GÖDÖLLÕI

szolgálat
Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Lokálpatrióta hetilap • IX. évfolyam 14. szám • 2000. április 13.

Fotó: Magyar Bertalan

Tavaszi Hadjárat 2000 – Égõ narancsfák illatának emléke
Fenséges díszletek közt, korhû jelmezekben, nagy idõkre emlékezve. Katona Tamás történész ünnepi beszédét hallgatva immár nem a lexikoncikkek száraz szavai, nem az egykorú képek diadalmas, vagy éppen halálba merevedõ
alakjai kísértettek közöttünk; de Damjanich, aki a csata, az út porát szívesen és bõségesen öblítette le a gödöllõi kastély borával is; de Kossuth, aki az ország ügyében-bajában fáradozván, a pillanat nagyszerûségének is hódolt, és
Görgeynek ajándékozta ezt a kastélyt; de Görgey, a (bár késõbb elátkozott) diadalmas vezér, aki nem fogadta el. De a
sereg: a magyar, tót, lengyel, rác közkatonák, honvédek, huszárok, szegénylegények, (ma: Nagy-) Magyarország kis
katonái, akik a kertben táboroztak, vagy épp az ispotállyá lett díszes termek valamelyikében feküdtek sebeikkel. És
egy édes, fûszeres illat – a jelen, tán boldogabb, de mindenképpen békésebb idõben milyen furcsa még elképzelni is:
az Orangerie narancsfái, kondérok alatt égõ, olajos hasábjainak füstje.
2. oldal
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Égõ narancsfák illat

Idén is gyõztünk Isaszegen. Vér is folyt, ami elõfordul a harci játékokon. A lengyel légió
Fotó: Zebegnyei Károly
katonájának ütõeres vérzését a mentõk látták el

Tavaszi hadjárat 2000
Az egy évtizede megszokott módon, a
magyar katonai hagyományõrzõ egyesületek részvételével, idén is történelmi lovastúra járta be az 1849-i, dicsõséges tavaszi hadjárat csatatereit. Április 6-án Isaszegen „vívták meg” újra a
csatát a korabeli egyenruhákba öltözött huszárok, honvédek, tüzérek. A
község ünnepi megemlékezéssel adózott a hõsök emlékének, amelyen, mint
fõvédnök, részt vett Gémesi György
országgyûlési képviselõ is. A lovastúra
résztvevõi 7-én, pénteken délelõtt érkeztek meg Gödöllõre. A kastély udvarán megrendezett ünnepi mûsorban
Six Edit alpolgármester köszöntötte
õket és a helyi vendégeket, majd a Fix
Stimm muzsikájára járták a gödöllõi
néptáncosok. Katona Tamás történész
emlékezett a rég- és a közelmúlt eseményeire. A mûsor végeztével az ünneplõk a temetõbe vonultak, ahol Varga Ferenc, a Petõfi iskola igazgatójának beszéde után a helyi szervezetekkel együtt megkoszorúzták az isaszegi
csata Gödöllõn elhunyt hõseinek emlékmûvét. Ezután a blahai napközis táborban ebédeltek, és megpihenvén tovább vonultak, Vácra.

Bizony, szépek voltak a huszárok, ahogy
szabadcsapat elõvédjük mögött, hosszú libasorban közeledtek Isaszeg felõl pénteken délelõtt. Közeledtükre Gödöllõ határán lóra kaptak, és a folytonos autózúgástól már nyugtalan paripáikon alakzatba
rendezõdtek a háromszínû meg a pelikános zászló alatt Gödöllõ lovasai; valószínûleg mint egykoron – az autózúgást és a
rendõri biztosítást leszámítva – fogadták
a csatából jövõ marcona hadfiakat, beve-

A temetõben az egykori harcolók mai utódai, õse
fejet a halott hõsök elõtt

Közélet • 3

Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 13.

tának emléke
A zászló

Fotó: Radó Gábor

zették õket a városba. A kastély udvarán
kisiskolások csodálták meg a színpompás
menetet, de aztán a duda édesbús hangjára szlovák, magyar táncot lejtõ kortársaikat nézték, meg a nagyobbakat, akik egy
kevésbé rég letûnt kor ruháiban járták a
táncot. Sajnos, mármint az, hogy letûnt az
a kor. Mint Six Edit al pol gár mes ter
mondta köszöntõjében: ezért örül a sok
gyereknek a kastély udvarán.
Fenséges díszletek közt, korhû jelmezekben, nagy idõkre emlékezve. Ebbe a
képbe lehelt életet Katona Tamás történész. Ünnepi beszédét hallgatva immár
Folytatás a 4. oldalon

eik egyenruhájában, a „civilekkel” együtt hajtanak
Fotó: Magyar Bertalan

Megérkeznek Gödöllõre a huszárok. A város határában a Gödöllõi Lovas Sport- és
Hagyományõrzõ Egyesület lovasai várták õket
Fotó: Magyar Bertalan
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Folytatás a 3. oldalról

nem a lexikoncikkek száraz szavai, nem
az egykorú képek diadalmas, vagy éppen
halálba merevedõ alakjai kísértettek közöttünk; de Damjanich, aki a csata, az út
porát szívesen és bõségesen öblítette le a
gödöllõi kastély borával is; de Kossuth,
aki az ország ügyében-bajában fáradozván, a pillanat nagyszerûségének is hódolt, és Görgeynek ajándékozta ezt a kastélyt; de Görgey, a (bár késõbb elátkozott)
diadalmas vezér, aki nem fogadta el. De a
sereg: a magyar, tót, lengyel, rác közkatonák, honvédek, huszárok, szegénylegények (ma: Nagy-) Magyarország kis katonái, akik a kertben táboroztak, vagy épp a
díszes termek valamelyikében feküdtek
sebeikkel. És egy édes, fûszeres illat – a
jelen, tán boldogabb, de mindenképpen
békésebb idõben milyen furcsa még elképzelni is: az Orangerie narancsfái, kon-

Másfajta hagyomány: a színpadon Iglói Éva tanítványai

Fotó: Zebegnyei Károly

amatõrnek”, vagy más módon kell megszervezni tevékenységüket, éppen a cél
érdekében. Csak egyre nem gondol: hogy
abbahagyja.
A sereg aztán elvonult Vác felé. Jövõre
is várjuk õket; biztosan jönnek is. Mert
már csak rajtunk áll, büszkék vagyunk-e

Egy hõs unokája

A nemzet és a város lobogója alatt. A gödöllõi lovasok vezették a hagyományõrzõket az
Fotó: Magyar Bertalan
ünnepi megemlékezés színhelyeire

dérok alatt égõ, olajos hasábjainak füstje.
És a majd másfél szá zad el múl tá val
történtekrõl is megemlékezett a szónok: a
nyolcvanas évekrõl, amikor hosszú idõ
után elõször láthattunk huszáregyenruhát
március 15-én; az elsõ kevesekrõl, akik
„kis, rossz lovakon” elindultak a hõsök
nyomában; és a jelen, amikor egyre többen vannak ezek a kevesek.
Egyikükkel, Ézsiás Vencellel a napközis táborban, pásztortarhonya mellett beszéltünk arról, milyenek egy mai huszár
hétköznapjai. Nagy-kifent bajuszú, kerek
arcú magyar ember õ Jászfényszaruból;

civilben paraszt, amint büszkén mondja.
A hadjáratot nyolcéves fiával járja végig,
a gyerek idén elõször van vele; a mama
még most is korainak tartotta ezt, de aztán gyõztek a férfiak. Egyenruháját varratta, a teljes felszerelés vagy félmillióba
ke rül. Szív vel-lé lek kel õr zi a ha gyo mányt csapatával, képezi magát, számon
tartja a többi katonai hagyományõrzõk
tevékenységét. De, mint mondja, minél
jobban csinálják a hagyományõrzõk ezt a
szép tevékenységet, az annál több idõbe
és pénzbe kerül; ma már azon kell gondolkodniuk, megmaradhatnak-e „lelkes

A kilencvenesztendõs dr. Bácskai Árpád nagyapja, Dolfin Antal síremléke
mellõl figyeli a szabadságharc emlékmûvénél tiszteletadást teljesítõ huszárokat. Dolfin Antal (1824–1915) a honvédsereg katonájaként sebesült meg
az isaszegi csatában. A világosi fegyverletétel után Kufsteinben raboskodott, késõbb Gödöllõn lett fõállatorvos
Fotó: Radó Gábor
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MEGKÉRDEZTÜK

Örül, hogy ideért a csatorna?
Kiss Katalin

Ha nem jár felfordulással, nosza rajta. Remélem, ez a zavar a közlekedésben csak átmeneti
lesz. A csatorna manapság már követelmény a
lakott területeken.
Nyikes Mihály

Jön a csatorna!
Elkezdõdtek a csatornázás 2000. évi munkálatai. Jelenleg az Alvégben: az Isaszegi úton
(képünk) és a Kõrösi Csoma utcában készülnek az alépítmények. Egy közeli számunkban
részletesen beszámolunk az idénre tervezett csatornafejlesztésrõl.
Fotó: Balázs Gusztáv

A régiós gondolkodás a cél

A megjelenteket Six Edit alpolgármester
köszöntötte, aki röviden ismertette a közalapítvány létrehozásának célját, majd átadta a szót Dr. Szabadfalvi Andrásnak, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatójának, aki elõadásában elmondta:
A múlt év végén fogadta el az önkormányzat azt az egészségügyi fejlesztési koncepciót, mely Gödöllõ és térsége egészségügyi helyzetét elemzi, a közeljövõ feladatait
igyekszik elõirányozni. A riasztó adatok arra
utalnak, hogy a lakosság egészségi állapota
egyre romlik. Sürgõs beavatkozásra van
szükség ahhoz, hogy ez a folyamat lelassuljon. Legfontosabb a szûrõvizsgálatok során
kiszûrt hat leggyakoribb megbetegedés és
rizikócsoport gondozásba vétele. A lakossági szûrõvizsgálat már megkezdõdött.
A Primavera Alapítvány segítségével
3400 nõ mammográfiás szûrését sikerült
megvalósítani, A szûrés során 32 esetben
találtak daganatot. Ez is arra utal, hogy településünkön nagyon magas a nõi populációnál az emlõrák veszélye A korai felismerés

Dézényi Béláné

Kicsi a nyugdíjam, már
nem is biztos, hogy ki
tudom használni az ilyen
fej lesz té se ket. Megint
fel túr nak min dent, és
nem lesz meg fe le lõ en
rendberakva az utca.

Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány:

Április 4-én délelõtt 9 órai kezdettel a Városháza nagytermébe hívták meg a környékbeli települések polgármestereit az
alakuló Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány bemutatására.

Nyu god tan csi nál ják,
nor má lis do log. Már
elõbb kel lett vol na. A
talajszennye zé s csök kenni fog, ha megszûnnek az emésztõk; így a
természetet is kíméljük.

lehetõvé tette, hogy ne kerüljön sor amputációra, és jobbak lettek a gyógyulási esélyek
is. Hasonlóan jó eredménnyel járt a nemrég
be fe je zõ dött bõrgyógy ásza ti szû rés is,
melynek során számos gombás megbetegedést, sõt néhány esetben kezdeti stádiumban lévõ bõrdaganatot is sikerült kiszûrni
Nagy sikert aratott városunkban az ún. menedzserszûrés, amit elsõsorban az önkormányzati dolgozók vehettek igénybe Itt is
számos szívpanaszt, egyéb belgyógyászati
rendellenességet találtak az orvosok
A betegségek felismerése és kiszûrése elsõsorban a háziorvosokra hárul, mindez
azonban nem mûködik megfelelõ intézményi háttér, mûszerek, konzílium nélkül. A
háború elõtti „Gödöllõi mintajárás” példáját
figyelembe véve – amely európai szintû,
profilaxisra épülõ modell volt – Gödöllõ
önkormányzata azt tervezte, hogy létrehozza a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványt , amihez alapító tagként várják a
környezõ települések csatlakozását. A közalapítvány lehetõvé teszi olyan költséges
mûszerek beszerzését, melyek a betegségek
korai felfedezésével javítják a környékbeli.
lakosság életkilátásait” A korai stádiumban
lévõ betegségek gyógyítása pedig kevésbé
költséges, mint a hagyományos kezelés”
Szauzer Ildikó

Volentics Ferernc

Mindenféle viszonylatban csak örül he tünk,
annak, hogy a város a
fejlesztést el tudja végezni, mert, amennyire
lehet, óvni kell környezetünket.
Vidák János

A kis nyug dí jam mi att
én nem tudom beköttetni. Sajnos, a lakásom is
úgy he lyez ke dik el,
hogy nagy tor túra lenne
ez a rákötés. Különben
jó dolognak tar tom.
Csenteri Jánosné

Nem megfelelõek a rekonstrukciós munkálatok. Nem tudjuk, meddig
fog tar tani ez az állapot.
Amikor elkészül, remélem minden jobb lesz,
és tényleg élvezhetjük.
Kép és szöveg:
hacker
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Tábla
a vendégeknek

Levélváltás

A Fõ tér nyomán
A közelmúltban városunkat mutatta
be a Magyar Televízió Fõ tér címû mûsora. Hogy jól, arra bizonyíték: még
azokat is meghatották a mûsor egyes
részletei, akiknek nem újság, amit a
képernyõn láttak. Ebbõl az érzésbõl
született az alábbi levélváltás:

Most már véletlenül sem tévedhet el a városunkba látogató vendég: a Gödöllõ és
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület
könnyen áttekinthetõ információs táblákat helyezett el városunk forgalmasabb
Fotó: Radó Gábor
pontjain.

PIAC
Termény

„Tisz telt Pol gár mes ter Úr! Nagy örö mömre szolgált a március 12-én a Fõ tér
címû tévéadásban bemutatott ismertetõ
Gödöllõ vá ros ról. Saj ná lom, hogy a
Gödöllõi me zõ gaz da sá gi Esz köz és
Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeum építése, létesítése, mû kö dé se so rán Ön nel
nem találkozhattam.
Elszoruló szívvel, egy kicsit büszkén
is néztem a múzeumról szóló összeállítást. Jó ér zés, hogy mun ka tár sa im mal
együtt, ennyi vel hoz zá já rul hat tunk
Gödöllõ város hazai és nemzetközi hírnevének gyarapításához. Kiváló tisztelettel és nagyrabecsüléssel üdvözli Önt és
Gödöllõ város polgárait.
Dr. Pálfi György

a szakmúzeum ny. igazgatója
Szeged, Zrínyi u. 5.”

Önkéntesek Tiszadobon
Gödöllõ

Vác

Burgonya (Ft/kg)
44
Sárgarépa (Ft/kg)
98
Fehérrépa (Ft/kg)
580
Zeller (Ft/kg)
280
Fejes káposzta (Ft/kg)
68
Kelkáposzta (Ft/kg)
148
Vöröskáposzta
98
Saláta (Ft/fej)
78
Retek (Ft/csomó)
58
Új karalábé (Ft/db)
98
Hagyma (Ft/kg)
70
Zöldpaprika (Ft/db)
40
Alma (Ft/kg)
80-148
Narancs (Ft/kg)
110-148
Kiwi (Ft/tálca)
220
Banán (Ft/kg)
168-198
Citrom (Ft/kg)
220
Kör te (Ft/kg)
350
Tojás (Ft/db)
14-18
Virágméz (Ft/kg)
670
Akácméz (Ft/kg)
880

48-60
98
360-400
250
65-80
70-100
130
40
120
60-75
45-55
98-140
80-120
180-220
148-200
198
278-398
13-15
600-700
750-880

Gödöllõiek a gáton
Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy
másnap, április 12-én hajnalban egy
au tó busz nyi
ön kén tes
in dul
Tiszadobra, hogy segítséget nyújtson
a gá ta kon. Ha lász Le ven te ön kor mányzati képviselõt, a csoport szervezõjét telefonon értük el.

