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Fotó: Radó Gábor

Békesség nektek!
Béke csak egyetlen van: Krisztus békéje, az isteni béke. Szent Pál ezért a
békét a Lélek gyümölcsei között sorolja fel (Gal 5,22). Mégis, ezt az egyetlen
békét hány-és hányféleképpen prezentálja a világ. Szorgalmazzák a békét
bûnökkel: hazugsággal, tagadással.
Kivívják fegyverrel. Fenntartják megfélemlítéssel.
(12. oldal)

Gödöllõiek a gáton
Kora délután érkezünk Tiszadobra. Pániknak vagy akár idegességnek nyoma
sincs. Az emberek láthatóan fáradtak,
de mindenki tudja és teszi a dolgát. A
védelem a polgármesteri hivatalban
összpontosul. Innen a helyszínre induló szakembereket, politikusokat és tudósítókat, továbbá a kijuttatásra váró
különféle mûszereket és eszközöket a
rendõrség jármûvei szállítják, amíg lehet. Onnan az emberek gyalog mennek tovább, a felszerelés pedig vállon
folytatja útját.
(2. oldal)

Kopjafa a csatamezõn

Boldog ünnepet kívánunk!

1241. április 12-én, a muhi csatában
Kálmán herceg a visszavonulást fedezte, hogy mentse testvérét, az ország királyát. Az ütközet során szerzett sérülések következtében vesztette életét. Fiatalon ért el mindent: halicsi király volt,
ti zen nyolc éve sen hor vát bán, a
Szepesség grófja – és harminchárom
éves, amikor életét veszti. Kálmán herceg a kereszténység védelmezõje volt,
élete a hazaszeretet és a testvéri szeretet példája.
(11. oldal)
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Helytálltak
a gáton
a gödöllõiek
A segítség jókor érkezett
p ri lis 12-én szo kat la nul ko rán,
már hajnali négy órakor támadt
nyüzsgés a Polgármesteri Hivatal
parkolójában. A tiszai árhullám
ál tal ak kor leg in kább ve szé lyez te tett
Tiszadobra indultak a gödöllõi önkéntesek, hogy ezen a napon a gáton segítsenek. Halász Levente, a csoport vezetõje
irányításával az autóbusz rakterébe került
a polgári védelemtõl kapott felszerelés és
a Kalória Kht.-tól kapott elemózsia.
Mint megtudtuk, az útiköltséget városunk önkormányzata és a Volán állta, a
résztvevõk pedig gödöllõi diákok a Török Ignác, a Premontrei Szent Norbert és
az aszódi Petõfi Sándor Gimnáziumból
és a Re for má tus Lí ce um ból, to váb bá
tanárok, az Ifjúsági Demokrata Fórum

Á

Köles László képviselõ

aktivistái, VÜSZI-dolgozók és a cigány
kisebbség tagjai.
Ezen a napon a tiszadobi önkormányzat számlájára érkezett az az egymillió
forint is, amit Gödöllõ önkormányzata,
ugyancsak gyors segítségként, átutalt.
A muhi csatamezõrõl kora délután érkezünk Tiszadobra. Pá nik nak vagy akár
idegességnek nyoma sincs. Az emberek
láthatóan fáradtak, de mindenki tudja és
teszi a dolgát. A védelem a polgármesteri
hivatalban összpontosul. Innen a helyszínre induló szakembereket, politikusokat és tudósítókat, továbbá a kijuttatásra
váró különféle mûszereket és eszközöket
a rendõrség jármûvei szállítják, amíg lehet. Onnan az emberek gyalog mennek
tovább, a felszerelés pedig vállon folytatja útját.

Balogh Gyula cigány önkormányzati elnök

Ifjabb és idõsb Halász Levente
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Gémesi György gödöllõi polgármester

