GÖDÖLLÕI

szolgálat
Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Teleki Pál emlékezete
Vasárnap délelõtt, az esõs, sáros idõ
ellenére mintegy kétszázan gyûltek
össze a máriabesnyõi temetõben, hogy
– immár hagyományosan – megemlékezzenek gróf széki Teleki Pál, mártír
sorsú nagy miniszterelnökünkrõl, Magyarország akkori fõcserkészérõl, halálának 59. évfordulóján. A megemlékezést szervezõ Teleki Pál Egyesület tagjain kívül eljöttek a gödöllõi fiatal és
öregcserkészek, képviseltette magát a
Budapesti 100. számú Baden-Powell
Központi Felnõttcserkész-csapat; az
önkormányzat, és szép számmal a város polgárai is.
(2. oldal)

A szelídség hatalma
Vasárnap délután a mûvelõdési központ színháztermében Remsey Gábor
emlékkiállításának megnyitójára gyûltek egybe a gödöllõiek. A városban
mindenki ismerte és szerette a mûvészt, aki halk szavú ember létére a
helyi közélet meghatározó egyénisége volt. „A szelídség mindent legyõzõ
hatalma volt az övé – emlékezett rá
Kecskés József –, élete a hiteles értékválasztás példája.” „Remsey Gábor az értékeket teremtõ és közvetítõ
közösséget tartotta fontosnak. Szerteágazó tevékenysége városunkhoz
kötõdik, így hagyatéka a gödöllõieké,
valamennyiünké” – mondta köszöntõjében Gémesi György.
(3. oldal)
Címlapképünk: Remsey Gábor
Márvány Miklós rajza
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Teleki Pál emlékezete

Sirató ének Magyarországról…
jain kívül eljöttek a gödöllõi fiatal és öregcserkészek, képviseltette magát a Budapesti
100. szá mú Baden-Powell
Központi Felnõttcserkész-csapat; az önkormányzat, és szép
számmal a város polgárai is.

Alföldi Barbara 12. osztályos
premontrei diák kürtjele után
Bárdy Péter, a Premontrei gimnázium igazgatója, a Teleki Pál
Egyesület megbízott titkára köszöntötte a megjelenteket. Me-

ra énekelte az Ó-székely himnuszt, majd
a Premontrei énekkara adta elõ az Ave
beate rex Stephane címû uzuálist, Kovács Andrea tanárnõ vezényletével.
Ezután a megemlékezõk elhelyezték
koszorúikat a nemzeti színû szalagokkal
át- meg átkötött sírkereszt tövében. A
gödöllõi önkormányzat képviseletében
Six Edit alpolgármester és Krassay László képviselõ, utánuk a 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat, a Református Cserkészcsapat, a 100. sz. Baden-Powell Központi Cserkészcsapat, az MDF gödöllõi
szervezete, a Református Líceum, a Premontrei Öregdiák Szövetség, a Magyar
Földrajzi Társaság, a Teleki Pál Egyesület és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium képviselõi koszorúztak, s végül a
gödöllõiek helyezték el virágaikat a síron.

Vasárnap délelõtt, az esõs, sáros idõ elle né re mint egy kétszázan gyûl tek
össze a máriabesnyõi temetõben, hogy
– immár hagyományosan – megemlékezzenek gróf széki Teleki Pál, mártír
sorsú nagy miniszterelnökünkrõl, Magyarország akkori fõcserkészérõl, halálának 59. évfordulóján. A megemlékezést szervezõ Teleki Pál Egyesület tag-

mentóként figyelmükbe ajánlotta a kortársak megrendülését: a Teleki halálakor a Magyar cserkész címû laphoz érkezett részvéttáviratokból olvas tak föl rész le te ket a mai
cserkészek és a gimnázium tanulói. Ma is szívszorító az a
fájdalom, ami a feddhetetlen
politikus, híres tudós és nagy
hazafi váratlan, és (akkor még,
vagy tán azóta is?) érthetetlen
ha lá lá nak hí ré re el ön töt te a
magyarokat. A felolvasás végeztével Kuthi Balázs szavalta
el a Si ra tó Ének Ma gya ror szágról címû verset; Kája Sándor, a besnyõi templom kánto-

A koszorúzás után Illési Orsolya szólóénekét hallgathattuk meg – A fényes
nap már elnyugodott –; majd a Premontrei énekkara Magyarország egykori himnusza, az Ah, hol vagy, magyarok tündöklõ csillaga kezdetû ének egy kevésbé
ismert feldolgozását, Kodály Zoltán mûvét adta elõ. Nagy László Tamás kapucinus miniszter, besnyõi plébános imádkozott Teleki Pál lelki üdvéért, s végül az
egy be gyûl tek kö zö sen el éne kel ték a
Himnuszt. Az ünnepség befejezéseként
Fábri Mihály tanár, a Teleki Pál Egyesület meg bí zott el nö ke kö szön te meg a
megjelenteknek, hogy megemlékeztek a
magyarság egyik nagy mártírjáról.
M. B.
Fotók: a szerzõ
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Remsey Gábor emlékkiállítása

ANYAKÖNYV

A szelídség hatalma

Születtek

Vasárnap délután zsúfolásig megtelt a
mûvelõdési központ színházterme:
Remsey Gá bor em lék ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó já ra gyûl tek egy be a
gödöllõiek. A városban mindenki ismerte és szerette a mûvészt, aki halk
szavú ember létére a helyi közélet
meghatározó egyénisége volt.

A sze líd ség min dent le gyõ zõ ha tal ma
volt az övé – emlékezett rá Kecskés József –, élete a hiteles értékválasztás példája.
Remsey Gábor az értékeket teremtõ és
közvetítõ közösséget tartotta fontosnak.
Szerteágazó tevékenysége városunkhoz
kötõdik, így hagyatéka a gödöllõieké, valamennyiünké – mondta köszöntõjében
Gémesi György.
Az egy éve elhunyt mûvész munkásságát Lábadi Kár oly mél tat ta, aki
Fuszenecker Fe renc cel és Lõrincz Fe renccel közösen készített filmet Remsey
Gáborról.
Remsey Gá bor ze ne mû ve it
Barta Katalin, Béres Anna, Remé nyi An na és Simonova
Jaroszlava adta elõ.
A kiállítás megtekintése után
öccsé vel, And rás sal be szél get tünk Remsey Gábor életútjáról.
– Gábor Szirányi Jánosnál tanult zongorázni, majd 1946-tól
zeneszerzés szakra járt a Zeneaka dé mi án. Ezu tán ti zen nyolc
évig oktatott Gödöllõn a Munkaközösségi Zeneiskolában, ennek
vezetõje is lett. Szolfézst, zongorát és gitárt tanított, és persze végezte a szervezõ munkát.
– Képzõmûvészként hogyan indult a pályája?
– Ki csi ko rá tól raj zolt õ is,
mint mindenki a családban. Tizen hat éves volt, ami kor Nagy
Sándornál felfigyelt a rézkarc-készítésre. Késõbb aztán tagja lett a
Magyar Rézkarcolók Alkotóközösségének.
– Jól emlékszem az általa megörökített
házakra; ezek a képek gyerekkorunk emberi léptékû – azóta lerombolt – világát
je le ní tik meg. Ho gyan fordult Remsey
Gábor figyelme a régi Gödöllõ felé?
– Amikor a rézkarcolással kezdett fog-

lalkozni, megérezte, hogy akkor merül el
ez a régi Gödöllõ. Hozzálátott hát, hogy
megörökítse. Mindig sokat túrázott, kirándult, és nem csak az erdõt meg a Dunát járta. Ismerte Gödöllõ minden utcáját, minden házát.
– Az utóbbi években cserkészvezetõként is ismertté vált a neve…
– 1949-ig, a mozgalom betiltásáig volt
cserkész. A Szemerédi Lászlóról elnevezett
cserkészcsapatot 1989-ben, az idõk változásakor hozhattuk létre. A csapat ma is dolgozik, Winkler Nándor átvette a vezetését.
– Közéleti emberként is hangot adott a
vé le mé nyé nek min den fó ru mon, ahol
Gödöllõ érdekeirõl volt szó…
– Ezen kívül látogatta és segítette az
egyedül maradt, idõs embereket; mindig
voltak, akikkel törõdött. És még valamit
említenem kell. Az üresen maradt Nagy
Sándor-házat õ õrizte meg 1998-ig. A saját költségén végezte az állagmegóvást;
ehhez az ismeretségek révén próbálta olcsóbban megszerezni, ami elengedhetet-

Gál Emma
Benedek Zsófia Boglárka
Borbély Szonja
Izsó Katalin Erika
Keresztesi József Dániel
Kriszt Annamária Beáta
Kriszt Katalin Viktória
Jescheta Gyöngyvér
Kiss Máté Márk
Kristály Eszter
Málnási Dávid
Ondrik Lívia
Pál Ignác István
Simai Péter Róbert
Szikszai Rebeka Fanni
Szõgyényi Babett
Tánczos Kornél
Házasságot kötöttek

Farkas Gergely és Balogh Brigitta
Tóth László és Polyik Ágnes
Hegedüs Tibor Pál és Bíró Ágnes
Sztriskó József és Lõre Anikó
Hollay Frigyes Tibor és Dóri Krisztina
Kócsi Andor és Fodor Katalin
Elhunytak

Mizsei Kálmán János, Dózsa György út 65.
Tóth János István, Szilágyi Er zsébet u. 19.
Molnár József, Diófa u. 6.
Tóth Béla, Szent János u. 21.
Ladányi Sándorné Ujvári Terézia,
Ady Endre sétány 56.
Körösi Lajosné Kollár Ilona,
Mikszáth Kálmán u. 38.
Farsang Pálné Barna Anna
Szárítópuszta
Pethõ Ferenc, Kisfaludy u. 1.
Pallagi Jánosné Katona Irén,
Széchenyi u. 64.
Mészáros István, Isaszegi út 41.
Kömüves Vilmos, Blaha Lujza u. 200.
Bazsik Sándorné Gromolya Anna
Ady Endre sétány 56.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Remsey Gábor munkaeszközei

lenül szükséges volt. Rendbe tette, leltárba foglalta a hagyatékot – aminek híre is
ment: vannak mûvészettörténészek, akik
Remsey Gábor munkája nyomán diplomáztak.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

Április 10–17.: Ezüstkehely Gyógyszertár
Petõfi S. u. 1. Tel.: 416-551

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 08-09.: Dr. Bodó Szilárd
Gödöllõ, János u. 14. Tel.: 420-356.
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Felavatták a kisebbségi önkormányzatok irodáit

Kell egy hely…
Csütörtökön délután avatták fel a város két kisebbségi önkormányzatának
új irodáit, amiket az Erkel iskola bõvítése után felszabadult Petõfi téri ingatlan Lumniczer utcai szárnyában
alakítottak ki. A mintegy háromezer
fõt számláló cigányság önkormányzata két, (összenyitható), a jóval kisebb
lélekszámú lengyel kisebbségé egy
he lyi sé get ka pott; mind ket tõ höz
vizesblokk is tartozik. Az avató ünnepségen szép számú vendég jelent
meg: az önkormányzat képviselõin és
a polgármesteri hivatal dolgozóin, a
kivitelezésben részt vett szakembereken kívül a város civil egyesületei is
képviseltették magukat.

Gémesi György polgármester avató beszédében a jelen önkormányzati ciklus
egyik nagyon fontos eseményének nevezte a kisebbségi önkormányzatok hivatali helyiségeinek létrejöttét. Megemlítette: az, hogy központi helyen, és méltó
környezetben intézhetik ezentúl ügyeiket, az önkormányzat egy másik, megvalósult tervének is köszönhetõ: az Erkel
iskola bõvítésének. Végezetül további sikereket kívánt a két önkormányzatnak,
és átadta nekik az irodákat.
Balogh Gyula, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke mindenekelõtt megköszönte mindazok munkáját, akik részt

vettek az irodák létrejöttében.
Elmondta: az elmúlt két évben
több le he tõ ség is fel me rült a
probléma megoldására; a jelen
fényében azonban látszik: érdemes volt ki vár ni, amíg a jó
megoldás megszületett. A roma
kisebbség eddig is kivette a részét a vá ros köz éle té bõl, így
például a sportban jeleskedtek,
vagy emlékezetes a tavalyi majálison állított sátruk. Hiányzott
azonban egy olyan hely, ahol
össze le het fog ni a kü lön fé le
kezdeményezéseket a cigányság ügyé nek ja ví tá sá ra. Ez
mostantól megvan; és ide nem
csak a cigányokat, de mindenkit szeretettel várunk – mondotta Balogh
Gyula.
Szabó László, a lengyel kisebbség veze tõ je, el nök tár sa kö szö nõ sza va i hoz
csat la koz va ar ról is be szélt, hogy a
gödöllõi len gye lek jó val ke ve seb ben
vannak, mint a cigányok például. Éppen
ezért fontos, hogy a már eddig is szép
szá mú kul tu rá lis ren dez vé nyü kön túl
(éppen most látható a Bem apó hazatérése címû kiállításuk a Városházán), nyelvü ket, ha gyo má nya i kat is meg tud ják
õrizni; népükkel a kapcsolatokat ápolni.
Ehhez pedig arra van szükség, hogy legyen egy hely, ahol össze gyûl het nek,

vendéget fogadhatnak, kultúrájukat, mûvészetüket másokkal is megismertethetik. Ezért örülnek annak, hogy a város,
amelynek olyan sok polgára támogatta a
lengyel önkormányzat létrejöttét, most
ebben is segítségükre volt.
Ezután egy kisfiú, Balogh Tamás szép
sza va la tát hall gat ták meg a ven dé gek
(képünkön), majd az ünnepség az asztalok mel lett foly ta tó dott, az al ka lom ra
összeverbuválódott, jórészt gödöllõi cigányzenészekbõl álló zenekar muzsikájával kísérve.
(mb)
Fotó: a szerzõ

220 tonna aszfalt
a kátyúkba
Simon Károly, a VÜSZI Kht. részlegvezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy
az üzleti tervben vállaltaknak megfelelõen befejezõdött a kátyúzás a városi tulajdonú, szilárd burkolatú utakon. A fagyveszély elmúltával, március hónapban
elvégzett munkálatokhoz 220 tonna aszfaltot használtak fel. Folyamatosan végzik a földutak javítását is. (A Gödöllõn
átvezetõ utak – így a Szabadság, a Dózsa
György, az Ady Endre, az Isaszegi, az
Ál lo más és a Köz tár sa ság út – a Pest
Megyei Közútkezelõ Kht. tulajdonában
vannak; állapotukért ez a társaság a felelõs.)
Fotó: Magyar Bertalan
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A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiállítása

HÍREK

Bem apó hazatérése

Egyetemi Nyugdíjas Club
Az Egyetemi Nyugdíjas Club vezetõsége értesíti tagságát, valamint az
ér dek lõ dõ ket, hogy össze jö ve tel ét
április 14-én pénteken 14 órakor tartja az egyetem földszinti rektori termében, melyre tagjait valamint az érdeklõdõket szeretettel várja. Tagsági
díj erre az évre 500 Ft! g

Március 28-án a magyar szabadság harc le gen dás tá bor no ka,
Bem József hamvainak hazatérését bemutató kiállítás nyílt a Városházán. A fényképekbõl és dokumentumokból a Gödöllõi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
rendezett tárlatot.