– Eredetileg néhány nappal késõbb akartunk Tiszadobra utazni, az ottaniak azonban azt kérték, hogy holnapra menjünk.
A helyi lakosok ugyanis már teljesen kimerültek; számukra segítséget jelent, ha

„Tisztelt Dr. Pálfi György Úr! Köszönöm le ve lét, amely ben be szá mol az
MTV 2000. március 12-én vetített Fõtér
címû mûsorában látott riportról. Örülök
annak, hogy a mûsornak sikerült bemutatnia Gödöllõt olyan kulturális és turiszti kai cent rum ként, ami lyen va ló já ban.
Ebben a képben elõkelõ helyet foglal el
az 1988-ban megnyitott Gödöllõi Mezõgaz da sá gi Esz köz- és Gépfejlõ déstör téneti Szakmúzeum, amelyet az Ön vezetésével állítottak össze. Engedje meg,
hogy e mûsor kapcsán én is kifejezzem
elismerésemet ahhoz a tevékenységhez,
amit munkatársaiva1 véghezvittek. Tevékenységük eredményeként Gödöllõ múzeumi bemutatóhelyei nem csak számban
nö ve ked tek,
ha nem
szakmuzeológiai, turisztikai szempontból nézve is színesedtek, változatosabbá
váltak.
Én büszke vagyok erre a helyzetre, amiben a gépmúzeum is elfoglalhatta a maga
intézményi helyét. A Királyi Kastély, a
felújított és nemrég átadott Gödöllõi Városi Múzeum kiállításain túl, a város olyan
tárgyi értékei is bemutathatók, amelyek
nemzeti és egyetemes kulturális értékek,
mûszaki emlékek és ipari mûemlékek. E
bemutatók és kiállítások, kultúraközvetítõ
hatásuk és fejlõdéstörténeti értékük mellett, városunk hírnevét és elismertségét is
növelik. Õszinte tisztelettel:

egy nap ra le vált juk õket a gá ta kon.
Egyben tájékozódhatunk is, miben
tudnánk még segíteni.
– Kikbõl áll a csapat?
– Gödöllõi középiskolások, pedagógusok, VÜSZI-dolgozók – valamennyien
önkéntesek.
– Az utazás költségeit ki biztosítja?
– Gödöllõ városa és a Volán; fele-fele
arányban. Az úti elemózsiát a Kalória
Kht.-tól kapjuk, a polgári védelem gumicsizmákkal, vízálló öltözettel és lapátokkal sze rel fel ben nün ket. Már haj na li
négy órakor elindulunk és este kilenc óra
után érkezünk.
(Helyszíni beszámolónkat következõ
számunkban közöljük.)
R. G.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Április 17–24: Kígyó Gyógyszertár
Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

Április 15–16. Dr. Mohai Imre, Veresegyház, Bánóczi u. 2. Tel.: (30) 9531-242
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HÍREK

Felhívás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2000. április 21-én a Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján személyazonosító
igazolvánnyal, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az
okmányügyintézõk nem tartanak ügyfélfogadást. Lakosságszolgálati Iroda

Fogadóóra

Böjti szél
Múlt csütörtökön délelõtt, az Alsóparkban, a szélvihar egyszerûen tövestül kicsavart a
földbõl egy, majdnem egy méter vastag cserfát, és keresztüldöntötte a sétány hídján.
Hogy nem történt katasztrófa, az csak annak köszönhetõ, hogy éppen senki nem járt
Fotó: Magyar Bertalan
arrafelé. Képünkön a tûzoltók darabolják a több tonnás fatörzset

Kollárné Jilly Sára fogadóórája minden
hónap negyedik keddjén 17.30 és 18.30
között a palotakerti óvodában van. g

Kékkereszt
Meg ala kult a Ma gyar Kék ke reszt
Egyesület Iszákosmentõ Missziójának
gödöllõi kiscsoportja. Az összejöveteleket minden hónap utolsó keddjén 18
órakor a református lelkészi hivatal
emeleti helységében tartjuk. Minden
érdeklõdõt, rászorultat és családtagjait, valamint önzetlenül segíteni szándékozót nagy szeretettel várunk. g
POLGÁRÕRSÉG

Pisztoly az ülésen

Tisza Kollégium
elnevezéssel, a Szent István Egyetem hallgatóinak és oktatóinak közremûködésével zajlott a hét elsõ felében huszonegy Tisza menti településre kiterjedõ életmódvizsgálat és
részleges szociológiai felmérés a Lakiteleki Népfõiskola szervezésében. Az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete bevonásával többek között az elmúlt hetek szennyezõdéseinek társadalmi-gazdasági hatásait rögzítették. Képünk a népfõiskolai tájékoztatón készült
Fotó: Balázs Gusztáv

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gödöllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi Rendõrkapitányság Balesetmegelõzõ Bizottsága május 6-án 7-14 óráig Közlekedésbiztonsági-napot tart,
gépkocsivezetõk számára. Az átvizsgálás díjtalan. Amennyiben a jármû megfelel a mûszaki
vizsga követelményeinek és a tulajdonos kéri a forgalmi engedély meghosszabbítását, a
vizsgadíj befizetése ellenében, erre is lehetõség nyílik. A vizsgálat helyszíne a Közlekedésügyi Felügyelet gödöllõi vizsgaállomása. Gödöllõ, Haraszti u. 2. Minden érdeklõdõt várunk.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 410-048-as telefonszámon.

A közelmúltban, egy este fél tízkor, az egyik
erdõs területen – akkor még – ismeretlen
személyek fát loptak, pontosabban elõször
kivágták õket, majd egy Zuk tehergépkocsira
próbálták pakolni a termést. Elszelelni már
nem tudtak, mert a Gödöllõi Polgárõrség arra cirkáló egysége tetten érte és a rendõrség kiérkezéséig sakkban tar totta õket.
Egy délelõtt, a Szabadka utca egyik lakóháztömbjének bejárati ajtajából „élelmes
személyek” az alumínium üvegszorítókat
szedték ki. Az ar ra járõrözõ polgárõrök
azonnal ér tesítették a rendõrséget; segítségükkel sikerült elfogni az elkövetõket.
Március 30-án a Polgármesteri Hivatal
karbantar tó mûhelyébe ment be egy személy
– nem a karbantar tó –, és szemrevételezte,
hogy mit lehetne ellopni. Végül úgy döntött,
egy villanyborotvát visz el. A polgárõrség vezetõje azonban a helyszínen tar tózkodva
megakadályozta a tettes elmenekülését.
Április 8-án a polgárõrség ér tesítette a
rendõrséget, hogy egy gyanús személygépkocsi áll már egy jó ideje a Gödöllõ, Rekettye utca egy háza elõtt. Az autóban az átvizsgálás során egy fegyvert találtak. R. K.
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Ingyenes köbméter minden gödöllõinek

Várostakarítási nap

Szom ba ton vá ros ta ka rí tá si na pot
szervezett városunk önkormányzata, a
VÜSZI Kht. és a Gödöllõi Lokálpatrióta
Klub. A megmozdulás elsõ helyszíne
az Alsópark Ady Endre sétány melletti
része volt, ahol a 6-os számú, palotakerti körzet képviselõjét, Kollárné Jilly
Sárát kérdeztük.

– Még mind ig szá mol nunk kell az zal,
hogy egyesek szemétlerakó-helynek tekintik a parkokat?
– Sajnos igen, bár talán egyre kevés-

bé: a felvilágosító munka nem marad hatástalan. A legtöbben belátják, hogy amikor a parkban járnak, milyen jó, ha nem
egy szemétkupac kellõs közepébe
kell leülniük.
– Most, a takarítás során mivel
kell szembesülnünk; mi minden található itt?
– Ru ha ne mû, cso ko lá dé pa pír,
üvegek és sitt fordul elõ a leggyakrabban.
– Eredményezne valamilyen javulást a szelektív hulladékgyûjtés?
– Szerintem igen, bár a korábbi
tapasztalat szerint egyesek sportot
ûznek abból, hogy nem a megfelelõ
hulladékot dobják ezekbe a tartályokba.
– Hogyan érhetnénk el, hogy az
emberek jobban figyeljenek a környezetükre?
– Minden gödöllõi polgár számára adott a lehetõség, amivel ha élne, jelentõsen javulna a helyzet: egy köbméter
hulladék lerakása ingyenes az ökörteleki
szemétlerakó-helyen. A telep reggel fél
héttõl este fél hatig, szombaton délig tart
nyitva. Megoldás lehetne, ha ezt mindenki igénybe venné.
Az Alsóparkban dolgozó önkéntesek között Varga Árpáddal, a szomszédos 13-as

számú, alvégi körzet képviselõjével is találkoztunk.
– Az ön körzete mennyire szemetes?
– Szerencsére, viszonylag rendben van
minden. Folyamatosan halad a kastély
környékének rendbetétele is.
– Közben ön itt valami különös gyûjteménnyel „gyarapodott”…
– Megdöbbentõ, mi mindent hordanak
ide: esernyõ-alkatrészeket halmozott fel
a park mélyén valaki.
– Az illegális szemétlerakók nézete szerint a patakmeder láthatóan kitüntetett
hely. Mit tehetünk, hogy ez változzon?
– Az elmúlt évben kikotorták a Rákos-patak medrét, de már újra elég sok
szemét gyülemlett fel benne. Ennek java
része háztartási hulladék, amit nyilvánvalóan a környék egyes lakói halmoztak
itt föl. Ami a szemetelést illeti, országos
prob lé má ról van szó. El sõ sor ban a
szemléletnek kell változnia; még több
ne ve lés re, fel vi lá go sí tó mun ká ra van
szükség.
A várostakarítási nap második helyszíne
a Béri Balog Ádám út külterületre vezetõ
szakasza volt. A nagytakarítás végbevitelére sokan gyûltek egybe a környékrõl. A
munkálatokról Halász Leventét, a területet magába foglaló, 5-ös számú körzet

képviselõjét kérdeztük.
– Úgy tûnik, a polgárok felelõsséget
éreznek lakókörnyezetükért, hiszen ezen
a mai takarítási napon tömegek mozdultak meg itt.
– Tavaly a körzetben lakossági kezdeményezésre létesült egy játszótér. Akkor
ott összeverbuválódtak a környezetükért
tenni akaró emberek. Óvodáskorú gyerekek is jöt tek a szü le ik kel; kis ka pá val,
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– Eddig két konténert vittek el, és még
körülbelül négy konténernyi szemét vár
elszállításra. A VÜSZI Kht. arra tett ígéretet, hogy az úton az elmocsarasodott
mélyedéseket föltölti, és akkor ez ideális
terepe lesz az erdei sétának, a kerékpározásnak és a kutyasétáltatásnak.

kisgereblyével dolgoztak. Ez az összetartás megmaradt, ennek köszönhetõ a sok
dolgos kéz.
– Itt is meg kellett küzdeni a szeméttel,
vagy csak a természetes úton felhalmozódó avart és gallyakat kell eltávolítani?
– Ez az erdei út közkedvelt illegális
szemétlerakó hely, ami évtizedes múltra
tekint vissza. A mai munkán megjelentek
el is határozták, hogy minden gyanús,
utánfutón szállított fuvar esetében fölírják
a rendszámot, és továbbítják a közterületfelügyelõknek, én pedig vállaltam, hogy
hivatalosan eljárok a szemetelõk ellen.
– Mennyi a mai „termés”?

A harmadik helyszín a Máriabesnyõrõl
Szárítópusztára ve ze tõ út volt, ahol
nagyarányú gépi munkálatok is folytak.
Ezt a területet mennyire veszélyezteti a
sze me te lés? – kér dez tük Pes ti
Rudolfnét, az 1-es számú körzet képviselõjét.
– Sajnos, Besnyõn több szemétlerakó
hely is van; a vasútállomás mellettit már
sikerült felszámolni. Ennek az útnak a
környéke igen kedvelt lerakóhely; valószínûleg távolabbi lakosok esetében is.
– Hogyan lehetne ezt elkerülni?
– Csak a felvilágosításban, a nevelésben bízhatunk. A továbbiakban nagyobb
propagandát kell kifejtenünk a takarítás
érdekében is, hogy minél többen érezzék
fontosnak a részvételt.
– Ennyi gépet ritkán látni együtt…
– Itt vannak a VÜSZI Kht. gépei Simon Károly vezényletével, ugyancsak
ön kén tes ként a Rotasped jár mû vei,
Bereczki János a földmunka-gépével és
Kiss László a teherautójával.
R. G.
Fotók: a szerzõ

KITEKINTÕ

USA–Kuba

Vihar egy kisfiú körül
Az utóbbi hetekben-hónapokban az amerikai és
a kubai közvéleményt egy hatéves kubai menekült kisfiú, Elian Gonzalez személye tartja lázban. Az eredetileg jogi jellegû probléma a világ
más régiójában valószínûleg nem kavarna különösebb vihart, csakhogy itt két olyan ország
(Kuba és az Egyesült Államok) ügyérõl van szó,
amelyek a viszonya 1959 óta – amikor Fidel
Castro átvette Havannában a hatalmat – feszült,
és minden, a két országot érintõ dolog azonnal
politikai felhangot kap.
Hónapokkal ezelõtt Elián és édesanyja, valamint több más kubai megpróbáltak csónakon
elmenekülni Kubából (a két országot elválasztó
Floridai-szoros néhol csak kb. 150-200 km
széles, így kis szerencsével át lehet jutni rajta.)
Elianék csoportja, szerencsétlenségükre, viharba keveredett, és az emigrálni szándékozók
többsége a tengerbe veszett, köztük Elián édesanyja is. A gyermek azonban csodával határos
módon túlélte a vihart, az amerikai haditengerészet egyik õrhajója kihalászta és partra rakta az
USA-ban. Távoli rokonai vették magukhoz, akik
Miamiban élnek, és ahhoz a több millió kubaihoz tar toznak, akik szintén a Castro-rendszer
elõl menekültek el korábban. Azonban a gyermeknek van egy vér szerinti rokona is, az apja,
aki feleségétõl már évekkel korábban elvált. Õ is
bejelentette igényét Elianra (teljes joggal), mint
a legfontosabb vér szerinti rokon. A politikai vihar akkor robbant ki, mikor a floridai rokonok
bejelentették, hogy nem hajlandók visszaadni a
kisfiút, mivel a kommunista Kubában egyáltalán
nem biztosítottak a szabad élet feltételei, ezért
Elian számára menedékjogot kér tek. Az apa viszont kategorikusan elutasította, hogy új családjával az USA-ba költözzenek, pedig még az
amerikai állampolgárságot is felajánlották számukra. A vita hatalmas érzelmi hullámokat váltott ki: Havannában százezrek tüntetett Elian
visszaadása mellett, míg Floridában a kubai közösség akár erõvel is ott kívánja tar tani. A megoldás érdekében az USA-ba érkezett Juan
Miguel Gonzalez, a fiú apja is, de áttörés még
egyelõre nincs. Az amerikai hatóságok megpróbálták tisztán a jog talaján állva kezelni az ügyet,
ez alapján az apa teljes joggal követeli vissza
gyermekét, de az emigránsok harcias nyilatkozatai kétségessé teszik, hogy egy ilyen határozatot végig lehet-e vinni (idén elnökválasztás
lesz, kiélezett harc várható minden szavazatért;
egy esetleges kiutasítás szembefordítaná a kubai emigránsokat a demokratákkal).
Fábus
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Kálmán herceg, a premontrei rend jótevõje

Kopjafa-búcsúztatás
Elõször várták április 6-án délelõtt a
város nyilvánosságát a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium új épületének aulájába – elõször, s azon célból,
hogy a Muhi határában levõ emlékmezõn Kálmán herceg tiszteletére elhelyezendõ kopjafa és emléktábla megáldásának, búcsúztatásának tanúja lehessen. Nem létezhet olyan magyar
szív, amely ne rendült volna meg a
gimnázium diákjainak az ünnepségen
elhangzó mûsorát hallgatva. Sirató
ének Magyarországról, Tóth Árpád: A
muhi pusztán – következtek a versek.
A fényes nap immár elnyugoda, Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz, Ószékely himnusz – csendültek
fel az õsi dallamok, vagy azok feldolgozása.

