmozgatni a többkötetes irodalmi szöveggyûjteményekbõl.
1998-ban az „Iskolakönyvtárak megújuló szerepkörben” címû Soros-pályázattal a könyvtár pentium számítógéphez
és lézernyomtatóhoz jutott. Ezek elsõdleges könyvtári funkciója az elektronikus adattárolás, a különféle katalógusok
hozzáférésének biztosítása. Az internet
segítségével módunk nyílt más nagyobb
szakkönyvtárak, illetve a legtöbb felsõ-

G

oktatási intézmény katalógusában való
keresésre is. Ez óriási lehetõség fõként
könyvtárközi kölcsönzés igénybevételénél, illetve szükség esetén konkrét információt tudok adni, melyik könyvtárban,
milyen szám alatt található meg a kért
mû. (pl. az Idegennyelvi Könyvtár esetén még azt is, kölcsönzésben van-e.) A
közelmúltban pl. fel tudtam használni a
Pedagógiai Könyvtár analitikus katalógusát az interneten keresztül, ahonnan a
különbözõ folyóiratokban megjelent tanulmányok pontos bibliográfiai leírását
és le lõ hely ét ki le het ke res ni tárgy szó
alapján, ezután már könnyebb volt megta lál ni az adott cik ket úgy a Vá rosi
Könyv tár ban, mint a sa ját gyûj te mé nyünkben.
A szin tén pá lyá za ton el nyert Szi rén
könyvtárprogramot egyelõre adatbázisként használom, amíg a jelenlegi, IKIR
formában rögzített könyvtári katalógusomat nem si ke rül át kon ver tál tat nom.
Egyelõre megmaradt a régi gép is a katalógussal, mert a közös használattal szinte
el ke rül he tet len a ví rus ve szély; mind ig
van olyan fel hasz ná ló, aki lus ta ság ból
nem ellenõrzi a flopiját. Érdemes komoly
víruskeresõbe beruházni és azt rendszeresen frissíteni.
A tan könyv se gély fel hasz ná lá sá nak
adminisztrációját is segíti az új gép. Az
általános tapasztalat az volt, hogy a rászorultak sem szívesen kölcsönözték a
tankönyveket, szerették volna megtartani, in kább nem igé nyel ték a se gélyt,
ezért tértünk át arra a módszerre, hogy
év elején leltárba veszem, majd év végén leselejtezem a segélyes tankönyveket, most már kb. 800 000 Ft értékben...
Ezt az óriási munkát azért végzem, mert
a se gély ilyen for má ja adó men tes. Jó
len ne el ér ni, hogy a tan könyv se gély
pénz be li igény be vé te le is le gyen adó mentes, ezzel megszabadulnánk a teljesen felesleges adminisztrációtól. A kötele zõ en könyv tá ri ál lo mány ba ke rü lõ
köny vek ke re té bõl ál ta lá ban nem tan könyveket veszünk, hanem feladatgyûjte mé nye ket, szó tá ra kat, na gyobb pél dányszámban.
Az is ko la könyv tá rá ban el he lye zett
számítógép és nyomtató használata bizto sít va van a tan árok és a ta nu lók nak

számára is a könyvtári nyitva tartás idõtar ta ma alatt... A ta nu lók OKTVdolgozatokat, különbözõ pályázatot írnak és nyomtatnak ki (pl. egyik diákunk
tavaly elnyerte a részvétel jogát az Európai Unió diákparlamentjében.) Nálam
kerül nyomtatásra az iskolaújság is. Az
iskola tanárai is több pályázatot nyújtottak be külföldi ösztöndíjakra vagy anyagi tá mo ga tást kér ve a gim ná zi um nak,
emellett többen itt írják meg az óravázlataikat, felmérõ dolgozatokat. Azoknak
a diákoknak, akiknek nincs otthon számí tó gé pük, és nem is en ged he tik meg
ma guk nak, hogy vá sá rol ja nak, így
ugyanolyan lehetõségük van a széles körû tájékozódásra és szép küllemû pályamunkák beadására, mint tehetõsebb társaiknak.
A helyi hálózathoz való csatlakozással elérhetõvé vált az Internet, illetve a
Sulinet a könyvtárban is. A használatban elõnyt él vez nek azok a ta nu lók,
akik különbözõ adatbázisokban való keresésre, például menetrendek lekérdezésére és különbözõ pályázatok feltételeinek részletes áttekintésére, más könyvtárak elektronikus katalógusaiban való
keresésre, jelentkezési ûrlapok letöltése
hasz nál ják. Mi vel sok ta nu lónk tesz
nyelvvizsgát, így nagyon sokan nyelvvizs ga-ered mé nye i ket né zik meg az
interneten. Többen megnézik az elektro mos pos tá ju kat is, kap tak-e le ve let.
Fel te le pí tett já ték prog ram nincs, a
Windowsba ere de ti leg installáltakat is
letöröltük, de még így is néha korlátozni kell a hasz ná la ti idõt, olyan nagy
vonzerõt jelent az internet.
A technikai fejlõdéssel nekünk is lépést kell tartanunk. Ahogy az élet más
te rü le te in is nél kü löz he tet len né vált a
szá mí tó gép, úgy ne künk is fel kell
használnunk az ebbõl adódó elõnyöket,
a gyor sa sá got, a szé le sebb kö rû tá jé koz ta tást, más kü lön ben le ma ra dunk.
Az elszórtan, izoláltan, kis egységként
mûködõ könyvtáraknak nem lesz jövõjük, be kell csat la koz nunk az internet
se gít sé gé vel egy kö zös in for má ci ós
rend szer be. (El hang zott az is ko la könyv tá ro sok me gyei kon fe ren ci á ján,
március 22-én.)
Zámbori Lászlóné
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A Török Ignác Szabadegyetem következõ elõadása:

Kémia és környezetvédelem
A Török Ignác szabadegyetem soron
következõ elõadása 2000. április 7-én,
pénteken 14 óra 30-kor lesz a gimnázium könyv tá rá nak ol va só ter mé ben.
Vendégünk: dr. Heltai György egyetemi
tanár, Szent István Egyetem. Elõadásának címe: Kémia és környezetvédelem.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Katasztrófa katasztrófát követ folyóinkon. Cián, nehézfémek, olaj úsznak felénk a Tiszában és mellékfolyóiban. Különös érzés fogja el az embert. Megtámadtak bennünket? Ki, miért, hogyan?
„Jogunk van tudni, mi történik.” Ez a
követelés egy tizenkét éves kisgimnazista
szájából hangzott el, még a februári ciánmérgezés idején. Igen. Jogunk van tudni,
mi történik, különösen joga van az ifjúságnak, a gyermekeknek.
De ne áltassuk magunkat! Nem az aktuális kormánytényezõk mulasztásos jogsértésével állunk szemben, nem is egy szomszéd
ország ipara agonizálásával, elhanyagolt er-

dõ- és vízgazdálkodásával. A baj helyileg
most minket sújtott különösen, de korántsem
helyhez kötött. A huszadik század technikai
és technológiai forradalmai figyelmen kívül
hagyták, hogy a Föld nem „végtelen pufferkapacitású reakciótér”. A Föld népességének
eltartásához a folytonos gazdasági növekedés nem megfelelõ eszköz. Az emberi élet
nem különíthetõ el az ember környezetétõl.
Elértük a határt. A mi életünket is magukba foglaló körfolyamatokat a jobb életszínvonal reményében megzavartuk, a bioszféra
önszabályozó, önfenntartó képességét veszélyeztetjük. Pedig a földi bioszféra maga a
csoda. A Föld szilárd kérgén biztonságban
vagyunk, bár az alatta fortyogó pokolról a
ma is mûködõ vulkánok nem engedik, hogy
elfelejtkezzünk. A Nap gyilkos sugárzásától
megvéd bennünket a magas légkörben keletkezõ ózon. A megszelídített napsugár energiája folyamatos forgásban tartja az óceánok
vizét, táplálja a fotoszintézist, fenntartja a kémiai elemek biogeokémiai ciklusait. Az élet
ezen a színpadon zajlik, mindössze 82 stabil

atomfajta s mintegy 5000 természetes vegyület elegendõ annak a hihetetlenül változatos
dinamikus anyagforgalomnak a kialakulásához, amelynek életünk is része. Ez az, amit
jogunk van tudni, sõt nemcsak jogunk, hanem kötelességünk. Ez nemcsak a tudósok,
mérnökök dolga. Tudni kell, mindennapi életünkben is, hogy egy csodálatos rendszernek
vagyunk mi magunk is alkotóelemei és befolyásolói. Egészben kell látnunk a világot és
benne magunkat. Ma már mintegy ötmillió
kémiai anyagot állítottak elõ, világviszonylatban évente mintegy 70 000-féle kémiai
anyag kerül kereskedelmi forgalomba. Hova
kerülnek ezek? Hulladék lesz belõlük? Elégetjük? Betonba öntve elzárjuk a hegyek
gyomrába? Az óceánba süllyesztjük? Vajon
tudatában van-e a kiskerttulajdonos a mûanyag zacskók avarral együttes égetésekor,
hogy kisméretû katasztrófát okoz? Mint kémikus, azt szeretném elmondani, a környezet vé de lem kém iá ja nem a kör nye zet szennyezések megbízható kimutatását jelenti. A környezetet nem védeni kell, hanem
magunkat is beletartozónak tekintve bele kell
illeszkednünk a természet ciklusaiba, meg
kell ismernünk és meg kell tanulnunk az igazi, „fenntartható” életmódot.
Dr. Heltai György
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KÖNYVTÁR