Bem József egyaránt hõse a lengyel
és a magyar szabadságküzdelmeknek. Tarnówban született 1794-ben.
Tiszti iskolát végzett, a lengyel szabadságharc Osztrolenkánál történt
elbukása után távozott hazájából.
1848-ban a bécsi forradalom egyik
ve zé re, en nek le ve ré se után jött
Magyarországra, ahol a honvédsereg egyik tábornoka lett. Az erdélyi
harcokban, számos gyõzelem után,
serege végül Segesvárnál vereséget
szenvedett a túlerõtõl. Bem Törökországba menekült, 1850-ben halt
meg a szíriai Aleppóban.
Szülõvárosa 1926-ban kezdeményezte hamvai hazahozatalát. A kopor sót, út ban Len gyel or szág fe lé
1929. június 27-én Budapesten, a Nemzeti Múzeumban is felravatalozták. A legendás Bem apó hamvait szállító vasúti
szerelvénynél ezrek tisztelegtek minden
magyar állomáson.
A lengyel, magyar és török zászlókkal
díszített koporsót a krakkói Wawelben
ravatalozták fel, majd 1929. július 30-án

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
küz de lem ben ha lá los se bet ka pott hõs
Kálmán hercegnek dicsõ emlékére.
Az ünnepség két részbõl áll: a kopjafa
és emléktábla búcsúztatására Gödöllõn a
Pre mont rei Szent Nor bert Gim ná zi um
(Egyetem tér 16.) új aulájában 2000. áp-

Fogyatékosok napközije

szülõvárosában, Tarnówban nagyszabású
ün nep ség ke re té ben he lyez ték vég sõ
nyugalomra Bem tábornokot, aki egész
éle tét a sza bad sá gért ví vott harc nak
szentelte. (A kiállítás április 12-ig tekinthetõ meg.)
R. G.
Repro: a szerzõ

rilis 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 sebesvonatot, visszaúton a Nyékládházáról 13.45kor 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 Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
keretein belül terveink szerint 2000.
május elsõ felében megkezdi mûködését a 3. számú nappali ellátást biztosító intézmény. Az intézményben
2000. évben 20 fõ fogyatékos, nappali ellátásához kíván segítséget nyújtani Gödöllõ Város Önkormányzata.
A ren del ke zé sünk re ál ló ada tok
alapján, minden érintett család részére eljuttatjuk az intézmény mûködését bemutató tájékoztatót és a felvételhez (kérelemhez) szükséges adatlapot.
Kérünk minden érdeklõdõ kedves
családot, amennyiben – hiányos adataink miatt – az írásos Tájékoztatónk
nem jut el hozzá, hívja a 420-600 telefonon, vagy keresse személyesen
Kovács Jánosné vezetõ gondozónõt
az Egyesített Szociális Intézményben
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 56.) aki
min den ben szí ve sen a ren del ke zé sükre áll. g

Gödöllõi Krónika
Remsey Gá bor mun ká it lát hat juk
és gon do la ta it hall hat juk Fusze necker Fe renc, Lábadi Kár oly és
Lõrincz Ferenc rövidfilmjében, pénte ken és ked den 18 óra kor a
Gödöllõi Krónika címû kábeltelevíziós mûsorban. g

Utat neveztek el Gödöllõrõl
Ang li á ból, a Kelet-Lancashire-i
Cser kész ke rü let el nö ke ar ról ér te sí tett, hogy a Gödöllõn 1933-ban
és 1939-ben tar tott vi lág tá bo rok
(IV. Jam bo ree és I. Pax-Ting) emlé ké re az ang li ai nem zet kö zi táborhe lyen; Bowleree-ben utat ne vez nek el Gödöllõrõl. A táborban
évente sok ezren fordulnak meg,
akik szerteviszik városunk jó hírét
a világban. Halászné Várady Ildikó
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RENDÕRSÉG

Beszállítói Klub alakult Gödöllõn

Munkás, vállalkozó, város, ország

Postarablók hete
Március 27.

Aktívan kapcsolódva a magyar kormány
kis- és középvállalkozások versenyképességének érdekében beindított beszál lí tói prog ram já hoz, meg ala kult
Gödöllõn egy laza vállalkozói szövetség:
a Beszállítói Klub. A klub alapító tagjai
több éve hasznosan tevékenykedõ, bizonyos beszállítói tapasztalatokkal rendelkezõ, piacérett és technológiai fejlesztésekre képes vállalkozások a vas és fémipar területén.

A Beszállítói Klub létrejöttéhez az szolgáltatott alapot, hogy elkészült – az országos
be szál lí tói cél prog ram ele me ként – a
Gödöllõ és térségére vonatkozó regionális
tanulmány, amelyet a meghívottaknak dr.
Fábián Zsolt alpolgármester és a tanulmány
szerzõi ismertettek.
A téma fontosságára való tekintettel
élénk konzultáció alakult ki az elméleti és
gyakorlati szakértõk között; egyöntetû volt
az a vélemény, hogy valamennyiüknek feladata, hogy elõsegítsék a magyar kis és középvállalkozások bekapcsolódását a nemzetközi munkamegosztásba, növeljék a vállalkozások versenyképességét, hatásukkal
érdekeltté tegyék a térségben és a tágabb

környezetben, az országban a hazai és külföldi nagyvállalatokat a magyarországi beszerzések növelésében. Ehhez a már stabil
háttérrel rendelkezõ, a területen tevékenykedõ cégek hatékony összefogására van
szükség. Gödöllõn és térségében kiemelt
szempont kell legyen: külföldi vagy hazai
tõkebevonással a helyi vállalkozói kör kooperációs lehetõségei bõvüljenek, beszállítói képességük erõsödjön.
Mivel maga a program inkább közép- és
hosszútávú, ezért a jövõbe kell elsõsorban
tekinteni. Ezt pedig nem lehet anélkül megtenni, hogy ne ejtsünk szót a vasipari szakképzés jelenleg gyenge, de a jövõbeni remélt erõs helyzetérõl. Ennek érdekében a
megbeszélésen részt vett a helyi szakmunkásképzõ iskola igazgatója is, így remélhetõleg olyan elképzelések is megfogalmazódhattak, amelyek javíthatják az e területen fennálló lehetetlen helyzetet.
Profitálhat e kezdeményezésbõl a vállalkozó, a biztos megélhetést keresõ munkavállaló és családja, a pályaválasztást fontolgató, ma még bizonytalan fiatal – és nem
utolsósorban a város, az ország. Reméljük
fogunk még hallani a Beszállítói Klubról...

16 órakor bejelentés érkezett Ikladról, hogy
két álarcos fér fi hatolt be a Szabadság úton
található takarékszövetkezetbe. Az elkövetõk fegyverrel arra kényszerítették a két alkalmazottat, hogy adják át a páncélszekrényben található 80 ezer forintot, majd a
zsákmánnyal egy, a közelben várakozó személygépkocsiba ültek és elhajtottak.
Március 28.

19.10 és 19.40 között Gödöllõn, a Bethlen Gábor utca egyik családi házába hatoltak be ismeretlen tettesek. A tolvajok a
ház aj ta ját ki fe szít ve ju tot tak be, majd
700 ezer forint ér tékû arany ékszerrel és
készpénzzel távoztak a helyszínrõl.
Március 29.

15 óra 20 perc kor be je len tés ér ke zett
Nagytarcsáról, hogy kirabolták a takarékszövetkezetet. A két álarcos fér fi elõször
lõfegyverrel a földre kényszerítette a két
alkalmazottat, majd a páncélszekrény tartalmával – 3 millió 800 ezer forinttal – kiléptek az épületbõl és autóba pattanva elmenekültek a tett színhelyérõl.
Mr. Blue

Csikós Csaba

Képviselõk, kertészek, lakosok…

PIAC

Takarítás a tiszta Gödöllõért

Termék

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

Gödöllõ

Vác

Burgonya (Ft/kg)
48
Sárgarépa (Ft/kg)
98
Fehérrépa (Ft/kg)
480
Zöldpaprika (Ft/db)
78
Paradicsom (Ft/kg)
550
Gomba (Ft/kg)
340
Fejes káposzta (Ft/kg)
68
Kelkáposzta (Ft/kg)
138
Saláta (Ft/fej)
78
Retek (Ft/csomó)
68
Uborka (Ft/kg)
240
Narancs (Ft/kg)
148
Mandarin (Ft/kg)
198
Banán (Ft/kg)
198
Kör te (Ft/kg)
340
Grapefruit (Ft/kg)
248
Kiwi (Ft/tálca)
198
Alma (Ft/kg)
60-140
Tojás (Ft/db)
14-17
Vegyes méz (Ft/kg)
670
Akácméz (Ft/kg)
880

48-60
98-100
360-500
45-55
600
300
65-80
100
130
360
80-120
200-300
200
300-398
220-250
220
140
13-15
600-700
750-800
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Interjú Szendy Barbarával

Köszönet a támogató szeretetért!
Gödöllõ lakossága többek között a Szolgálat felhívásán keresztül ismerhette
meg Szendy Barbara történetét. A 24
éves fiatal lány, a GATE Gyöngyösi Fõiskolai Karán szerzett friss diplomával,
már majdnem megkezdte életpályáját,
amikor légzési problémák törtek rá. Az
orvosok egy rendkívül ritka és súlyos
betegséget állapítottak meg Barbaránál:
kiderült, hogy panaszait tüdõérszûkület
okozta, melybõl egyetlen mód van csak
a gyógyulásra: a nagy kockázattal járó
tüdõtranszplantáció, amit csak külföldön
tudnak elvégezni.

A mûtét elõkészítéséhez Barbarának olyan
infúziós kúrára volt szüksége, melynek
költségeihez az OEP nem nyújtott támogatást, a család pedig önerõbõl képtelen lett
volna elõteremteni a havi 1,5 millió forintot. A város azonban összefogott Barbaráért, és a CIB Banknál vezetett számlára történõ befizetések elõsegítették a fiatal lány
mûtétre való felkészítését. Barbarát azóta
Bécsben megmûtötték. Fokozatosan javul
az állapota. Otthonában kerestük fel, hogy
beszámolhassunk az elmúlt hónapok eseményeirõl mindazoknak, akik õszinte szívvel aggódtak érte.
– Túl a mû té ten, vég re itt hon vagy,
szeretteid körében. Hogy érzed magad?
– Köszönöm, most már jól vagyok, csak
a gyengeség maradt meg. Hozzátartozik a
terápiához az is, hogy nagyon le van gyengít ve az im mun rend sze rem, ezért sok
gyógyszert kell szednem. Egyrészt azért,
hogy gyengítsék az immunrendszet, hogy
ne lökje ki a tüdõt, másrészt olyan gyógyszereket, melyek különbözõ bakteriális,
gombás és egyéb fertõzések ellen nyújtanak
védelmet. Naponta 42 darab gyógyszert
szedek be.
– Tulajdonképpen mi volt ez a betegség?
Milyen tünetekkel járt?
– Nyáron kint voltam egy hónapot Izraelben egy ifjúsági szervezettel. Itt vettem
észre, hogy nagyon gyenge vagyok, amit
elõször a melegnek tudtam be. Azután egyre súlyosabbá vált a légszomjam. Bármely
kisebb emelkedõ vagy lépcsõ már gondot
okozott. Itthon a családorvos utalt be különbözõ vizsgálatokra. Az EKG már bizonyos
elváltozásokat mutatott; a mellkasi röntgen
szívnagyobbodást jelzett, ami szintén a betegség következménye. A diagnózis orvosi

neve primer pulmonális hipertónia, ami abból áll, hogy a tüdõ erei megvastagodnak,
ezért rosszul mûködik a légzés, megnõ a
nyomás a tüdõ ereiben, ez pedig kihat az
egész szervezetre.
– A diagnózis felállítása után mit tanácsoltak az orvosaid? Azonnal a transzplantációra gondoltak?
– Nagyon sokáig tartott a helyes diagnózis felállítása. Sokféle betegség szóba került, mint pl. a tüdõembólia vagy a májprobléma. Végül is kizárásos alapon jöttek
rá, mi is a valódi baj.
– Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy
tüdõátültetésre van szükséged?
– A szüleim már elõbb megtudták; egy
szívkatéterezés során derült ki, hogy nincs
más lehetõség. Én csak késõbb tudtam
meg. Orvosom sokáig kitért a válasz elõl,
bár én sokszor rákérdeztem. Amikor közölte velem, hogy csak az átültetés segíthet,
nagyon kiborultam. Sokáig csak sírni tudtam.
– Kaptál felvilágosítást arról, hogy hol
végeznek ilyen mûtétet?
– Igen, megtudtam, hogy Magyarországon még nincs lehetõség ilyen típusú beavat ko zás ra. A leg kö ze leb bi le he tõ ség
Ausztriában, Bécsben van. Gyógyszeres
kezelésre állítottak, amíg nem találtak megfelelõ donort. Ez javított valamit az állapotomon, de nem tartott sokáig a sok mellékhatás miatt. Ezért felvettek az európai sürgõsségi listára, mert kezdetben csak a közép-európai sürgõsségi listán szerepeltem.
– A transzplantáció során az egész tüdõt
átültetik, vagy csak részleges beavatkozás
történik?
– Én egy egész tüdõt kaptam Ez azonban
nem mindenkinél van így. Nagyon sok függ
a tüdõ állapotától. Nálam is az elsõ négy
esetben nem találták megfelelõnek a tüdõ
állapotát. A szóba jöhetõ szervek közül
csak az ötödik felelt meg Amikor kiderült,
hogy a második tüdõt sem lehet beültetni,
már annyira leromlott az állapotom, hogy
innentõl kezdve szinte semmire sem emlékszem. A szüleim mesélték, hogy miután kiderült, hogy a második szerv sem felel meg,
csináltak nálam egy tüdõcsapolást, mert
annyi folyadék gyûlt össze a tüdõmben,
hogy alig kaptam levegõt A késõbbiekre –
így magára a mûtétre vagy az intenzív osztályon töltött idõre – szinte egyáltalán nem
emlékszem

– Tudsz valamit a donorról?
– Nem. Semmilyen információm sincs
róla. Csak annyit tudok, hogy európai.
– Lelkileg ki, vagy mi segített neked abban, hogy feldolgozd a veled történteket?
– A családom. Azonban a tényt, hogy
egy másik ember szervével élek, szerintem
soha nem lehet igazán feldolgozni. Elõször
furcsa volt. Úgy éreztem, hogy nincs tüdõm. Olyan volt, mintha belül valami ûr
lenne, annak ellenére, hogy rendesen kaptam levegõt, Most már el tudom fogadni,
hogy kaptam egy szervet.
– Még mindig nyomasztanak a közelmúlt
emlékei?
– Sokszor eszembe jutnak. Konkrét emlékképeim nincsenek, de a fájdalomra élesen emlékszem. Sokszor eszembe jut, hogy
a szüleimnek milyen nehéz idõszak lehetett,
amíg velem voltak Bécsben. Nekik biztosan sokkal nehezebb volt, mint nekem.
– Úgy tudom, hogy éppen a napokban
voltál kontrollvizsgálaton Bécsben. Mit
mondtak az orvosok?
– Szerencsére, a vizsgálatok szerint minden rendben van. Nincsen kilökõdés, a varratok is szépen gyógyulnak. Az orvosok
mindenben biztatnak.
– A gyógykezelésedre összegyûlt pénzösszeg, mely nek elõ te rem té sé ben a
gödöllõiek is segítettek, elég volt a kezelés
finanszírozására?
– Igen. Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek, aki támogatást nyújtott nekünk ebben a nehéz helyzetben, mindazt
az anyagi áldozatot, ami hozzásegített a
gyógyulásomhoz. Nem gondoltuk volna,
hogy teljesen idegen emberek is segítenek.
Szerencsére az OEP támogatását is megkaptam ehhez a mûtéthez. A számlaszámra
összegyûlt összeget az itthoni gyógykezelésemre fordítottuk. Számos nagyon drága
gyógyszerhez tudtam így hozzájutni. Több
készüléket is be kellett szereznünk, mint
pl. az inhaláló-, vagy a lábam tornáztatásához szükséges elektromos impulzust kifejtõ készülék. A sok fekvéstõl ugyanis károsultak az izmaim. Nehezen tudok még járni.
– Milyen terveid vannak a jövõre vonatkozóan?
– Valószínûleg egy évig még itthon kell
maradnom. Szeretném folytatni az angol
nyelv tanulását, továbbtanulásra is gondolok, és az állapotomtól függõen szeretnék
majd munkát találni. Szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni a segítségét, ami lehetõvé tette, hogy ezt a súlyos
betegséget leküzdhessem.
Szauzer Ildikó
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Magyar Katolikus Vasutasok Egyesülete

KITEKINTÕ

Katolikus vasutasok válasza
a kultúrforradalomra

Oroszország:

A Magyar Katolikus Vasutasok Egyesületének gödöllõi szervezése Orth
Vilmos, gödöllõi lakos, tiszteletbeli
vasutas kezébe került. Legelsõnek a
franciák kezdték szervezni, majd száz
év multán egyre több ország is csatlakozott ehhez az egyesülethez. Magyarországot több város is képviseli.