A tiszadobi polgármester késõi reggelije

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 4. oldalról

Szabó Péter, Tiszadob polgármestere a
legveszélyeztetettebb ponton irányítja a
munkát; délután jut annyi ideje, hogy végre
megreggelizzen. A helyzetrõl õt kérdezzük.
– Az idei április az eddig mért legnagyobb vízszintet is meghaladó árhullámot hozott térségünkbe. Ennek következtében a Tisza menti gát magasságát jelentõsen meghaladta a vízszint. Van itt olyan
szakasz, ahol a korábbi gátmagasságot
hetven-nyolcvan centiméterrel meghaladó vízszintet tartanak a homokzsákok.
– Milyen hosszú az a gátszakasz, amit
önöknek kell védeniük?
– A tiszadobi önkormányzat hat kilométer hosszan látja el a védelmet. Most
négyszáz ember dolgozik; az éjszaka ötszáz fõvel védekeztünk. Mindez április
ötödike óta tart, de az elmúlt éjszaka volt
a legnehezebb.
– A gödöllõi önkéntesek segítsége milyen jelentõségû?
– Ez komoly segítség, aminek az sokszorozza meg a jelentõségét, hogy a legjobbkor, vagyis a legnehezebb helyzetben
kapjuk. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a gáton már nem lehet jármûvel
közlekedni. A homokzsákokat a vízen, dereg lyék kel szál lít juk, a leg na gyobb
mennyiségben azonban vállon kell a hely-

Négyen az Ifjúsági Demokrata Fórum gödöllõi szervezetének képviseletében

Hajnali készülõdés Gödöllõn

színre vinni; másfél-két kilométeres távolságról. Ez nagyon nehéz, fárasztó munka,
amihez minden munkaerõre szükség van.
– Hogyan sikerült elõteremteni a költ-

ságon keresztül a költségekre fedezetet
nyújt. Természetesen igyekszünk a lehetõ
legtakarékosabban gazdálkodni. Ezúton is
sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a

ségeket?
– A költségekkel, az anyaggal és a technikával eddig nem volt gondunk; a Belügyminisztérium a megyei védelmi bizott-
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A gödöllõi csapat

gödöllõieknek a munkáért és azért az egymillió forintért, amit Gödöllõ város önkormányzata utalt át Tiszadobnak a védekezésre.
– Mi várható, mikor lesz vége az árvízveszélynek?
– Hosszú védekezésre készülünk. Az árhullám nem emelkedik tovább, de ez nem
jelenti azt, hogy gyorsan le is fog vonulni.
Föl kell készülnünk arra, hogy további
buzgárok, csurgások alakulnak ki, és átnedvesedik a gát. Abban bízunk, hogy a vízgyûjtõn meginduló hóolvadás okozta árhullámig nyerünk egy kis idõt, és az nem fog
rátorlódni a mostanira.
Halász Levente önkormányzati képviselõt, a gödöllõi önkéntes csoport vezetõjét elkísérte tizenhárom éves fia is: az ifjabb Levente volt a legfiatalabb legény a
gáton.
– Hogyan jött létre ez az akció? – kérdezzük az idõsebb Halász Leventét.
– Fel aján lot tuk se gít sé gün ket a
tiszadobiaknak. Kérésük az volt, hogy a
megfeszített munkában elfáradt helyiek
egy részét váltsuk föl, legalább egy napra. A segítségre azonban épp a mai napon
volt szükség, és nem késõbb, mivel most
tetõzik az árhullám. Így nekem is mindössze egy nap állt a ren del ke zé sem re,
hogy embereket, buszt, felszerelést és ellátást szerezzek. Végül negyvenhatan jöttünk a negyvenöt személyes busszal.
A gáton Balogh Gyulával, a gödöllõi

MEGKÉRDEZTÜK

Mit tenne az árvíz ellen?
Magyar Mihály

Ré g meg kel lett vol na
építeni a végleges gátakat. Most más nincs hátra, mint segíteni. Jó lenne, ha most mu tat ná
meg a gazdagabb réteg,
mit is tud nyújtani.
Surányi Pál

Most csak reménykedni
lehet, hogy nem lesznek
na gyobb károk. Amint
vissza megy a Ti sza,
azonnal meg kell építeni
a gátakat. Tisztelni kell a
természetet.
Petes György

Komolyabb megelõzõ intézkedésekre van szükség, nem csak a mára
kellene gondolni, hanem
a jövõre is. Kifizetõdõbb
dolog lett volna a szakszerû megelõzés.
Tamás József

Kiir tották az élõvilágot a
Tiszából, most nem tudják kordában tar tani. Ha
a politikusok nem egymást marnák, az arra fordított pénzt is a Tiszához
lehetne összpontosítani.
Farkas Józsefné

Nem tudom, most mit lehet tenni, mert szerintem
már késõ. Rég meg kellett volna tenni az ezzel
kapcsolatos lépéseket.
Ha gyûjtenek, abban talán én is tudnék segíteni.
Hortobágyi Andrea