Muhi, tatárjárás, csatatér… A csatatéren
halálra sebzett herceg… Minderre miért
van különös oka emlékezni a premontrei
rendnek, az általa fenntartott gimnázium
tanárainak és diákjainak? A választ Fényi
Ottó nyugalmazott perjel ünnepi beszédébõl ismerhettük meg:
Az 1920-as évek ele jén pre mont rei
gimnáziumnak készült épület, a mostani
Szent István Egyetem elõtt büszkén magasodik egy lovasszobor: Árpádházi Kálmán herceg szobra, Róna József 1931ben felállított alkotása. A talapzatába belevésve: A jászói monostor bõkezû adományozója.
II. End re fia, IV. Bé la test vér öccse,
halicsi király, a Szepesség grófja, horvát
bán ado má nyoz ta a XI II. szá zad ban a
pre mont rei szer ze tes rend nek azo kat a
birtokokat, amelyeken a felvidéki Jászón
megalapíthatta monostorát, benne iskolával, hiteles hellyel szolgálva azontúl a
környezõ vidék kulturális és gazdasági
felemelkedését. Hétszáz évvel késõbb
ugyanezen birtokoknak a jövedelmébõl,
az arra felvett kölcsönökbõl teremthetett
Gödöllõn új otthont magának a rend.
Kálmán herceget ma is jótevõjüknek
tekinthetik azok, akiknek a premontrei
rendhez közük van. Bárdy Péter, a gimnázium igazgatója arról beszélt:
Ünnepeik mind vagy a magyarsághoz,
vagy a ke resz tény ség hez, vagy a rend
életéhez fûzõdnek. Kálmán herceg sze-

mé lyé ben e há rom ta lál ko zik. Mi sem
magától értetõdõbb tehát, hogy államalapításunk, kereszténységünk millenniumának évében neki létesítsenek maradandó emlékmûvet.
Fényi Ottó atya arra is felhívta a közönség figyelmét: Harminchárom éves,
ereje teljében levõ, uralkodó megjelenésû
fi a tal em bert áb rá zol az egye tem elõt ti
szobor, olyat, aki nem sejti még, mi vár
rá. A muhi csatában a Sajó hídját védte,
ott igyekezett megakadályozni csapatával
a túlerõben levõ ellenség átkelését. Amikor kénytelen volt visszavonulni, bátyját,
a királyt mentette, majd sebesülten maga
is a Délvidékre menekült. Miután sebeibe
belehalt, a Dráva túlpartján a horvátországi Ivanics kolostorában temették el.
A kopjafa és emléktábla megáldását
Ullmann Péter kormányzóperjel végezte.
Felolvasták az alapító okiratot, melyet az
em lék mû ta lap za tá ban he lyez nek el, s
mely többek közt a következõket tartalmazza:
Az emlékmû közadakozásból létesült,
létrehozója a tisztelet, a hála és a szeretet.
A kopjafát faragta: Dr. Pálvölgyi Richárd egyetemi magántanár, az orvostudományok doktora, tiszteletbeli premont-

rei öregdiák, fafaragó mûvész. Az emléktáblát adományozta: Varga Árpád mûkõkészítõ mester, városi önkormányzati
képviselõ. Õ véste a tábla betûit, amelynek költségét a gimnázium tanulói, tanárai, dolgozói, az öregdiákok és az iskola
barátai vállalták. A mellékelt kimutatás
õrzi nevüket, feltüntetve azt, hogy melyik betû felett vállaltak védnökséget. A
kimutatás 289 nevet tartalmaz.
Az okirat tégelyét Veszely Péter techni kus, a vas lá ba za tot Tö rök Sán dor
lakatosmester készítette. A kopjafa anyagát Kurucz Béla okleveles erdõmérnök
választotta ki és készíttette elõ.
Kérjük, hogy aki ezt a tégelyt az évszázadok elmúlása után megtalálja, juttas sa el a Gödöllõi Pre mont rei Szent
Norbert Gimnáziumba. Itt hozzák nyilvánosságra a neveket és az iratok tartalmát,
hogy utódaink megismerhessék, hogyan
ápoltuk a magyar millennium évében dicsõ történelmünk egy szívünkhöz közel
álló személyiségének, Kálmán hercegnek
az emlékét. Ez a cselekedetünk nyújtson
erõt és biztatást utódainknak történelmi
emlékeink töretlen ápolásához.
N. A.
Fotó: Radó Gábor
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Jubileumi mûsor a János utcában

Miért olyan fiatal
a város legöregebb óvodája?
II. sz. Napköziotthonos Óvoda, leti intézettel közösen létrehozott óvoda, a
A
közkeletû nevén a János utcai óvoda Szabadság tér 29. sz. alatti két lakásban. Az
2000. március 10-én töltötte be a 25. évét.
Ilyen fiatal lenne a város legrégibb óvodája?
A következõ rövid történeti áttekintéssel
szeretnénk tisztelettel adózni elõdeinknek is.
Gödöllõ város óvodáinak története
Kovács Jánosné (Guszti néni) emlékezete

1970–71-es tanévben hat csoportban 193
gyerek járt ide, akiket tíz óvónõ és hat dajka
nevelt; 1973–74-ben már 12 csoport
mûködött, 396 óvodást nevelt huszonhárom
óvónõ és tizennégy dajka. Az adatokból
látható, hogy sok gyerek volt a városban.

Fotó: archív

szerint 1912-ben indult a Lumniczer úti
épületben, Stáhl Ilona képzett óvónõ
vezetésével. Egy teremben 60–80 gyerekkel
mûködött az óvoda. Két és fél éves kortól
hatéves korig együtt nevelkedtek a
gyerekek. Gusztika mint segédóvónõ még
ismerhette Gödöllõ elsõ óvodavezetõjét.
Stáhl Ilona nyugdíjazása után
Csengerbõl jött Cserháti Károlyné. Õ
vezette az óvodát, amely 1951-ben
költözött át a mai János utcai I. sz. óvoda
(Krauzer mérnök volt házába). A fent
említett vezetõ, illetve három óvónõ
nevelte a gyerekeket, már két csoportban.
1955-tõl Kovács Jánosné lett az óvoda
vezetõje. 1969-ben a városi tanács
mgvásárolta az ún. Soltész-házat, és három
csoporttal bõvítette az óvodát. Az óvodának saját konyhája volt kezdettõl fogva.
1970-ben a mai Szabadság úti épület egy
részét vették birtokba egy csoporttal, majd
1971-ben újabb lakásból költöztek ki a
lakók, és nyolc csoportos lett az óvoda.
Ebbõl az I. sz.óvodából mint „anyaölbõl”
született meg (és kezdetben egy irányítás
alatt mûködött) a Tisza utcai és a gépkísér-

Olyan magas volt az igény az óvodai elhelyezésre, hogy bizottságnak kellett dönteni
az óvodai felvételrõl. 1975. március 10-én
vált ki a mai II. sz. Napköziotthonos Óvoda
Barkóczi Istvánné (Margó néni) vezetésével,
aki már 1967-tõl dolgozott Gödöllõn
óvónõként, majd vezetõhelyettesként. 1975
tavasza tehát a mi óvodánk születésének
ideje. Az elkövetkezõ három évben öt csoporttal mûködtünk, tíz óvónõ és öt dajka
dolgozott, az óvodások száma a kezdeti 152rõl elõbb 134-re csökkent, majd 159-re nõtt.
1979. május 2-án új, illetve átalakított
épülettel bõvült az óvoda: két csoportszoba,
öltözõ, mosdó, tálalókonyha (a mai III. sz
épület). Így a csoportok száma hétre nõtt; a
gyermeklétszám 200 fölé emelkedett.
Fontos esemény volt az óvoda életében,
hogy 1978-ban „megkapta” a gyakorlati
képzést: a Török Ignác Gimnázium és
Óvónõi Szakközépiskola tanulói ismerkedhettek nálunk az óvónõi munkával, kezdetben három csoportban, ami a késõbbiekben kibõvült. A képzésnek 17 éven
keresztül adott otthont a II. sz. óvoda.
Talán sok „kisóvónéni” emlékszik még

vissza kezdõ lépéseire a gyerekek között.
Az 1980/81-es nevelési évben már mind a
négy épület az óvoda székhelye. Ekkor
bõvül a jelenlegi nagyságára (11 csoport), a
gyermeklétszám meghaladta a háromszázat. A János utcai II. sz. Napköziotthonos Óvoda tehát 25 éve szolgálja lelkiismeretesen a gyerekeket és a szülõket. Sok
óvodásunk hozza vissza hozzánk kisgyerekét. Ez az a fiatal óvoda, amely a város
legöregebb óvodája.
Milyenek vagyunk most? Változatlanul
szeretettel fogadjuk a hozzánk érkezõket.
Úgy gondoljuk, hogy a kisgyermek legfontosabb tevékenysége a játék és a mese.
Erre építettük a helyi nevelési programunkat. A gyönyörû népmesék és az egész
napot kitöltõ játék keretében érdekes
tevékenységeket kínálunk a gyerekek
számára, hogy adottságaiknak megfelelõen
optimálisan fejlõdhessenek: pl. festést,
agyagozást, szövést, kirándulást, túrát,
táborozást, sok-sok mozgást, beszélgetéseket az õket körülvevõ világról stb.
Nagyon fontos nekünk, hogy elégedettek legyenek a bennünket választó szülõk.
Sokat dolgozunk azért, hogy örömmel jöjjenek a gyerekek az óvodába, hiszen jó itt
nálunk. Jól képzett és elkötelezett óvónõk,
gyermekeket ismerõ, dolgos dajka nénik
várják õket. A „Mesék Háza” elnevezésû
alapítványunk 1998 óta mûködik sikeresen a fenti cél érdekében. Gödöllõ Város
Önkormányzata is sokat áldoz az óvodára,
hogy biztonságosabb, egész ségesebb,
esztétikusabb környezetben élhessenek itt
a gyerekek.
Ünnepelni fogunk, mert 25 évesek lettünk. Ebbõl az alkalomból hívjuk meg
tisztelettel volt és jelenlegi óvodásainkat, a
szülõket. Kérjük, látogassanak el a János
utcai óvodába! A jubileumi évforduló ideje:
2000. április 28. A nap programja: de. 9 óra:
bohócmûsor gye re keknek; 10 óra:
versenyek, kézmûves-tevékenységek,
gyerekzsúr; 13 óra: ügyességi játékok,
könyv- és játékvásár, a F. Chopin Zeneiskola tanulóinak gyermekkoncertje,
örömtûz, mi készítettük (vacsora), udvarbál.
Egész nap szívesen kalauzoljuk végig
vendégeinket az épületeken. Örömmel
fogadunk régi képeket készülõ kiállításunkhoz (kérjük, írják rá a nevüket,
címüket, hogy visszajuttathassuk).
Végezetül szeretnénk megköszönni Barkóczi Istvánnénak, Kovács Jánosnénak és
Terényi Máriának a visszaemlékezést és az
adatokat.
Munkatársaim nevében tisztelettel:
Gombosné Suba Júlia óvodavezetõ

12 • Iskola
Idegen nyelvi hét a Petõfiben

Tehetségtalálkozó
árcius 27-én, hétfõn kezdõdött a Petõfi
M
Sándor Általános Iskolában az a rendezvénysorozat, amelyet az iskola idegen
nyelvi munkaközössége indított útjára.
Ennek keretében a tanulók számot adhattak
az idegen nyelvi órákon angol, ill. német
nyelvbõl elsajátított tudásukról.
Hétfõn és kedden délután elsõsorban a
szülõket vártuk a már 3. alkalommal
megrendezett idegen nyelvi estre, ahol az
elõbbi napon a 4. és 5. osztályos gyerekek,
utóbbin pedig a 6., 7. és 8 év fo lyam
képviselõi mutattak be színvonalas,
szórakoztató mûsorszámokat az általuk tanult idegen nyelven. A produkciók rendkívül sokszínûek voltak. Láthattunk, hallhattunk mesét, verset, jelenetet, bábjátékot,
dalokat és vicceket, amelyeken mindannyian jól szórakoztunk.
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Az érdeklõdés különösen a 4. és 5. osztályok bemutatkozása iránt volt óriási. A rendezvény helyszínéül szolgáló iskolai
könyvtár kissé szûknek is bizonyult, így
még a folyosókon is sorakoztak a
csemetéikért izguló szülõk, hozzátartozók,
tanárok. A szereplés után a szülõk
jóvoltából sütemény, üdítõ várta a
gyerekeket, amit ezúton is köszönünk.
Reméljük, hogy a zsúfoltság ellenére
kellemes élményekkel gazdagodva távozott
minden kedves vendég.
Másnap sem kellett csalódniuk azoknak,
akik a felsõbb évfolyamok mûsorára voltak
kíváncsiak. Mindkét idegen nyelven értékes
produkciókban gyönyörködhettünk.
Még azon a héten pénteken zajlott a
következõ nyelvi rendezvény, a Megyei
Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny, szintén
angol és német nyelven. Pest megye számos településérõl több mint 130 lelkes
tanuló képviselte iskoláját, akiket Varga
Ferenc, az iskola igazgatója meleg
szavakkal köszöntött. A verseny évfolya-

monként külön-külön helyszíneken folyt,
vendég és házigazda zsûritagokkal, így
nagyon gyorsan, gördülékenyen zajlott le.
Bár sokszor nagyon nehéz volt kiválasztani
a sok jó közül a legjobbat. Csak gratulálni
tudunk valamennyi versenyzõnek és
felkészítõ tanáraiknak a nívós vers- és
prózamondó teljesítményért. A produkciókon keresztül – amik sokszor a felnõtteknek is becsületére váltak volna – számos,
tehetséges gyereket sikerült megismernünk,
akikrõl még bizonyára hallani fogunk.
A helyezettek értékes és hasznos
nyereményeknek örülhettek, de a többiek
sem távoztak üres kézzel: mindnyájan névre
szóló emléklapot kaptak. Reméljük, ezek a
programok hosszabb távon is hagyománnyá
válnak, tovább erõsítik az iskola jó hírét, és
hirdetik a színvonalas nyelvoktatás
fontosságát, a nyelv szeretetét, hiszen mai
világunkban és a most felnövekvõ generáció életében ez egyre nagyobb szerepet kap.
Koltayné Baráth Brigitta