1898-ban a fran ci ák meg ala pí tot ták a
Ka to li kus Vas uta sok Egye sü le tét, Pá rizsban. Az akkori francia miniszterelnök egy kul túr for ra dal mat in dí tott el,
és az egy há zat meg fosz tot ta min den
tu laj do ná tól. Ez in dí tot ta a ka to li kus
szellemben élõ vasutasokat, hogy megalapítsák ezt az egyesületet. Hitük erõsí té sé re min den év ben el utaz nak kü lönféle zarándokhelyekre, legfõképpen
Lourdes-ba. Több százezres tö me gek
mozdulnak meg ilyenkor.
1998-ban, a száz éves év for du lón
úgy gondolták, hogy ezt az örömöt ki
kellene terjeszteni Közép-Európára is.
Így megalapították az egyesületet Lengye lor szág ban, Csehországban és ná lunk, Ma gya r or szá gon. Pásztóy Ka ta lin kezd te a szer ve zést ha zánk ban,
már 1995-ben. A franciák meghívták a
ma gyar vas uta so kat 1996-ban, il let ve
1998-ban is egy lourdes-i zarándokútra. A szervezés további menetéhez egy
franciául beszélõ papot kerestek.
– Így kerültem szóba – meséli Orth
Vil mos –, mi vel ne kem na gyon sok
pap ismerõsöm van. Édesapám vasutas
volt, és én is több évet dol goz tam a
vasútnál. Mint tiszteletbeli vasutasnak,
si ke rült ta lál nom egy meg fe le lõ sze mélyt, dr. Mátrai Benedek dabasi plébános urat. Magyarországon már több
he lyen is meg ala kult ez a szer ve zet:
Sze ge den, Deb re cen ben, Turán – és
per sze Gödöllõn is. A fran ci ák eb ben
az évben is szeretettel várnak minket a
lourdes-i zarándokútra. Körülbelül ötven fõ képviseli Magyarországot.
A katolikus vasutasok fontosabb céljai: 1. lel ki to vább kép zés; 2. a Szûz anya tisztelete; 3. a család egységének
támogatása, családi programok szervezé se; 4. a ha gyo má nyok ápo lá sa; 5.

Meglepetések nélkül

nem zet kö zi kap cso la tok; 6. karitásztevékenységek.
– Mit ért a ka ri ta tív cse le ke de tek
alatt?
– Például ha egy rendezvény van az
ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé re, ak kor
aho gyan tu dunk, se gí tünk, akár anya gilag, akár fizikai munkával is.
– Csereutazások lesznek?
– Mivel minden második évben lenne a za rán dok út Lourdes-ba, min den
közte lévõ évben szeretnénk csereutazásokat szervezni. Már ez év nyarára is
be ter vez tünk egy za rán dok utat Csík sze redába. Mi nél több Má ria-kegy helyre szeretnénk eljutni (Máriapócsra,
Mátraverebélyre stb.). Dabason egynapos lelkigyakorlatra kerülne sor , fõleg
a vezetõk részére.
– Mi lyen ko rú sze mé lyek tar toz nak
az egyesülethez?
– Min den fé le kor osz tá lyú em be rek
tag jai en nek az egye sü let nek. Azon
dolgozom, hogy minél több nyugdíjas
vasutas lépjen be, mivel õk jobban ráérnek, aktívabbak, többet tudnak tenni.
Nem olyan fontos, hogy az illetõ vasutas le gyen – hisz én sem va gyok az,
de ahogy említettem, van vasutasmúltam.
– A szent atya ho gyan vi szo nyul eh hez a szervezethez?
– Ír tunk ne ki is le ve let, még nem
kap tunk vá laszt. A fran ci ák nál el fo gad ta azt, hogy nem pap, ha nem egy
diakónus áll az egyesület élén.
– Tud ön más hasonló magyar katolikus szervezetrõl?
– A katolikus postások és vasutasok
vi lág szer ve zet ének meg ala ku lá sá ra
Pásztóy Katalin is hivatalos volt Franci a or szág ba. De ez a szer ve zet még
Ma gya r or szá gon nem ala kult meg. A
nyu gat-eu ró pai or szá gok ban mû kö dõ
hasonló szervezetekkel együtt részt kívánunk venni az európai katolikus vasutasok és postások nemzetközi konferenciáján, amely 2001-ben lesz. Addig
is minden kedves érdeklõdõt várunk a
Magyar Katolikus Vasutasok Egyesületébe. Telefon: 411-067, Orth Vilmos.
Máthé Ágnes

Az egyetlen kérdõjel az volt a most lezaljott
oroszországi választásokon, hogy megszerzi-e Vlagyimir Putyin, a jelenlegi ügyvezetõ
államfõ, miniszterelnök a szavazatok abszolút többségét vagy második körre is szükség
lesz. Hiába indult még 10 jelölt, Putyinon kívül mindenki teljesen esélytelen volt. Vajon
mi a titka ennek a rendkívül zárkózott, titokzatos embernek, akit egy évvel ezelõtt még
senki nem ismert, de most olyan biztos volt
a gyõzelemben, hogy nem kampányolt, sõt
még kidolgozott programja sincsen?
A 47 éves Putyin, mint sok orosz politikus, a hírhedt KGB-nél kezdte pályafutását.
A hír szer zést ott hagy va, Szobcsak
szentpétervári polgármester beosztottja lett,
majd innen került 1996-ban Moszkvába,
ahol néhány év alatt szédületes karriert futott be. Tavaly augusztusban Borisz Jelcin
óriási meglepetésre öt jelölte a miniszterelnöki posztra. Sokan csak átmeneti kormányfõnek tekintették szürkesége, jellegtelensége miatt, akit néhány hónap után menesztenek, mint sok elõdjét. Jelcin szilveszteri lemondásakor viszont már az lett volna
a meglepetés, hogy ha nem a kormányfõ
kerül az államelnöki székbe ügyvezetõ elnökként, ugyanis néhány hét alatt a színtelen politikusból az ország legnépszerûbb
embere lett. Ennek a hihetetlen sikernek a
legfontosabb oka a csecsenföldi háború
volt. Az oroszok, akikben a birodalmi gondolkodásmód továbbra is él, egy olyan embert szerettek volna látni, aki kemény kézzel
rendet tesz az országban, újra naggyá és
erõssé teszi azt (az orosz nagyhatalmi státuszt egyedül az atomfegyverek bir toklása
biztosítja, hiszen éves költségvetésük annyi,
mint az USA egy hetes büdzséje…) Putyin
lett az ország megmentõje. A Kremlbeli „királycsinálók” idõzítése is tökéletes volt: ha
az eredeti idõpontban, 2000 júniusában került volna sor a választásra, nem biztos,
hogy biztos befutó lett volna.
Már csak az a kérdés, hogy milyen politikát kíván folytatni Putyin? Ami biztos, hogy a
tulajdonviszonyokban nem lesz változás (ezt
a ‚királycsinálók’ nem engednék meg), de,
vajon képes lesz-e a korrupciót, a bûnözést
felszámolni, az állami bevételeket növelni, a
gazdasági problémákat megoldani, és legfõképpen a csecsenföldi háborút lezárni?
Fábus
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HELYTÖRTÉNET

Egy kis gödöllõi
postáskodás…
Családommal együtt több mint 15 éven át
tulajdonosa voltam egy, a Gödöllõ-Öreghegy
nyugati oldalán fekvõ telkecskének. Egy alkalommal ajánlott levelet kellett feladnom,
és ekkor ébredtem rá arra, hogy bizony a
legközelebbi postahivatal, az 1. számot viselõ fõposta elég messze, a város közepén található. Tûnõdtem, hogy vajon miért nincs a
város északi részén is postahivatal. Ugyanis
kiderült, hogy volt. Ezen kutatásaim eredményeit szeretném most közreadni:
1937 március 1-én postai felvevõ szolgálatot ellátó postaügynökség nyílt meg
Gödöllõ-Öreghegy névvel, de ennek pontos
helyét nem sikerült megtalálnom. Viszont
megvan bélyegzõjének lenyomata, ami a
postaügynökségekre jellemzõ, lecsapott
sarkú fekvõ téglalap kerettel rendelkezik. A
postás-naptárakban azt is megtaláltam,
hogy e postaügynökség kezelõje Prém
Edéné volt éveken át.
A háború 1945-ös befejezése után ez a
postaügynökség 1951-tõl már fiókpostaként, és a Bethlen Gábor utcai cím alatt szerepelt a posták nyilvántar tásában. Arra is találtam adatot, hogy ez, az immár fiókposta
1958 folyamán postahivatallá alakult át, és
a Gödöllõ 4. nevet kapta. Címe ugyancsak a
Bethlen Gábor utcai maradt. Egy 1963-ban
kiadott postahivatali névsor a Gödöllõ 4.
postahivatal helyét még mindig a Bethlen
Gábor utcában adja meg, házszám nélkül,
de az 1964-es kiadásban már a 65-ös házszám szerepel, megjegyezve, hogy az a
Gödöllõ 1. postahivatal kirendeltsége.
A Gödöllõ 4. postahivatal megszûnésére
vonatkozólag idõadatot nem találtam. De
mivel az 1964-es névsorban még benne
van, viszont az 1968-asban már nem szerepel: vélhetõleg e négy éven belül szûnt meg.
Arra is találtam adatot, hogy 1950 nyarától kezdõdõleg Gödöllõ, Blaha Lujza-fürdõnek is volt postakezelõhelye, ennek megszûnési idejére vonatkozólag nem sikerült
adatot fellelnem; bélyegzõlenyomata ugyancsak fennmaradt.
Végezetül köszönetemet nyilvánítom a
Postamúzeum és Bélyegmúzeum könyvtárának a fenti adatok felkutatásához nyújtott
segítségért.
Hrabál László

elektromérnök,
posta- és technikatör téneti kutató

Emlékezés az isaszegi csata
151. évfordulójára

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. Beszédet mond: Varga Ferenc, a Petõfi Sándor
Általános Iskola igazgatója.
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Felhívás
Földtulajdonosok és földhasználók részére.
Megjelent a 6/2000. (II.26.) FVM. rendelet az agrártámogatásokról.
A normatív és pályázati támogatások hozzáférésének egyik feltétele a vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás
befizetésének igazolása.
Az F.V.M. Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatal felhívja a földtulajdonosok és földhasználók figyelmét,
hogy az alábbi meghívón szereplõ idõpontban és helyen vízgazdálkodási társulat alakuló közgyûlést tart a Szervezõ Bizottság.
Ha a közgyûlésen a földtulajdonos, földhasználó személyesen nem tud részt venni,
„Nyilatkozat” nyomtatványok a képviseletrõl a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján
és az illetékes falugazdászoknál találhatók.
Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás

Meghívó
a Vác–Gödöllõ térség vízrendszerére alakuló (volt gödi víztársulat területén)
víztársulatot Szervezõ Bizottság meghívja Önt
a 2000. április 7-én (pénteken) 10 órakor Vác, Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Vác, Március 15. tér 11.) tartandó
alakuló közgyûlésére.
Napirendi pontok:
– Alapszabály elfogadása
– Intézõ Bizottság és Ellenõrzõ Bizottság elnökének megválasztása
– Intézõ Bizottság és Ellenõrzõ Bizottság tagjainak megválasztása
– Megalakulás kimondása határozattal
– Érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása.

Ér tesítjük a kedves szülõket,
hogy a tanköteles korú,
leendõ elsõ osztályos gyermekük
beíratására a következõ idõpontokban
kerül sor:
április 28. (péntek)
8 órától 17 óráig, április 29. (szombat)
8 órától 12 óráig.
A beírás az óvodai javaslat
és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása alapján,
a lakóhely vagy tar tózkodási hely
kör zetében található általános iskolában
tör ténik.

Szervezõ Bizottság

Gödöllõ, 2000. március

Közlemény

Dr. Nánási Éva

Ér tesítjük a méhészeket, hogy a MÁV RT területén 2000. április 5–9. napja között
a vonalon, valamint 2000. április 29–május 2. napja között
az állomáson vegyszeres gyomir tást végeznek.
A gyomir tás során a következõ vegyszert használják:
A vegyszer neve:
Arsenal
Bandrift Plus
Diuron 600 FW
Glialka 480
Nikesuper Comby 600 FW
Hyspray

Hatóanyaga:
imazapir
akrilamid-monopolimer +
paraffinolaj
diuron
glifozát-izopropilamin só
linuron+diuron+terbutilazin
etoxilált-zsíramin

M. v. i. É. v. i.
3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

A fenti vegyszerek munka-egészségügyi várakozási ideje 3 nap,
élelmezésügyi várakozási ideje 0 nap.
A kezelést 14 nap legelési tilalom követi. A szerek méhekre mérsékelten,
halakra közepesen veszélyesek.
A fentiek szíves tudomásulvételét kérem. Gödöllõ, 2000. Március 31.
Lakosságszolgálati Iroda

Vásári
hirdetmény
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodája
ér tesíti a lakosságot,
hogy 2000. április 9-én országos ser tésés kirakodóvásárt tart.
A vásárra ér vényes marhalevéllel – ló
kivételével –
mindennemû állat felhajtható.
Lakosságszolgálati Iroda
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Alsós komplex tanulmányi verseny a Damjanich iskolában

LEVÉL

István király országában

Kóbor szívek

mmár nyolcadszor rendezték meg iskolánkban ezt a komplex vetélkedõt, melyen magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismereti tárgyból mérik
össze tudásukat a 4. osztályos tanulók.
Már ci us 18-án, szom ba ton 9 óra kor
csengõszóra gyülekeztek a versenyzõk és
kí sé rõ ik a tor na te rem ben, ahol Szûcs
Józsefné igazgatónõ köszöntötte a vendégeket. Majd a 3/a osztály nagy szeretettel
összeállított és lejátszott mûsora következett, amit Deme Istvánné tanított be. A
gyerekek István király koronázását dramatizálták. A sikeres mûsor stílusosan
kapcsolódott a nap jelmondatához, ugyanúgy, mint a Drippey Márta irányításával
készült gyermekrajzok.
Six Edit alpolgármester asszony buzdító, megnyitó beszéde után elkezdõdött a
verseny, melyrõl így ír egy résztvevõnk:
„Már nagyon vártam azt a napot, amikor
részt vehetek egy alsós komplex tanulmányi versenyen. A Damjanich János Általános Iskolában volt a verseny helyszíne.
A megye különbözõ iskoláiból érkezett
46 résztvevõ nagy izgalommal várta a
kezdetét. Ebben az évben Szent István, az