Jan Assmann: A kulturális emlékezet

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió

A múlt mélységes kútjában

Nagy port kavart a maga idejében Frydman
tanulmánykötete, melyben minden kétséget kizáróan, kísérletekkel igazolta, hogy a televíziós
mûsorok agresszív jelenetei közvetlenül befolyásolják, megnövelik a fiatalok agresszivitását. A kötet zömét az a pedagógiai program
tölti ki, ami – ha beépül az iskolai tananyagba
– megmentheti a felnövekvõ generációkat
ezektõl az agresszív hatásoktól. A módszer lényege azon az egyszerû elven alapul, hogy
meg kell ismer tetni a fiatalokkal a filmeket. Ez
a filmgyár tás technikai eszközeinek megismerésétõl a filmek tar talmának megbeszéléséig
minden olyan ismeretet magába foglal, ami
„leleplezi” az életszerû jeleneteket, amelyek ezzel hatásukat is elvesztik. A pszichológus a
programot kimondottan veszélyeztetett fiatalok
körében is kipróbálta, és körükben is hatásosnak bizonyult. (Bp., 1999, Pont)
Fésûs Éva: A palacsintás király

Fésûs Éva új meseregényének szereplõjét bizton szívükbe zárják a gyerek olvasók. Dínomdánom ország fejedelme a legszívesebben
roskadásig finomságokkal megrakott asztalnál
ül, fején koronával, nyakában hófehér szalvétával, és várja, mit tálal fel neki udvari szakácsa.
A birodalomban az esztendõ disznótor havával
kezdõdik, farsangi fánk havával folytatódik,
akad sonka hónap is. A legörömtelibb hónap
mégis a palacsinta hava, mert õfelsége kedvence a lekváros, diós és túrós palacsinta.
Nem is lenne az országban semmi baj, ha Derelye Fõszakács konyhamûvészetének nem
látná kárát az ország. De úgy tetszik, Tóbiás királynak nagy árat kell fizetnie az ízletes étkekért. (Bp., 1999, Kairosz–Szent Gellért)
Kószó József: Télikertek

Sokan szeretnék családi házukat, esetleg városi lakásukat növényházzal vagy lakóhelyiségként a természeti környezetet idézõ télikerttel bõvíteni – ehhez ad szakér tõ tanácsokat a szerzõ. Bevezetõben általánosságban
ismer teti a növényházak, téliker tek és az ún.
„napházak” jellegzetességeit, majd sorra veszi az általános épületfizikai követelményeket
(szél-, víz-, hõ- és hangszigetelés, fényáteresztés, szellõzés stb.). Ezután elõbb általánosságban mutatja be a növényházakat és a
téliker teket (tájolásuk, fajtájuk, belsõ elrendezés, üvegezés stb.), külön fejezetekben ismer teti anyagaikat és berendezéseiket, megoldásokat és terveket ajánl, végül a kiegészítõ felszereléseket és berendezéseket mutatja
be. (Szeged, 1999, Szukits) g

Az ember természeténél fogva nem az emlékezésre, hanem a felejtésre hajlamos.
Emlékezz! Ne feledd! – erre figyelmeztetni kell. Ho gyan, mi lyen mód sze rek kel
igyekeztek útját állni a
feledésnek a különbözõ népeknél, a különbözõ kultúrákban? Hogyan szerveztek államot, hogyan hoztak
létre vallást, hogyan valósították meg az
írás be li sé get? – ezek nek jár utá na Jan
Assmann, a heidelbergi egyetem egyiptológiaprofesszora, lebilincselõen érdekes
könyvében. Elsõsorban a korai, úgynevezett magaskultúrákban vizsgálódik. Egyiptomban, a hettita birodalomban, Izrael népe, majd végül a görögség körében.
Miért mûvészet az emlékezõképesség?
Mi a múlt? Mire alkalmas a múlt a mindenkori „ma” embere számára? Mi a különbség

egyéni és kollektív emlékezet között? Milyen alakzatai vannak az emlékezésnek?
Hogyan válik belõle történelem? Hogyan
kezelik az egyes népek a történelmüket?
Jan Assmann tizenöt éven keresztül,
1978–93-ig vezette a luxori ásatásokat.
Szakterületén túl is világhírûvé A kulturális
emlékezet címû mûve tette. Lenyûgözõ például benne, ahogyan levezeti, hogyan alakulhatott ki az ókor sokistenhívõ világában,
azon belül az egyistenhit. Ahogyan összehasonlítja a különbözõ írások, a képírás, a
szótagírás és a hangírás (betûírás) jellemzõit
és lehetõségeit. „Nehéz” olvasmányt ritkán
olvas az ember olyan kipirult fülû izgalommal, mint ezt, be te kint ve ál ta la a múlt
„mélységes mély kútjába”, de még eligazítást nyerve abban is, hogyan járjon le és fel
e kút falának köveibe kapaszkodva.
- nád -

A KÖNYVTÁR MEGKÖSZÖNI
A Juhász Gyula Város Könyvtár dolgozói továbbra is szeretettel várják olvasóik könyvajándékait. Sokféle témájú és mûfajú könyveket, folyóiratokat kapunk. Köszönetünk jeléül közzétesszük ajándékozó
olvasóink nevét: Balogh Zoltán, Bana Imréné, Csizmadia Gábor, Czigány Ildikó, Dudás Ferencné, Farkas Béla, Gergely Jenõ, Gyõri-Nagy Sándor, Hegedûs Csilla, Hegedûs Erika, Horváth Gyõzõ, Hudák
Ferenc, Jekkel Mariann, Juriss György, Kárpáti Éva, Kaszta Kinga, Katona Szabó István, Kõrösvölgyi
László, Lábadi Károly, dr. Mélykúti Csaba, Nádudvari Anna, Philipp Tamás, Puskás Melinda, Raátz Judit, Reibl Istvánné, Somogyi Tamás, Szabó József, Szájer József, Szathmári Csaba, Szlávik Jánosné,
Szûcs Mara, Tóth Zoltán, Túri István, Túri Judit, Vojnic Géza, Kiss Katalin Zsuzsanna. g

Március 30–április 5., 15:30

Hippolyt
Fsz.: Eperjes Károly, Koltai Róbert
Március 30–április 5.,17:45, 20:00

Kettõs kockázat

MOZI
Fsz.: Tommy Lee Jones, Ashley Judd

MÛSOR
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Papszentelés a premontrei templomban

Boksay János (1874-1940)

Az üdvösség kelyhét veszem…

Sok szeretettel hívjuk és várjuk önöket 2000. április 2-án, vasárnap 12
óra kor a Kas tély temp lom ban, egy
nagyböjti görög katolikus szent liturgiára (misére). A liturgián Boksay János görög katolikus pap és zeneszerzõ mûvei csendülnek fel, megemlékezve ezzel halálának 60. évfordulójáról. Elõtte, 11.30-kor Boksay A-dúr Liturgiáját énekli a a Budapesti Görög
Katolikus Kórus.

Ullmann Péter premontrei kormányzóperjel köszöntötte a vendégeket és Piusz
testvérük szüleit. A felszentelést Bábel
Balázs kalocsai érsek végezte. Bevezetõjében örömének adott hangot: amikor õ
pályája elején a szomszédos Valkón volt

káplán, nem hitte volna, hogy ezen a helyen, ahol most vagyunk, egyszer még
templom épül, hogy újjáéled a premontrei rend, hogy új papot szentelnek.
Szentbeszédében Lukács evangéliumának az angyali üdvözletet leíró részéhez
kapcsolódón elmondta: Az Isten egyszer
csak hív bennünket. S mint Mária igent
mondott Isten hívására, melyet az angyal
adott hírül neki, igent mondanak azok is,
akik a papi hívást meghallják. Nincs a
pap nak egyet len olyan fel ada ta sem,
amelyet mindössze gyarló emberi mivoltában, Isten segítsége nélkül képes lenne
végrehajtani. Most testvérünk kimondja
a végleges, de nem az utolsó igent. Pályánk ige nek so ro za ta. Em be rek va gyunk, elfásulhatunk, elfáradhatunk. S
ekkor jön el számunkra a mindennek ellenére való hûségnek az ideje.
Másnap, vasárnap mutatta be új miséjét az új pap. A szent evangéliumi részlet, melyet felolvasott, Jánostól való volt:
Jézus kiûzi a templomból a kufárokat.
– Mint saját magát megtisztította, tisztította meg a templomot is. A legszentebb templom maga Jézus teste. Húsvétkor feláldozván magát, bemutatja a legszentebb áldozatot. Részesüljünk mindannyian Jézus tiszta testében, mely áldozattá lett a mi üdvösségünkért. Jöjjünk az
oltárhoz, lépjünk be a szentélybe. Járuljunk a legtisztább asztalhoz.
Az újmisés áldásban részesülõ híveknek át adott em lék la pon a Zsolt árok
könyvébõl olvasható idézet: „Mit adjak
az Úr nak mind azo kért, ami ket né kem
adott? Az üdvösség kelyhét veszem, és
az Úr nevét hívom.”