angolnyelv-tanár

Hangverseny a Petõfi iskolában

A magyar nyelv hete

Tavaszköszöntés zenével

A jövõ riporterei
és a mai osztjákok

prilis negyedike valódi tavaszi nap
Á
volt: bár kissé fújt a szél, sütött a nap,
és enyhe volt az idõ. Az idõjárás ideális
volt a tavasz köszöntésére.
A Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la
könyvtára ezen a délutánon hangversenyteremmé alakult át. A hangverseny szervezõje, Kátai-B. Sándorné felsõ tagozatos énektanár Vivaldi ismert, tavaszt idézõ zenéjének hangjai mellett köszöntötte
a vendégeket. Ezután Varga Ferenc igazgató úr megnyitó beszédében elmondta,
hogy elsõ ízben került sor ilyen rendezvényre itt az iskolában, de a jövõben szeretnének ebben a mûfajban hagyományt
teremteni. Kettejük elmondásából kiderült, hogy tanulóik közül 68-an vesznek
részt rendszeres zenei oktatásban, 95 százalékuk a Frédéric Chopin Zeneiskolában. Az örvendetesen magas létszám miatt nem volt tanácsos egyszerre megrendezni az összes „zenész” számára a bemutató hangversenyt. Most az alsó tagozatosok mutatták be tudásukat. A felsõsök hangversenyére május 2-án kerül sor.
A két intézmény – a Petõfi Sándor Általános Iskola és a Chopin Zeneiskola – között igen jó a kapcsolat, ezt bizonyítja,
hogy a hangszeres darabokat a zeneiskola

tanárai tanították be a gyerekeknek. Közülük Legeza Judit szaktanár zongorakísérõként is közremûködött az esten, a vonósok
segítségére pedig Tóthné Pataki Anikó
cselló szakos tanár sietett a helyszínen.
A hangverseny „elõadómûvészei”, a
gyerekek kiváló zenei érzékkel szólaltatták meg hangszereiket: a furulyát, a trombitát, a csellót, a hegedût és a zongorát,
valamint a szintetizátort. Elhangzottak
szólódarabok és – a hangszerjátékosok korához mérten – igen magas színvonalú kis
kamarazenei mûvek is. Az utóbbiakban az
együtt zenélés, az egymásra figyelés képességét bizonyították a közremûködõk.
A hangszeres mûsorszámokat tarkította néhány énekes-játékos produkció is,
hi szen az ének hang is hang szer, ami
mindig „kéznél van”. Ezeket az alsó tagozatos tanítók koreografálták és tanították be. Az instrumentális zene többnyire
táncokról szólt, az énekelt dalokat pedig
virágcsokorként nyújtották át elõadóik,
igazodva ezzel a tavaszi hangulathoz.
A jó hangulatú esten vendégek és közremûködõk egyaránt jól érezték magukat.
Remélhetõleg ilyen lesz egy hónap múlva a folytatás is.

Hét fõ reg gel ün ne pé lyes meg nyi tó val
kezdte az iskola a magyar nyelv hetét.
Az elsõ napon irodalmi séta keretében
Gödöllõn élt hí res írók – Ottlik Gé za,
Ambrus Zoltán, Sík Sándor – lakhelyét
kerestük meg, és kiselõadást hallottunk
Hucskó Erzsike nénitõl. Kedden a küzdelem a második, szóbeli fordulóba való
bekerülésért folyt. Erre csütörtök délután
került sor. A legnagyobb sikere a megadott rímekre való versírásnak és mûveink azonnali felolvasásának volt.
Szerda délután megtelt a fizikaterem a
különbözõ iskolák tanulóival. Érkeztek a
riportalanyok, kezdetét vette a városi riporterverseny. A versenyzõk hangulata
elég feszült volt, de „munka közben” ez a
feszültség elszállt, nagyrészt a riportalanyoknak köszönhetõen, mert barátságosan válaszoltak.
Pénteken a magyar nyelv hete elõadással fejezõdött be: Csepregi Márta néni az
osztjákok életét, szokásait kutatja. Diaképeken láthattuk egy osztják család életét,
ami igencsak különbözik a miénktõl. Ezzel
az egzotikus túrával búcsúztunk a héttõl.

- énekes -

Hajós Alfréd Általános Iskola 7/C

Csornai Roland
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Vissza Ausztráliába

MEGHÍVÓ

Frédéric Chopin Zeneiskola
Április 11-én 17,00 Városunk mûvészei.
Simonova Jaroslava és Czitrovszky Ilona
hangversenye.
Április 17-tõl 25-ig: tavaszi szünet.
Április 21. péntek 15 óra: Húsvétváró. Négy ke zes hang ver seny az Idõ sek
Otthonában (Dózsa György út). Elõadók:
Láng Gabriella, Törpényi Sándor. A mûso ron Mo zar t, Schumann, Dvorák,
Moszkowski és Brahms mûvei szerepelnek.
Április 23., 19,00: A Grassalkovich Vonósnégyes hangversenye a Királyi Kastélyban.
Április 27., 14–18 h-ig felvételi.
Április 28., 18,00: Schubert. dr. Farkas
Iván elõadása
Április 29. 19,00: J. S.Bach: h-moll Mise, a Mûvelõdési Házban
Visszautazott Ausztráliába a Gödöllõrõl elszármazott Ignácz Ferenc múzeumi gyûjtõ, aki
az újjáépített múzeum megnyitása alkalmából volt városunk vendége. Feri bácsi az általa
adományozott, Óceánia világa címû kiállítást ismertetve sok-sok kisdiáknak szerzett
maradandó élményt az elmúlt hetekben. Búcsúzása elõtt Gémesi György polgármester is
fogadta a Városházán, ahol díszoklevelet adott át számára a településért végzett
Fotó: Obreczán Tamás
munkássága elismeréseként

Dr. D. G. Hessayon: Munkák a kertben

Mindenre gyógyír, mindenkor
menedék
„Igaz, úgy van. De vár ám a munka a
kertben.” Voltaire hõse, Candide, miután
bejárta már a világot, mindent megtapasztalt benne, amit csak megtapasztalni
lehetett, hazatalált. Mondhatnak már
n e k i
bármit, beszélhetnek
bármily
csudás,
vagy bármily bajos
dolgokról, csak rábólint, s hozzáfûzi: de
vár ám a munka a kertben.
A kert mindenre gyógyír, és mindenkor menedék. A kerti munka nem
fárasztó, nem idegõrlõ robot – el lenkezõleg. A kertben végezhetõ – és
végzendõ – teendõknek nincs is olyan
fajtája, melyre ne térne ki a Munkák a
kertben címû kötet. A kertben található
anyagok, jelenségek s nem utolsósorban
növényfajták oldaláról közelíti meg a

velük kapcsolatos feladatokat a szerzõ.
Nézzünk körül a kertben! – szólít meg
bevezetõben. Majd a talajjal
foglalkozik, a talajmûvelés, talajjavítás
módjaival. Aztán az éghajlattal, az
idõjárás hatásaival. A különbözõ
növények következnek, fák, cserjék,
virágok, gyümölcsök, zöldségek, azok
gondozása, ültetése. Szó esik a szerszámokról, szakmai fogásokról, a mindenféle kártevõkrõl. Külön fejezeteket
szentel az üvegházi kertészkedésnek, a
kerti vízmedencéknek, a kerttervezésnek, a kerti tárgyaknak, épített elemeknek.
S végül, ha figyelembe vette a kerttulajdonos a sok-sok tanácsot, ismét
elhangozhatna a felszólítás: nézzünk
körül a kertben! Nézzük, hogy nem
dolgoztunk hiába. A kert az, ami
feltétlenül meghálálja, amit tettünk
érte.
- nád -

GATE Live Music Pub
(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig).
Április 14., péntek: hajnalig tar tó buli
Crazy Téglával.
Április 15., szombat: Hooligans kocert.
Hétfõnként: buli BanD.J.-vel, szerdánként:
mulatság mindenkinek DJ Richardsonnal.
Április 22-én szombaton fellép a Skizoid
és a Beatrice. A szombati koncertek után
zúzda D.J. Atkával.Ezenkívül pizzéria és
sörözõ a hét minden napján 14-tõl hajnali
2-ig.

Mûvelõdési Központ
Április 17., 19 óra: Kortárs Filmklub: Õt is
anya szülte. Rendezte: Terry George
Április 19., 18 óra: Az európai festészet
tör ténete sorozatban: A romantika mint
nemzetközi mozgalom (Egzotikum,
különösség, szenvedély: Géricault,
Delacroix, A magány apoteózisa: C. D.
Friedrich). Elõadó: dr. Tagai Imre
mûvészettörténész.
Április 21., 17 óra: Gödöllõi Akadémia:
Jeles napok, húsvéti népszokások. Elõadó:
dr. Keményfi Róbert néprajzkutató.
Utazók klubja
Õrségi Tájvédelmi Körzet – magyar és
ausztriai része – grazi városnézéssel
kibõvítve; 2000. április 29–30., május 1.
(szombat, vasárnap, hétfõ).
Indulás: szombat reggel 6 órakor a
mûvelõdési központ elõl. Útvonal:
Folytatás a 14. oldalon
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Országos centenáriumi tárlat

Folytatás a 13. oldalról

Élmény és eszmény

Budapest, Veszprém, Kör mend,
Rábafüzes (határátkelõ), Güssing
(Németújvár), Fürstenfeld, Heiligenbrunn
(Szentkút), Gaas (Pinkakertes), Körmend
(szállás). Vasárnap: reggeli után utazás
Grazba, városnézés, nevezetes óratorony,
fegy ver tár, valamint a grazi vásár
megtekintése fakultatív programként –
haza a körmendi szálláshelyre.
Hétfõ: A „magyar” Õrségi Tájvédelmi
Körzet ne ve ze tességeinek felkeresése,
Õriszentpéter, Szalafõ-Pityerszer, a Népi
Mûemlékegyüttes, Velemér, XIII. századi
Római Katolikus Templom megtekintése.
Érkezés Gödöllõre kb. 20–22 óra között.
Szol gáltatás: szállás reggelivel, utazás
luxusautóbusszal, utasbiztosítás.
Részvételi díj: 11 500 Ft klubtagoknak,
vendégeknek 12 000 Ft. A belépõket mindenki maga fizeti.
Jelentkezni lehet: a mûvelõdési központ
úgynevezett üzenõfüzetében vagy telefonon: 420-977, név és lakcím megjelölésével.

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail.digitel2002.hu).
Április 13., csütörtök: Csocsóbajnokság,
díj: Rolling Rock sörök.
Április 14., pén tek: Tilos Rádió Club
nyitóbulija D.J. Titusszal és D.J.
Christiannal. Április 15., szombat: Inka-H
és Mofo koncert.
Április 17., hétfõ: HC Amerikából: Kill Your
Idols, Violent Society, Grudgers, Seven
Days A Week.
Április 20., csütörtök: Punk Húsvét: fellép
a Hátsó Szándék, az IQ, az F. B. Körzet, a
Csizmás Kandúr és a 06-90.
Április 22., szombat: Nottingham-,
Malediction-, Pokolgép-koncert. Ezenkívül
a Trafo mindennap hajnali két óráig tart
nyitva.

Virágvasárnapi
szeretetvendégség
Áp ri lis 16-án dél után 16 óra kor tar t ja
szokásos virágvasár napi szeretetvendégségét a refor mátus gyülekezeti teremben
az evan gé li kus egy ház köz ség. Ez al ka lommal a vendégség mûsora Jock Stein
skót protestáns lelkész vetítettképes elõadása lesz. Címe: Skócia, Szent András
és Szent Margit országa. Mindenkit sze-

rszágos képzõmûvészeti és iparO
mûvészeti kiállítást hirdetett meg a
Gödöllõi Mûvésztelep létrejöttének centenáriuma alkalmából 2001-re Katona
Szabó Erzsébet, a Gödöllõi Új Mûvészet
Közalapítvány elnöke az alkotótelepekrõl
a királyi kastélyban rendezett április 10-i
tanácskozáson. Az Élmény és eszmény
címû kiállítás mottóját Nagy Sándortól
vették: „Így szemlélõdve érezték azt a
delejes kapcsolatot, amely gondolatukat
húzta fel a végtelenbe, de talányként állt
elõttük, hogy hogyan tud ez az érzés
erõre kapni a földi anyagban.”
A 2001. május 5-én a kastélyban és a
mûvelõdési központban nyíló kiállítással
a szervezõk szeretnék felmérni az egykori mûvésztelep hatását a kortárs
mûvészetben. Olyan alkotó folyamatok
elindításának támogatására is törekszenek, amelyek követõi lehetnek a
mûvésztelep humanizmustól áthatott
szellemi mûhelyének.
A június 3-ig látogatható kiállításra a
tematikához illeszkedõ, legfeljebb 1998

után készült alkotásokkal lehet pályázni.
A rendezõk örömmel vennék az egykori
mûvésztelep alkotóit foglalkoztató tematikák – mint például a hit és életfelfogás, a kézmûvesség, mint a harmónia megteremtésének eszköze, a
mûvészet szintézise – megjelenését a
pályamunkákban.
Kép és szöveg: G. B.

A Fiatal Mûvészek Egyesülete bemutatója

Dráma Kõrösi Csomáról
zínházi bemutatót tartott a Gödöllõi
S
Fiatal Mûvészek Egyesülete, zenés
elõadásuk, a Hamlet címû rockopera
után ezúttal prózai mûvet tûzve
mûsorára. Mikó Csaba Az idegen
tanítvány címmel írt drámát Kõrösi
Csoma Sándor életérõl.
A végsõ szakaszát tárják a nézõ elé
ennek a nem mindennapi életnek. „Egy
árva magyar”, aki a magyarok õshazáját
indult el kutatni, egyedül, gyalogosan,
pénz nélkül, a körülmények hatására,
mintegy „útközben” valami egészen másnak a szolgálatába állítja rendkívüli
tehetségét. Az angoloktól némi kis támogatást nyerve a tibeti nyelvet kutatja,
annak a szótárát készíti el.
Megbízói számára „idegen”, akinek –
hiába végez számukra felbecsülhetetlen
értékû tudományos munkát – újra és újra
el kell fogadtatnia magát. A hazájában
pedig? Ott már el is felejtették, ha ugyan
számon tartották valaha is. Az út a sejtett

õshaza felé zárva van, járhatatlan; mint
elhangzik a darabban, „hegyek, mocsarak, tigrisek” várják csak arra az
utazót.
Talán megváltásként is érkezik Kõrösi
Csomának a halál. Életmûvét megalkotta,
további erõfeszítései hiábavalóak. A
megbecsülés, ha éri is, nem onnét és nem
azért, ahonnét és amiért szeretné – hát
nem is igen érdekli.
Drámai helyzet. Egy magányos
ember öngyötrõ drámája. Hanula Gábor
Kõrösi Csoma szerepében meg rendítõen érzékelteti a bensõ küzdelmet. Célszerû Madarász Gergely díszlete, ötletes Sereglei András rendezése. Több szerepet is alakít a játszó
személyek csaknem mindegyike:
Goschler Tamás, Klacsán Csaba,
Kardos János, Pecsovszky Tamás,
Egervári György, Szikra Ágnes, Szabó
Patrícia.
(n. a.)
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Felhívás

Közlemény
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

Ér tesítjük a kedves szülõket,
hogy a tanköteles korú,
leendõ elsõ osztályos gyermekük
beíratására a következõ idõpontokban
kerül sor:

M. v. i. É. v. i.
3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

április 28. (péntek)
8 órától 17 óráig, április 29. (szombat)
8 órától 12 óráig.