I

elsõ királyunk volt a téma. A feladatok
megoldására 50 perc állt rendelkezésünkre. Közte 20 perces szünet volt, amikor
lehetett enni-inni az ebédlõben, a folyosón pedig járkálni, egy kicsit kiszellõztetni a fejünket. A verseny három teremben
zajlott. Névsor szerint osztottak be minket. A má so dik for du ló után le he tett
videofilmet nézni vagy körüljárni az iskolát. Az ered mény hir de tés még az nap
megtörtént a tornateremben. A versenyen
va ló rész vé tel ért min den ki ka pott egy
agyag pe csé tet, mely nek min tá ja meg egyezik István királyéval. Az elsõ három
helyezett könyvjutalomban is részesült.
Remélem, hogy jó eredménnyel vesznek
részt a megyei vetélkedõn. Tardos Margaréta 4/a oszt., Damjanich János Általános
Iskola.”
A fárasztó és izgalmas délelõtt után a
zsûri 13.00 órakor hirdetett eredményt. A
megyei versenyre továbbjutott: 1. helyezett: Kóti Dóra, Hajós Alfréd Általános
Iskola Felkészítõ nevelõi: Fazekasné Katona Magdolna, Fábián Katalin. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Alsós munkaközösség

Egy nehéz verseny
ettõezer. március 18-án nagy volt a
K
sürgés-forgás a Damjanich János Általános Iskolában, ugyanis itt rendezték
a 4. osztályosok Komplex Tanulmányi
Versenyének területi fordulóját, aminek
témája Szent István és az államalapítás
volt. A város és a környék 14 iskolájából 47 tanuló izgulhatott ezen a napon.
Már az is nagy di csõ ség volt, hogy
egyáltalán idáig jutottunk iskolánkból, a
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko lá ból. Túl
volt már mindenki a szintén nehéz iskolai fordulón. Egy utolsó ölelés a verseny
elõtt… és a tanulókat behívták a termekbe.
Mindenki törte a fejét, az ismerõsök
egymásra kacsingattak. Idegesítõ lapozgatás hallatszott. Mindenki próbált emlékezni a megoldási tervre, a tanárok biztatására. Feladatok hosszú sora állt elõttünk, gondolatok ezrei kavarogtak mindenki fejében. Ebben a fordulóban magyar és matematika volt. Kis szünet, tí-

Az utcákon járva sajnos többször
láthattunk olyan kutyákat, akik riadtan
szaladgálnak, szinte mindenkit megnéznek. Vajon miért? Ezek azok az
állatok, akiket valamilyen oknál fogva
gazdájuk kitett az utcára, vagy
elkóboroltak. Vajon mi lesz velük?
Sokan gondolunk sajnálattal rájuk, bár
ez nem sokat ér. Ez a téma minden
emberben különbözõ érzéseket vált ki.
Egyesek megetetik, mások megrugdossák õket. A hibás ez ügyben az a
kegyetlen szívû „gazdi”, aki annyi
veszélynek tette ki kutyáját. A sintérek
beviszik a jószágot a kórházba. Bezárják
egy ketrecbe, s ha nyolc nap elteltével
nem jön érte senki, sorsuk megpecsételõdött… Ez a rideg valóság. Ennek
azonban nem kéne így lennie, ugyanis
ha azok, akik szeretnének kutyust, nem
sok pénzért vennének, hanem az
Állatkórházból elhoznák õket, se gítenének rajtuk. Egy Élet függ tõlünk!
Ha segíteni akarnak ezeknek a kutyáknak, hívják ezt a telefonszámot: 430-611
(Állatkórház). Ha a helyi újság, illetve tv
indítana egy Gazdit keresünk rovatot, az
esélyt adna arra hogy a kutyusok gazdira
találjanak. Tegyenek tehát egy életért,
egy életért, ami mindenkinek csak
egyszer van.
Tóth Nikolett, Lastyák Adrienn,
Tóth Írisz (12 évesek)

zórai, majd minden kezdõdött elölrõl…
Ez a forduló könnyebb volt, vegyes felada tok kal. Aki kö rül né zett, min de nütt
izguló, töprengõ arcokat látott. Miután a
má so dik for du ló nak is vé ge lett, kb.
másfél órás szünet következett, és mindenki a tornaterem felé vette útját; elkezdõdött a legizgalmasabb dolog: az eredményhirdetés.
Kiosztották az emléklapokat, s a zsûri
elnök asszonya kihirdette az eredményt:
1I1. helyezett: Nagy Mihály, Hajós Alfréd Általános Iskola, II. helyezett: Hanák
Dorottya, szintén a Hajósból és az 1. helyezett: Kóti Dóra, megint csak a Hajós
Alfréd Általános Iskolából. Tanárainkkal
együtt úsztunk a boldogságban.
A verseny jó szervezésû, izgalmas és
tanulságos volt. A legnagyobb örömünk
azonban abból eredt, hogy a sok dolog
amit tanultunk, nem vész kárba.
Hanák Dorottya–Kóti Dóra

Hajós Alfréd Általános Iskola 4/b

MEGHÍVÓ

Mûvelõdési központ
Kortárs filmklub. Április 10. 19 óra: 2000
– ahogy én látom. Az élet könyve. Rendezte: Hal Hartley. Április 17. 19 óra: Õt is
anya szülte. Rendezte: Terry George.

GATE Live Music Pub
(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig). Április 7., péntek: hajnalig tar tó buli Crazy Téglával. Április 8.,
szom bat: Apok rif kocer t. A ze ne kar
Depeche Mode slágereket ad elõ. Hétfõnként: buli BanD.J.-vel, szerdánként: mulatság min den ki nek DJ Richardsonnal. A
szom ba ti kon cer tek után zúz da D.J.
Atkával. Ezenkívül pizzéria és sörözõ a hét
minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g
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Hegedüs Géza – Kónya Judit
Kecskeének.
Két és fél évezred drámatörténete

A szer zõk az elõszóban elhatárolják feldol go zan dó té má ju kat mind a szín ház tör ténettõl, mind az irodalomtör ténettõl,
jól le het el is me rik, hogy a drá má nak
mindkettõhöz szoros köze van; a dráma
irodalmi mûfaj, fõ ismér ve az elõadásra
va ló al kal mas ság. A kö tet mind a ko moly, mind a vi dám hang vé te lû drá ma
tör ténetét tárgyalja. Az áttekintés a görög tra gé di á val, ezen be lül a „kecs ke ének”, azaz „tragédia” ér telmezésével, a
dioniszi ünnepségek leírásával kezdõdik.
A második világháború utáni dráma áttekintésével zárul a kötet, melyet bibliográ fia, kro no ló gia és név mu ta tó tesz
használhatóbbá.
(Bp., 1999, Új Mandátum)
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Janikovszky Éva: Égigérõ fû

Vele mindig történt valami…
Nem újdonság, hogy Janikovszky Éva
meséi felnõttnek, gyereknek egyaránt
élvezetesek. A gyerekek bepillantanak a
történet során a felnõttek világába, gondolkodásába, a felnõttek pedig, ha figyelõn
olvasnak, kissé szakavatottabbakká válhatnak abban, hogy milyen is a gyerekek
észjárása.
Az Égigérõ fû címû kötet, az írónõ
könyveinek állandó illusztrátora, Réber
László mulatságos rajzaival, már nem az
elsõ kiadását éri meg, sõt, már film is
készült belõle. A változatos figurák, a
különös cselekmény, a sok-sok titok nem

csoda hogy alkalmasnak találtatott a
megfilmesítésre. Ami pedig megjósolható, hogy mint korábban, most is érdeklõdéssel olvashatja felnõtt és gyerek, ki
felidézve emlékeit, ki elõször találkozva
a történetben megjelenõ bûbájos régi
házzal, a sárga kövekkel kirakott udvarral, Dezsõ Dezsõvel, a lószerszám készítõvel, Kamilla kisasszonnyal, aki
zord, barátságtalan teremtésbõl egyszerre csak valóságos tündérré változik,
Bertamamával, a málnaszörpivó verseny
örökös gyõztesével és a többiekkel, de
persze elsõsorban Misuval, a kisfiúval,
akinek szemével látjuk mindezt.
- nád -

MEGHÍVÓ
Ancsel Éva
Összes bekezdése

Ancsel Éva gondolatait, aforizmáit, eddig
megjelent köteteinek anyagát tar talmazza
az Összes be kez dés cí mû mun ka. A
négy kötet anyagát lánya, Gimes Katalin
folyamatos sorszámozással rendezte ebbe a könyv be. A ró mai szá mok mel lett
arab meg fe le lõ ik is ol vas ha tók, meg könnyítve ezzel a kötetben való keresést.
„Különös sajátosságuk a bekezdéseknek,
hogy szin te ön ként kí nál ják az al kal mat
az egy szer meg fo gal ma zott, föl ve tett
gondolat, probléma, téma továbbgondolására, módosult for mában való megismétlésére, elmélyítésére, alaposabb körüljárására.”
(Bp., 1999, Kossuth)
Czakó Gábor
Aranykapu

A tör ténelmi regény I. András fia, Árpádhá zi
Sa la mon
ma gyar
ki rály
(1062–1074) éle té rõl szól. A kró ni kák
szerint a király 1087-ben szinte nyomtala nul el tûnt a vi lág sze me elõl. Ami kor
ve zek lõ szer ze tes ként Pólában föl buk kant, senki sem ismert rá, itt már csodaté võ erejéér t, gyógyítótudásáér t tisz tel ték. Föl di ma rad vá nyai a szé kes egy ház
Tóoltára alatt nyugszanak. Boldog Salamon király regényes élettör ténete példaér té kû le het min den „gon dol kod va élõ”
em ber szá má ra, még a hu szon egye dik
században is.
(Bp., 1999, Igen Kat. Kult. Egy.) g

A Juhász Gyula Városi Könyvtár szeretettel meghívja az érdeklõdõket április 10-én 18 órára, a
könyvtár olvasótermébe a „Befogad és kitaszít a világ” címû irodalmi estjére. François Villon verseit Mácsai Pál színmûvész és Huzella Péter zeneszerzõ-énekes adja elõ. Elhangzanak a Nagy
Testamentum kánonjai, balladái, valamint Villon legismer tebb költeményei Faludy György, József
Attila, Illyés Gyula, Mészöly Dezsõ és Szabó Lõrinc fordításában. Belépõdíj 400 és 200 forint. g

Április 6–12, 15:15

A tehetséges Mr. Ripley
Fsz.: Matt Damon, Gwyneth Paltrow
Április 6–12.,17:45, 20:00

A part
Fsz.: Leonardo Di Caprio

MOZI
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Anti Szabó János kiállítása

Pelék, denevérek, lápi póc
Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány
A
Körösfõi utcai alkotóházában március
25-én Muray Róbert festõ- és grafikusmûvész nyitotta meg Anti Szabó János
iparmûvész grafikai kiállítását.
A képeken a hazai tájat, a vidékünkön
ho nos nö vény- és ál lat vi lá got je le ní ti

meg nagy sze re tet tel a mû vész, akit a
megnyitó után kérdeztünk.
– Gyerekkorom óta érdekelnek a növények és az állatok. Annak idején gyakran el kí sér tem nagy apá mat, ami kor a
szõlõbe ment. Útközben mindig megmutat ta a kü lön fé le nö vé nye ket meg az

A lápi póc Anti Szabó János grafikáján

elénk kerülõ madarakat, és tanítgatott a
nevükre.
– Nem maradt titok, hogy közeli kapcsolatba került az élõvilággal, hiszen sokan a
Vörös könyvbõl ismerik a munkáit…
– A nyolcvanas években felkértek, hogy
vegyek részt a hazánk veszélyeztetett élõlényeit bemutató vörös könyv illusztrálásában. Nekem jutottak a pelék, a denevérek, a
kígyók és még sok egyéb érdekes jószág.
Nagyon élveztem ezt a munkát; vagy egy
évig jártam az állatkertbe, hogy a maguk
valóságában tanulmányozzam az állatokat.
– A hazai denevéreket nemigen tartják
fogságban…
– Ezeket a Természettudományi Múzeumban tanulmányoztam. Be kell vallanom, hogy addig nem valami sokat tudtam róluk, de ez a helyzet aztán szükségszerûen megváltozott. A preparátumok
segítségével alaposan meg kellett ismernem valamennyi hazai denevérfajt, hogy
ábrázolni tudjam õket.
– Az ábrázolandó állatok közül mit lehetett az állatkertben tanulmányozni?
– Többek között hosszabb idõt töltöttem
együtt a haragos siklóval, s külön miattam
fogtak valahol egy lápi pócot, hogy az akvárium elõtt ülve ismerkedjek vele. A lápi
póc vidáman úszkált elõttem föl s alá – én
meg próbáltam róla rajzokat készíteni.
Radó Gábor

A színház világnapján

A sors helyett képernyõ
Kapcsold ki a tévét! – hangzott el a felszólítás annak az elõadásnak a során, amelynek
megtekintésével Gödöllõn ünnepelték március 27-én a színházat szeretõk a színház
világnapját. (Úgy hírlik, jóval kevesebben
fértek be a nézõtérre, mint ahányan szerettek volna.)
A fõhõs megdöbben: kapcsolja ki? De hiszen éppen annak a lehetõsége elõtt áll,
hogy megnyerje a kvízjáték fõdíját. Nem
visszakozik – s ezáltal feltartóztathatatlanul
rohan a végzete felé.
Az Atlantisz Színház hozta el ismét a
mûvelõdési központba Vak meglátta, hogy
kiugrott címû elõadását, mellyel tavaly decemberben a XI. országos stúdiószínházi talál ko zón el nyer te Gödöllõ vá ros dí ját.
Szophoklész Oidipusz királyán alapul a játék, mint a színlapon olvasható, annak és a
társulat improvizációjának felhasználásával
írta Horgas Ádám.