Vendég az evangélikus
templomban

Köszönteni jöttünk,
szent keresztfa

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szentelték áldozópappá a premont rei temp lom ban Balogh Pé ter
Piusz premontrei szerzetest. Balogh
Péter Piusz Vácszentlászlóról származik. Ott végezte el az általános iskolát,
on nét járt a Cho pin Ze ne is ko lá ba,
ahol zenei tanulmányait kezdte. A budapesti Bartók Béla zenei szakközépiskola, majd a Zeneakadémia zongora
szakának növendéke lett. Már teológiai tanulmányai idején, azokkal párhuzamosan visszatért a Zeneakadémiára: egyházzenei szakra.

z április 2-án vasárnap 10 órakor kezagyböjt liturgiájából mutat be fenti
A
dõdõ istentiszteleten Gömböcz Elvi- Ncímmel válogatást április 1-én szombara, az Evangélikus Hittudományi Egye- ton 19 órakor a kastélytemplomban a Villõ
tem IV. éves hallgatója végez szolgálatot
az evangélikus templomban, majd eztán a
többi, gödöllõi lelkészséghez tartozó gyülekezetben. Szuplikáció, vagyis a protestáns egy há zak ban ha gyo má nyos ado mánygyûjtés lesz ez a szolgálat: az aznap
adakozók a lelkészképzést támogatják. g

énekegyüttes, melynek tagjai Dobák Katalin, Horváti Kata, Kucsinka Katalin, Papp
Ágnes és Szabó Ágnes népdalénekesek. A
magyar népénekek mellett gregorián misetételeket, latin nyelvû liturgikus énekeket is
mûsorra tûztek, közvetíteni igyekezvén
hallgatóságuknak húsvét üzenetét. g

Boksay János 1874.
július 6-án Huszton,
Máramaros megyében szü le tett, mé lyen vallásos, görög
katolikus családban.
Gyerekkorában szülei magántanárokkal
ok tat ták ze né re,
amelyet a középisko la és a te o ló gi a alatt is foly ta tott.
Firczák Gyula püspök szentelte pappá
1898-ban, és szol gá la tát Lipsán, egy
Huszt melletti faluban segédlelkészként
kezdte. Egy évre rá a püspök atya kinevezte öt az Ungvári Tanítóképzõ és a Teológiai Fõiskola zenei vezetõjévé, ami a
híres Katedrális Kórus karnagyi állását
is magában foglalta.
Az Oktatási Minisztérium 1909-ben
Budapestre kérte õt: a középiskolák hitoktatási szakfelügyelõje lett, s emellett
feladatul kapta a Pesti Görög Katolikus
Egyházközség zenei életének, kórusának
szervezését. valamint az ószláv liturgia
magyarítását. Három évi budapesti tartózkodása alatt a Konzervatórium Egyházzene szakára is járt. 1912-ben visszahelyezték Kárpátaljára, s ettõl kezdve
élete végéig híven szolgálta az ottani görög katolikus lelki és egyházzenei életet,
huszti parókusként és a Katedrális Kórus
karnagyaként.
Legfontosabb zeneszerzõi munkái között a tíz Aranyszájú Szt. János Liturgiát
kell megemlítenünk, természetesen más
mo tet tá kat. sõt ru szin nyel vû vi lá gi
kompozíciókat is írt, de a ruszin és a
magyar görög katolikusság neki köszönhe ti az Egy há zi Köz éne kek c.
irmologiont, ének gyûj te ményt, ami
mindmáig az egyetlen hivatalosan kiadott ilyen kottáskönyv. Munkás földi
élete, amivel jelentõs zenei örökséget
hagyott az utókorra, 1940. április 24-én
ért véget.
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MEGHÍVÓ

Emlékezés az isaszegi csata
151. évfordulójára

Victor Hugo és az opera
Ver di Ernanijából és Rigolettójából,
Ponchielli Giocondájából csendülnek fel
részletek március 31-én pénteken 18 órakor a Chopin Zeneiskola hangversenytermében. A közös ezekben az operákban,
hogy Victor Hugo mûvein alapulnak. A nagy
francia író és az operairodalom kapcsolatáról dr. Farkas Iván tart az est folyamán elõadást. A ze ne hall ga tás ra, be szél ge tés re
minden érdeklõdõt szeretettel várnak. g

Mûvelõdési központ

2000. április 7-én emlékezünk a tavaszi hadjárat egyik legfényesebb gyõzelme, az isaszegi csata 151. évfordulójára. Gödöllõ Város Önkormányzata az
évforduló megünneplésére az alábbi programot szervezi, amelyre tisztelettel
meghív valamennyi gödöllõi hazaszeretõ polgárt és fiatalt, hogy együtt emlékezzünk és közösen ünnepeljünk.
Program:
11.00

A Tavaszi Hadjárat lovas túra résztvevõit a Gödöllõi Lovas Sport
Egyesület Túralovas és Hagyományõr zõ Szakaosztálya várja az
Isaszegi úton, a Gödöllõ táblánál.

11.30

Gödöllõi Fúvós Zenekar tér zenét játszik a Gödöllõi Királyi Kastély udvarán.

12.00

A lovasok érkezése a Gödöllõi Királyi Kastély udvarára.A szabad té ri szín pa don a Gödöllõ Tánc együt tes ad mû sor t. Ün ne pi
kö szön tõt mond: dr. Gémesi György or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Gödöllõ város polgár mestere. A 151 évvel ezelõtti eseményekrõl Katona Tamás tör ténész emlékezik meg.

13.00

A Dó zsa György úti te me tõ ben meg ko szo rúz zuk az isaszegi
csata emlékmûvét.

Április 1: M.É.Z.-koncert az ír és skót népzene „bolondjainak”. 17 órától Aprók tánca
(belépõdíj 300 Ft.). 19 órától koncert, utána felnõtt táncház (belépõdíj 800 Ft.).
Április 3., 19 óra: Kor társ filmklub: A mi
szerelmünk. Rendezte: Pacsovszky József.
Április 4., 14 és 15.30 óra: „Ember nek
ének az idõt”. Tör ténelmünk dalok tükrében a honfoglalásról 1848-ig. Kobzos Kiss
Tamás (lant–koboz–ének) koncertje.
Április 5., 18 óra: Az európai festészet
tör ténete. A klasszicizmus mint internacionális irányzat (Antik formák–modern ideálokkal David, Ingres). g
Gödöllõi Akadémia: Március 31., 16 óra:
A Gödöllõi Szecessziós Mûvésztelep (Látogatás a Gödöllõi Városi Múzeumban). Tárlat ve ze tõ és elõ adó: Õriné Nagy Ce cí lia
mûvészettör ténész.
Április 7., 15 óra: Diák filmklub: Igaz történet. Rendezte: David Lynch.
Tõzsdekurzus: Befektetési és tõzsdei alapismeretek tanfolyama 3×2 órában, szerdai
napokon 18–20 óráig. Elsõ foglalkozás:
április 12. Vezeti: Juhász Attila okleveles
közgazdász. Részvétel díj: 3000 Ft. Minimális létszám: 8 fõ. Jelentkezési határidõ:
áp ri lis 5. (be fi ze tés sel). In for má ció
Juhászné Bankó Er zsébet mûvelõdésszervezõnél. g
Gödöllõi Ga lé ria: Áp ri lis 2., 17 óra:
Remsey Gábor (1925–1999) grafikusmûvész, zeneszerzõ emlékkiállítása. Köszöntõt
mond: dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ. Megnyitja: Lábadi
Kár oly PhD nép rajz ku ta tó, mu ze o ló gus.
Köz re mû kö dik: Bé res Ágo ta (he ge dû),
Jaroslava Simonova (cselló), Barta Katalin
(zongora), Reményi Anna-ének (zongorám
kísér Soós Gabriella). A megnyitón bemutatják Fu szen ecker Fe renc –Lábadi Ká roly–Lõrincz Ferenc Remsey Gáborról készült videofilmjét. A kiállítás megtekinthetõ
április 30-ig hétfõ kivételével 10–18 óráig. g