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

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.
Gödöllõ, 2000. március
Dr. Nánási Éva

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése a 812000. Pm. számú rendelete alapján pályázatot hirdet
az általa létesített alapokból elnyerhetõ támogatásokra.
Pályázni ûrlapon lehet, az abban leírt pályázati feltételeknek megfelelõen. A hatályos rendelet, a pályázati kiírás szövege
és az ûrlap mintapéldánya valamennyi helyi önkormányzati hivatalnál és Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában
(1052 Budapest, Városház u. 7., I. emelet 120.) rendelkezésre áll. Pályázni lehet az alábbi alapokhoz:
Idegenforgalmi és kulturális programokat támogató alap
Természet- és környezetvédelmi alap
Önszervezõdõ, öntevékeny közösségeket támogató alap
Ifjúsági és sportalap
Az egyes alapokra rendelkezésre álló összegbõl a közgyûlés érintett bizottságai az alább meghirdetett pályázati felhívások figyelembevételével döntenek 2000. június 10-ig. A pályázatokat két példányban, a pályázati felhívásban megjelöltek szerint kell legkésõbb 2000.
május 10-ig benyújtani a fenti címre.

Pályázati felhívás
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ Szabadság tér 7.) mint a Gödöllõi Piac Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. – kizárólagosan önkormányzati tulajdonú társaság – alapítója pályázatot hirdet a megüresedett
ügyvezetõ igazgatói tisztség ellátására.
A társaság feladatát képezi a Városi Piac mûködtetése, valamint Gödöllõ Szabadság út 1–3 sz. alatti ingatlan-együttes
(Hamvay kúria és piac) kezelése, üzemeltetése.
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat fénymásolatát, valamint az esetlegesen
meglévõ nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát kell mellékelni. A pályázat elbírálásánál az ingatlanüzemeltetési, kereskedelmi és vezetõi
gyakorlat, illetve szakirányú képzettség elõnyt jelent.
A pályázatot a hirdetmény megjelenésétõl számított 30 napon belül lehet Gödöllõ Város Önkormányzata, dr. Fábián Zsolt alpolgármester
2100 Gödöllõ Szabadság tér 7. címzetthez benyújtani.
Az ügyvezetõ megbízásáról Gödöllõ Város képviselõ-testülete dönt. A megbízatás határozott idõre, legfeljebb 5 évre szól.
További információ dr. Fábián Zsolt alpolgármestertõl a (28) 420-004, vagy a 420-411/178 telefonszámon kérhetõ.
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„Csengõfrász”
Emlékek, történetek az állambiztonsági szervek mûködésérõl
A Történeti Hivatal pályázatot hirdet az 1945 utáni állambiztonsági és erõszakszervek mûködésével kapcsolatos tárgykörökben. Pályázni lehet – maximum 50 oldal terjedelemben – egyéni sorsok bemutatásával, a szerv(ek) Magyarországon vagy
külföldön megtapasztalt tevékenységét ismertetõ, eddig még nem publikált írásokkal, dokumentumokkal az alábbi
kategóriákban:
1. A meghurcoltatást bemutató visszaemlékezéssel, dokumentum-összeállítással, a személyes érintettség körén belül maradó
(szülõ, közeli rokon vagy barát) sorsát feltáró írásokkal: Pályadíjak: I. díj: 100 000 Ft, II. díj: 75 000 Ft, III. díj: 50 000 Ft.
2. A szerv(ek) alkalmazásában eltöltött idõszakról, az ezenközben végzett tevékenységrõl, illetve a szerv(ek) belsõ
mûködési mechanizmusáról szóló visszaemlékezéssel, dokumentum összeállítással.
Pályadíjak: I. díj : 75 000 Ft, II. díj : 60 000 Ft, III. díj : 40 000 Ft.
Pályázatok beérkezésének határideje: 2000. december 1. Eredményhirdetés: 2001. március 15.
A pályázat jeligés, kérjük lezárt borítékban a nevet és elérhetõségi címet megadni. Ugyanitt kérjük annak jelzését is, ha az
érintett kilétét a pályamûvek elbírálását követõen sem kívánja nyilvánosságra hozni. A Történeti Hivatal a beérkezett
pályamunkák mindegyikét elhelyezi különgyûjteményében, azok mások számára való hozzáférhetõségérõl a pályázat
elbírálása után, készítõjével való egyeztetés szerint járunk el.
3. A Történeti Hivatal a fentiek mellett érdeklõdéssel vár olyan jelentkezõket, akiknek az állambiztonság (ÁVH,
Határõrség, Rendõrség) korabeli tevékenységét idézõ dokumentumok, tárgyi emlékek, fotók, diák, amatõr filmfelvételek vannak a birtokukban, s azokat adományként, letétbe, másolásra vagy megvételre felajánlják a Történeti Hivatal gyûjteményének
gyarapítására.
A pályázatuk a Történeti Hivatalnak címzendõk:
H-1369. Budapest, Pf. 367. A borítékon kérjük feltüntetni: „CSENGÕFRÁSZ”.
Információ: minden kedden 9–11 óra között a 478 6055-ös telefonon. Internet: www.th.hu

Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete
tagsági igazolványával igénybe vehetõ kedvezmények áprilisban:
Astra-Ariadné BT. Nyelviskola, Gödöllõ, Kazinczy F. u. 8.
Barkács Center, Gödöllõ, József A. u. 11.
Barkács Pince, Gödöllõ, Petõfi S. u. 2.
Városi Filmszínház, Gödöllõ, Szabadság tér 5.
CM. Kertberendezés, Gödöllõ, Isaszegi út 68.
Családi Bolt, Gödöllõ, Állomás tér
Family Divatáru, Gödöllõ, Szabadság tér 9.
Ferenczi Holland Bútor, Valkó, Szabadság út 185.
Freiberger Imre karosszérialakatos, Gödöllõ, Simon I. u. 185.
G-Lux Kft., Gödöllõ, Bajcsy-Zs. u. 3.
Ház és Vár Bt. Ingatlanközvetítés, Gödöllõ, Isaszegi u. 82.
Kertvill Centrum, Gödöllõ, Remsey krt. 13.
Kövesdi Istvánné Cipõjavítás, Gödöllõ, Rózsa u. 20.
Laczó Tamás Optika, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 5-7.
Melinda Virágbolt, Gödöllõ, Szabadság tér 6. 10%
Parma Bt. Kozmetika, Gödöllõ, Remsey krt. 13.
Sellõ Fürdõruha-fehérnemû, Gödöllõ, Dózsa Gy.u. 5-7.
Suri-99 BT. Gyermekcipõbolt, Gödöllõ, Szabadság tér 14.
Tanya Tejbolt, Gödöllõ, Városi Piac
Tapsi Sportbolt, Gödöllõ, Kossuth L. u. 50.
Tóth Angéla, Gödöllõ, Városi Piac galéria
Tóth János vízvezeték szerelõ, Gödöllõ, Odray J. u. 4.
Tûztorony Hús-pékáru, Gödöllõ, Kossuth L. u. 13.
Zsófia-Liget Kft. Nivo papírbolt, Gödöllõ, Kossuth L. u. 30-31.

50%
5%
5%
Havonta 1× 50%
5%
10%
9%
10%
10%
5%
20%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
10%
10%
10%
10%
10%
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

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

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

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

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

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
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Tájékoztatjuk
kedves Olvasóinkat, hogy
apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön
9 és 16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
Állás
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk.
Tel.: 415-660.
g 26 éves, okleveles agrár mér nök, vadgazdálkodási
szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Faipari munkára (gépmunkára is) 18-30 éves korig
munkást felveszek. Tel.: 421-188; (30) 9449-976.
g Számítógépes ismeretekkel és közgazdasági iskola
végzettséggel rendelkezõ 20-25 év közötti fér fi jelentkezését várjuk olyan olyan állásra, ahová szaktanfolyam elvégzését elõsegítjük. Tel.: 430-660.
g Gödöllõ kör zetébõl, világhírû befektetõ társaság vezetõi ambíciókkal rendelkezõ, 28 év feletti munkatársakat keres. A kiválasztás után tanulást, majd munkalehetõséget kínálunk. Tel.: (30) 2132-628.
g Szinkron XXI. Építõipari és Szolgáltató Bt. azonnali
kezdéssel kõmûveseket, kõmûves brigádokat és segédmunkásokat felvesz, Gödöllõ és környéke munkahelyekre. Tel.: (30) 2039-604.
g Ker tészt felveszünk állandó munkára, gödöllõi, vagy
szadai lakosok jelentkezését várjuk. Tel.: 432-526.
g Ru ha ipa ri tech ni kust ke re sünk, egye di nõi ru hák,
drapériák, függönyök minõségi szabásához, varrásához, a Gödöllõi Textilházba. Tel.: (30) 9461-807.
g Nemzetközi cég azonnali belépéssel felvesz munkatársakat heti 4x3 órai munkára, kereseti lehetõség nettó 80 ezer Ft. Tel.: (20) 9619-694.
g Induló étterembe szakácsot, felszolgálót és konyhalányt keresünk. Tel.: (30) 9489-426 (egész nap), vagy
420-497 (17 óra után).
g Gödöllõi irodánkba szorgalmas, ráter mett titkár nõt
és fér fi, dolgozni szeretõ hirdetésszer vezõket keresünk
fõállásba. Fizetés, megállapodás szerint. Tel.: 418-023,
vagy 422-583.
g Pénzintézet gödöllõi irodája, napi 2 órás elfoglaltsággal (17-19 óráig), telefonos asszisztenst keres. Kifogástalan beszédkészségû, felsõfokú végzettek személyében. Magas keresetet biztosítunk. Tel.: 430-918.
g Könyvelõ cégnél, kezdõ mérlegképes könyvelõ, gazdasági infor matikus képesítéssel állást keres. Tel.:
409-564.
g Cégünk józan életû gipszkar ton szerelõket, festõket,
mázolókat, tapétázókat keres. Lehet kezdõ is. Tel.: (20)
9785-501.
g Kézi kötésre bedolgozókat keresünk Gödöllõrõl. Tel.:
415-056 (18 óra után).
g Az Á.T. Kft. pályázatot hirdet laboránsi állás betöltésére, gödöllõi tejvizsgáló laboratóriumában, labor gyakorlattal rendelkezõ, középfokú végzettségû vegyész,
vagy mikrobiológus számára. Elõnyt jelent a technikusminõsítõ vizsga és gödöllõi lakhely. Jelentkezés: 410338, vagy 430-332/108-as telefonon, munkaidõben.
g Felveszünk vízvezeték szerelõ, villanyszerelõ és szerkezeti lakatos szakmunkásokat. Tel.: (30) 2409-305.
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Ingatlan
Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nm-es,
belterületi házas ingatlan eladó. Fúrt kút, vezetékes víz
az udvarban, telefon beköthetõ, gáz a kapu elõtt. Iá.:
3,4 millió Ft. Érdeklõdni a helyszínen, egész nap.
g Gödöllõn, Alvégen eladó 300 négyszögöles telken, 3
szintes családi ház. Tel.: 417-948, vagy (20) 9437464.
g Gödöllõn eladó 200 nöl-es telken, felújított, összkomfor tos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g 3 szobás, 3 fürdõszobás, konyhával, hallal, két garázzsal (az egyik fûtött), rendelkezõ családi ház, a városközponthoz közel, 21 millió Ft-ért eladó, vagy bútorozatlanul havi 120 ezer Ft-ért kiadó. Tel.: (30) 9424479.
g Gödöllõn a Kossuth L. utcában 62 nm-es, második
emeleti 1+2 félszobás öröklakás eladó. Tel.: 430-607;
(20) 3 23-9261.
g Gödöllõn keresek 2 szobás, gázkonvektoros lakást
3. emeletig, azonnali készpénzes fizetéssel. Tel.: (57)
402-466; (30) 2065-211.
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 + 3 félszobás, 82 nm-es, telefonos, kábeltévés lakás eladó.
Ára: 12 millió Ft. Tel.: 412-275.
g Eladó a Marikatelepen 1407 nm kert ingatlan. Víz
bevezetve, villany, gáz, telefon az utcában. Tel.: 420669.
g Kazinczy körúti 2 szoba + étkezõs, erkélyes, gázkonvektoros öröklakás eladó 6,5 millió Ft-ért. Felújítandó. Tel.: 411-470; (20) 9659-997 (napközben).
g Eladó Gödöllõ kertvárosában, 200 nöl telken, 3 szoba, összkomfor tos családi ház, két kocsibeállású garázzsal, felújításra szorul. Iá.: 18,5 millió Ft. Tel.: (17
óra után) 420-435.
g Gödöllõtõl 17 km-re, Hévízgyörkön, 210 nöl-es telek
eladó (víz, villany van). Tel.: (1) 2632-005.
g Eladom, vagy 1 szobás gödöllõi lakásra cserélem
Balatontól és melegvizû gyógyfürdõtõl 15 km-re, 800
nöl pázsittal, szõlõvel, málnával, ribizlivel, gyümölcsfákkal beültetett 2 szoba - konyha - elõszoba, istállós
ingatlanomat. Tel.: 418-466.
g Kar talon 3 szobás, 2 elõszobás, nagy konyha, spejz,
fürdõ, WC, pince, ker tes családi ház, központi fûtéses
(szenes kazán + cirko), telefonos, melléképületekkel
eladó, vagy gödöllõi 1 szobás max. I. emeletig, lakásra
cserélendõ. Tel.: 410-878 (csak esti órákban).
g 1 + 2 félszobás lakást vennék, készpénz fizetéssel.
(Szõlõ utca és kör nyéke elõnyben).Tel.: (20) 9810302.
g 300 ezer Ft. közvetítõi jutalék! Gödöllõn a 3-as fõút
31-es km-nél, 105 nm-es üzlet, 1543 nm-es telekkel
sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis. Tel.: (20)
9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn a Blahai részen, Perczel Mór u-ban, 200
nöl-es, panorámás telek, szuterénszintig kész építménnyel eladó. Ára: 8 millió Ft. Tel.: 432-813.
g Zsámboki családi házam eladom, vagy gödöllõi konvektoros lakásra cserélem. Tel.: (70) 2151-666, vagy
(70) 310-9515.
g Gödöllõn, közmûves utcában építési telkek eladók.
Tel.: 421-101.
g Kistarcsán az Eperjesi lakótelepen, II. emeleti, 62,5
nm-es, 2 szobás, felújított lakás, új, beépített konyhabútorral eladó. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 470-475. (este).
g Tura központjában, kb. 500 nöl közmûvesíthetõ, belterületi, de mezõgazdaságilag is hasznosítható telek eladó. Tel.: 466-432.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban eladó egy 55 nmes, egyedi távfûtésû, társasházi lakás, 6,8 millió Ft-ért.
Tel.: 412-941.
g Gödöllõn 1 szobás lakás, teljesen felújítva eladó.
Tel.: 415-299.
g Eladó Gödöllõn 300 nöl telek (zártkert), 76 nm félkész pincével, ásott kúttal. Iá.: 1,9 millió Ft. Tel.: 419g