Életünkön eluralkodott a televízió. Befolyásolja véleményünket, ízlésünket, hozzáigazítjuk mindennapjainkat, arról beszélgetünk, mit is láttunk benne. Ma már csak az
számít, csak azt tartjuk jelentõs személyiségnek, aki szerepel a képernyõn, õ, és senki más rajongásunk tárgya, azt pedig, hogy
mit vásároljunk, meghatározza a mûsorokat
egyre-másra megszakító reklám.
Ahogy az elõadás utáni közönségtalálkozón el is mondta Horgas Ádám, aki amellett, hogy írója, rendezõje is az elõadásnak:
mint a görög tragédiákban a sors, a végzet,
úgy irányítja manapság a tévé az életünket.
A görög drámák színpadán is megjelent a
nyilvánosság „a kar” képében, kézenfekvõ
volt tehát, hogy most a televízió vegye át a
mindent tudó, mindent látó, mindenbe beleavatkozó „kar” szerepét.
Hihetetlenül mulatságos – és találó – ,
ahogy megoldotta ezt az Atlantisz Színház.
Oidipusz valóságos tragédiájának egy-egy
fordulópontján berobban a színpadra egy
nagyhangú showman, nyomában viharosan
éneklõ, táncoló csapattal, villódznak a fények, csillognak a ruhák, az arc- és hajfesté-

sek, de megjelenik a negédes mosolyú, bólogató, megértõ mûsorvezetõ hölgy, vagy az
utcán boldog-boldogtalant gátlástalanul
megállító figura is. És persze nem maradnak el a csodásabbnál csodásabb termékeket kínáló reklámok.
Oidipusz rex – vagy ahogy egyszerûen
szólítják: Rexi – értetlenül, vagy örömmel,
vagy mégis megpróbálva felvenni a harcot,
sodródik az agyament tévés kavalkádban.
Egészen a végkifejletig.
Bûneire fény derült, bilincs kattant a
csuklójára. És amikor – mint az eredeti drámában is – megvakítja magát, s elmondja
híres zárszavát, már sehol az addigi harsány
világ. Néma kísérõjének társaságában csak
a vak jövendõmondó, Teiresziász maradt a
közelében, õ figyelmezteti: Kinek beszélsz?
Nincs itt senki.
Hátborzongató pillanat. A félhomályos,
néptelen színpadon csönd. A korábban
mindig annyi együttérzést mutató tömeg,
egyedei arcán a széles mûvigyorral, messze
jár. Élete drámájában mindenki egyedül
marad.
N. A.
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A Rákos mezejétõl a Tömõ térig

Az Ország háza
A Rákos mezejétõl Nagyszombatig, Soprontól Szegedig, Besztercebányától Ónodig
sokfelé ülésezett a rendi országgyûlés évszázadokon keresztül. A 18. századtól többnyire a Bécshez közeli Pozsonyban. Itt vetõdött fel elõször az a reformellenzéki indítvány, hogy a magyar törvényhozásnak a formálódó új fõvárosba, Pest-Budára kell költöznie, egy feladatához méltó, állandó épületbe. A reformkor évtizedei alatt öntudatra
ébredt nemzetnek már nagyon is szüksége volt arra, hogy a budai hegyen trónoló, magasodó királyi palota ellensúlyaként lent, a pesti Duna-parton az országlakosok önkormányzatának, demokratikus döntéseik meghozóinak: az Országnak is legyen Háza.

Az Országház 1900 körül

ben építészeti közhellyé vált ebben a korban. Sze ren csés ki vé tel nek szá mít e
historizáló eklektikán belül Steindl Imre
pompás Országháza. Külsejének stílusa
az 1830-as évek Angliájában kibontakozó
Gothic Revival (gó ti kus új já szü le tés)
irányzatához kötõdik, ebben a felfogásban született Ch. Barry és A. W. Pugin remekmûve, a londoni Parlament is.
Az építkezés 1885 októberében kezdõdött a Lipótvároshoz tartozó rakparti Tömõ téren, és tizenhét éven át átlag ezer
ember dolgozott a mû elkészültén. A kor
leg ha tal ma sabb be ru há zá sa volt ez, és
mivel lehetõség szerint minden részletét
magyar anyagból, magyar technikával,
magyar mesterekkel akarták elkészíttetni,
egész iparágakat lendített fel. Gigantikus
összegbe, a tervezett 18,5 millió helyett
38 millió aranykoronába került. Mintegy
176 000 köbméter földtömeget mozgattak meg, 40 millió téglát, több mint félmillió faragott követ építettek be.
Néhány imponáló számadat: az épület
268 mé ter hosszú, kö zé pen 123 mé ter
széles, a kupola tornyával 96 méter (utalva a millennium évére). 90 külsõ és 152
belsõ szobor díszíti. A belsõ díszítésnél

Fotó: archív

zernyolcszáznegyvenhárom szep temberében országgyûlési bizottság
vette kezébe a ház ügyét, és a Pest
városával folyó sikeres egyeztetõ tárgyalá sok de rûs ki lá tá sok kal ke cseg tet tek.
Klauzál Gábor, a késõbbi miniszter lelkesen jelenti: „hely lévén, az ige testté fog
válni”.
Ám a következõ évben kiírt tervpályá zat el bí rá lá sa egy re hú zó dott, s a
48/49-es kataklizmában a tervnek még a
reménye is elveszett, egészen a kiegyezésig. Amire végre törvény született az
or szág ház ról, már min den más volt,
mint évtizedekkel korábban, amikor elképzelték. A népképviselet és az annak
fe le lõs kor mány zás esz mé je egé szen
másképp csengett a század vége felé, a
dualizmus éveiben, mint reformkori születésekor.
Az 1882-ben kiírt újabb tervpályázatot
Steindl Imre (1839–1902) mûegyetemi
tanár nyerte meg. Nemzedéktársaihoz hasonlóan õ is az elmúlt korok stíluselemeibõl viszonylag szabadon – a modern technika segítségével – állította össze alkotásait. Ez a historizmus a felvilágosodás óta
hódított a mûvészetekben: elõbb az antik

E

Az Országház bokrétaünnepe 1894. május 5-én

gö rög–ró mai ele me ket új ra fo gal ma zó
klasszicizmus, majd a középkor formavilágát felelevenítõ romantika. A nagy stíluskorszakok keverésével kialakuló eklektika, tartalmát vesztve, a legtöbb eset-

Fotó: archív

alkalmazott 22–24 karátos arany összmennyisége mintegy 40 kilogramm. Az
épületnek 27 kapuja, belül 29 lépcsõháza, 13 személy- és teherliftje, mintegy
200 irodahelyisége van. Méretérõl fogal-
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MEGKÉRDEZTÜK

Látta már a koronát?
Klacsmann Dorottya

Igen, lát tam még a
múzeumban. Az Országházban még nem
volt rá alkalmam, de
kíváncsi vagyok, milyen helyre került az
ország jelképe.
Sárközi Ferenc

Lát tam már, és na gyon tetszett. Szívesen megnézném még
egyszer, csak a munkám és az idõm lefoglal. Elõbb-utóbb biztosan sort kerítek rá.
Baró Ferenc

Nem lát tam még,
mert az idõm nem
engedte. Sajnos több
fon tos té nye zõ is
akadályoz. Amint lehetõségem nyílik rá,
szívesen elmegyek.
Lázár Mihályné

Az Országház bokrétaünnepe 1894. május 5-én

mat adhat, hogy mintegy 50 ötemeletes
lakóház férne el a belsejében.
Fõhomlokzata a Duna felõli oldal, de
a hi va ta los fõ be já rat a Kos suth tér rõl
nyílik. A kritikusok máig felemlegetik,
hogy a tér és az Alkotmány utca hibás
el ren de zé se foly tán saj nos nem nyí lik
kellõen távoli, reprezentatív rátekintés,
perspektíva a megfelelõ városképi érvényesüléshez.
Az épü let szim met ri kus szer ke ze te
alapjában követi egy kétkamarás országgyû lés funk ci ó it. Akár a wa shing to ni
Capitolium esetében, itt is a törvényhozás egy-egy házát szolgálja az északi és
déli szárny (középen kiemelkedõ tetõvel
jelzett üléstermekkel), melyek között az
összekötõ kapcsot adja a hatalmas kupolacsarnok. Ennek mértani középpontjában helyezték el idén január 1-jén a koronázási jelvényeket, ahová a fõbejárat-

Fotó: archív

tól induló (96 fokú!) impozáns fõlépcsõ
vezet.
A XII. ka pu elõtt az óta min den nap
hosszú so rok áll nak. Mond ják, töb ben
látták a három hónap alatt, mint a megelõzõ húsz évben összesen.
(Liptovský)

Akik a koronát és az országházat meg
kívánják tekinteni, kérem, jelentkezzenek képviselõi titkárságomon. Tel.: (06
30) 990 7385, (06 1) 441 5138 (üzenetrögzítõ), fax: (06 1) 441 5158. Adják meg, mikor és hányan kívánnak
Pestre menni, ill. hol lehet õket visszahívni, hogy egyeztessük velük a részleteket. Szeretettel várok mindenkit.

Nem láttam. Viszont
ha kez de mé nye zés
in dul az út tal kap csolatban, akkor szíve sen részt ve szek
egy ilyen faj ta ren dezvényen.
Szabó Józsefné

Nem lát tam még.
Viszont egy ismerõsök kel kö zö sen jól
szervezett út keretében szívesen megtekinteném a koronát.

Rézhegyi Zsófi

Na gyon ré gen már
egyszer láttam, de az
új ki ál lí tá si he lyén
sajnos még nem volt
alkalmam, hogy megint megnézhessem
a koronaékszereket.

Gémesi György

országgyûlési képviselõ

Kép és szöveg: hacker
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Negyedik év a Zenemûvészeti Egyetemen

Zenevárból Zeneakadémia
erczenik Annát Gödöllõn már nagyon
H
sok helyen hallhattuk énekelni. Már
egészen fiatal korában kitûnt fantasztikus
énektehetségével. Megnyerte a Ki mit tud?ot, és most a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemre jár; operaénekes szeretne lenni.
– Mikor kezdtél el zenélni?
– Az Erkel Ferenc Általános Iskola zenei
tagozatára jártam. Második osztályos koromban a szüleim beirattak a zeneiskolába,
ahol hegedülni tanultam tíz éven keresztül
Wendler Magdi néninél. Már óvodáskoromban kezdtem ismerkedni a zenével, Ferenci
Anna néni zenevár foglalkozásain.
– Mikor lépett be az életedbe az éneklés
komolyabb szinten?
– Elsõs gimnazistaként kezdtem az éneklést. Kálny Zsuzsa néni, az énektanárnõ,
rendezett egy kamaraegyüttest, amely kísérte az énekeseket vizsga közben. Én is benne
voltam ebben a kis zenekarban, ahol az
énekléshez fûzõdõ érdeklõdésem egyre fokozódott. Megkértem édesanyámat, hogy
vigyen be Zsuzsa nénihez.
– Milyen versenyeken léptél föl legelõször?
– Kétévenként kerül megrendezésre az
Ádám Jenõ dalverseny. Egyéves ének tanulás után beneveztem erre a versenyre, ahol
16 évesen még nem nyertem semmit. 1996ban újra indultam ezen a versenyen, ahol az
én kategóriámban elsõ helyezést értem el.
Ezekután Zsuzsa néni beíratott a Ki mit
tud?-ra.

– Hogy érezted magad a Ki mit tud?-on?
– Igazából nem is gondoltam bele, hogy
ezt az egész ország nézi. Arra nem is számítottam, hogy megnyerem a saját kategóriámban a versenyt. A legvégére nagyon elfáradtam, mivel a felvételek elõtt kamerapróbára be kellett menni, ami több órán keresztül tartott. De mikor megtudtam, hogy nyertem, nagyon boldog voltam. A mexikói utazás is nagyon csodálatos volt.
– Hogyan telt az az idõ, amikor a zeneakadémiai felvételire készültél?
– Hátrányban voltam a zenemûvészeti
szakközepesekkel szemben, mivel õk a felvételi tárgyat meg tudták tanulni már iskolaidõben. Délelõtt bent voltam a gimnáziumban (a Török Ignác Gimnázium nyelvszakos osztályába jártam), majd délután mentem a zeneiskolába, ahol hegedültem, zongoráztam (mivel kötelezõ a Zeneakadémián
zongorából a felvételi). Mindennap volt
énekóra, zongorakíséret óra, és mindemellett NB2-es kosárcsapatban játszottam. Nagyon szerettem ezt az idõszakot.
– Most negyedéves vagy a Zeneakadémián. Miután befejezed az ötödik évet is, milyen szakon szeretnél tovább tanulni?
– A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen, a harmadik év után opera tanszakon
lehet tovább tanulni, de be is lehet fejezni az
öt alapévet. Én végig szeretném tanulni
még ezt a másfél évet, ami után, ha úgy
döntök, átmehetek erre az opera szakra.
– Hol lépsz legközelebb fel?

– A Zeneakadémián nagyon jó osztályba
kerültem. Minden szeptemberben bemutatunk egy tel jes ope rát. Elõ ad tuk már
Cimarosa Titkos házasságát, a Varázsfuvolát, és most készülünk Donizetti Szerelmi
bájital címû operájára, amiben én Adina
szerepét kaptam.
– Eszter, az ikertestvéred is zenél. Tervezitek, hogy többször fölléptek együtt?
– A Fiatal Mûvészek Egyesületét egyre
többször kérik föl városi ünnepségeken
való szereplésre. Tavaly márciusban énekeltük Eszterrel a Szabadság, szerelem címû duettet, amit eredetileg Koncz Zsuzsa
és Sass Sylvia énekel. Nagyon szeretek
Eszterrel együtt énekelni, és sokszor tervezzük, hogy közösen fellépünk. Õ csak
hob bi ból ze nél és éne kel, de jól szól
együtt a hangunk.
Máthé Ágnes