14 • Apró
Állás
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.: 415660.
g 26 éves, okleveles agrár mér nök, vadgazdálkodási
szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert és 19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844268/26. Kódszám: 5699. (Most reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g Gödöllõ és kör nyékének tehetséges emberei közül
szeretnénk kiválasztani egy multinacionális pénzintézet
csoportvezetõit. A megfelelõ jelöltek (akár humán területrõl is!) képzését megoldjuk. Tel.: (30) 213-2628.
g Gödöllõtõl 150 méter re 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 Gödöllõre szakképzett ápolónõt keresünk, éjjel-nappalra! Tel.: 418-628.
g Gödöllõre járó beteghez keresünk gondozónõt, lehetõleg nyugdíjas ápolónõ személyében. Szükség esetén
szállás is van. Tel.: 419-716.
g Cégünk folyamatos munkára keres ker tészt, kerttervezõt, kõmûves, burkoló szakembereket. Tel.: (1) 4073493.
g Fiatal, gyerekszeretõ tanár nõ délutánonként gyermekfelügyeletet, általános iskolások kor repetálását
vállalja. Tel.: 422-508.
g Faipari munkára (gépmunkára is) 18-30 éves korig
munkást felveszek. Tel.: 421-188; (30) 9449-976.
g Otthon végezhetõ munka kedvezõ nyereséggel fiataloknak is. Tel.: 20/316-3456
g Számítógépes ismeretekkel és közgazdasági iskola
végzettséggel rendelkezõ 20-25 év közötti fér fi jelentkezését várjuk olyan olyan állásra, ahová szaktanfolyam elvégzését elõsegítjük. Tel.: 430-660.
g Hir de tés szer ve zõ mun ka tár sat ke re sünk fõ- vagy
mellékállásba. Tel.: (20) 966-5773
Ingatlan
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nmes telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõn 1 szobás, teljesen felújított lakás eladó.
Tel.: 415-299.
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 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) 9660-438.
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 Kazinczy körúton, áprilisi költözéssel el-
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adó egy 56 nm-es, vízórás, IV. emeleti, erkélyes, telefonos lakás. Iá.: 6,2 millió Ft. Tel.: (1) 407-4770.
g Vennék Gödöllõn 1-3 szobás, jó állapotú családi házat, vagy lakást (lehet épülõfélben is), 7 millió Ft-ig.
Tel.: (1) 249-8103, vagy (30) 210-7323.
g Elcserélném Gödöllõ központjában lévõ 2 szobás,
téglaépítésû lakásomat, Gödöllõn lévõ ker tes házra.
Tel.: (30) 9912-068.
g Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nm-es,
belterületi házas ingatlan eladó. Fúrt kút, vezetékes víz
az udvarban, telefon beköthetõ, gáz a kapu elõtt. Iá.:
3,4 millió Ft. Érdeklõdni a helyszínen, egész nap.
g Eladó Gödöllõn 300 négyszögöles telek, 76 nm-es
félkész pincével, ásott kúttal. Iá.: 1,9 millió Ft. Tel.:
419-735.
g Gödöllõn, Alvégen eladó 300 négyszögöles telken, 3
szintes családi ház. Tel.: 417-948, vagy (20) 9437-464.
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 Eladó a Szabadság téren 2 erkélyes, vízórás, kábeltévés, 74 nm-es öröklakás, külön tárolóval. Iá.: 8 millió
800 ezer Ft. Tel.: 430-547.
g Gödöllõn eladó 200 nöl-es telken, felújított, összkomfor tos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g Gödöllõn 3,5 szo bás, szuterénos, ker tes csa lá di
házrész, fõútvonal mellett, sürgõsen eladó. Tel.: (8-13
óráig) 410-977, vagy (18 óra után) 420-571.
g Újpest központjában (Nyár u. 1.) irodának is alkalmas IV. emeleti, 2 szoba, hallos lakás eladó. Ára: 7
millió Ft. (Minden helység külön bejáratú.) Tel.: 400636.
g Tóalmáson nyaraló eladó. Tel.: 410-261 (este).
g Lak ha tó, hõszigetelt, 11 nm-es fa épít mény, ket tõ
helységbõl áll, mely ketté választható és szállítható. Kiválóan alkalmas hétvégi háznak (lakásnak). Iá.: 380
ezer Ft. Megegyezünk! Tel.: (20) 999-3182.
g Gödöllõn a Feny ve si ré szen, köz mû ves ut cá ban,
4200 nm-es építési terület megosztva is eladó. Iá.:
15,5 millió Ft. Ugyanitt faházas ingatlanok, építési telkek. Tel.: 421-101.
g 3 szobás, 3 fürdõszobás, konyhával, hallal, két garázzsal (az egyik fûtött), rendelkezõ családi ház, a városközponthoz közel, 21 millió Ft-ért eladó, vagy bútorozatlanul havi 120 ezer Ft-ért kiadó. Tel.: (30) 9424479.
g Eladó 3 szintes családi ház, az Öreghegyi út felé,
csendes, nyugodt környezetben. Érd.: Gödöllõ, Kelemen L. u. 4. Tel.: 415-528 (16 óra után).
g Eladó a Marikatelepen 1407 nm kert ingatlan. Víz bevezetve, villany, gáz, telefon az utcában. Tel.: 420-699.
g Eladó Gödöllõn a Kazinczy lakótelepen 2 szobás,
konvektoros, erkélyes elsõ emeleti lakás. Tel.: 415921.
g Szabadság téri 2 szobás öröklakás életjáradékért eladó. Ér ték fele készpénz+járadék. Tel.: 420-554 (6-8ig).
g Eladó Gödöllõ külterületén, Szárítópusztán 804 nmes telek (zártkert). Iá.: 400 ezer Ft. tel.: 415-078.

g Gödöllõn keresek 2 szobás, gázkonvektoros lakást
3. emeletig, azonnali készpénzes fizetéssel. Tel.: 402466; (30) 2065-211.
g Gödöllõn 4 éve épült családi ház (4 szobás, nappalis, 2 fürdõszobás), alápincézve, összközmûves telken
15 millió Ft-ért eladó. Tel.: (30) 9406-009.
g Gödöllõn két család részére alkalmas külön bejáratú
családi ház 15 millió forintért eladó. Tel.: (30) 9346038.
g Bu da pest tõl 7 km-re Ke re pe sen 3 szo bás
összközmûves családi ház, 380 négyszögöles telekkel
eladó. Tel.: 415-553; 490-220.
g Gödöllõn 772 nm-es telken 104 nm-es lakás + 105
nm-es pince, garázs eladó. Tel.: (20) 9451-783.
g Gödöllõn a Kossuth L. utcában 62 nm-es, második
emeleti 1+2 félszobás öröklakás eladó. Tel.: 430-607;
(20) 3 23-9261.
g Elcserélhetõ Gödöllõn, a Szabadka utcában lévõ 2
szobás, konvektoros, vízórás, erkélyes, jó állapotú lakás gödöllõi ker tes házra, ér tékegyeztetéssel. Tel.: 41244 (munkaidõben); (20) 9715-383 (este).
g 50-60 nm-es összkomfor tos, jó állapotú házat vagy
lakást keresek Gödöllõ/Mogyoród környékén, HÉV kapcsolattal. Tulajdonos jelentkezését várom. Tel.: 1-2093154.
g Eladó Gödöllõn 2 szoba összkomfor tos 79 nm-es
régi ház, 747 nm-es központi fekvésû telken. Iá.: 8 millió. Tel.: 412-610.
g Kistarcsán a kórház melletti társasházban eladó egy
tehermentes 76 nm-es, telefonos öröklakás + pince
+ megkezdett beépítésû, különálló tetõtéri lakás. Tel.:
(30) 2677-487.
g Gödöllõ köz pont já ban, kel le mes kör nye zet ben
(Remsey körúti új házsor), 62 nm-es (hasznos) 2 +
félszobás, hangulatos tetõtéri (2. em.) lakás eladó.
Parketta, padlólap, egyedi cirkófûtés, víz és gázóra, kábel TV, telefon. Egy éve teljesen felújított, méretre készített natúr fenyõ konyha, fürdõszoba, elõszoba bútorokkal, rendõrségen jelzõ riasztórendszerrel. Tel.: (20)
9382-484.
g Kazinczy körúti 2 szoba + étkezõs, erkélyes, gázkonvektoros öröklakás eladó 6,5 millió Ft-ért. Felújítandó. Tel.: 41-470; (20) 9659-997 (napközben).
g Gödöllõn nagy családi ház eladó, 3 szoba, szuterén
+ tetõtér félkész. Iá.: 8,5 millió Ft. Érdeklõdni délután,
az Ibolya u. 110 szám alatt.
g Gödöllõn, az Alvégen eladó 300 négyszögöles telken, 3 szintes családi ház. Iá.: 29,5 millió Ft. Tel.: 417948, vagy (20) 9437-464.
g Gödöllõ központjában 2,5 szobás 6. Emeleti 2 erkélyes nagy konyhás, HBO, 76 nm-es lakás eladó. Iá.:
8,3 millió Ft. Tel.: (30) 9662-224.
g Gödöllõ központjában, családi ház jellegû, közös udvaros társasházban, utcafronti 95 nm-es 3 szobás felújításra szoruló lakás, kocsibeállási lehetõséggel, kertrésszel. Üzlet, iroda kialakítására is alkalmas. Iá.: 8,3
millió Ft. Tel.: (30) 9662-224.
g Király utcában épülõ sorházi ház részletfizetéssel eladó. Szocpol, kedvezményes hitel igénybe vehetõ. Tel.:
422-453.
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Blahán panorámás telken 80 százalékos készültségû
ház 195 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g Szilasligeten kétszintes felújításra szoruló iker ház,
mely egybenyitható 260 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g Babati utcában 6 szobás ház rendezett telken eladó.
Tel.: 422-453.
g Körösfõi utcában kétlakásos felújított ház 225 nöl
telken eladó. Tel.: 422-453.
g Eladó Gödöllõn 1+2 félszobás 65 nm-es, erkélyes,
telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Tel.: 412565, Gál Béláné
g Gödöllõn az Amb rus köz 15-ben el sõ eme le ti 64
nm-es, 2,5 szobás erkélyes lakás, azonnali beköltözéssel eladó. Tel.: 410-821; (30) 9966-116.
g Eladó palotaker ti 1+2 fél szobás 2.em., János utcai
2 szobás, Remsey körúti 3 és fél szobás és Dózsa Gy.
úti 3 szobás lakás. Eladó 1+2 fél szobás ház 140 nöl
telekkel, ár: 6,9 m Ft. Építési telkeket keresünk megvételre. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Körösfõi u. 14.
Tel.: 30/9-144-174.
Albérlet
g Gödöllõ városközpontjában ér tékesítésre alkalmas
udvar kiadó. Ugyanitt bérbe adó 18 nm iroda, 25 nm
pince, 28 nm raktár. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ központjában 67 nm-es bútorozatlan bérlemény, irodának, lakásnak, hosszú távra kiadó. Tel.:
(30) 9617-621, vagy 417-388.
g Vácon, ipari övezetben, 115 nm-es üzemépület, szociális helyiségekkel és 300 nm betonozott udvarrész
bérbe adó. Eddig élelmiszerüzemként mûködött. Tel.:
(30) 9480-863.
g Gödöllõ, Rét u. 19/a. alatt, hosszú távra bérbe adó
130 nm-es új helység irodának, vállalkozásnak. Kocsibejáró, ipari áram van. Tel.: 419-954.
g Gödöllõ központjában 26 nm raktár helység kiadó.
Tel.: 413-520 (18 óra után).
g Gödöllõn az Ambrus Zoltán közben, 64 nm-es lakás,
hosszú távra kiadó. Tel.: (20) 3303-396.
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 Kiadó igényes üzlethelyiség (irodának is) reális áron.
Gödöllõ, Remsey krt. 9.,l 62 nm eladótér, 12 nm raktár
+ mellékh. Tel.: 430-209; (20) 9444-358.
g Blaháné u. 246. sz. alatt ideális kör nyezetben elsõ
osztályú salakos teniszpálya bérelhetõ. Tel.: 418-879.
g Bér be adó Gödöllõn a Sík Sán dor ut ca 13-14-15
szám alatti ingatlan (volt Dreher sörlerakat): 1100 nm
alapterületû épület, benne irodák, raktárak és szociális
helységek valamint 1700 nm betonozott udvar. Érd.:
Sárosi Andrásné, Gödöllõ Isaszegi út 57. Tel.: 420-103.
g 1,5-2 szobás kiadó lakást vagy házat keresünk. Tel.:
(20) 9894-51.
Szolgáltatás
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)