Szombaton ismét a Tiszához indultak a gödöllõiek: Zimányiné Szendrõ Mária vezetésével Szolnok alatt, Tószegnél erõsítették a gátat. A huszonkét gödöllõi és négy
domonyi ön kén tes a ho mok zsák ok töl té sét és a gát ma ga sí tá sát vé gez te a
Dunaszerdahelyrõl érkezett csoporttal. A csapat szállítását Bényi László vállalta, az
emelkedõ víz miatt a visszaút azonban már csak kerülõvel történhetett
Fotó: Bényi László

Sajnos, rossz a helyzet,
de reméljük a legjobbakat. Mi oda jár tunk nyaralni. A megelõzés lett
volna a fontos. Most már
nem iga zán te he tünk
semmit.
Kép és szöveg:
hacker
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HÍREK

Másfél- és tizenötmillió forint

Fogyatékosok napközije

Egyesületi és sporttámogatások

Májusban megnyílhat a Fogyatékosok Nappali Intézménye a Fiume utca 9. szám alatti épületben. Befejezõdött ugyanis az önkormányzati ingatlan tel jes fel újí tá sa. A vá ros nak a
szociális törvény rendelkezései alapján kell ezt az intézményt létrehoznia. Ennek érdekében nyújtott be pályá za tot a pol gár mes te ri hi va tal a
szociális tárcához, amelytõl 3,7 millió forintot nyert. Ezt a pénzt közel a
duplájával toldotta meg a Városháza
a szükséges munkák elvégzéséhez. A
nappali intézmény munkatársai tartalmas közösségi programokkal szeretnék elõsegíteni a fogyatékos emberek személyiségfejlõdését. g

Emelkedõ bírságok
A szabálysértésekrõl szóló törvény értelmében március 1-tõl az önkormányzati rendelet 30 ezer forintban állapíthatja mag a szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét,
a közterület-felügyelõ pedig 500-tól 10
ezer forintig terjedõ helyszíni bírság
kiszabására jogosult. Ennek megfelelõen a gödöllõi képviselõ-testület új rendeletet alkotott a pénzbírságok legmagasabb összegének emelésérõl, amely
május elsején lép hatályba. A példa
kedvéért, attól a naptól kezdve, aki engedély nélkül használja fel a városi címert és zászlót, az 30 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. g

Árvízi százalék
Zárolta a képviselõ-testület az önkormányzati intézmények idei dologi és
spe ci á lis cé lú tá mo ga tá sa i nak egy
százalékát, összesen 16 millió 232
ezer forintot. A kormány április 10én vészhelyzetet hirdetett ki a Tisza
és mel lék fo lyói te rü le tén ki ala kult
árvízhelyzet miatt. Az elhárítás költségeit központi források zárolásával
biztosítja a kormány. Az önkormányzatok esetében mintegy 7,3 milliárd
forint zárolása várható. Ez Gödöllõ
költ ség ve tés ét 20-25 mil lió fo rint
elõirányzat csökkentéssel érintheti. A
képviselõ-testület egyetértett azzal a
polgármesteri javaslattal, hogy az állami források csökkentésének pontos
ismeretében kell majd kidolgozni a
folytatás a 7. oldalon

A képviselõ-testület az idén 40 egyesületet, illetve közösséget támogat összesen másfélmillió forinttal. A február 28án meghirdetett pályázatra 47 igény érkezett közel 5 millió forint összegben. A
képviselõ-testület a kulturális, oktatási
és ifjúsági bizottság javaslata alapján a
következõ egyesületeket, közösségeket támogatja (zárójelben a megítélt
összeg szerepel ezer forintban):

Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
Gödöllõi Cso port ja (95), Rákosmente
Együtt mû kö dés (10), Gödöllõ Vá rosi
Nyugdíjasok Egyesülete (250), 943 sz.
Ráday Pál Cserkészcsapat (30), Madártani Egyesület Gödöllõi Csoportja (25),
Tájak-Korok-Múzeumok Egye sü let
Gödöllõi Klubja (10), Gödöllõi Királyi
Kas tély Ba rá ta i nak Egye sü le te (20),
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub (10),
Gödöllõi Cserkészcsapatok Egyesülete
(60), Hallássérültek Klubja (20), 56-os
Szö vet ség (15), Át já ró If jú sá gi klub
(15), Duflex Fo tog rá fi ai Stú dió (50),
Biokultúra Egyesület Gödöllõi Csoportja (15), Gödöllõi Méhészegyesület (20),
Gödöllõi Cu kor be te gek Klub ja (20),
Gödöllõi Rajzkör (50), Gödöllõi Mûvészek Nyári Tárlata (15), Református Líce um bi o ló gia és kék-tú ra Szak kö re
(20), MEOSZ Pm-i Egyesülete Gödöllõi
Csoport (40), Magyar Kékkereszt Egyesület Gödöllõi Csoportja (15), Ambrózia Parlagfûellenes Környezet és Természetvédõ Egyesület (15), Ifjúsági Vonós
Zenekar (15), G 5 Fotográfiai Alkotócsoport (20), Nagycsaládosok Gödöllõi
Egyesülete (200), Autonómia Aktív Neve lést Tá mo ga tó Egy. Gödöllõi Csop.
(20), Teleki Pál Egyesület (20), Történe lem, föld rajz Kör (20), Ma gyar
Asszo nyok Egy le te (30), Castello Fú vósötös (15), Kortárs Segítõk (15), Sisi
Ba rá ti Kör (15), Or szá gos Er dé sze ti
Egyesület Helyi Csoport (15), Remsey
Je nõ Mû vé sze ti Egye sü let (60),
Gödöllõi Akadémia (40), Utazók Klubja
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 24–május 1.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., Tel.: 420-243