Gólyahír
Ebben az évben szerencsés volt a gólyák tavaszi vonulása. A hosszú úton
vél hetõen semmi sem hátráltatta a
madarakat, mivel a környékbeli gólyák
idõben, még március folyamán visszatértek fészkeikre. Elõször a hím érkezik: Gödöllõn, a Kisállat-tenyésztési
Kutatóintézet területén lévõ fészeknél
már ci us 23-án je lent meg. Né hány
nappal késõbb, 28-án feltûnt a párja is
– így most már semmi akadálya az ez
évi gólyaszaporulatnak. Képünkön:
miközben kipihenik a vonulás
fáradalmait, fészküket igazgatják a
gödöllõi gólyák
Fotó: Radó Gábor
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Állás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.:
415-660.
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si
szak mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas sportoktató, szakképesítéssel, középszintû angol nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf:
103.
g Fi a tal, gye rek sze re tõ ta nár nõ dél utá non ként gyer mekfelügyeletet, általános iskolások kor repetálását
vállalja. Tel.: 422-508.
g Fa ipa ri mun ká ra (gép mun ká ra is) 18-30 éves ko rig mun kást fel ve szek. Tel.: 421-188; (30) 9449976.
g Szá mí tó gé pes is me re tek kel és köz gaz da sá gi is ko la végzettséggel rendelkezõ 20-25 év közötti fér fi jelent ke zé sét vár juk olyan ál lás ra, aho vá szak tan fo lyam elvégzését elõsegítjük. Tel.: 430-660.
g Ru ha ipa ri tech ni kust ke re sünk, egye di nõi ru hák,
drapériák, függönyök minõségi szabásához, var rásához, a Gödöllõi Textilházba. Tel.: (30) 9461-807.
g Fel ve szünk víz ve ze ték sze re lõ és la ka tos szak munkást. Tel.: (30) 2409-305.
g Fel ve szünk an go lul tu dó, ok le ve les vil la mos mér nö köt, gyár tás elõ ké szí tõ osz tá lyunk ra, fej lesz tõ mér nöknek. Tel.: (30) 2409-305.
g Gödöllõ kör ze té bõl, vi lág hí rû be fek te tõ tár sa ság
vezetõi ambíciókkal rendelkezõ, 28 év feletti munkatár sa kat ke res. A ki vá lasz tás után ta nu lást, majd
munkalehetõséget kínálunk. Tel.: (30) 2132-628.
g Fes tõ - má zo ló - ta pé tá zót és gipsz kar ton sze re lõ ket felveszek. Kezdõ is lehet. Tel.: (20) 9785-501.
Ingatlan
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776
nm-es te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is
alkalmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Szép fek vé sû, meg oszt ha tó, 1440 nm-es te lek el adó Gödöllõn. Rajta bontásra érett házban, víz, villany, telefon van. Tel.: (18 óra után) 417-506.
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton, áp ri li si köl tö zés sel
eladó egy 56 nm-es, vízórás, IV. emeleti, erkélyes,
telefonos lakás. Iá.: 6,2 millió Ft. Tel.: (1) 407-4770.
g Ven nék Gödöllõn 1-3 szo bás, jó ál la po tú csa lá di
házat, vagy lakást (lehet épülõfélben is), 7 millió Ftig. Tel.: (1) 249-8103, vagy (30) 210-7323.
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 mil lió Ft. Ér dek lõd ni a hely szí nen, egész
nap.
g Gödöllõn, Al vé gen el adó 300 négy szög öles tel ken, 3 szintes családi ház. Tel.: 417-948, vagy (20)
9437-464.
g Gödöllõn köz mû ve sí tett, 860 nm épí té si te lek el adó. Tel.: 420-038.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz komfor tos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416803, 416-993, vagy (20) 9886-335.
g Gödöllõn 3,5 szo bás, szu te ré nes, ker tes csa lá di
házrész, fõútvonal mellett, sürgõsen eladó. Tel.: (813 óráig) 410-977, vagy (18 óra után) 420-571.
g 3 szo bás, 3 für dõ szo bás, kony há val, hal lal, 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)
9424-479.
g El adó 3 szin tes csa lá di ház, az Öreg he gyi út fe lé,
csendes, nyugodt kör nyezetben. Érd.: Gödöllõ, Kelemen L. u. 4. Tel.: 415-528 (16 óra után).
g El adó a Marikatelepen 1407 nm kert in gat lan. Víz
be ve zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban. Tel.:
420-669.
g El adó Gödöllõn a Ka zin czy la kó te le pen 2 szo bás,
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konvektoros, erkélyes elsõ emeleti lakás. Tel.: 415921.
g Sza bad ság té ri 2 szo bás örök la kás élet já ra dék ért
eladó. Ér ték fele készpénz+járadék. Tel.: 420-554
(6-8-ig).
g El adó Gödöllõ kül te rü le tén, Szárítópusztán 804
nm-es telek (zár tker t). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415078.
g Gödöllõn 4 éve épült csa lá di ház (4 szo bás, nap pa lis, 2 für dõ szo bás), alá pin céz ve, összközmûves
telken 15 millió Ft-ért eladó. Tel.: (30) 9406-009.
g Gödöllõn a Kos suth L. ut cá ban 62 nm-es, má so dik eme le ti 1+2 fél szo bás örök la kás el adó. Tel.:
430-607; (20) 3 23-9261.
g Kistarcsán a kór ház mel let ti tár sas ház ban el adó
egy teher mentes 76 nm-es, telefonos öröklakás +
pince + megkezdett beépítésû, különálló tetõtéri lakás. Tel.: (30) 2677-487.
g El adó Gödöllõn 1+2 fél szo bás 65 nm-es, er ké lyes, te le fo nos, ká bel té vés, ma gas föld szin ti la kás.
Tel.: 412-565, 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 Gödöllõ köz pont já ban 2,5 szo bás 6. eme le ti 2 er kélyes nagy konyhás, HBO, 76 nm-es lakás eladó.
Iá.: 8,3 millió Ft. Tel.: (20) 9593-777.
g Gödöllõ köz pont já ban, csa lá di ház jel le gû, kö zös
udvaros társasházban, utcafronti, 95 nm-es, 3 szobás, felújításra szoruló lakás, kocsibeállási lehetõséggel, kertrésszel eladó. Üzlet, iroda kialakítására
is alkalmas. Iá.: 9,3 millió Ft. Tel.: 413-564 (17 óra
után).
g Gödöllõn ke re sek 2 szo bás, gáz kon vek to ros la kást 3. eme le tig, azon na li kész pén zes fi ze tés sel.
Tel.: (57) 402-466; (30) 2065-211.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 + 3
félszobás, 82 nm-es, telefonos, kábeltévés lakás eladó. Ára: 12 millió Ft. Tel.: 412-275.
g El cse rél he tõ Gödöllõn, a Szabadka ut cá ban lé võ 2
szobás, konvektoros, vízórás, erkélyes, jó állapotú
lakás gödöllõi ker tes házra, ér tékegyeztetéssel. Tel.:
410-244 (munkaidõben); (20) 9715-383 (este).
g Ka zin czy kör úti 2 szo ba + ét ke zõs, er ké lyes, gáz konvektoros öröklakás eladó 6,5 millió Ft-ért. Felújítandó. Tel.: 411-470; (20) 9659-997 (napközben).
g El adó Gödöllõ ker t vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3
szo ba, össz kom for tos csa lá di ház, két
kocsibeállású garázzsal, felújításra szorul. Iá.: 18,5
millió Ft. Tel.: (17 óra után) 420-435.
g Egye te mi park er dõ nél 4 szo bás ház, szép kert tel
eladó. Lipcsey Ingatlaniroda Gödöllõ. Tel.: (30) 2482984.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban I. eme le ti, 62
nm-es, er ké lyes la kás el adó. Tel.: 411-179, vagy
(30) 9967-788.
g El adó Gödöllõn két szo bás, par ket tás, gáz fû té ses
örök la kás, tég la épü let ben. Tel.: 410-903 (18 óra
után).
g El adó Szá rí tó pusz ta kö ze lé ben 1 ha (igény ese tén
4 ha) szántó. Tel.: 410-903 (18 óra után).
g A Já nos u-ban 2 szo bás, kon vek to ros, par ket tás
la kás, tég la épü let ben el adó. Iá.: 7,4 mil lió Ft.
Lipcsey Ingatlaniroda Gödöllõ, Tel.: (30) 9144-174.
g 1 szo ba, össz kom for tos la kás, víz órás, te le fo nos,
Gödöllõ központjában eladó. (Csere is érdekel, a Palotaker ten, fsz, vagy I. emelet.) Tel.: 419-431.
g 1 +2 fél szo bás, 51 nm-es, III. eme le ti la ká so mat
elcserélem, 1 vagy 1,5 szobás (II emeletig), gázkonvek to ros la kás ra. Min den meg ol dás ér de kel. Tel.:
413-652.
g Gödöllõtõl 17 km-re, Hévízgyörkön, 210 nöl-es
telek eladó (víz, villany van). Tel.: (1) 2632-005.
g Szadán, 870 nm épí té si te lek el adó. Csa tor na, víz,
gáz, kis faház a telken. Tel.: 421-423.

Eladó Gödöllõn a Bocskay úton, 200 nöl telken lévõ, 3 szobás családi ház, alatta 5x5-ös garázzsal.
Tel.: 416-462.
g El adó a Já nos ut cai tég la épü let ben 2 szo bás, III.
emeleti, konvektoros lakás. Tel.: 412-115, vagy (20)
9313-879.
g El adó a Fá cán so ron, be ke rí tett kert ben lé võ, 6 la kásos téglaépületben, I. emeleti, 65 nm-es, konvektoros lakás. Iá.: 7,8 millió Ft. Tel.: 413-084.
g Gödöllõn a Ki rály u-ban épü lõ sor há zi ház, rész let fi ze tés sel el adó. Szocpol, ked vez mé nyes hi tel
igénybe vehetõ. Tel.: 422-453.
g A Pe res u-ban két la ká sos, 3-3 szo bás csa lá di
ház, külön bejárattal és mérõórákkal, ipari árammal,
186 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g A bel vá ros csen des ut cá já ban, 4 éve épült, igé nyesen felújított, egyedi fûtésû, 2,5 szobás, tágas
lakás eladó. Tel.: 422-453.
g Mo gyo ró don 200 nöl zárt ker ti in gat lan, 28 nm-es
fa ház zal, be ren de zé si tár gyak kal, vagy anél kül el adó. Tel.: 422-453.
g Épí té si tel ket, nya ra lót, gödöllõi la ká so kat, há za kat keresünk ügyfeleink részére, minden árkategóriában. Tel.: 422-453.
g El adó Gödöllõn a Feny ves ben, 220 nöl te lek, kis
faházzal. Víz, villany van. Iá.: 4,5 millió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó Gödöllõn egy han gu la tos, csen des ut cá ban,
3 szo bás, jó ál la pot ban lé võ, föld szin tes csa lá di
ház, 210 nöl-es telken. Iá.: 14 millió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, föld szin tes, 2,5 szo bás la kás. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Dó zsa György úton, 3 szo bás
lakás. Iá.: 8,3 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Dó zsa György úton, 4 la ká sos
társasházból egy 70 nm-es, 3 szobás, tégla építésû,
konvektoros lakás. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, kert vá rosi ré szen, na gyon jó ál la potban lévõ, földszintes családi ház, 150 nöl telken.
Iá.: 13,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Damjanich u-ban, 4600 nm-es
építési telek, lebontásra ítélt házzal. Villany, víz, gáz
van a telken. Iá.: 4,8 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Remsey kör úton, tég la épí té sû,
egye di fû té sû, 2 szin tes, nagy te ra szos, 3 szo bás,
tár sas há zi örök la kás. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton két szo bás, er ké lyes,
kon vek to ros la kás el adó, gyors köl tö zés sel. Tel.:
420-695 (hétköznap 18 óra után és hétvégén).
g El adom, vagy 1 szo bás gödöllõi la kás ra cse ré lem
Ba la ton tól és me leg vi zû gyógy für dõ tõl 15 km-re,
800 nöl pázsittal, szõlõvel, málnával, ribizlivel, gyümölcsfákkal beültetett 2 szoba - konyha - elõszoba,
istállós ingatlanomat. Tel.: 418-466.
g El adó 2 hek tár õszi bú za föld, 100 Ft/nm. (Ökör telek). Tel.: 418-754.
g Kar ta lon 3 szo bás, 2 elõ szo bás, nagy kony ha,
spejz, fürdõ, WC, pince, ker tes családi ház, központi fûtéses (szenes kazán + cirko), telefonos, melléképü le tek kel el adó, vagy gödöllõi 1 szo bás max. I.
eme le tig, la kás ra cse ré len dõ. Tel.: 410-878 (csak
esti órákban).
g 1 + 2 fél szo bás la kást ven nék, kész pénz fi ze tés sel. (Szõ lõ ut ca és kör nyé ke elõny ben).Tel.: (20)
9810-302.
g Gödöllõ csen des ré szén, 301 nöl köz mû ve sí tett,
panorámás építési telek eladó. Iá.: 4 millió Ft. Tel.:
(30) 2118-406.
g 300 ezer Ft. köz ve tí tõi ju ta lék! Gödöllõn az M3-as
fõút 31-es km-nél, 105 nm-es üzlet, 1543 nm-es telekkel sürgõsen eladó! Autószalonnak ideális. Tel.:
(20) 9570-766, vagy 418-751.
g A domonyvölgyi hor gász tó nál, víz par ti, hét vé gi
g
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telkek eladók. (Villany, víz és telefon bekötés megoldható.)Tel.: 411-439 (18-21 óra között).
g Gödöllõn a Blahai ré szen, Perczel Mór u-ban, 200
nöl-es, panorámás telek, szuterénszintig kész építménnyel eladó. Ára: 8 millió Ft. Tel.: 432-813.
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi
konvektoros lakásra cserélem. Tel.: (70) 2151-666,
vagy (70) 310-9515.
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban el adó III. eme le ti, fel újított, 64 nm-es, 2 szoba, étkezõs, konvektoros lakás. Tel.: (17 óra után) 411-462.
g Gödöllõn, köz mû ves ut cá ban épí té si tel kek el adók. Tel.: 421-101.
g Kistarcsán az Eperjesi la kó te le pen, II. eme le ti,
62,5 nm-es, 2 szobás, felújított lakás, új, beépített
kony ha bú tor ral el adó. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 470475. (este).
g Tura köz pont já ban, kb. 500 nöl közmûvesíthetõ,
bel te rü le ti, de me zõ gaz da sá gi lag is hasz no sít ha tó
telek eladó. Tel.: 466-432.
Albérlet
g Blaháné u. 246. sz. alatt ide á lis kör nye zet ben el sõ
osz tá lyú sa la kos te nisz pá lya bé rel he tõ. Tel.: 418879.
g Bú to ro zott, kon vek to ros, 1 szo bás la kás a vá ros központban szeptember 1-ig kiadó. Tel.: 416-593.
g Ke re sek 1,5 vagy 2 szo bás ki adó la kást, jú ni us 1tõl szep tem ber vé gé ig, 30 ezer Ft/hó + re zsi vel.
Tel.: 421-762.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bérbeadó vállalkozásnak, 370 nm-es, több helységbõl ál ló in gat lan, nagy par ko ló val. Tel.: 419-954
Startex Kft. (napközben)
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, igé nyes, bú to ro zatlan bérlemény irodának, lakásnak, hosszú távra
kiadó. Tel.: (30) 9617-621, vagy 417-388.
g Gödöllõn 2 szo bás, össz kom for tos, bel vá ro si la kás kiadó. Tel.: 400-951 (18 óra után).
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban ér té ke sí tés re al kal mas, nagy ud var kiadó. Ugya nitt bérbeadó 18 nm
iroda, 28 nm raktár, 25 nm pince. Tel.: (30) 9717337.
g 1,5-2 szo bás ki adó la kást vagy há zat ke re sünk.
Tel.: (20) 9894-511.
g Gödöllõn la ka tos és asz ta los te vé keny ség re al kal mas mûhely (gépekkel és szerszámokkal) olcsón kiadó. Tel.: (20) 9420-821, vagy 418-362.
Szolgáltatás
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés, vastag gombás köröm szakszerû kezelése és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Cso por tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel,
felnõtteknek tar tásjavító tor na, gyerekeknek csoportos gyógytestnevelés. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál (30) 9026-614, és Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as
telefonszámon.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)
meglepetések nélkül, garnciával. Bár mit, bár mikor,
bár hová. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitnes köz pont sza bad idõs sport prog ram
vezetõk (aerobic, jóga, tánc, stb.) jelentkezését várja. Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta ker t 2. III. eme let.
31. szám alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it
ked den és csü tör tö kön 8-13, szer dán és pén te ken13-19 és szombaton 8-13 óráig. Bejelentkezés a
417-729-es telefonon.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógy tor na, gyógymasszázs (ma gán ren de lés ke -