meglepetések nélkül, garanciával. Bár mit, bár mikor,
bárhová. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitness központ szabadidõs sportprogram
vezetõk (aerobic, jóga, tánc, stb.) jelentkezését várja.
Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g 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) 241-4096.
g Ági fodrászat Gödöllõ, Palotakert 2. III. emelet. 31.
szám alatt, szeretettel várja kedves vendégeit kedden
és csütör tökön 8-13, szerdán és pénteken13-19 és
szombaton 8-13 óráig. Bejelentkezés a 417-729-es telefonon.
g Havidíjas autóparkolási lehetõség Gödöllõ belvárosában, zárt udvarban, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, éjjel-nappal. Tel.: (30) 9717-337.
g Kuplung, fékbetét és fékpofa felújítása garanciával,
rövid határidõre. Tárcsa és Dobszabályozás Alkatrész
árusítás. Gödöllõ, Mátyás kir. út 103. Tel.: 415-966.
g Fi gye lem! Vál lal ko zá so mat tel jes be ren de zés sel,
pénztárgéppel árukészlettel (használt gyerekruha) családi okok miatt átadnám. Tel.: 416-035.
g TB ügyintézést, bérszámfejtést, könyvelõknek adatrögzítést vállalok. Tel.: 415-553.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógytorna, gyógymasszázs (magánrendelés keretében). Gödöllõ, SZTK 2-es rendelõintézet földszinti
20-as szoba. Bejelentkezés: 414-068 vagy (20) 9511138.
Adás-vétel
g Kézimunka elõnyomás, 2 soros gépi cakkozás, elõnyomott terítõk, hímzõfonal eladó. Tel.: 412-119.
g Ingyen elvihetõ Veresegyházról négyszemélyes rekamié. Tel.: 06-1-400-0508/114 mellék (este).
g Régiségeket, régi órákat, Herendi és Zsolnay porcelánokat veszek, gyûjtõ. Tel.: 422-611.
g Mûszaki cikkek eladása és vétele. Tel.: 422-611.
g Kézpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk
használt gépjármûveket. Házhoz megyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g Magángyûjtõ keres régi képeslapokat, papírpénzeket, postatiszta bélyeggyûjteményt. Tel.: (1) 405-7330,
vagy (1) 409-4628.
g Eladó egy energiatakarékos, 300 l-es hûtõláda. Tel.:
415-665. Tel.: 415-665.
g Új, 80 l-es villanybojler áron alul eladó, valamint egy
4 éves gázkazán. Tel.: 418-815.
g Hízott ser tések, valamint 100-110 kg-os koca süldõk eladók. Cím: Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
g Régi hálószoba bútort keresek, lehetõleg felújítás
elõtti állapotban. Tel.: (30) 9717-337.
g Felújított, 3 csillagos, 160 l-es hûtõszekrény eladó.
Tel.: 411-043.
g Eladó Epson FX 1000-es nyomtató. Tel.: (20) 3255410.

Eladó egyszemélyes ágy (ágynemûtar tós), 2 db. fotel + dohányzóasztal 3000 Ft-ért. Tel.: 415-971.
g Szövõszék, 75 cm széles és kész rongyszõnyeg eladó. Tel.: (20) 9714-395.
g Eladók: Baby Bell Cross nagykerekûm két fokozatban dönthetõ 16 ezer Ft-ért, Babito eser nyõ alakúra
csukható fix háttámlás sportkocsi 7 ezer Ft-ért. Mindkettõ kifogástalan, újszerû állapotban. Tel.: (30) 2023195.
g Eladó egy 4 éves gázbojler. Tel.: 418-815.
g

Jármû-alkatrész
Bontott Polski Fiat 126-os, komplett motor, sebességváltó és egyéb alkatrészek és tar tozékok eladók.
Tel.: 414-241. Cím: Zsidai, Gödöllõ, Tisza u. 2.
g Eladó 50 köbcentis, két sebességes automataváltós
Babetta, valamint egy japán kismotor (Sundiro) garanciával. Ár: 35 ezer Ft.; 95 ezer Ft. Tel.: 412-621.
g Eladó ETZ 125-ös, mûszakival, új gumikkal és ETZ
250-es mûszakival, kitûnõ állapotban 20 ezer km-rel.
Ár: 67 ezer Ft; 80 ezer Ft. Tel.: (20) 9446-470.
g IFA hosszúplatós 84 -es évjáratú, lejárt mûszakival.
Iá.: 170 ezer Ft. vonóhorgos Lada csere érdekel. Tel.:
(30) 9662-224.
g Suzuki RM 250 cross, 92-es évjáratú, kitûnõ mûszaki állapotú. Iá.: 370 ezer Ft. Robogót beszámítok. Tel.:
(30) 9662-224.
g Suzuki Swift 1.3 eladó. Hároméves, 32e km, 5 ajtós,
türkiz, megkímélt, klíma, kp. zár, riasztó. Tel.: 20/9665773
g 11 éves Renault 9GTD, 1,6-os dízel, eladó. Extrák:
antracitmetál szín, vonóhorog, rádiósmagnó. Iá.: 515
ezer Ft. Tel.: (30) 9515-691.
g Olcsón eladó jó állapotban lévõ Mali országúti versenykerékpár, Shimano RSX váltóval és egyéb extrákkal. Tel.: 450-662.
g 1990-es évjáratú, 2000 ccm, benzin üzemû, Fiat
Croma, központi zárral, szer vokormánnyal, elektromos
ablakemelõvel eladó. Iá.: 760 ezer Ft. Tel.: (20) 3116753.
g Trabant 1.1 1990. decemberi, 4 ütemû, új gumikkal,
alvázvédelemmel, gyújtás felújítással. Törzskönyv van.
Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: 416-035; 416-451.
g 1998. februári Seat Ibiza 1.0, 35 ezer km, téli gumikkal, kitûnõ állapotban eladó. Tel.: 416-035; 416451.
g El adó 1.6-os, ben zi nes 1985-ös év já ra tú Ford
Escort. Tel.: 417-845.
g Eladó 1984-es,1200-as Lada vonóhoroggal, valamint 1985-ös 126-os Polski Fiat. Mindkettõnek 2001.
õszéig ér vényes a mûszakija. Tel.: 418-730, Pintér.
g

Oktatás
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
Egyéb
Magánéleti, szerelmi gondjaira lelki tanácsadás. Ha a
jövõjére kíváncsi, tarot-kár tyából megjósolom. Tel:
412-147.
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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

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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– 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

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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A Gödöllõi Tormay Károly Egészségügyi Központ felvételt hirdet 1 fõ
védõnõi állásra. Az állás azonnal
betölthetõ. Bérezés a Kjt. szerint.
Férõhely biztosított.
Pályázati feltétel: szakmai önéletrajz,
a védõnõi diploma másolata.
Jelentkezés, információ:
Dr. Sabadfalvi András igazgató fõorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ
Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 410-681 vagy 420-655

CIB

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)
felvételt hirdet a 2000 év májusában induló
Értelmi Fogyatékos nappali intézetébe az
alábbi helyekre:
1 fõ vezetõ
képesítési felvétel: gyógypedagógus, pszichológus,
szociális munkatárs, szoc. vezetõ,
pedagógus - mentálhigiénés képesítéssel, óvónõ

1 fõ terápiás munkatárs
képesítési felvétel: gyógyfoglalkoztató szakaszisztens,
rehabilitációs tevékenységgle foglalkozó terapeuta

1 fõ szociális gondozó
képesítési feltétel: szoc. gondozó, ápolói végzettség,
ápolási asszisztens

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés munkatársat,
képzési elvárás az 1/2000 (1.7) SZCSM rendeletében foglaltak szerint
- szakács, varró - kisegítõ munkakörbe (1-1) fõ.