(10), Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely
Go be lin és Szõ nyeg szö võ M. (60),
Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely (70),
Gödöllõ Ipar mû vé sze ti Mû hely (15),
Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért (40).
Felosztotta a képviselõ-testület a város idei költségvetésében sportcélokra elkülönített 15 millió forintot. A döntés szerint pályázati rendszeren keresztül, lakóközösségek, egyesületek
és magánszemélyek szabadidõs tevékenységének támogatására egymillió
250 ezer forint fordítható.

A sportszakosztályok 8 millió 650 ezer
fo rin tot kap nak után pót lás ne ve lés re.
Részletezve a GEAC atlétikai szakosztá lya 1,9, a GKC 1,4, a GLC 1,7, az
Architekton GRC 1,8, a GEAC ví vó szakosztály 1,1 millió, a Góliát DSE, a
GEAC sakk szakosztály és a Gödöllõi
Lovassport Hagyományõrzõ Egyesület
ne gyed-ne gyed mil lió fo rin tot kap. Az
utánpótlás nevelés mérhetõ, minõsíthetõ alapon nyugvó egyszeri, pályázati támo ga tá sá ra 900 ezer fo rin tot szab tak
meg.
A városi sportalapítány 600, a F. U. T.
Alapítvány 700 ezer forintot kap.
A diáksport támogatására 1,3 millió
fo rint jut. En nek na gyobb ré sze, 800
ezer forint pályázati támogatás kerete a
vá ros alap- és kö zép fo kú in téz mé nyei
ré szé re az at lé ti ka, a ví vás és a di ák olimpia felmenõ rendszerû sportágaiban.
A fennmaradó összeg, a városi diáksport
bizottság egyszeri pénztámogatása versenyrendezési és utazási költségek biztosítására.
A Gödöllõn megrendezendõ szabadidõsport, versenysport, diáksport, fogyatékos sport, valamint a hazai és nemzetközi versenyek szervezési, rendezési és
díjazási költségeibõl 1,6 millió forintot
fedez az önkormányzat.
G. B.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Április 22–24. Dr. Szász László, Veresegyház, Levendula u. 63. Tel.: (30) 9917-092
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Szövés, könyvkötészet, kosárfonás

HÍREK

Kapaszkodik a szociális szövetkezet

folytatás a 6. oldalról

Kis ajándékkal kedveskedett a fél éve
alakult Assisto Szociális Foglalkoztató
Szövetkezet az április 13-i képviselõ-testületi ülés résztvevõinek: gyapjúból készült állatfigurát kaptak a döntéshozók
és köztisztviselõk. Érzékeltetve, hogy a
sérült, illetve megváltozott munkaképességû emberek hasznos tagjaivá válhatnak társadalmuknak, ha van, aki odafigyel rájuk, aki minden követ megmozgat
az érdekükben.