re té ben). Gödöllõ, SZTK 2-es ren de lõ in té zet föld szin ti 20-as szo ba. Be je lent ke zés: 414-068 vagy
(20) 9511-138.
g Vál la lom mo dern és an tik bú to rok át hú zá sát, ja ví tását, továbbá ajtó kárpitozását. Gar nitúra: 25 ezer
Ft + szövet, heverõ 7 ezer Ft + szövet, ajtó 16 ezer
Ft + anyag. (Nagy szövetválaszték.) Tel.: 485-239,
vagy (70) 311-1400.
g Éva koz me ti ka az Ádám u-ban. (Koz me ti ka, pe di kûr, ma ni kûr, fül be lö vés, Avon.) Hollósi Éva,
Gödöllõ, Ádám u. 4. Tel.: 416-487.
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lomtalanítás, terítés, távolsági fuvarok 12 tonnáig.
(szombat, vasár nap is!) Tel.: 430-206.
g Gipsz kar ton sze re lés, te tõ tér be épí tés, ál mennye zetek, rejtett világítás, stukkó díszítés elér hetõ áron.
Tel.: (20) 3387-365.
g A dé le lõt ti órák ban gyer mek fel ügye le tet, be teg ápolást és takarítást vállalok. Tel.: (30) 9142-400.
g Ta xi Gödöllõ - Bu da pest. Szimp la ta ri fá val. Tel.:
(30) 9962-856, vagy 416-399.
Adás-vétel
g Ké zi mun ka elõ nyo más, 2 so ros gé pi cak ko zás,
elõnyomott terítõk, hímzõfonal eladó. Tel.: 412-119.
g Ma gán gyûj tõ ke res ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze ket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 4057330, vagy (1) 409-4628.
g Szö võ szék, 75 cm szé les és kész rongy szõ nyeg
eladó. Tel.: (20) 9714-395.
g El adók: Baby Bell Cross nagy ke re kûm két fo ko zatban dönthetõ 16 ezer Ft-ért, Babito eser nyõ alakúra csukható fix háttámlás sportkocsi 7 ezer Ft-ért.
Mindkettõ kifogástalan, újszerû állapotban. Tel.: (30)
2023-195.
g P 166 MMX pro cesszor ra épü lõ mul ti mé di ás szá mítógép kiegészítõkkel eladó. Tel.: 410-903 (18 óra
után).
g Ré gi ebéd lõ bú tort ke re sek, le he tõ leg fel újí tás elõt ti állapotban. Tel.: (30) 9717-337.
g Hí zók el adók! Gödöllõ, Vak Bottyán út 5.
g El adó 3 éves Le hel Zanussi 300 l-es kom bi hû tõ szek rény, új sze rû ál la pot ban. Iá.: 40 ezer Ft. Tel.:
419-541.
g 60-65 kg-os sül dõk és ser té sek 240 Ft/kg-os
áron eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán út 5.
g El adó 2 sze mé lyes ki nyit ha tó ágy, 2 db fo tel lal,
valamint 1 db 120 l-es villanybojler. Tel.: (20) 3236793.
g 15 má zsa zab ol csón el adó, 2000 Ft/má zsa.
Gödöllõ, Arany János u. 6. Tel.: 418-754.
g El adó: 11 kg-os gáz pa lack, bú vár szi vattyú, 15 les há ti per me te zõ, mû anyag fó lia csö vek, PGL 4
olaj égõ, ön tött vas für dõ kád, víz szi vattyú hydroforral, au to ma ta kap cso ló val, 120 l-es mû anyag hordó. Tel.: 410-808.
g El adó: be ton ke ve rõ 160 l-es, hû tõ szek rény 162 les automata, gáztûzhely 4 égõfejes piezós, mosógép Evrika félautomata, kosárpalánk vasoszloppal,
fér fi ke rék pár, te tõ cso mag tar tó, P.B. pa lack. Tel.:
415-727.
g P.B. gáz ra át fo lyós gáz boj ler t ven nék. Tel.: (30)
9717-337.
g 600-as 22 cm szé les le mez ra di á tort ke re sek. Tel.:
(30) 9717-337.
g El adó egy zöld, mind két vé gén told ha tó, ágy ne mû tar tós gyer mek he ve rõ, egy szí nes át ala kít ha tó
kis ágy pe len ká zó val, szek rénnyel. Tel.: 419-377,
vagy (20) 3120-722.
g Parapet gáz kon vek tor t vá sá rol nék. Tel.: (30)
9717-337.
g Ré gi, nap pa li szo ba bú tort ke re sek, rossz ál la pot ban is. Tel.: (30) 9717-337.
g Fa ipa ri gé pek el adók: TF-900 asz ta li ma ró. BAS450 sza lag fû rész (mind két gép új sze rû, 1994-es

gyár tású) faeszterga és egyengetõ gyalu. Iá.: 600
ezer Ft. Tel.: (20) 9495-586.
g La kó kon té ner és rak tár nak ki ala kít ha tó kon té ner
eladó. 6m x 2,3 m-es. Cím: Gödöllõ, Röges u. 115.
Tel.: 465-417.
g Fi gye lem! Vál lal ko zá so mat tel jes be ren de zés sel,
pénz tár gép pel áru kész let tel (hasz nált gye rek ru ha)
családi okok miatt átadnám. Tel.:(60) 416-035.
Jármû
g Bon tott Polski Fi at 126-os, komp lett mo tor, se bességváltó és egyéb alkatrészek és tar tozékok eladók. Tel.: 414-241. Cím: Zsidai, Gödöllõ, Tisza u.
2.
g Bon tott Wart burg 353 1,5 év mû sza ki val, ko rá nak
meg fe le lõ ál la pot ban el adó. Iá.: 120 ezer Ft. Tel.:
416-993.
g El adó ETZ-125-ös mo tor ke rék pár jó ál la pot ban, új
gu mik kal, mû sza ki val, ETZ-250-es mo tor ke rék pár
meg kí mélt ál la pot ban, ke vés km-rel, mû sza ki val.
Tel.: 412-621.
g El adó VW Jetta 1800 ccm, ben zi nes, 1986-os,
mû sza ki 2000. no vem be rig. Vo nó ho rog, köz pon ti
zár. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: (20) 9753-928., vagy 415123.
g Su zu ki Swift 1.3 el adó. Há rom éves, 32e km, 5 aj tós, tür kiz, meg kí mélt, klí ma, kpzár, ri asz tó. Tel.:
20/966-5773
g Tra bant 1.1 1990. de cem be ri, 4 üte mû, új gu mik kal, al váz vé de lem mel, gyúj tás fel újí tás sal. Törzs könyv van. Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: (60) 416-035; 416451.
g 1998. feb ru á ri Seat Ibiza 1.0, 35 ezer km, té li gu mikkal, kitûnõ állapotban eladó. Tel.: (60) 416-035;
416-451.
g Tra bant Kom bi ‘87-es év já ra tú, el adó. Vizs ga,
zöldkár tya, 2002. márciusig. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.:
422-841.
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
Oktatás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz ok ta tás, ol vas mányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten, minden korosztálynak, egész nap. Fordítás. Tel.:
418-537.
Egyéb
Magánéleti, szerelmi gondjaira lelki tanácsadás. Ha
a jövõjére kíváncsi, tarot-kártyából megjósolom. Tel:
412-147.
g Nyolc hó na pos, törzs köny ve zett po in ter ku tya kö lyöknek gazdát keresünk. Tel.: 405-446.
g Egész ség ká ro sí tó föld su gár zá sok (Hartmann há ló, víz ér, érctelér) fel mé ré se és ár nyé ko lá sa
Gödöllõn. Szak ta nács adás, kút fú rá si hely ki je lö lés,
telekfelmérés. Tel.: 422-630.

Köszönetünket fejezzük ki mi mindazok nak, akik sze re tett fér jem és
édesapánk, Kõmûves Vilmos temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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– Színvonal – szépség – igényesség –

1/4-es CIB
FILM

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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CIB

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
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Gépjármû eredetiségvizsgáló
állomás Gödöllõn
A jogszabályokkal összefüggésben kötelezõ a gépjármûvek átírás elõtti eredetiségvizsgálata. Gödöllõn
mûködik a Harasztker Kft. üzemeltetésében az ország
egyik legelsõ bevizsgáló állomása. Külön gépkocsi
állásokon, kulturált ügyfélváróval állnak a gépkocsitulajdonosok rendelkezésére. A vizsgálati díjak az országos átlagnak felelnek meg. Ezen felül kérés esetén
ingyen adnak tájékoztatást a jármû általános
állapotáról, korábbi sérüléseirõl. A vizsgálat történhet
bejelentéssel, vagy a nagy kapacitásra való tekintettel
azonnal is. Lehetõség van a gépjármû kötelezõ
felelõsségbiztosítás megkötésére és az átírás ügyintézésének lebonyolítására! A telephelyen vállalják
továbbá gépjármûvek mûszaki vizsgára történõ
felkészítését és vizsgáztatását. Az állomás Gödöllõ
ismert helyén, az autópálya lejáratánál a KPM vizsgaállomás mellett található. A cég szeretettel várja az autósokat és a bevizsgáláson felül minden segítséget
megadnak gépkocsi vásárlás és mûszaki vizsgáztatás
esetén.
Cím: Gödöllõ, Haraszti út 5.
Tel: (28) 419-435, (20) 9360-380
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

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

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

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE
már Gödöllõn is!
SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ Z Á S

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.

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

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

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

Teremlabdarúgás

Folytatódik a fiatalok menetelése

A futballban nincs
igazság

Gödöllõi LC – Gyöngyösi AK 1:1 (1:1)
Gödöllõ, 200 nézõ
Vezette: Komjáti (Ágoston, Molnár)
GLC: Kiri – So mo gyi, Króner, Wendler,
Nádasdy – Labanics, Kecs ke mé ti,
Vidakovics – Kálmán, Kiss Z., Vízler (Zsoldos, 73 p.). Edzõ: Vörös István Attila.
Gólszerzõ: Vízler 13 p.
Ifjúsági mérkõzésen
GLC – Gyöngyösi AK 6:0 (1:0)
GLC: Lovas – Ocskay (Pintér T. 82 p.),
Cser nyák, Péter G. – Morár, Hovodzák,
Kovács M., Ökrös (Gémesi, 82 p.), Urbán
(Oldal, 72 p.) – Bar na, Csombor. Edzõ:
Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Csombor (3), Péter G., Kovács
M., Morár. Jó: Csombor (mezõny legjobbja), Hovodzák, Barna, Csernyák, Péter G.
Serdülõk
GLC-Pomáz 5:2 (2:2)
Gólszer zõk: Bar tók (4), Orbán
Körzeti serdülõ-elõkészítõ
GLC – Valkó 9:2

Három mérkõzésbõl két gyõzelem, egy
döntetlen, hét pont, 12:3-as gólkülönbség – ez városunk labdarúgó klubjának
hétvégi mérlege. A sort a serdülõk nyitot ták, akik vesz tett ál lás ból két szer
fordítva nyertek 5:2-re. Ezzel egyszerre bizonyították, hogy tehetségesek és
hogy a kel lõ lel ki erõ vel is ren del kez nek.
Az egy kor osz tállyal idõ seb bek nek
utób bi iga zo lá sá ra ez út tal nem volt
szük sé gük, ugya nis 6:0-s, meg gyõ zõ
különbségû sikert arattak a listavezetõ
ellen. Ha fejlõdésük töretlen marad és
meg kap ják a le he tõ sé get, idõ vel töb ben sok örö met sze rez het nek még a
gödöllõi szur ko lók nak a felnõttgárdában is.
A mostaniak dolgát nagyban nehezítette, hogy az éjszakai esõzés szinte játék ra (leg aláb bis lab da rú gás ra) al kal matlanná tette a pályát – igaz (kis iróniával), ezt már megszokhatták, hiszen
a há rom ko ráb bi ha zai meccsen sem
fogadta õket kegyeibe az idõjárás.

Az elsõ negyedórában bátrabban, táma dób ban is ját szot tak a kör nye ze tet
job ban is me rõ Kissék, sõt a tá ma dó
pontos átadásából csatártársa, Vízler a
ve ze tést is meg sze rez te csa pa tá nak.
So ká ig azon ban nem örül het tek az
elõny nek a gödöllõiek, mert egy bal
ol da li be adás aka dály ta la nul jut ha tott
el Csomóshoz, aki négy méterrõl nem
hibázott.
Ezu tán új ra ha zai hely ze tek kö vet keztek, hogy aztán a félidõ utolsó perceiben Kirinek kelljen bizonyítania. A
ka pus jól áll ta a sa rat (ezt most akár
szó szerint is lehet érteni), amikor pedig a 40. perc ben még is a há ló ba ke rült a labda, a partjelzõ lest jelzõ intése nyugtatta meg a GLC-szurkolókat.
Szünet után több mint 15 percet kellett várni az elsõ említésre méltó kapuralövésre. Kecs ke mé ti, a ka pus ál tal
hárított próbálkozását azután sûrûn követte a többi. Ezek közül Wendler távo li sza bad rú gá sa volt a leg ve szé lye sebb, melyet Somodi a kapufa alól tornázott ki. De volt két ügyes kísérlete a
Ceg léd rõl ket tõs iga zo lás sal ér ke zett
és mû tét utá ni lá ba do zá sát kö ve tõ en
ez út tal be mu tat ko zó Bo risz Vida kovicsnak is. Kál mán ol ló zá sa lát vá nyos volt, de nem eredményes, és sajnos Kiss fe je sei is csak a ka pu fa
közelébe, illetve a gólvonalig jutottak
el. A gyõzelemre törekvõ hazai játékosok igye ke ze tét jel zi az is, hogy hat
szögletük ellenében a vendégek egyet
sem végezhettek.
Mivel azonban ez a fölény a gólokban nem mutatkozott meg, az új szerelésben pompázó GLC-nek meg kellett
elégednie az egy ponttal.
A baj nok ság ban húsz mér kõ zés bõl
kilencet megynyerõ, nyolcszor döntetle nül ját szó és há rom ve re sé get szenvedõ gárda, így továbbra is megtartotta második helyét a tabellán, ám szombaton ki-ki meccs vár rá ennek megtartá sá ért a Ma gyar Ku pá ban a leg jobb
négy közé jutott Tápiószentmárton ellen (kezdés: ifjúsági 13 óra, felnõtt 15
óra).
Következõ hazai mérkõzés: április
16., if jú sá gi 13.30, fel nõtt 15.30 óra:
GLC-Újszász.

Az eredményre pillantva most talán
sokan legyintenek és azt mondják: „Már
megint!”. Pedig nem kellene! A Trident
FC csapata minden dicséretet meg érdemel a kis különbségû vereségért, és
fõleg a mutatott játékért. A gödöllõi
gárda ugyanis az élmezõnybe tartozó,
sõt feljutási álmokat dédelgetõ Hajdú
Volán vendége volt. A kelet-magyarországi kirándulást eddig kizárólag a
bajnoki listavezetõ FO-VA EX együttes
úszta meg verés nélkül, és nem sok
hiányzott hozzá, hogy Tóthék is így
tegyenek.
Az elsõ félidõben Kiss Richárd kétszer juttatta elõnyhöz csapatát, ám hiába védett ismét nagyszerûen Palocsay,
a Dúró ve zet te ha za i ak mind két szer
egyenlítettek, sõt – gödöllõi szempontból a legrosszabbkor – az utolsó percben a vezetést is átvették a hajdúságiak. Szünet után továbbra is a Trident
FC támadott, de a kapu elõtt mindig hibáztak egy kicsit az összpontosításban,
így góljaik számát nem növelték. Nem
úgy a Hajdú Volán, mely egyetlen kínálkozó lehetõségét kihasználta. Szûcs
öt másodpercen belül (!) adott, gólban
megnyilvánuló válasza újra visszahozta a reményt, ám ezen az estén Fortuna
asszony (hat kapufát lõttek a Gacsályitanítványok) és a hazai pálya elõnye is
a debreceniek mellett szólt.
Arra, hogy milyen nagy siker ez az
eredmény, jellemzõ, hogy Dúró József
is gratulált az ellenfélnek, sõt a hazai
edzõ is elismerte, hogy a Trident FC
játéka alapján minimum az egyik pontra rászolgált volna. A szurkolók pedig
arról beszéltek, hogy a Debrecenbõl
egyedüliként három ponttal távozó
FO-VA sem kerekedett annyira föléjük
helyzetek tekintetében, mint a mostani
vendégcsapat.

Tóth Márta

Martha

Hajdú Volán Milli – Trident FC
4:3 (3:2)
Debrecen, vezette: Jakkel, Horváth F.
Trident FC: Palocsay – Morvay, Csiszér,
Kiss R., Tóth L. Cserék: Nagy L.
Gólszerzõk: Kiss R. (2), Szûcs.
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HÍREK

Mezei futás

GEAC: ahogy mindig…

Pest megye szövetségi mezei futóbajnokságát Gödöllõn rendezték meg a hónap végén. A versenyen az eddigi legnagyobb létszám jelent meg, összesen
330-an vágtak neki a távnak a különbözõ korcsoportokban. Olyan egyesületek
is indultak, amelyek néhány évig nem
vettek részt, vagy most elõször álltak
rajthoz. A repülõtéren megrendezett
verseny egyben senior országos bajnokság is volt. Az ünnepélyes eredményhirdetést a GEAC sportcsarnokában tartották, ahol a szervezõk egy kiadós gulyáslevessel vendégelték meg a
versenyzõket, edzõket.