Részletes tájékoztatás az intézmény-vezetõtõl
kérhetõ a 420-600 telefonszámon.
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Labdarúgás

Továbbra is veretlen a GLC
Salgó Öblös–Gödöllõi LC 0:0
Salgótarján, 200 nézõ
Vezette: Kökény Sz. (Kálé E., Kökény G.)
GLC: Kiri–Somogyi, Króner, Wendler
(Vajda, 56 p.),–Kálmán (Barna 65 p.),
Labanics, Nádasdy, Varga–Vízler, Kiss Z.
Edzõ: Vörös Attila.
Ifjúsági mérkõzésen:
Salgó Öblös–GLC 1:1 (1:1)
GLC: Lovas–Kerecsényi–Pintér T., Kovács
K. (Oldal), Péter G. (Ocskay)–Hovodzsák,
Kovács M., Ökrös, Urbán–Csombor, Morár
(Pintér K.). Edzõ: Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Kovács M.
Serdülõk:
Budakalász–GLC 0:1 (0:0)
Gólszerzõ: Zelnik

A tavasszal elõször szerepelt vendégségben a Gödöllõi LC gárdája és az ellenfél
mindjárt a negyedik helyen álló, s ebbõl
adódóan nehéz ellenfélnek ígérkezõ Salgó
Öblös volt. Az elsõ percekben a hazaiak
mozogtak úgy, mintha a szokatlanul korai
kezdés (11 óra) miatt hajnalban kellett volna
kelniük, ugyanakkor Kissék már az elsõ percben szögletet végezhettek el, majd Wendler
révén az õ nevükhöz fûzõdött a meccs elsõ
kapura menõ kísérlete is. Ezt védte a kapus,
csakúgy, mint néhány perccel késõbb a
másik oldalon Kiri Szabó váratlan lövését. A
tizenkettedik percben már ismét a GLC elõtt
adódott lehetõség: az alapvonaltól 21 méterre
Wendler állt a szabadrúgás mögé, szépen
átívelt a sorfal fölött, és csak Lázár bravúrja
akadályozta meg abban, hogy a legutóbbi
mérkõzés után újra gólszerzõként ünnepeljen. Két perc múltán Kiss fejesénél már a
kapusbravúr is kevés lett volna, ám a

Teremlabdarúgás

Rossz széria teremben
Trident FC–Szárliget Eurotrans Kronos
5:7 (3:3)
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 200 nézõ. Vezette: Nagypál, Deme (Kálé)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Sztriskó,
Kiss R., Tóth L. Cserék: Pfeffer, Földesi, Nádor, Szûcs, Csiszér. Edzõ: Gacsályi Attila.
Gólszerzõ: Kiss R. (2-2. és 16. p.), Tóth L.
(2-32. és 39. p.), Szûcs 10.p.
Jó: Palocsay ( a mezõny legjobbja), Szûcs

Baglyok KLK–Gödöllõi KFC 2:1 (1:0)
Csömör. Vezette: Radvánszky, Tagyi (Vámos)
GKFC: Bangó–Fazekas, Bartalis, Aszódi,
Szabó Cserék: Kelenvölgyi, Kerecsényi, Tóth
M. Edzõ: Ivanovics Károly. Gólszerzõ: Aszódi (36. p.). Jó: Bangó

A Trident FC március 20-án, hétfõn játszott
a Szárliget ellen. Bár a vendégek idegenben
is eredményesen szerepeltek a bajnokság eddig eltelt részében, a hazai környezetben a
pontok nyolcvan százalékát megszerzõ, ráadásul a legutóbbi három alkalommal hibát-

lan gödöllõiek sem számítottak esélytelennek. Jól is kezdték a mérkõzést a Gacsályitanítványok, hiszen két perc sem telt el, és
máris vezetést szereztek, de sokáig nem
örülhettek az elõnynek, mert egyenlítettek
Hegyiék. Végül az egész elsõ félidõre ez a
koreográfia vált jellemzõvé: lépéselõnybe
került a gödöllõi gárda, melyben különösen
a Kiss, Sztriskó, Tóth hármas volt elemében
ebben az idõszakban, de a kék-fehéreknek
mindannyiszor sikerült egalizálniuk. Pedig
Palocsay kapusra nem lehetett panasz: védett mindent, amit lehetett, és idõnként azt
is, amit nem. Szünet után azonban hiába voltak a hálóõr újabb és újabb bravúrjai is, a
Hegyi Csaba vezette, szervezetten, jól játszó
szárligetiek akarata érvényesült és egy, két
vagy éppen három góllal mindig õk vezettek. A küzdelmet fel nem adó Tóthéknak a
törzsszurkolók buzdításától kísérve idõnként
sikerült közelebb kerülniük hozzájuk, ám a
gyõzelmet már nem engedte ki a kezébõl az
Eurotrans Kronos gárdája. Végül tökéletesen igazolódott a Szárliget-féle statisztika,
miszerint a vendégek idegenben átlagosan
hét gólt lõnek, és ötöt kapnak.
Gacsályi Attila: „El kell ismerni, hogy

gólvonalon álló védõ kisegítette a hálóõrt.
Ugyanez történt akkor is, amikor a 20. percben Vízler átemelt a kifutó Lázáron. A tarjániak elõtt szintén egy szabadrúgásból adódott
a legkomolyabb alkalom a gólszerzésre, az
elsõ osztályt is megjárt Kiri azonban nem
felejtett el védeni, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenõre a csapatok.
A második félidõben jóval kevesebbet
forogtak veszélyben a kapuk, és inkább
küzdelmes, mint színvonalas volt a
mérkõzés. Vörös Attila ráadásul Wendler
sérülése miatt kénytelen volt átszervezni
csapatát. Bár városunk csapata végig hajtott,
az utolsó percekben kissé beszorultak, és a
Salgónak lett volna lehetõsége a három pont
megszerzésére. Nem tudtak élni vele, akárcsak az elsõ félidõben enyhe mezõnyfölényben játszó és helyzetekkel rendelkezõ gödöllõiek, így a döntetlen igazságosnak mondható. A GLC gárdája a pontszerzéssel továbbra is õrzi második helyét a bajnoki tabellán.
Következõ mérkõzés: 2000. április 2.:
ifjúsági 13 óra, felnõtt 15 óra: Gödöllõi
LC-Gyöngyös.
Tóth Márta

ezen a mérkõzésen jobb volt az ellenfél. Elsõsorban összpontosítás, figyelem tekintetében.
Ráadásul az elsõ félidõben érdekes módon
mindig minket zavart meg a vezetés. Szünet
után aztán már nem is tudtuk felvenni a ritmust, mert több játékoson a fizikai, illetve az
idegi fáradtság jelei mutatkoztak. Ennek ellenére meggyõzõdésem, hogy ennél többet tudunk. Bár nem lesz könnyû, megpróbáljuk
Debrecenben kiküszöbölni a csorbát.”
A Gödöllõi KFC sem járt sikerrel ezen a
napon, vereséget szenvedett közvetlen vetélytársától, a Baglyoktól. A sérülések miatt
tartalékos gödöllõi gárda a nyolcadik percig
tartotta az eredményt, akkor Mezõfalvi révén vezetéshez jutottak a hazaiak. A hátrányba került Ivanovics-legénység a félidõ
végén letámadással próbálkozott, amivel
alaposan meg is lepte ellenfelét, ám ezt sem
sikerült gólra váltania. Sõt, ha Bangó nem
véd négy kisbüntetõt is, még a csömöriek
növelhették volna elõnyüket. A második játékrész közepén aztán ismét Mezõfalvi volt
eredményes. Végül négy perccel a vége elõtt
sikerült a szépítés a GKFC-nek és a hátralévõ idõben a döntetlen kiharcolására is volt
esélyük, ám a helyezetek kihasználatlanul
maradtak, így a teremlabdarúgásban ritka
gólszegény, de nem izgalommentes mérkõzésen a Baglyok gárdájáé lett a három pont.
Martha
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Repülõmodell-kiállítás

HÍREK
Kosárlabda. Végre Gödöllõn rendezhettük
meg a II. korcsopor tos leány megyei területi
kosárlabda-bajnokságot. Négy csapatnak
helyett csak egyetlen érkezett meg, hogy megmérkõzzön a házigazda Hajós csapatával. Hajós –Budakeszi 129:7. Az imponáló, nagyarányú gyõzelmet a következõk vívták ki: Barcza
Kinga, Barsán Viktória, Bánhegyi Adrienn, Farkas Dorottya, Heim Rita, Hollósi Szilvia, Kõhidi
Ildikó, Mácsai Anna, Sólyom Barbara, Sütõ
Adrienn, Szép Vera, Ugrósdy Mariann, felkészí tõ: Fü löp De zsõ. Áp ri lis 8-án szin tén
Gödöllõn, a megyedöntõn kell helytállniuk.