Ilyen emberek lehetnek azok, akik a szövetkezet körül bábáskodva kérték az önkormányzat segítségét ahhoz, hogy pályázni
tudjanak állami támogatásra és ahhoz is,
hogy a Montágh Imre Általános Iskolával
és Speciális Szakiskolával közösen alakíthassanak ki új szakképzési programokat. A
megalapozott kérések – Six Edit alpolgármester asszony elõterjesztésében – jóváhagyásra találtak.
Az önkormányzat kétmillió forinttal támogatja a gazdasági szervezet munkahelyteremtõ törekvéseit, melyek a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló törvény szellemében fogalmazódtak meg. Piacgazdaságban a fogyatékosok foglalkoztatása nehezen biztosítható a szokásos keretek között, ezért írta
elõ a T. Ház azt, hogy legkésõbb 2005. január 1-jéig – speciális munkahelyekkel kell
lehetõvé tenni számukra, hogy élhessenek a
munkához való jogukkal.
A rehabilitációs munkahelyek állami támogatásához ma még talán könnyebben
hozzá lehet jutni, hiszen a határidõ távolinak tûnik. A munkahelyenként elnyerhetõ
legfeljebb 1,3 millió forint vissza nem térítendõ támogatás jó esélyt ad arra, hogy korszerû, nyugati színvonalú szociális foglalkoztatót alakítsanak ki városunkban.
A szövetkezet többféle módon igyekezett talpon maradni októberi alapítása óta.
A karácsonyi vásárra maguk tervezte képeslapokat, gyertyákat, textil ajándéktárgyakat készítettek, amiket a piaci standon
és a mûvelõdési központ aulájában kínálgattak, eredményesen. Személyes részvételükkel környezetük formálásában is szerepet vállaltak, megismertetve az épekkel a
másságukat.
Az ajándéktárgyak készítését követõen
újabb munkalehetõségeket kerestek. A
csipesz összeszerelés, a papírzacskó haj-

togatás és ragasztás pusztán a bérek költségét képes kitermelni, hiába jelentkeznek újabb meg bí zók, mint a Gödöllõi
Városi Múzeum, melynek emblémával
ellátott papírzacskókat gyártottak. A bérmunkák nem fedezik a fenntartási költségeket, havi hiányuk negyedmillió forint.
Az anyagi gondokkal a szövetkezet alapításkor is számoltak, azonban el kellett
kezdeniük a munkát, hogy most pályázhassanak a mûködési feltételek megteremtését szolgáló támogatásra.
A megyei munkaügyi központtal közösen rehabilitációs szövõ programot indítottak; 13 megváltozott munkaképességû szerez a nyáron szövõ szakmunkás bizonyítványt, akik a szövetkezetnél helyezkednek
el. Könyvkötészettel és kosárfonással szeretnének foglalkozni. A munkaügyi központ a könyvkötõ-képzést is támogatja; a
kosárfonás iránti kereslet felmérése még
tart.
A Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola profiljába is illeszkedõ
tevékenységekre igyekeznek szakosodni,
tudván tudva, hogy az elméleti szakoktatás,
a szövetkezet által biztosított gyakorlati oktatással elõsegíthetik a sérült fiatalok munkába állását Gödöllõn. Az önkormányzat e
törekvéseket méltányolva jóváhagyta a két
fél között kötött együttmûködési megállapodást, a szociális program megvalósításához szükséges pályázat benyújtásához pedig kétmillió forintot adott az Assisto szövetkezetnek.
Az együttmûködés évi 4-5 millió forint
szakképzési hozzájáruláshoz segítheti az iskolát, az említett rehabilitációs foglalkoztatási programok 25 millió forintos beruházási költségének pedig a 80 százalékát nyerheti el a szövetkezet a Pest Megyei Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázaton.
Ehhez 20 százalékos önrészesedést kell felmutatnia.
A szövõmûhely már megbízást kapott
tiszta élõ gyapjú termékek szövésére. A
könyvkötészet létjogosultságát arra alapozzák, hogy a fõvárosban több szociális foglalkoztató évtizedek óta végez ilyen munkát. Ha eredményes lesz a szövetkezet pályázata, akkor közhasznú társasággá alakulhat, a jövõben pedig segítség és finanszírozási gondok nélkül szolgálhatja a sérült embereket.
B. G.

további megtakarításhoz vezetõ lépéseket. Addig is felhívták az önkormányzati intézmények vezetõinek figyelmét arra, hogy a bérek és járulékaik kifizetésén túl csak a legfontosabb üzemeltetési kiadásokra vállaljanak kötelezettséget és gazdálkodásuk során fokozottan törekedjenek a
takarékosságra. g

Vízi társulat Váctól Gödöllõig
A város belép a Vác-Gödöllõ vízrendszerére létesítendõ vízi társulatba. A
vízi társulatok országszerte helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási feladatokat látnak el, s egyebek mellett közcélú mezõgazdasági vízhasznosítási léte sít mé nye ket hoz hat nak lét re. A
megalakítandó vízi társulatban a teljes
érdekeltségi terület 71 ezer hektár.
Gödöllõ bel- és külterülete 6400 hektár, de ebbõl csak 546 hektár a város
tulajdona, ám ennek a területnek egy
része a Galga Menti Vízi Társulat érdekeltségi területére esik. A vízi társulat létrejötte azért szükséges, mert a
külterületi vízrendezésre csak ez a
szervezet kaphat állami támogatást;
ez a Rákos-patak külterületi szakasza
miatt Gödöllõ számára is rendkívül
fontos. g