A gödöllõi színeket a GEAC és a Bocskai
SE képviselte. Felkészültségüket, tudásukat egyéni és csapatbajnoki címek és számos dobogós helyezés bizonyítja. A verseny gyõztesei általában olyan atléták lettek, akik országos viszonylatban is jegyzett
versenyzõk.
A hölgyek versenyében (4 km) Molnár
Márta bronzérmet szerzett. Az elsõ nyolcban hat gödöllõi végzett, így a csapatversenyben is a GEAC gyõzött. A juniorok
versenyét (3 km) Kis Gyöngyi nyerte, Pék
Andrea elõtt (mindkettõ GEAC), harmadik
helyen Rébb Anikó (Veresegyház) ért célba. Csapatban 1.GEAC, 2. Veresegyház.
Az ifi lányoknál a ceglédi Drobny Dóra
nyert, a serdülõknél Tokaji Blanka (Budaörs) bizonyult a legjobbnak. Második Erdélyi Zsófia, harmadik Dús Jetta (mindkettõ GEAC). Az ifi csapatban 3.GEAC, a
serdülõknél az elsõ két helyet a GEAC szerezte meg.
A serdülõ (85-ös) kétezres versenyben
Kelédi Katalin (Bocskai SE) gyõzött, harmadik a szintén bocskais Varga Ilona. A

Kosárlabda

csapatversenyben 1. Bocskai SE (Kelédi
Katalin, Varga Ilona, Palágyi Ildikó), 2.
GEAC (Sztarenszki Magdolna, Hüse Nikolett, Barkóczi Réka).
A serdülõ (86-os) 2 km-en Egri Eszter
(Budaörs) gyõzött, harmadik Guáry Alexandra (Bocskai SE). Csapatban 1. Bocskai SE (Guáry Alexandra, Reznák Alexa,
Paulusz Bogáta), 3. GEAC.
Gyermek (88-as) 1500 m-en 2. Danis
Dóra, 3. Sáfár Orsolya (mindkettõ GEAC),
csapatban elsõ a GEAC I-es csapata (Danis
Dóra, Sáfár Orsolya, Kovács Dorottya). A
89-es lányoknak versenyében 2. Benkó
Réka (GEAC), csapatban 2.GEAC I, 3.
GEAC II. A 90-es lányoknál Király Pálma
(GEAC) ezüst érmet szerzett, csapatban a
GEAC lett a bajnok.
A férfiak versenyében (7 km) Medgyes
Gábor (GEAC) harmadik lett, 4. Pintér István, 5. Dr.Sebestyén Zoltán, 6. Pecze Dániel. Csapatban a GEAC három csapata a
2-3-4. helyen végzett. Az ifik 4 00 méteres
versenyét Szüki Norbert (GEAC) nyerte,
harmadik Szántai Péter (GEAC). Csapatban elsõ GEAC (Szüki Norbert, Szántai
Péter, Kolesza Gergõ).
A serdülõ 87-es és 86-os fiúknál csapatban a GEAC csapata két második helyet
szerzett. A gyermek (88-as) 2 km-es versenyt Korányi Gergõ nyerte, Szibilla Balázs elõtt (mindkettõ GEAC). Csapatban az
elsõ két helyet a GEAC szerezte meg. A
89-esek versenyében Seregi Dávid harmadik lett. A gyermek 90-es születésûek között Szeleczki Alex (GEAC) volt a leggyor sabb. Má so dik a szin tén gödöllõi
Czindrity Attila. Csapatban 1. GEAC I,
harmadik GEAC II.
-szFotó: Balázs Gusztáv

A Református Líceum V. korcsopor tos nõi
csapata április 8-án, szombaton Salgótarjánban szerepel a diákolimpia országos területi versenyén. A tét az országos nyolcas
döntõbe jutás. A csapat legutóbbi mérkõzésén, Gödöllõn simán nyert a budaörsi gimnázium ellen (72:28). Az iskola kadett korosztályú csapatai közül a lányoknak nem
volt szerencséje, hiszen egy csoportba kerül tek a monori gim ná zi um mal, és az
legyõzte õket. A fiúknak az erõviszonyokat
ismer ve a megyei döntõben jó esélyük lehet
a vég sõ gyõ ze lem re és a to vább ju tás ra.
Szintén szombaton lép pályára a Hajós iskola II. korcsopor tos leány csapata a megyedöntõben. A mérkõzéseket Gödöllõn a Hajós
csarnokában játsszák 9.30-tól.
Partizánlabda

Az alsósoknak kiírt versenyre három iskola
ne ve zett. A fi úk nál dön tet len lett a
Damjanich – Petõfi meccs. Mivel a Szent
Imre csapatát minkét együttes legyõzte, a
pont kü lönb ség a Damjanich csa pa tá nak
kedvezett. 1. Damjanich, (Antal Balázs, Boros Zoltán, Bukovics Ádám, File Roland, Füle Sándor, Gyenes Kor nél, Hámos Tamás,
Janocha Márk, Kiss Attila, Linguár György,
Martinovics Márk, Molnár Dávid) felkészítõ:
Keresztesy István, Molnár Katalin. 2. Petõfi,
3. Szent Imre. A lányok versenyében a Petõfi iskola csapata mindkét mérkõzését nagy
különbséggel nyer te, a Damjanich pedig legyõzte a Szent Imrét. 1. Petõfi (Balássy Kinga, Berczel Nóra, Érsek Szilvia, Mázik Zsófia, Mihalecz Anett, Nagy Petra, Orosz Orsolya, Soós Bernadett, Szabadi Katalin, Váry
Han na, Váry Kin ga) fel ké szí tõ: Winhardt
Oszkár. 2. Damjanich, 3. Szent Imre.
szt
Pest Megyei Tájfutó Diákolimpia

Április 2-án a Damjanich János Általános Iskola a Pest Megyei Tájfutó Szövetség megbízásából a Háromhatár-hegyen rendezte meg
a megyei Diákolimpiát. A 60 fõs mezõnybõl
városunkat csak hatan képviselték, de a várakozásnak megfelelõen mindannyian dobogósok lettek, amivel kivívták az országos
döntõn való indulás jogát. Eredmények: F18 1. Harkányi Nán dor Pre mont rei Szent
Norbert Gimnázium. 3. Durján István Madách Imre Szakközép és Szakmunkásképzõ
Iskola. F-16 1. Harkányi Máté Premontrei
Szent Norbert Gimnázium. 3. Katona Zoltán
Török Ignác Gimnázium. F-10 2. Kinde Mátyás Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
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HÍREK

Röplabda

N-18 1. Ka to na Esz ter Pre mont rei Szent
Norbert Gimnázium
Kármán Katalin

A harmadik meccs dönt

Felhívás
Kedves Sportbarátok, Sportegyesületek! Ez év február elején vandálok felgyújtották a sportpályánkon lévõ rúdugró leérkezõ helyünket, amely (lakattal
le zárt kis ház ban volt) po rig égett a
bentlevõ ugrórudakkal együtt. A leérkezõ hely beszerzési ára 1.200.000 Ft, a
rudak darabja 80.000 Ft. Mivel kis, vidéki sportklub vagyunk, ennek pótlása
saját erõbõl lehetetlen. Két éve kezdtem fiatalokkal a rúdugrás oktatását, és
jelenleg 14-15 gyerek ugrik rendszeresen. Az 1999. évi országos korosztályos
ver se nye ken 4 ma gyar baj nok sá got
nyertünk, melyek közül figyelemre méltó az egyik 15 éves fiú 402 cm-es eredménye. Ezeket a 10-15 éves gyerekeket
az iskolai tanulmányaik Gödöllõhöz kötik, ez a brutális cselekmény szépen indu ló pá lya fu tá su kat tör he ti ket té, ha
nem sikerül pótolnunk a megsemmisült
sportfelszereléseket. Amennyiben van
módjuk rá, szívesen fogadnánk anyagi
segítségüket vagy használt rúdugró leérkezõ helyet, illetve bármilyen ugró rudat, amire nincs szükségük. A Gödöllõi
Sport ala pít vány
szám la szá ma:
10103836-05-705339-00000000.
Sportbaráti üdvözlettel:
Szörényi István rúdugró szakedzõ

Atlant Angyalföldi DRC – AGRC 1:3
(17, -21, -20, -15). AGRC: Pus kás,
Jaczkó, TÓTH ZS., SZENDRÕI, Ku rucz, GELLÉR KLÁRA. Csere: Boldizsár (libero), Gellér Katalin. Edzõ: Dobos Gábor
A nõi extra ligában a gödöllõi együttes
az 5-8. helyért játszhat. Az ellenfél a fiatal,
nagyon tehetséges játékosokból álló Angyalföld volt. Az elsõ mérkõzést a fõvárosban játszották. A hazai csapat kezdett
jobban, az elsõ szettet biztosan nyerték.
Ezután összekapta magát a gödöllõi csapat. Elõbb 9:6-ról fordított 12:13-ra, majd
a folytatásban tovább nõtt a különbség és
sikerült az egyenlítés. A harmadik játszmában már az AGRC irányította a játékot,
pillanatnyi esélyt sem adtak ellenfelüknek.
Jól mûködött a sánc, lelkesen, nagy akarással játszottak a lányok. A következõ
szettben tovább menetelt a vendégcsapat.
Az elején sikerült öt-hat pontos elõnyre
szert tenni, majd fokozatosan növelték a
különbséget. Végül teljesen megérdemelten nyerték meg az elsõ mérkõzést.

Sakk

Sikeres hétvége
XXI. Pest megyei Általános Iskolai és
Középiskolai egyéni és csapatverseny, 5.
forduló. A záró fordulón 13 GEAC fiatal
képviselte városunkat. Eredményeink önmagukért beszélnek: Reznák Attila egyéni
gyõzelme, összetett második helye, illetve
az 1-2 osztályosok mezõnyében elért csapat
összetett 3. hely a jövõre nézve biztató lehet. Az 5-8 osztályosok között a remek napot kifogó Bajnóczi Péter veretlenül, 1 pont
elõnnyel végzett az élen. Csapatban fölényes GEAC-siker született, míg összetettben, fél ponttal lemaradva Szentendrétõl, a
második helyet sikerült megszerezni.
Végeredmény: 1-2 osztály (30 induló):
Reznák Attila (Gödöllõi EAC) 6,5 pont, 2.

AGRC – Atlant Angyalföldi DRC 2:3
(-21, -16, 20, 20, -11). AGRC: Puskás,
Jaczkó, Tóth Zs., SZENDRÕI, Kurucz,
Gellér Klára. Csere: Boldizsár (libero),
Gellér Katalin, Szurkos, Tóth M., Árpás.
Edzõ: Dobos János.

Veress Sándor (BEAC) 5,5 pont, 3. Csathó
Lotti (Dunaújváros) 5,5 pont...további
gödöllõi eredmények: Romhányi Viktor,
Nagy Gergõ 3,5 pont. Csapat: 1. BEAC 14
pont, 2. GEAC (Reznák, Romhányi, Nagy)
13,5, 3. Szentendre 13,5 pont. Összetett
egyéni: 1. Prohászka Péter (Vác) 30,5, 2.
Reznák Attila (GEAC) 28 pont. Összetett
csapat: 1. BEAC 67 pont, 2. Vác 66,5 pont,
3. Gödöllõi EAC (Reznák, Romhányi,
Nagy) 56 pont.
3-4 osztály (22 induló): 1. Ignácz Mária
(Cse pel) 6,5 pont, 2. Bednay Ben ce
(BEAC) 6,5 pont, 3. Martin Béla (BEAC) 5
pont. Gödöllõi eredmények: Romhányi Botond, Tóth Bence 2,5 pont.
5-8 osztály (30 induló): 1. Bajnóczi Péter
(Gödöllõi EAC) 6 pont, Glász Attila (Tata)
5 pont, 3. Sipos Attila (Szentendre) 5 pont.
További gödöllõi eredmények: Rádóczki
Attila 5, Somodi Balázs 4,5, Som Lajos 3,5,

A második mérkõzésen, a Török Ignác
Gimnázium termében a lelkes buzdítás
ellenére a fõvárosi együttes nyerte az elsõ szettet. Pedig 4:1-re, 8:7-re és 17:15re is vezetett az AGRC együttese. Húsznál egyenlõ volt az állás, de a befejezés a
vendégeknek sikerült jobban. A folytatásban jött a hideg zuhany. Az angyalföldi lányok rögtön magukhoz ragadták a
kezdeményezést és végig vezetve biztosan nyerték a második játszmát. Nem segítettek az idõkérések és a cserék sem.
Elúszni látszott a mérkõzés, amikor
beindult a hazai csapat. A jó kezdés után
egyre nõtt a különbség a két csapat között. Sajnos hat-hét pontos vezetésrõl feljött 21:20-ra a vendég együttes. A vége
azonban a Gödöllõnek sikerült jobban és
kettõ-egyre szépítettek. A negyedik szettben na gyon jól in dult min den (10:2,
14:5). Az ellenfél megpróbálkozott a felzárkózással, de nem került hét pontnál
közelebb. Így kellett volna eddig is játszani, jegyezték meg a szurkolók. Kettõkettes állás és a feljavult játék után mindenki hazai gyõzelmet várt. Öt-ötig tartott a lendület, ám utána az Angyalföld
átvette az irányítást, pontosabban játszottak és megnyerték a mérkõzést.
A harmadik, döntõ meccset lapzártánk
után Budapesten játszották.
-tamás-

Takács Pál 2,5 pont, Háfra Orsolya 2 pont
(Orsi ezzel a lányok mezõnyében a 3. helyen végzett). Csapat: 1. GEAC (Bajnóczi,
Rádóczki, Somodi) 15,5 pont. Összetett
csapat: 1. Szentendre 71,5 pont, 2. GEAC
71 pont.
A középiskolások mezõnyében Szádvári
László az értékes 4. helyet szerezte meg.
NB I/B 11. forduló, Gödöllõi EAC –
Edelényi VSE 6,5:5,5. Gyõzött: Karácsony, Veréb, Ruttkay, Somodi. Döntetlen: Kubacsny, Hardicsay, Bakó, Nagyajtai, Tímár. Vesztett: Sleisz, Harmatosi,
Török.
NB II 11. forduló, Gödöllõi EAC II –
Tabán 4:8. Gyõzött: Sillye, Bajnóczi, Borsos. Döntetlen: Dr. Tallós, Koczó. Vesztett:
Tóth, Bándy, Romhányi, Benyó, Németh,
Dr. Farkas J., Rigó.
Tímár Zsolt
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REJTVÉNY

Bízunk benne, hogy máig érvényesek József Attila szavai:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
április 11-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 11. szám rejtvényének megfejtése:
„Hóval jött ez a március / Cinkéink berekedtek, / Nagy marha szelek verekedtek.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait
nyer ték: Baróti Miklós, Kazinczy körút 21.
I/6. (1000 Ft).; Záhonyi András, Szt. János u. 8/b. (600 Ft).; Batta Mihályné,
Szõlõ u. 14. (500 Ft).; Kommár Ferenc,
Szabadka u. 4/a. II/8. (400 Ft).
A Varga Galéria ajándékát nyer ték: Hernyik
Bernadett, Ambrus Zoltán köz 9. II/9.; Dóka Róza, Palotakert 8. VI/4. g
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