735.
Eladó Gödöllõ központjában, 73 nm-es, gyönyörûen
felújított, egyedi fûtésû, földszinti öröklakás. Iá.: 11
millió Ft. Tel.: 412-185, vagy (20) 9420-976.
g Mátraderecskén üdülõövezetben, 55 nm-es, télen is
lakható, téglából épült nyaraló eladó, 3 millió Ft-ért.
Tel.: 410-900.
g Eladó a Szabadság téren, 3 szobás, 2 erkélyes (külön tároló), kábeltévés, vízórás, telefonos öröklakás.
Iá.: 8 millió 800 ezer Ft. Tel.: 430-547.
g Szadán, 870 nm építési telek - sürgõsen - eladó. 16
nm-es kis faház, víz, gáz, csatorna a telken. Tel.: 421423.
g El adó Gödöllõn a Semmelweis u-ban (Er zsé bet
parknál), két család részére alkalmas családi ház. Tel.:
411-279.
g Sürgõsen vásárolnék saját részre ker tes családi házat, 8 millió Ft-ig, vagy építési telket Gödöllõn, azonnali
kp fizetéssel. Tel.: (20) 967-0019.
g Építési telket vennék Gödöllõn, 6 millió Ft-ig. Tel.:
(20) 9743-928, vagy 415-123.
g Eladó Jászapátiban 2,5 szobás, összkomfor tos ház
(telefon, gáz van), a strandhoz közel. Iá.: 2,5 millió Ft.
Tel.: (57) 440-505.
g Eladó Gödöllõn a Fenyvesben 220 nöles telek, kis
faházzal. Víz, villany van. Iá.: 4,5 millió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g Eladó Gödöllõn az Ambrus Zoltán közben földszintes, 2,5 szobás lakás. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194870.
g Eladó Gödöllõn, kertvárosi részen, nagyon jó állapotban lévõ földszintes családi ház, 150 nöles telken.
Iá.: 13,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó 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 Eladó Gödöllõn a Remsey körúton, tégla építésû,
egyedi fûtésû, 2 szintes, nagy teraszos, 3 szobás, társasházi öröklakás. Iá.: 14 millió Ft. Tel.: (20) 9194870.
g Eladó Gödöllõn, a Sony mellett egy 700 nm-es üdülõtelek. Iá.: 1 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Szadán a Margita u-ban 1600 nm-es építési
telek, teljes közmû az utcában. Iá.: 2,5 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g A valkói horgásztónál 200 nöl területû, félig bekerített zártker ti ingatlan eladó. Víz, villany az utcában.
Tel.: 419-385.
g Eladó Gödöllõn a Kazinczy körúton III. emeleti, déli
fekvésû, konvektoros, parkettás, két külön bejáratú
szobás, erkélyes lakás. Keresek: 3 illetve 1+2 félszobás lakást. Csere is érdekel. Tel.: 412-240, vagy (20)
9419-754.
g Gödöllõn az Er zsébet körúton eladó egy III. emeleti,
jó állapotú, megkímélt, telefonos, vízórás, kétszobás,
54 nm-es lakás. Tel.: (20) 9414-833 (egész nap),
vagy 412-910 (este).
g Gödöllõn az Ambrus Zoltán köz 15-ben, I. emeleti,
2,5 szobás, 64 nm-es, erkélyes, vízórás lakás eladó.
Ára: 121 ezer 500 Ft/nm. Tel.: 410-821, vagy (30)
9966-116.
g Gödöllõn a Ki rály u-ban épü lõ sor há zi ház, ga rázzsal, júliusi átadással eladó. Szocpol igénybe vehetõ, fizetés 5 részletben. Az ügyintézés díjmentes. Tel.:
422-453.
g Gödöllõ zöldövezetében 2,5 szobás, 70 nm-es ház,
190 nöl rendezett telken eladó. Tel.: 422-453
g Valkón, a horgásztóhoz közel, 120 nm-es ház, 455
nöl rendezett telken, nagy garázzsal, jó közlekedési lehetõséggel eladó. Tel.: 422-453
g Veresegyház központjában, 2 szobás, 98 nm-es ház,
mely pincéje üzlethelységgé alakítható, 110 nöl telken
eladó. Tel.: 422-453
g Gödöllõn az Alvégen 5 szobás, déli fekvésû, kétgarázsos, 120 nm-es ház eladó. Tel.: 422-453
g A János u-ban, egy szobás, felújított, földszinti lakás
g
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Albérlet
g Blaháné u. 246. Sz. alatt ideális kör nyezetben elsõ
osztályú salakos teniszpálya bérelhetõ. Tel.: 418-879.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bérbeadó vállalkozásnak, 370 nm-es, több helységbõl
álló ingatlan, nagy parkolóval. Tel.: 419-954 Startex
Kft. (napközben)
g Gödöllõ központjában 67 nm-es, igényes, bútorozatlan bérlemény irodának, lakásnak, hosszú távra kiadó.
Tel.: (30) 9617-621, vagy 417-388.
g Gödöllõn 2 szobás, összkomfor tos, belvárosi lakás
kiadó. Tel.: 400-951 (18 óra után).
g Gödöllõn lakatos és asztalos tevékenységre alkalmas mûhely (gépekkel és szerszámokkal) olcsón kiadó. Tel.: (20) 9420-821, vagy 418-362.
g Keresek Gödöllõ központjához közel 1,5 vagy 2 szobás kiadó bútorozott lakást, júniustól szeptemberig, 30
ezer Ft/hó rezsi-ig. Tel.: 421-762.
g Gödöllõ városközpontjában 18 nm iroda, 28 nm raktár, 2000 nm ér tékesítésre alkalmas autóval jár ható
udvar bérbeadó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõn má jus ban nyí ló, igé nyes fod rász üz let be
koz me ti kus nak, mû kör mös nek, ma ni kû rös nek és
masszõrnek üzletrész kiadó. Tel.: 422-812, vagy (60)
343-032.
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Jármû
g Bontott Polski Fiat 126-os, komplett motor, sebességváltó és egyéb alkatrészek és tar tozékok eladók.
Tel.: 414-241. Cím: Zsidai, Gödöllõ, Tisza u. 2.
g Eladó VW Jetta 1800 ccm, benzines, 1986-os, mûszaki 2000. novemberig. Vonóhorog, központi zár. Iá.:
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550 ezer Ft. Tel.: (20) 9743-928., vagy 415-123.
Kétütemû Wartburg alkatrészek eladók, vagy autórádióra cserélhetõ. Tel.: 465-417.
g ‘87-es Wartburg 353 1,5 év mûszakival, korának
megfelelõ állapotban eladó. Iá.: 120 ezer Ft. Tel.: 416993.
g Kézpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk
használt gépjármûveket. Házhoz megyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g Lada 1200. S. piros, vizsga: 2001-ig. Ára: 210 ezer
Ft. Tel.: 421-788.
g Simson SR-50-B típusú robogó, újszerû állapotban
eladó. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.: 419-385.
g 1982. évjáratú Opel Kadett (kombi) eladó. Vizsga:
2201. júliusig. Tel.: 412-080. (este 19-21óra között).
g Polski Fiat 125, 1989-es, mûszakival, eladó. Ár: 110
ezer Ft. Tel.: 410-417.
g 1983-as évjáratú Trabant, frissen karosszériázott, jó
állapotú motorral eladó, 60 ezer Ft-ért. Valamint 1981es 105-ös Skoda eladó, 80 ezer Ft-ért, + egy 105-ös
Skoda alkatrésznek. Tel.: (20) 3153-708.
g 1993-as Mitsubishi Colt 1.6 benzines, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 461-215, vagy (20) 9803-432.
g

Szolgáltatás
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógytorna, gyógymasszázs (magánrendelés keretében). Gödöllõ, SZTK 2-es rendelõintézet földszinti
20-as szoba. Bejelentkezés: 414-068 vagy (20) 9511138.
g Vállalom modern és antik bútorok áthúzását, javítását, továbbá ajtó kárpitozását. Garnitúra: 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 kozmetika az Ádám u-ban. (Kozmetika, pedikûr,
manikûr, fülbelövés, Avon.) Hollósi Éva, Gödöllõ, Ádám
u. 4. Tel.: 416-487.
g Kedvezõ fuvar vállalás rakodókkal. Költöztetés, lomtalanítás, terítés, távolsági fuvarok 12 tonnáig. (szombat, vasárnap is!) Tel.: 430-206.
g Gipszkar ton szerelés, tetõtér beépítés, álmennyezetek, rejtett világítás, stukkó díszítés elérhetõ áron. Tel.:
(20) 3387-365.
g Taxi Gödöllõ - Budapest. Szimpla tarifával. Tel.: (30)
9962-856, vagy 416-399.
g Gyermek felügyeletét vállalná egy 50 éves, nyugdíjas, özvegy gyakorló nagymama, illetve idõs személy
társalkodója, segítõje lenne, napi 2-3 órában. Tel.:
421-762.
g Erdélyi kör utazás. 2000. 08. 09-16-ig, 7 nap, 30
ezer Ft/fõ. Jelentkezés: 420-634. Mesterné, április 25ig.
g Sze re tet tel v árok min den kit Gödöllõ, Zász ló út 1
szám alatt lévõ fodrászüzletembe. Tel.: (20) 3367-746.
g Új varrómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elér hetõ
áron. Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 8-12 óráig.

Tel.: 419-392 (18 óra után).
g Szövegszerkesztést, angol-német nyelvû gépelést,
szkennelést vállalok. Tel.: 415-056, vagy (20) 3389557.
Adás-vétel
g Szövõszék, 75 cm széles és kész rongyszõnyeg eladó. Tel.: (20) 9714-395.
g Hízók eladók! Gödöllõ, Vak Bottyán út 5.
g 60-65 kg-os süldõk és ser tések 240 Ft/kg-os áron
eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán út 5.
g Eladó: betonkeverõ 160 l-es, hûtõszekrény 162 l-es
au to ma ta, gáz tûz hely 4 égõ fe jes piezós, mo só gép
Evrika félautomata, kosárpalánk vasoszloppal, fér fi kerékpár, tetõcsomagtar tó, PB palack. Tel.: 415-727.
g Régi faragott tálaló szekrényt, pohárszéket, ládát,
írószekrényt, üveges könyvszekrényt keresek, felújítás
elõtti, akár rossz állapotban is. Magamnak. Tel.: (30)
9717-337.
g Bar na étkezõasztal 6 székkel, egy nagyméretû bõrönd és egy 8 méteres vaskapu eladó. Tel.: 410-943.
g Eladó! Postatiszta és használt bélyeggyûjtemény,
továbbfejlesztésre, külön darabok is. Reális áron, nagyon szép, hívjon, megéri! Tel.: 411-773.
g Építkezés befejezése miatt állványok, pallók, állítható
dúcok eladók. Tel.: 421-351.
g Eladó egy használt betonkeverõ gép, 380 V-os. Iá.:
33 ezer Ft. Tel.: (30) 2418-598.
g Háromfunkciós babakocsi, megkímélt állapotban eladó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 416-032.
g Nagyon for más, 2 m-es szobafenyõ eladó. Iá.: 20
ezer Ft. Tel.: 417-258. Kiss István.
g Lucerna eladó. Tel.: 415-973.
g Eladó egy HP 1100 Laserjet nyomtató, alig használt,
garanciális; valamint bontásból származó ajtók. Tel.:
415-994, vagy (30) 9520-345.
g Eladó egy ZC-18 cirko és egy 4 fm szerelt kémény.
Tel.: (20) 3367-746.
g Panasonic L-S 200 Diskman ’99. áprilisi, dobozban
eladó. Iá.: 17 ezer Ft. Tel.: (30) 9841-839.
g Új ETA elektromos melegítõ és hûtõ ventillátor eladó,
valamint jó állapotban lévõ, használt villanyírógép, eladó. Tel.: 432-487.
Oktatás
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Intenzív, 20 órás fizika felvételi elõkészítõ a gödöllõi
Egyetemen, egyetemi oktatók vezetésével, péntek délutánonként. Az oktatás ingyenes, regisztrációs díj:
1000 Ft. Tel.: 522-055. Dr. Seres.
Egyéb
Magánéleti, szerelmi gondjaira lelki tanácsadás. Ha a
jövõjére kíváncsi, tarot-kár tyából megjósolom. Tel:
412-147.
g Egészségkárosító földsugár zások (Hartmann háló,
vízér, érctelér) felmérése és ár nyékolása Gödöllõn.
Szaktanácsadás, kútfúrási helykijelölés, telekfelmérés.
Tel.: 422-630.
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Újdonság március 1-tõl: Szabad felhasználású kölcsön folyósítása
tehermentes ingatlan megléte esetén. Arany, ezüst ékszerek, Herendi,
Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611
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eladó. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a bónya fölött, hrsz 0101/1-198-as, 630
nm-es szántó eladó. Tel.: 446-310, vagy 466-313.
g A domonyvölgyi horgásztónál, vízpar ti, hétvégi telkek eladók. (Villany, víz és telefon bekötés megoldható.) Tel.: 411-439 (18-21 óra között).
g Gödöllõn, 520 nm teleken lévõ, 56 nm felújítandó
ház eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn a Hunyadi úton, 593 nm építési telek eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g A Fácán soron 300 nöl telken, 4 szobás ház eladó,
gyümölcsössel, pincével, garázzsal. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Az Õz utcában, ‘85-ben épült, nappali + 3 szobás
ház, 215 nöl te lek kel el adó (dup la ga rázs, pin ce).
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415316.
g A kertvárosban 100 nöl telken, 3,5 szobás ház eladó, garázzsal, pincével. Ár: 13 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g A centrumban 3 szobás ház, 209 nöl telekkel eladó.
Ár: 14,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Keresünk 20 millió Ft-os árban 1-2 éves családi házat, külföldi ügyfelünk részére. Lipcsey Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn 2 szobás, konvektoros lakás eladó, tégla
épületben. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6.
Tel.: 415-316.

20 • Hirdetés

A Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Balogh Gyula elnök és
dr. Gémesi György polgármester, fõvédnök
Sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2000 április 15-én (szombaton) 19 órakor kezdõdõ

VILÁGHÍRÛ ZENÉSZEKKEL rendezett
NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA
A BÁL helyszíne: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Belépõjegy ára 2200 Ft vacsorával együtt.

Program:
19.00 -tóI vendégvárás.
Bál megnyitása: dr. Gémesi György fõvédnök
Vacsora desszerttel, majd ezt követõen tombola,
szépségverseny, tánc és zene
A zenét szolgáltatja: Ifj KÁLLAI KIS ERNÕ
A Magyar Rádóból és Televízióból közismert, aranyhanglemezzel kitüntetett világhírû prímás
és Népi Zenekara
Közremûködik: KÁLLAI KIS ERNÕ
A Magyar Köztársaság Aranykeresztje érdemrenddel
kitüntetett Liszt Ferenc-díjas klarinétkirály

Énekel: GAÁL GABRIELLA
A Magyar Köztársaság aranykereszt érdemrenddel kitüntetett érdemes mûvésznõ.