A budapesti Közlekedési Múzeumban 2000. március 17. és április 2. között magyar
repülõmodell-történeti kiállítás látható. A kiállításon a régi és mai repülõk mellett
valamennyi magyar Európa- és világbajnok gépe is megtekinthetõ. Képünkön az
Európa- és világbajnok, gödöllõi Maczkó Oszkár kiállított tablóival és modelljeivel.
Fotó: Winkler Csaba

Margita-túra

Vasárnap a kellemes idõben 222-en neveztek a Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület
országúti kerékpártúrájára. A Gödöllõ – Szada – Mogyoród – Fót – Csomád – Veresegyház
– Szada – Gödöllõ útvonalon haladó túra 35 kilométeres távján az 1989-es születésû Kálmán Anna és az 1992-es Kosik Dávid voltak a legfiatalabb teljesítõk, a mezõny korelnöke
az 1941-ben született Bakonyi Pálné és az 1943-as Horváth Tibor voltak.
Fotó: Radó Gábor

Kézilabda. A harmadik korcsopor tos kézilabdások megyei területi versenyét a Hajós iskola
csarnokában rendezték meg. A diákolimpiai
megyedöntõbe jutásért a gödöllõi fiú- és
lánycsapat is pályára lépett. A verseny a fiúknak sikerült jobban. A Hajós 22:9-re ver te a
nagykátai és 25:10-re a bagi iskolák csapatait.
A továbbjutást a következõ játékosok vívták ki:
Bajkó Zoltán, Borbély Szabolcs, Horváth Szilveszter, Klacsán Tibor, Lattmann Zsolt, Nagy
László, Nemes András, Rausch Dániel, Saska
Ádám, Sengel Ákos, Somogyi Ádám, Tóth
Imre. Edzõ: Majoros Gusztáv. A lányok versenyében a Hajós 14:0-ra legyõzte a hévízgyörki
csapatot, majd 19:13-ra kikapott a tápiószelei
együttestõl, és a második helyen végzett. A két
gyõztes jutott tovább a megyei döntõbe.
Labdarúgás. A diákolimpia körzeti nagypályás labdarúgó-bajnokság harmadik korcsoportjában befejezõdtek a küzdelmek. A három
csapat õsszel és tavasszal is összemér te erejét. Õsszel az Erkel 4:0-ra ver te a kistarcsai
Kölcseyt, és 8:1-re kiütötte a Szent Imrét.
Kölcsey–Szent Imre 3:1 volt. Tavasszal már
szorosabb meccseket játszottak egymással a
csapatok. Az Erkel ismét duplázott: 2:1-re
nyert a Kölcsey és 3:0-ra a Szent Imre ellen.
A harmadik meccsen a kistarcsaiak egy hatost rúgtak a Szent Imre csapatának. A végeredmény: 1. Erkel Ferenc Általános Iskola 4
gyõzelemmel (17:2-es gólkülönbség), 2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kistarcsa 2 gyõzelem, két vereség (10:7), 3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola gyõzelem nélkül, négy
vereséggel (2:20). A gyõztes csapat tagjai:
Benkó Dávid, Borsos Zsolt, Csapcsik Boldizsár, Cserháti József, Danyi Gábor, Franyó Balázs, Györe Vince, Kecskés Zoltán, Korányi
Ta más, Kõrösi Pé ter, La ka tos Ró ber t,
Mirvaisz Janan, Maros Roland, Maros Szabolcs, Prikkel András, Szabó István, Szeles
Dávid, felkészítõ: Gadanecz György. g
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Atlétika

Gödöllõi fesztivál a budapesti
versenyen
asárnap délelõtt harmadik alkalom- legjobbak. A versenyt megelõzõ
V
mal rendezték meg a Fesztivál Futást felkészülés során több, mint húsz gyerek
Budapesten a Városligetben. A nagysz- közül választották ki a legjobb formában
erûen sikerült rendezvényen kitûnõ
hangulatban versenyeztek a nõk, férfiak,
kerekesszékesek, valamint a gyerekek a
hagyományos váltófutásban. A több ezer
induló ragyogó, napsütéses idõben teljesítette a különbözõ távokat. A GEAC
fiatal atlétáinak szereplésérõl Benkõ
Ákos tájékoztatta lapunkat.
A 10–12 éves csapatok váltóversenyén
idén közel hatvan csapat indult. A
10×500 méteres távon öt lány és öt fiú
mérte össze erejét egymással. Az elõzõ
két évben a gödöllõi csapat nyerte ezt a
versenyt. Most arra készültek, hogy
egymásután harmadszor is õk legyenek a

lévõket.
A taktikai utasítás szerint Vágó
Móninak kellett futnia a leggyorsabb
kecskeméti atléta ellen. A két lány
fokozatosan elhúzott a mezõnytõl, így
Szibilla Balázs jó pozícióból folytatta a
versenyt. A két csapat között óriási harc
folyt az elsõ helyért. Felváltva vezettek,
de egyik sem tudott nagyobb elõnyre
szert tenni, mindössze néhány méter
különbség volt a futók között a váltásoknál. A kilencedik embernél – Izsó
Márti – azonban eldõlt a verseny. A
gödöllõi kislány negyven méteres elõnnyel váltotta az utolsónak futó Szeleczky

Mezei futás

Gödöllõ mezei futásban is legyõzte
Pest megyét
Budakeszi Repülõtéren rendezték Zsófia, Szlifka Katalin, Sáfár Orsolya,
A
meg a Pest megyei mezei futó Benkó Réka, Tóth Szilvia), 3. Török
bajnokságot. A gödöllõi iskolák szoká- (Kovács Dorottya, Danis Dóra, Bakk
sukhoz híven nagy létszámú kül dött séggel képviselték városunkat. A
megyei versenyre négy busszal 182
versenyzõ érkezett meg az ellenfelek
nagy bánatára. A csapatverseny nyolc
aranyérmébõl hatot, az összes dobogós
helyezésbõl (24) pedig tizennégyet a
gödöllõi iskolák hoztak el. Örömteli,
hogy a város iskolái közül öt – Erkel,
Hajós, Líceum, Premontrei, Török –
ilyen kiválóan szerepelt.
Eredmények: Az elsõ korcsoportban
két egyéni és két csapatbajnoki címet
szereztek a Hajós iskola futói: Király
Pálma és Szeleczky Alex, valamint a
fiú csapat (Szeleczky Alex, Varga
Roland, Székely Csaba, Bátori Balázs,
Varga Balázs), és a lány csapat (Király
Pálma, Tóth Alíz, Szádvári Krisztina,
Hucskó Diána).
A második korcsoportban két csapat
végzett a dobogón: 2. Erkel (Erdélyi

Ágnes, Vágó Mónika, Veres Klára).
A harmadik korcsoportos versenyben
három aranyat gyûjtöttek be a gödöllõi
futók. Egyéniben elsõ lett Nagy
S.Miklós (Hajós), 3. Somogyi Ádám
(Hajós), 2. Varga Ilona (Líceum). A fiú
csapatok között 1. Hajós (Nagy
S.Miklós, Somogyi Ádám, Klacsán Tibor, Ocskai Zoltán, Rétsán Tamás), 3.
Premontrei (Harkányi Máté, Ádám
Miklós, Szántai Tamás, Gémesi
Csanád, Bárdy Tamás). A lányok
versenyében a Líceum csapata
bizonyult a legjobbnak 1. (Varga Ilona,
Guári Alexandra, Paulusz Bogáta,
Reznák Alexa, Klincsek Krisztina), 3.
Török (Boda Judit, Berbekár Éva,
Hudák Katalin, Fábián Boglárka, Hidas
Anna).
A negyedik korcsoportos Szántai
Péter (Premontrei) ötödik, Kelédi
Katalin (Líceum) pedig harmadik
helyezést ért el. A csapatversenyben 3.