Fizetõ kastélyparkoló
Hamarosan a királyi kastély elõtt is
fizetni kell a parkolásért. Az itt kialakított 62 hely jelentõs részét egész
napos parkolásra veszik igénybe az
autósok, ami miatt a mûemlék látoga tói szo rul nak ki gyak ran on nan.
Ezen a helyzeten javít majd a díjfizetés bevezetése, ami után a városközpontban 377-re emelkedik a pénzes
parkolók száma. Továbbra is díjtalanul lehet azonban letenni a gépkocsikat a mû ve lõ dé si köz pont elõtt és
mellett. A jelenlegi parkolókat azért
nem aszfaltozzák vagy burkolják le,
mert csak ideiglenesek, a véglegeseket másutt alakítják ki a kastély látogatói számára. Megvalósításuk ideje
jelentõs mértékben függ attól, hogy
mikor épül meg a kastély mellé terve zett szál lo da. A fi ze tõ par ko lók
üzemeltetésére a királyi kastély közhasznú társasággal köt szerzõdést az
önkormányzat. g
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HÍREK

Kihirdették az NGE pályázatának eredményét

Polgármesteri fogadónap

Gyermekrajzok a rendelõ falán

Gémesi György polgármester fogadónapja – parlamenti elfoglaltsága miatt
– május 3-a helyett 17-én, szerdán
10–12 és 14–16 óra között lesz. g

Nagypénteki munkarend
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

Egyetemi Nyugdíjas Klub
Az egyetemi nyugdíjas klub április
28.-án pénteken autóbuszos kirándulást hirdet, Aszód, Tura, Zsámbok,
Hatvan útvonalon. Kastélyok, faluházak, Hatvanban pedig László Lilla
gödöllõi mû vész nõ ki ál lí tá sá nak
megtekintése. Indulás reggel 8 órakor
az egyetemi fõporta elõl. Jelentkezni
lehet: Körmendyné, 493-726. A kirándulást vezeti: Kovács Károly nyugalmazott mérnök-tanár. Részvételi díj:
klubtagoknak 300 Ft, vendégeknek 400
Ft. Egyetemi nyugdíjas klub legközelebbi ülését május 12.-én pénteken 14
órakor a földszinti rektori teremben artja. Vetíteni fog: Dr. Gábriel András
nyu gal ma zott ad junk tus, Kas sá tól
Sárospatakig címmel. Minden klubtagot és érdeklõdõt szeretettel várunk. g

PIAC
Termék

Gödöllõ

Vác

Burgonya (Ft/kg)
45
Sárgarépa (Ft/kg)
100
Fehérrépa (Ft/kg)
550
Zöldpaprika (Ft/db)
50
Paradicsom (Ft/kg)
550
Fejes káposzta (Ft/kg)
75
Kelkáposzta (Ft/kg)
180
Saláta (Ft/fej)
15-60
Retek (Ft/csomó)
60
Narancs (Ft/kg)
160
Alma (Ft/kg)
140-148
Tojás (Ft/db)
14-18
Virág méz (Ft/kg)
670
Akác méz (Ft/kg)
880

50
80-100
500-700
68
600-700
68-70
250
48-80
15-60
136-158
130-200
13-15
600-700
750-800

Immár több éve díszítik szép gyermekrajzok a II. számú rendelõintézet gyermekrendelõjének falait; a kis betegek és
szüleik-nagyszüleik egyaránt szívesen
nézegetik õket várakozás közben. Ez az
évrõl-évre megújuló kiállítás a Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete, Küldjetek
szép gyermekrajzokat címû pályázatának eredménye.

Az idei pályázat eredményhirdetése múlt
pénteken délután volt a rendelõ nagytermében, amit teljesen megtöltöttek a kis mûvészek és családtagjaik. Az NGE nevében
Sztarenszky Róbertné, a pályázat „motorja”
köszöntötte a vendégeket, majd dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Ezután Fábián Dénes tanár, képzõmûvész értékelte az idei munkákat, amiket
háromtagú szakmai zsûri: Anti Szabó János
képzõmûvész, Debreczeni Zsófia képzõmûvész és Szekeres Erzsébet textilmûvész
bírált el.