Tánczenét szolgáltatja: BONI TRIO
közismert mûvészek.
Büfé: 19.00-05.00-ig. Ruhatár kötelezõ
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A Hatvani Grassalkovich Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Hatvany Ferenc termébe

László Lilla

festõ, grafikusmûvész
Hazai tájak, lovak, madarak, virágok címû kiállítására.
Megnyitja: Czinke Ferenc Munkácsy-díjas,
Érdemes és Kiváló mûvész, festõ, grafikus.
Az ünnepségen F. Dõry Magdolna Radnóti-díjas versmondó szaval.
2000. április 14-én pénteken 16 órakor
Megtekinthetõ: 2000. május 5-ig
3000 Hatvan, Grassalkovich-Kastély (Tel.:06-37-342-383)
A belépés ingyenes.
Nyitva tartás: H–P 8-20 óráig, Sz 9-15
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden
érdeklõdõt a:
„Küldjetek szép rajzokat” címû
rajzpályázat
ünnepélyes megnyitójára
2000. április 14-én 15 órára
a II. sz. Orvosi Rendelõ
Nagytermébe
A kiállítást megnyitja

dr. Szabadfalvi András
a Tormay Károly EÜ. Központ igazgatója

A megnyitón Fábián Dénes
képzõmûvész, tanár tart ismertetõt
és értékelést
A díjak átadásában részt vesznek a
háromtagú szakmai zsûri tagjai:
Anti Szabó János képzõmûvész ,
Debreczeni Zsófia képzõmûvész,
Szekeres Erzsébet textilmûvész
valamint kiállításunk támogatói,
akiknek köszönetünket fejezzük ki:
Gödöllõi Szolgálat, Gödöllõi
Polgármesteri Hivatal, Juhász Gyula
Városi Könyvtár, OTP Gödöllõi Fiókja,
Királyi Kastély Közhasznú Társaság
Tormay Károly Egészségügyi Központ
Tûztorony Kft., Városi Múzeum
A megnyitón közremûködnek:
Mese: Bozsik Fruzsina
Zene: Malatinszki Melinda,
Malatinszki Krisztián, Vajda Zsófia
A kiállítás a Gyermekorvosi Rendelõ
várójában a kis a betegek várakozásának
kellemesebbé tételét hivatott szolgálni.

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. Szabadfalvi András
igazgató fõorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 410-681 vagy 420-655
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– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándéktárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.
Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646
Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

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

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

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

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

minden pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft, 3. díj: 4000 Ft
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KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!
06-30/250-36-90

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

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

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

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés munkatársat, képzési
elvárás az 1/2000 (1.7) SZCSM rendeletében foglaltak szerint
- szakács, varró - kisegítõ
munkakörbe (1-1) fõ.
Részletes tájékoztatás az
intézmény-vezetõtõl kérhetõ a
420-600 telefonszámon.

CIB
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Labdarúgás

Tucatot „termeltek” az Ivanovics-tanítványok
Germán SE Tápiószentmárton –
Gödöllõi LC 2:1 (0:1)
Tápiószentmárton, 200 nézõ
GLC: Kiri – Wendler – Kiss J., Króner,
Stolcz – Kál mán, Kiss Z., Kecs ke mé ti
(Nádasdy, 64 p.), Vidakovics – Zsoldos,
Vízler.
Edzõ: Vörös István Attila
Gólszerzõ: Kálmán 44. p.
Ifjúsági mérkõzésen
Tépiószentmárton – GLC 1:12 (0:8)
GLC: Lovas – Csernyák – Pintér T., Ökrös,
Péter G. – Morár, Kovács M., Hovodzsák,
Urbán (h. Pintér K. a szünetben) – Barna,
Csombor (h. Turai a szünetben).
Edzõ: Ivanovics Károly.
Gól szer zõ: Csom bor (6), Bar na (4),
Morár, Turai
Jó: Barna (mezõny legjobbja), Csombor,
Morár
Serdülõ Pest megyei kiemelt
GLC-Diósd 3:2 (1:1)
Gólszerzõ: Orbán (2), Bar tók
Serdülõ elõkészítõ
Isaszeg-GLC 5:3
Gólszer zõ: Paragi (2), Berki

Úgy látszik, mostanában az ifjúsági gárda
meccseire kell járnia azoknak a gödöllõi
szurkolóknak, akik gólgazdag mérkõzésen
kivívott gyõzelmet akarnak látni. Az elmúlt
héten a listavezetõ gyöngyösiek ellen aratott fö lé nyes si ker után, ez út tal
Tápiószentmártonban javítottak gólkülönbségükön az Ivanovics tanítványok, akik az
elsõ félidõben, például, a 33. és a 39. perc
között ötször rezegtették meg a hazai hálót.
Legtöbbször Csombor Lajos, aki a szünetig
hat gólt lõtt, köztük tapsra ragadtatót is.
Mindennél többet elárul a játékról, hogy ez
sem volt elég ahhoz, hogy a mezõny legjobbja legyen. Ezt a címet ugyanis a 12:1es diadalhoz négy találattal, gólpasszokkal
és példamutató lelkesedéssel hozzájáruló
Barna Ferenc érdemelte ki.
Arra persze senki sem gondolt, hogy a
felnõttek találkozója is hasonlóan sok gólt
hoz majd, hiszen a második helyezetett
Gödöllõi LC a dobogó legalsó fokán álló
Tápiószentmártonhoz látogatott. Városunk
csapatának esélyeit javíthatta az a tény,
hogy a tápióságiak már javában a keddi,
Vasas elleni Magyar Kupa-elõdöntõ lázában égtek. A mérkõzés ugyan egy hazai lehetõséggel, Morár mellélövésével kezdõdött, ám azután fokozatosan átvette az irányítást a GLC. A szép támadások azonban
eredménytelenek maradtak, az utolsó negyedórában pedig ismét Kirinek kellett

Sakk

Bravúr a diákolimpia döntõjében
Április 8-9 között Budapesten rendezték meg a Középiskolás Sakkcsapat
Di ák olim pia or szá gos dön tõ jét. A
döntõbe jutott Török Ignác Gimnázium a tavaly felsõs fiúk mezõnyében
országos bajnokságot nyert csapatával vett részt a döntõn.

A verseny elõtt joggal merült fel a kérdés: vajon ez mire lesz elég a magasabb
korcsoportban úgy, hogy még csak egyikük érte el az alsó korhatárt? A tavalyi
18.hely óta eltelt egy év, így joggal bízhat tunk az elõ re lé pés ben. A gödöllõi
csapat (Török Sándor, Somodi Balázs,
Bajnóczi Péter, Rádóczki Attila, Török

Zoltán) a 26-os mezõnyben értékszámuk
alapján a kilencediknek volt rangsorolva. A 8 fordulós svájci rendszerû döntõ
elsõ napját 10,5 pottal zárta csapatunk,
ami 50 szá za lé kos tel je sít mény volt.
Szerencsére a pihenõ jót tett a csapatnak, hiszen nagy hajrával és remek játékkal sikerült felzárkózni az élmezõnyhöz: 4 gyõzelem, 1 döntetlen, 3 vereség
alapján 18 pontot szerzett a Török Ignác
csa pa ta, így vég zett az elõ ke lõ 5. he lyen. Küzdeni tudásból mindenki jelesre
vizsgázott.
A verseny tanulságait le kell vonni,
hiszen három hét múlva Debrecenben –
igaz Török Sanyi nélkül – a felsõs fiúk

koncentrálnia a tisztázáshoz. Talán ez is kevés lett vol na azon ban, ha az õsszel a
Táncsics Mihály úton is bemutatkozó, kispályás válogatott Simon Balázs két szabadrúgása kaput talál. Ezúttal azonban hibázott
az irányzékkal. Nem úgy druszája, az elsõ
félidõben nagyon agilis Kálmán Balázs, aki
egy perccel a szünet elõtt Vidakovics okos
indítása után 15 méterrõl lõtt a bal sarokba.
A hátrányba került vendéglátók a pihenõ
után rögtön támadni kezdtek és tizenöt perc
múltán siker koronázta erõfeszítéseiket.
Igaz, ehhez kellett a hazai pálya elõnyét túlzottan szigorúan vevõ játékvezetõ is: az általa nagy jóindulattal megadott büntetõ értékesítése nem okozott gondot Simonnak.
Az egyenlítés azonban nem tette elégedetté
a dobnak használt hordóval buzdított szentmártoniakat. És a végén õk örülhettek, mert
bár a másik teremlabdarúgó válogatott, Baranyai szabadrúgása ugyan lepattant a sorfalról, a kavarodás végén Molnár Kiri kapujába talált.
Gyõzelmével és az ezért kapott három
ponttal a Tápiószentmárton megelõzte a
Gödöllõi LC-t a bajnoki tabellán. Városunk
csapata azonban 35 pontjával tovább õrzi
dobogós helyét.
Következõ mérkõzés: április 16., vasárnap, (ifjúsági 13.30, felnõtt 15.30): Gödöllõ
–Újszász.
Tóth Márta

országos döntõjében, mint védõ ül asztalhoz a Török Ignác csapata.
Végeredmény (26 induló): 1. Eötvös
Jó zsef Gim ná zi um, Tiszaújváros 42,5
pont; … 5. Tö rök Ig nác Gim ná zi um,
Gödöllõ (Török Sándor, Somodi Balázs,
Bajnóczi Péter, Rádóczki Attila, Török
Zoltán) 18 pont.
Az elmúlt héten véget értek a nemzeti
csapatbajnokság 1999/2000 év küzdelmei.
Vég ered mé nyek: NB I/B: 1. Va sas
Infoland SC 89 pont; … 7. Gödöllõi
EAC 66,5 pont.
NB II: 1. Fiat Koncz, Fót 86 pont; …
10. Gödöllõi EAC II 53 pont.
NB I/B csapatunk újoncként teljesítette a biztos bennmaradást, míg II-es csapatunknak valószínûleg osztályozót kell
játszani az NB II-es tagságért.
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Teremlabdarúgás

Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni
Gödöllõi KFC – Kanárik Hotel Glória
6:3 (4:2)
Egyetemi sportcsarnok, 200 nézõ;
Vezette: Forgács, Berta (Buda)
GKFC: Ban gó – Aszó di, Ivanovics,
Markóczy, Gyémesi Cserék: Szabó Zs.,
Kelenvölgyi, Tóth M., Gémesi, Kovács M.,
Kerecsényi, Bartalis.
Játékosedzõ: Ivanovics Károly
Gsz: Ivanovics (2, 18. és 29. p.), Aszódi
(4. p.), Markóczy (5. p.), Gyémesi (6. p.),
Tóth M. (33. p.)
Jó: Bangó, Gyémesi, Ivanovics

Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba
lépni – tartja a mondás, Az elmúlt hét elsõ napjának eseményei azonban cáfolják
ezt a tézist. Az õsszel a Hajdú Volán ellen el ért dön tet len ad ta ön bi za lom mal
felvértezett Trident-futballisták bizakodva várták az akkor pont nélküli Dunakeszi el le ni ven dég sze rep lést, ám a pest
me gyei el len fél, pon to sab ban Sze nes
Sándor megtréfálta õket.
A szituáció most is kísértetiesen hasonló volt: a Debrecenben a lehetõ legminimálisabb különbségû vereséget szenvedõ
Gacsályi tanítványok optimistán készültek a tavasszal még nulla százalékos Dunakeszi elleni találkozóra. Aztán megint
pályára lépett Szenes, és szertefoszlatta

Néhány játékos nevét meg kell említenem, akik nagyban hozzájárultak az
elért eredményekhez, ezért a továbbiakban is lehet majd rájuk számítani.
Öröm te li, hogy if jú sá gi já té ko sa ink
egyre jobban meghatározó szerepet töltenek be csapatainkban: Török Sándor
10-bõl 8 pont, Somodi Ba lázs 11-bõl
8,5 pont, Bajnóczi Péter 1-bõl 6,5 pont,
Boros Zsolt 11-bõl 6 pont.
A fel nõt tek kö zül Hardicsay Pé ter,
Ka rá csony At ti la, Nagy aj tai Gá bor,
Bándy At ti la, Ve réb Gá bor, Ruttkay
Péter neve emelhetõ ki.
Egy igen ne héz sze zo non va gyunk
túl! Úgy érzem, minden tõlünk telhetõt
megtettünk a sikeres szereplésért, ami,
osztályváltás után, most erre volt elég.
Bízunk benne, hogy a továbbiakban sikerül az elõrelépés.
Tímár Zsolt

álmaikat. A Fradi egykori játékosának
minden bejött ezen az estén. Kis túlzással, amit kapura lõtt, az gól volt, függetlenül attól, hogy a korábbi meccseken remeklõ Palocsay vagy „váltótársa”, Nagy
László állt a kapuban. Az õsszel csapata
három góljából kettõt jegyzõ volt profi
futballista ezúttal ötöt vállalt magára a kilenc bõl. Mond hat nánk, egy Sze nes sel
volt jobb a Dunakeszi…
A ven dé ge ken kí vül még egy gár da
állt pont nélkül a tavasz folyamán, városunk ifjabbik” teremlabdarúgó csapata, a
Gödöllõi KFC, mely a kettõs mérkõzés
második összecsapásán a Kanárik Hotel
Glóriát fogadta. A dobogós álmokat dédelgetõ vetélytárs ellen ezúttal sem õk
számítottak a találkozó esélyeseinek. A
papírformát cáfolva azonban fergeteges
kezdõ hat percet produkáltak, mely alatt
3:0-s vezetésre tettek szert. Az azonban,
ami nagypályán már jelentõs elõnynek
mondható, az a változatosabb, gyorsabb
teremlabdarúgásban még „nem egy életbiztosítás” – különösen nem ennyivel a
vége elõtt. Az elején állva hagyott pesti
együttes összeszedte magát, és 28 másodperc alatt szerzett két góljával máris
szorossá tette az állást. Pedig a hazai hálóõr, Bangó ezúttal is nagyszerû teljesítményt nyújtott. A gödöllõi játékosok és
drukkerek megnyugtatására nagyon kel-

lett Ivanovics szünet elõtt szerzett találata. Sokáig azonban nem ülhettek babérjaikon a vendéglátók, mert a második játékrész elején szerzett góljával Szimcsák
ismét izgalmassá tette a meccset. Erre a
hazaiak kétszer is válaszolni tudtak, így
újra megnyugtatóbbá vált a differencia.
Ami azután az idegölõ végjáték ellenére
a lefújásig nem változott, azaz 6:3 arányban gyõzött a Gödöllõi KFC.
Sajnos, a vesztes gárda rajongói ezúttal sem hazudtolták meg önmagukat (néhány héttel korábban, a Trident FC elleni
találkozó alkalmával már „bemutatkoztak”) és elkeseredettségüket a rongálás
miatt szólni bátorkodó Trident FC elnök,
Polyák Csaba bánta. (Szerencsére, sérülése nem bizonyult súlyosnak, de az ügynek így is folytatása várható.) Talán, ha
ki csit ko ráb ban ér kez tek vol na ezek a
szurkolónak nem nevezhetõ elemek, példát vehettek volna a csapatukat „síppal,
dobbal, nádihegedûvel” buzdító, zászlókat lengetõ, biztató transzparenseket készítõ Trident-táborról. Megtanulhatták
volna, hogyan kell drukkolni a kedvenceknek és hogyan kell elviselni a mégoly
fájó vereséget is. Következõ mérkõzés:
2000. április 17. 19 óra, Egyetemi sportcsarnok: Gödöllõi KFC – Kispesti AC. A
Trident FC szabadnapos.
Martha

Április 13-19. 16 és 18 óra:

Tony Story 2.
Szinkr. amerikai rajz-játékfilm

Április 13-19. 20 óra:

Anna és a király
am. film. Fsz. Jodie Foster

MOZI

MÛSOR
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HÍREK

Kosárlabda

Országos elõdöntõben a Líceum lányai
A diákolimpia V. korcsoportos leány kosárlabda csapatok egyik országos elõdöntõjét Salgótarjánban rendezték meg
a hétvégén. A Református Líceum ifjúsági csapata, mint Pest megyei továbbjutó,
vett részt az elõdöntõn. A másik három
csapat Budapestrõl, Diósgyõrbõl és
Szécsénybõl érkezett. A négy gimnázium versenyébõl az elsõ helyezett jutott
be az ország legjobb nyolc csapata közé. Diósgyõr Gödöllõvel, Bu da pest
Szécsénnyel került párba.