Alexet, aki már nem engedte ki kezébõl a
vezetést.
A gödöllõi atlétákat elkísérõ edzõk,
szülõk, szurkolók nagy ünneplésbe
kezdtek, hiszen harmadszor is a GEAC lett
a verseny gyõztese. A csapat tagjai: Danis
Dóra, Izsó Márta, Ritecz Lilla, Sáfár
Orsolya, Vágó Mónika, Kis Dávid,
Korányi Gergõ, Schopper Ádám, Szeleczki
Alex, Szibilla Balázs, edzõk: Benkõ Ákos,
Gadanecz György, Szörényi István. A
második Kecskemét mögött az Ikarusz
szerezte meg a bronzérmet, a Vasas az
ötödik, az UTE a hetedik helyen ért célba.
A mostani futáson is kiderült, hogy a
gödöllõi atléták futástudásban, taktikában, váltásban, és koncentrálásban is
jobbak voltak vetélytársaiknál. A
gyõzelem értékét tovább növeli, hogy
minden évben minimum a csapat fele
kiöregszik és új futókat kell beépíteni az
együttesbe. A következõ Fesztivál
Futáson mi más lehet az elvárás, mint az
újabb gyõzelem?
-esz-

Török (Lakatos Zsombor, Árpás Géza,
Tóth Cseri Tibor, Kolesza Gergõ,
Gönczi Csaba). A lányok között 1.
Líceum (Kelédi Katalin, Nagy Hilda,
Zsemberovszky Linda, Kiss Orsolya,
Csintalan Erika), 3. Török (Martin
Anna, Fábián Borbála, Durkó Eliána,
Eördögh Réka, Sztarenszky Magdolna).
A legidõsebbek versenyében két
arany, egy ezüst, két bronz a mérleg.
Egyéniben elsõ Kis Gyöngyi (Török),
3. Varga Krisztina (Líceum), 5. Pál
Nóra (Premontrei). Csapatban 1. Török
(Kis Gyöngyi, Gácsi Judit, Takács
Enikõ, Hankó Zsuzsa, Szabó Brigitta),
2. Líceum (Varga Krisztina, Schrem mer Anna, Radó Krisztina, Kerékgyártó Ágnes, Mezei Barbara). A Pre montrei fiú csapata bronzérmet
szerzett (Harkányi Nándor, Dóczi
Gábor, Riedl István, Ángyán Péter,
Illésy Péter).
A gyõztesek közül az elsõ korcsoportban a Hajós két egyéni és két csapat bajnoki címet elért versenyzõi csak
azért nem jutottak tovább, mert a legkisebbeknek nem rendeznek országos
versenyt. A másik négy korcsoport
gyõztesei és helyezettjei valamennyien
bejutottak az országos döntõbe, ahol az
elõzõ évekhez hasonlóan eredményes
szereplés várható tõlük.
-esztí-
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Vívás

Kerecsényi és Bokor a vb-n

TOPÁZ HÁZ

– Elöljáróban el kell mondanom, hogy
kardban vidéki vívó még sohasem volt
tagja a magyar válogatottnak. Így e vonatkozásban új korszakot írunk és azon
va gyunk, hogy ezt a to váb bi ak ban is
folytassuk. A két versenyzõ egész évben
egyenletesen kiváló teljesítményt nyújtott. A Magyar Vívószövetség részérõl a
válogatás az egész évi eredményt reprezentáló ranglista alapján történik. A ranglista-pontokat az elõre kijelölt hazai és
nemzetközi versenyeken lehet gyûjteni.
Ez kategóriánként körülbelül nyolc versenyt jelent egy évben. Ez egy hatalmas
és egy nagyon izgalmas „versenyfutás”,
ahol a ver seny zõ ink cél ba ér tek, ami
mindnyájunk számára nagyon jó érzés.
Kerecsényi a junior magyar ranglistán
har ma dik, a kadett rang lis tán holt ver seny ben má so dik, míg Bo kor Gergõ a
magyar kadett ranglistán a harmadik helyet érte el. A világbajnokságra pedig a
ranglista elsõ három helyezettje jogosult.
Kard ban a vi lág baj nok ság ra uta zó 12
hely bõl hár mat-hár mat a GEACArchitekton és a Honvéd szerzett meg;
míg a BSE és a Vasas kettõt-kettõt; az
UTE és a Nagy ka ni zsa egyet-egyet.
Hogy Kerecsényi juniorban és kadettben

tkama
Zálog kenés
k
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cs

is kiharcolta a részvétel jogát, az egymagában is figyelemre méltó a jövõ szempontjából.
– Mik a szakosztály következõ feladatai?
– A jelenlegi legfontosabb feladatunk
az elõbbiekbõl adódóan az idei világbajnokságra való felkészülés. Az edzõjük,
Subert László, kinek ezúton is szeretnék
gratulálni két tanítványához, felkészülési
tervet készített, melynek alapján a versenyzõk készülnek a három hét múlva
(április 18-24) kezdõdõ világbajnokságra. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a
két gödöllõi vívó, már nemcsak városunkat, hanem az egész sportágat, a Magyar
Nemzeti Válogatott keretein belül, a világbajnokságon képviseli.
Lukács András paraolimpikonunk felké szí té se az olim pi á ra mes te ré nek,
Batizi Sándornak okoz sok fejtörést és
fel ada tot. Sa nyi bá csi reg ge len te jár a
szociális otthonba foglakozni Andrással,
majd délután irány Budapest, és ott folytatják különbözõ egyesületeknél a felkészülést.
További feladataink, hogy a most kezdõdõ korosztályos (gyermek, újonc, serdülõ) Magyar Bajnokságokon jól szerepeljünk, hiszen ez alapozza meg, hogy a
jövõben tudunk-e válogatott versenyzõket nevelni. Itt kard és tõr fegyvernemben is érdekeltek vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez jó erõfelmérés lesz arra, valójában hol is tartunk.
Szervezzük továbbá a nyári edzõtáborokat, valamint egyesületünk kapta meg a
Senior Világbajnokság rendezésének jogát, aminek a szervezése már folyik.
– Be fe je zõd tek a kadett- és a ju ni or
ma gyar baj nok sá gok. Mit sze ret ne ki emelni az ott elért eredményekbõl?
– A szakvezetõk, edzõk egy-egy verseny elõtt felmérik, hogy milyen eredmény várható. Ha a versenyzõ, a csapat

„hozza magát”, akkor elégedettek, ha ennél töb bet tesz nek le az asz tal ra, az
mindig szívet melengetõ. Így a kadett- és
a junior Magyar Bajnokságok után elsõsor ban a kadett kard csa pa tot (Bo kor
Gergõ, Csákai István, Gémesi Csanád)
szeretném kiemelni a bajnokságon elért
má so dik he lyük kel. A Hon véd el le ni
mérkõzésük egyszerûen káprázatos volt.
A csapat mérkõzést 45 találatra vívják,
és a Honvéd vezetett 30:14-re; úgy látszott, hogy el dõlt a mér kõ zés. Ek kor
Csanád 21:4-re megverte az ellenfelét,
és már mi vezettünk 35:34-re. „Csákus”
következett a ranglista hatodik helyezettjével. Nagyon jó vívással, 5:5-ös döntetlennel még mindig 40:39-re vezettünk.
Ekkor jött Gergõ a ranglista elsõ helyezettjével, Lontaival – és valami káprázatos ví vás sal 5:0-ra meg ver te õt. Így a
vég ered mény ben 45:39-re nyer tünk és
ez zel má so di kak let tünk. Fan tasz ti kus
volt.
Az egyé ni ben Bo kor, Kerecsényi
kadett harmadik helyen és junior kardban
harmadik helyen, kadett nõi tõrcsapat és
a kardcsapat a negyedik helyen végeztek.
Nõi tõr egyéniben még volt döntõsünk,
de az ismert események miatt azok ma
már nem aktuálisak.
Fontos megemlíteni, hogy egyes fiatal
ver seny zõk, így Csjernyik Ba lázs,
Gémesi Tek la, va la mint Ju hász Ti bor
egyéniben is letették már a névjegyüket a
„felsõbb” korosztályokban, ami a jövõ
szempontjából feltétlenül szükséges. Nagyon örültem, hogy az elmúlt hetekben
gyermek fiú tõrben Nagykanizsán avattuk az elsõ döntõsünket, Benke Balázst.
Mint ismeretes két éve indítottuk be a fiúk részére a tõr oktatását. Talán mostanra
ez is fejlõdésnek indul. Majd meglátjuk,
mindenesetre mi azon vagyunk.
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Újdonság március 1-tõl: Szabad felhasználású kölcsön folyósítása
tehermentes ingatlan megléte esetén. Arany, ezüst ékszerek, Herendi,
Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611
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Kovács Tamás, a Magyar Vívószövetség igazgatója a hétvégi junior Magyar Baj nok ság után ki hir det te az
Amerikai Egyesült Államokbeli South
Bend-i vívó világbajnokságra utazó
magyar válogatottat. E szerint az „utazó keret” tagja kadett korosztályban
Bokor Gergõ, illetve junior és kadett
kard kategóriában Kerecsényi Fodor
Ge or gi na. Mind ket ten a GEAC
Architekton Vívószakosztályának versenyzõi. Megkérdeztük Gémesi Csaba
szakosztályvezetõt, mi alapján válogatta be a két versenyzõt a Magyar Ví-
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Petõfi Sándor Bolond Istókjából:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
április 4-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 10. szám rejtvényének megfejtése:
„Jelkép lett a név, de forró fejét
kõbe vésve láthatod sok íróasztalon.”
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyer ték: Bódai Bri git ta, Ka zin czy u. 12;
Varga Anikó, Ambrus Z. köz 7., fsz. 6.; Sas
István, Hegy u. 19/a; Liptai Angelika, Kálló,
József A. u. 9.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Záhonyi András, Szt. János u. 8/b,
I em. 3.; Rebb Andrásné, Lumniczer S.
10/a. g
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