Kiosztották a díjakat és az elismerõ okleveleket. Az elismerésen túl, a gyerekek
annak is örülhetnek, hogy rajzaik, festményeik ezentúl beteg kis társaik várakozását teszik kellemesebbé. Lapunkban, terjedelmi okokból, csak a díjazottak névsorát
közöljük: Díjazottak: Chereji Balázs 6
éves, Kozma Tímea 5 éves, Simák Veronika 6 éves, Varajti Fanni 6 éves, Ézsiás
Krisztina 5 éves, Lipták Laura 4 éves, Kovács Jan ka 5éves, Mi hály Ben ce,
Nádaskay Vivienn 10 éves, Varga Zsófia
10 éves, Kólya Patrik 11 éves, Nagy Luca
10 éves, Villing Dó ra, Sleisz Ádám,
Chmelik Gábor, Máthé László. Dicséretes: Scarlat Katalin 5 éves, Gecse Gábor 5
éves, Õri Kinga 4 éves, Gyurcsik Vivienn
7 éves, Vilhelm Adrienn 5 éves, Tardos
Margaréta 10 éves, Drippey Ágoston 10
éves, Jeney Júlia 10 éves, Guba Erzsébet,
An nus Ka ta 11 éves, Marosvári Ka ta,
Kal már Zsolt, Oszkó Im re 14 éves,
Pongrácz Alex.
(mb)

A prímás és a klarinétkirály

Cigánybál
Szombaton a mûvelõdési központban
rendezte meg bálját a Gödöllõi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat.

Gémesi György polgármester, a bál fõvédnöke az egybegyûlt vendégeket köszöntve
méltatta a kisebbségi önkormányzat elmúlt
két évi tevékenységét. Munkájuk háttereként most már rendelkezésre áll a méltó helyen és formában megnyílt iroda, de eddig
is részt vállaltak a városi megmozdulásokban, majálison, sportrendezvényeken, legutóbb pedig Tiszadobon, az árvíznél.
Balogh Gyula, a Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a vendégekhez szólva megköszönte Gödöllõ Város
Önkormányzata képviselõtestületének és a
polgármesternek a segítséget, amit a kisebbségi önkormányzat mûködése feltételeinek kialakításában nyújtott. Mint elmondta, az utóbbi évtizedekben városunkban
nem volt ilyen rendezvény, a második éve
megrendezett cigánybállal hagyományt kívánnak teremteni.

A zenét ifj. Kállai Kiss Ernõ, Aranyhanglemezzel kitüntetett prímás és zenekara szolgáltatta, és persze közremûködött a
klarinétkirály, Kállai Kiss Ernõ, a Magyar
Köztársaság Aranykeresztjével kitüntetett,
Liszt-díjas mûvész. A zenészekkel Gaál
Gabriella, a Magyar Köztársaság Aranykeresztjével kitüntetett, érdemes mûvész énekelt. A tánczenét az ismert Boni Trió szolgáltatta.
R. G.
Fotó: a szerzõ
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A tárca gyorsítja a Gödöllõt elkerülõ út elõkészítését

Addig meg napijegy kellene…
A kor mány ha tá ro zat sze rint fél év
múlva kell áttekinteni a január elsején bevezetett matricás autópályahasználat tapasztalatait. Az Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztetõ
Fó rum el nö ké nek, Gémesi György
polgármesternek a kezdeményezésére azonban már április közepén találkoztak az érintett települések vezetõi Manninger Jenõvel, a közlekedési tárca politikai államtitkárával.

Az elsõ negyedévi forgalmi adatok szerint a múlt év azonos idõszakához képest ke ve sebb gép ko csi hasz nál ta
Gödöllõ térségében a 3-as fõutat, míg
az autópályán több jármû közlekedett.
Ez a statisztika nem igazolja a térségben a napijegyvásárlás megszûnése miatt meg fo gal ma zott fé lel me ket. So kan
attól tartottak, hogy emiatt még tovább
nõ a te le pü lé se ken át ha la dó 3-as fõ út
forgalma.
A meg be szé lé sen Manninger Je nõ
el mond ta, hogy a már ci u si és áp ri li si
forgalmi adatok általában jól utalnak az
egész éves forgalomból számított átlagos napi értékekre. Tudja, hogy az érintettek kétségbe vonják az adatokat, de
vé le mé nye sze rint azt is fi gye lem be
kell venni, hogy az agglomerációban az