A Líceum csapata nagyszerûen kezdett a
diósgyõri lányok ellen, akik közül sokan az
NB I-es utánpótlás csapat tagjai. Az elsõ tíz
percben végig a Líceum vezetett, pontosan
és eredményesen játszottak. Ekkor idõt kért
az ellenfél. Sajnos ezután a diósgyõriek
elõbb fordítottak, majd fokozatosan elhúztak. A 24.percben Pári Zsófit kipontozták
(tõle tartottak a legjobban) és a kevés kosarat hozó második félidõben érvényesült a
diósgyõri lányok nagyobb tudása. A nyolc
kadettnek és a serdülõkorú játékosoknak
még nagy feladat volt ez a megmérettetés.
A másik ágon a két NB I-ben játszó cen-

Streetball

Májusra várva
Ebben az évben negyedik alkalommal
rendezik meg a Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokságot, melyet a Pest
Megyei Sportigazgatóság, a Kosárlabda
Szövetség, a Diáksport Szövetség és a
rendezõ városok közösen szerveznek.

A bajnokság fordulóinak idõpontjai: május 1. Vác, május 6. Nagykõrös, május
27. Gödöllõ, május 28. Monor, június 3.
Szentendre, június 17. Százhalombatta.
A hat forduló alapján legtöbb pontot elérõ csapatok elnyerik Pest Megye Utcai
Kosárlabda Bajnoka címet. A pontszámítás fordulónként: I.hely 5 pont, II.hely 3
pont, III.hely 2 pont, részvételért 1 pont.
A bajnokságra az alábbi korcsoportokban
lehet nevezni: Férfi 1. kcs.: 1985. 05. 31.
után születettek. Férfi 2. kcs.: 1983. 05. 31.
után születettek. Férfi 3. kcs.: 1981. 05. 31.
után születettek. Férfi 4.kcs.: nyílt korcso-

tert is soraiban tudó budapesti csapat különösebb megerõltetés nélkül gyõzött a szécsényi gimnazisták ellen. A harmadik helyért Gödöllõ – Szécsény mérkõzés következett. A Pári-Vidéki kettõs uralta a palánk
alatti területet. A többiek sokat futottak,
szép támadások után szerezték a kosarakat.
A szécsényi kosarasok elsõsorban távoli dobásokkal próbálkoztak, hiszen nem volt igazán jó középjátékosuk. A fordulás után Pári
Zsó fit to vább ra sem tud ták tar ta ni (36
pont), a többiek Vidéki Judittal az élen keményen mentek a lepattanókért és sok labdát szereztek. A bronzmeccset harminc
ponttal nyerték meg a gödöllõi lányok.
A csapat tagjai: Bányai Zsuzsa, Farkas
Katalin, Horváth Diána (csk), Karádi Anett,
Lázár Dorottya, Pári Zsófia, Szabó Réka,
Székely Nóra, Vidéki Judit, Zsemberovszky
Linda; edzõ: Szabó Tamás.
A döntõben a Diósgyõr nagy küzdelemben legyõzte a gyenge cserejátékosokkal kiálló budapesti gimnázium együttesét. Az
országos elõdöntõbõl a Diósgyõr jutott be a
legjobb nyolc közé, 2. Budapest, 3. Gödöllõ
Református Líceum, 4. Szécsény.
-esztí-

port, nincs korhatár. Férfi 5. kcs.: 1970. 05.
31. elõtt születettek. Nõi 1.kcs.: 1985. 05.
31. után születettek. Nõi 2.kcs.: 1981. 05.
31.után születettek. Nõi 3.kcs.: nyílt korcsoport, nincs korhatár. Vegyes kcs.: nyitott,
nincs korhatár. Kerekes székes kategória.
Minden csapat fordulónként legalább három mérkõzést játszik. Nem kötelezõ mindegyik fordulóban indulni. A bajnokságra
benevezett csapatok minden forduló elõtt
48 órával kötelesek telefonon, vagy személyesen jelezni indulási szándékukat a városi
szer ve zõ bi zott sá gon: Vá ros há za II. e.
224.szoba, Pánker László, Szabó Tamás
(hétfõ-péntek 8-16 óra között) tel.: 420411/140 mellék.
A nevezési díj 6000 Ft, ezért minden
csapat négy pólót kap, és részt vehet a hat
fordulóban. A nevezési lapon olvasható a
nevezéssel, a játékszabályokkal és a díjazással kapcsolatos információk. Nevezni a
hatezer forint befizetésével lehet a fent
megadott irodán. A bajnokságban legtöbb
csapatot indító két város 5-5 mobil palánkot kap a Pest Megyei Sportigazgatóságtól.
-esz-

Tenisz
A Lakóterületi Sport Egyesület országos ama tõr te nisz ver senyt ren dez,
melyre minden teniszbarátot szeretettel vár nak. Az Ötvös Károly Emlékversenyt április 21-23-án rendezik a Szabadság téri és az Egyetemi tenisztelepen.
Ne vez ni Fe ke te Sán dor nál le het a
06 (30) 250 0097-es telefonszámon.
Versenyszámok: fér fi egyéni „B” (nevezés 04. 21. 14 óra), fér fi „A” (nevezés 04. 22. 9 óra), nõi egyéni (nevezés 04. 23. 9 óra), fér fi páros (nevezés 04. 22. 15 óra). Nevezési díj: fér fi
„A” 2 ezer Ft, fér fi „B” ezer Ft, nõi
1500 Ft, pá ros 2 ezer Ft. A ver seny
összdíjazása 100 ezer fo rint kész pénz, valamint kupák, ajándékok.

Kosárlabda
A diákolimpiai verseny megyei döntõjé ben két gödöllõi csa pat volt ér de kelt. A Refor mátus Líceum kadett fiú
csa pa ta a leg jobb négy kö zött a
monori gim ná zi um mal ke rült össze.
Az erõsen lejtõ hazai pálya segítségével (kipontozták a kezdõ ötöst) három
ponttal nyert a Monor (két nappal késõbb a szövetségi bajnokságban sima
har minc ponttal gyõzött a Líceum).
A gödöllõi csapat végül a har madik
he lyen fe jez te be a küz del met, pe dig
ne kik kel lett vol na to vább jut ni uk az
országos elõdöntõbe.
A mi ni lá nyok me gyei dön tõ jét a
Hajós iskola ter mében rendezték meg.
A hazai csapat mellett a Hévízgyörk, a
Nagykõrös és a Vác ke rült be a leg jobb négy közé. A kör mérkõzéses tornán csak a Gödöllõ - Nagykõrös
össze csa pás volt szo ros, a töb bi
meccsen nagy kü lönb ség gel nyer t a
jobbik csapat. A Pest megyei döntõt a
Hajós Alfréd Általános iskola csapata
nyer te meg há rom gyõ ze lem mel. A
csa pat tag jai: Barcza Kin ga, Barsán
Vik tó ria, Bán he gyi Ad ri enn, Far kas
Do rottya, Heim Ri ta, Hollósi Szil via,
Kõhidi Ildikó, Mácsai Anna, Sütõ Adrienn, Sza kács Van da, Szép Ve ra,
Ugrósdy Ma ri an na, fel ké szí tõ: Fü löp
Dezsõ. 2. Nagykõrös Arany J. (2 gy),
3. Vác Rad nó ti M. (1 gy), 4.
Hévízgyörk Petõfi S.
szt
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HÍREK

Atlétika

Vívás
Hétvégén hagyományosan Békéscsaba adott otthont a serdülõ fiú és nõi
tõr Ma gyar Baj nok ság nak. Eb ben az
évben a GEAC–Architekton vívószakosztálya fiú- és leánycsapatot is indított. Egyé ni ben leg job ban Gémesi
Tek la sze re pelt, aki 67 in du ló kö zül
vé gül a har ma dik he lyet sze rez te
meg. A nõi tõrcsapat (Gémesi Tekla,
Guth Ré ka, Gurbi Ma ri an na, Szél
Nagy Éva) a szegediek legyõzésével a
he te dik; a fiú tõr csa pat (Benke Ba lázs, Somogyvári Gábor, Mar tos Márton, Planicska Fe renc) a nyol ca dik
helyet szerezte meg.
A BSE szak osz tály ba rát sá gos kardcsapatversenyt rendezett szombaton.
A Bo kor And rás, Bo kor Ger gõ,
Csjer nyik Ba lázs össze té te lû
gödöllõiek az induló tíz csapat közül
az ötödik helyet szerezték meg.
(erni)

Felhívás
Ked ves Sport ba rát ok, Sport egye sü letek! Ez év február elején vandálok
fel gyúj tot ták a sport pá lyán kon lé võ
rúd ug ró le ér ke zõ he lyün ket, amely
(lakattal lezárt kisházban volt) porig
égett a bentlevõ ugrórudakkal
együtt. A le ér ke zõ hely be szer zé si
ára 1.200.000 Ft, a ru dak da rab ja
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 verse nye ken 4 ma gyar baj nok sá got
nyer tünk, me lyek kö zül fi gye lem re
méltó az egyik 15 éves fiú 402 cmes eredménye. Ezeket a 10-15 éves
gye re ke ket az is ko lai ta nul má nya ik
Gödöllõhöz kötik, ez a brutális cselekmény szépen induló pályafutásukat törheti ketté, ha nem sikerül pótolnunk a megsemmisült sportfelszere lé se ket. Amennyi ben van mód juk
rá, szívesen fogadnánk anyagi segítségüket vagy használt rúdugró leérke zõ he lyet, il let ve bár mi lyen ug ró
ru dat, ami re nincs szük sé gük. A
Gödöllõi Sportalapítvány számlaszáma:
10103836-05-70533900000000. Sportbaráti üdvözlettel:
Szörényi István rúdugró szakedzõ

Három elsõ hely a Margitszigeten
A Budapesti Atlétikai Szövetség a Margitszigeten rendezte meg szokásos tavaszi futóversenyét. A mini maratonin
a 10-12 éveseknek 3 kilométert, a 13
éveseknek 6 kilométert kellett teljesíteniük. A gödöllõi atléták közül hárman
szereztek elsõ helyezést.

A 10 évesek között Király Pálma száz
méteres elõnnyel érkezett a célba. A 12
éves lányoknál Danis Dóra 4., Sáfár Orsolya 5. lett. Kovács Dórával és Cirkov
Marijával kiegészülve megnyerték a csapatversenyt. A 10 éves fiúk versenyében
Czindrity Attila gyõzött remek futással.
A 11 éveseknél Illés Bálint ötödik, az Illés Bálint, Seregi Dávid, Bátor Dávid, Illés Csaba összetételû csapat a második
helyet szerezte meg.
A 12 éves fiúk versenyében Korányi
Gergõ ötödik helyen ért célba, a Korányi,
Szi bil la Ba lázs, Kis Dá vid, Schopper
Ádám alkotta együttes ezüstérmet szerzett. A 13 éves lányok 6 ezer méteres
távját Erdélyi Zsófia futotta le a leggyorsabban, megismételte tavalyi sikerét. Dús
Jetta ötödikként ért célba. Juhász Dénes
hatodik lett 6 km-en, Gönczi Krisztina
ötödik helyet szerzett 8 ezer méteren.

Ritmikus sportgimnasztika

Irány a diákolimpia
A ritmikus gimnasztika diákolimpia
megyedöntõjében szép sikerrel szerepeltek a gödöllõi lányok. A Hajós iskola elsõ-másodikos csapata megnyerte a versenyt, a harmadik-negyedik osztályosok között Cser Kitty lett
a bajnok.

Ladányi Beatrix a lányok edzõje, aki a
magyar válogatott keret edzõje is, szeptember óta foglalkozik a gödöllõi gyerekek kel. Vé le mé nye sze rint a csa pat –
Csernyánszky Anett, Csomai Re ná ta,
Fibecz Alexandra, Gáti Orsolya, KissGergely Viktória – nagyszerûen szerepelt. A szer nélküli versenyben a központilag elõírt gyakorlatot szépen mutatták be a lányok. A videóról megtanult
anyag fõleg hajlékonysági és ruganyos-

A kismaratoni távon a GEAC felnõtt
férfi csapata ezüstérmet kapott. A csapat
tag jai kö zül egyé ni ben dr. Se bes tyén
Zoltán negyedik, Medgyes Gábor ötödik, Földi László tizenharmadik helyen
ért célba. Sebestyén és Medgyes, jó idejüknek köszönhetõen, teljesítették a másodosztályú szintet.
Az at lé ták kö zött igen ke mé nyek a
mi nõ sí té si szin tek. Pél dá ul a
kismaratonin elért 1 óra 12 perces idõ
(dr. Sebestyén) megfelel egy 208 centis
magasugró eredménynek. Tehát, akik elérik legalább a második osztályos szintet, azok eredménye mögött komoly teljesítmény áll.
A tápióbicskei csa ta em lé ké re ki írt
5×5 kilométeres váltóversenyen szintén
gödöllõi si ker szü le tett. Sza bó Ist ván
(GEAC) megnyerte a szeniorok versenyét, és Pintér Istvánnal együtt teljesítette a másodosztályos szintet. Az általános
iskolások között a Hajós Alfréd iskola
fiúcsapata ezüstérmet szerzett, ami szintén re mek ered mény. A Tö rök Ig nác
Gimnázium leány csapata kicsit elmaradt a várakozástól, és a negyedik helyen
fejezte be a versenyt.
-t-

sá gi ele me ket tar tal ma zott. A lá nyok
teljesítménye természetesen függ a tehetségtõl, a ritmusérzéktõl, az alkalmazkodó képességtõl. A csapat jelenleg heti
két alkalommal edz a Hajós csarnokában.
Az egyéni bajnok Cser Kitty, aki évek
óta az OSC igazolt versenyzõje, szintén
nagyon jól szerepelt. Õ már ötödik éve
jár edzésre és kiemelkedõ teljesítménye
eredményeként meghívták az utánpótlás
válogatottba. Kitty hetente ötször három
órát edz, ami ko moly ter he lést je lent.
Gyermek kategóriában tavaly országos
bajnokságot nyert, nemzetközi versenyeken is a legjobbak között végzett.
A lányok szorgalmasan készülnek a
kö vet ke zõ meg mé ret te tés re, amely az
országos területi verseny lesz. Április
10-én Tökölön ren de zik meg a di ák olimpia következõ fordulóját, ahonnan
a leg job bak be ke rül nek az or szá gos
döntõbe.
-esz-
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még mindig, hiába írunk áprilist. Babits Mihály versének részlete:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
április 18-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 12. szám rejtvényének megfejtése:
„S a boldogság sosem késõ / És ez oly bûvszer, mitül / Essék csak egy csepp beléje / A
világ megédesül”
A Varga Galéria ajándékait nyerték: Batta
Mihályné, Szõlõ u. 14.; Kurucz Ádám Attila,
Palotakert 14.; Sas István, Hegy u. 19/A.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyerték: Papp Dánielné, Palotakert 9. 5/1.;
Szénási Csaba, Szent János u. 16/B Fsz. 14. g
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