autópálya díjasítása elõtt is nagy volt a
gépjármûforgalom. A forgalom számlálá sát ter mé sze te sen to vább foly tat ják,
és tudomásul veszik, hogy az agglomerá ció te le pü lé sei, így töb bek kö zött
Gödöllõ, Ke re pes, Kistarcsa, Bag és
Veresegyház igénylik a napijegy váltás
lehetõségének visszaállítását. Úgy vélte
azon ban, hogy az al ter na tív meg ol dá sok kö zött nem len ne sze ren csés egy
csök ken tett árú mat ri ca ki adá sa. Bár
annak nincs technikai akadálya, de nehe zen le het ne be il lesz te ni a két sztrádán bevezetett egységes rendszerbe.
Az ál lam tit kár ki je len tet te, hogy a
tár ca gyor sít ja a Gödöllõt el ke rü lõ út
meg épí té sé nek elõ ké szü le te it. A mi nisztérium elkészítette azt a rendeletterve ze tet, ami le he tõ vé ten né az ön kormányzatoknak, hogy megtiltsák a nehéz
teherjármûvek átmenõ forgalmát. Erre
akkor nyílhat mód, ha van elkerülõ út
és bi zo nyos kör nye ze ti ha tár ér té ke ket
túllép a forgalom.
Többen is úgy szóltak hozzá az elhangzottakhoz, hogy a statisztikai adatok nem feltétlenül egyeznek a tapaszta la ti té nyek kel. Le het sé ges, hogy
csúcsforgalomban akár 10 százalékkal
is ma ga sabb a forga lom a ta va lyi nál,
amikor még olcsóbban használhatták a

Turisztikai szakemberek a kastélyban

Welcome to Gödöllõ!
A magyarországi turisztikai szakvásárok egyik leg ran go sabb ja a
Welcome to Hungaria beutaztató vásár. A kilencedik alkalommal megrendezett vásár egyik legkiemelkedõbb kísérõ programja volt a külföldi utazási irodák és a vásárra érkezõ
egyéb turisztikai szakemberek számá ra a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ba
szervezett kirándulás. Mintegy 250
utazási szakember vett részt a programon.

A dísz teremben színvo na las kul tu rá lis
prog ram mal ad tunk íze lí tõt a kas tély
kiemelkedõ rendezvényeibõl, amely kirobbanó sikert aratott. Lévai Mária hár-

famûvész az októberben megrendezésre ke rü lõ hár fa fesz ti vál, míg Sza ba di
Vil mos he ge dû mû vész a nyá ri „Kas tély kon cer tek Ka ma ra ze nei Fesz ti vál”
mû so rá ból ad tak elõ rész le te ket. Ezt
kö ve tõ en Janza Ka ta fõ sze rep lé sé vel,
aki Sisit ala kí tot ta az Elizabeth cí mû
mu si cal bõl, hang zot tak el rész le tek a
mûbõl. A musical pódium-elõadásának
szín re vi te lén je len leg dol go zik a kas tély. A ven dé gek, élü kön az oszt rák
résztvevõkkel, felállva, tapsviharral jutalmazták az elõadást.
A mû sor után a Kas tély mú ze um
megtekintése következett, majd állófogadás.
A kora délutánt érdekes vetélkedõk-

sztrádát a ritkábban utazók, csak ezt elfedi az egész napos átlagadat. Arról is
szó esett, hogy mind több autós választ
kerülõutat a fõváros felé és onnan a térség be utaz va Nagytarcsán, Isaszegen,
Mogyoródon, Fóton át.
Az M0-ás és az M3-as út Pécel és
Gödöllõ kö zöt ti át kö té sé nek mielõbbi
meg épí té sét sürget te Garádi Ist ván, a
Pest Megyei Közgyûlés közlekedési tanácsnoka.
A politikai államtitkár megerõsítette,
hogy ez igazán kedvezõ lenne a térség
autósainak és lakosainak, folytatják is
az en ge dé lyez te té si el já rá so kat, de
rendre perekbe ütköznek az egyes szakaszokkal kapcsolatos ellenkezések miatt.
Benyhe Ist ván, a Mi nisz ter el nö ki
Hivatal munkatársa elismerõen szólt arról, hogy a fórum hosszú ideje és eredményesen képviseli az autópálya melletti települések érdekeit, s megígérte,
hogy a jövõben is figyelembe veszik a
megfogalmazódó igényeket.
A meg be szé lés vé gén Gémesi
György ki je len tet te: a ta pasz ta la tok
nyári áttekintéséig tovább szorgalmazzák a forgalomnövekedés hatásait mérséklõ beruházásokat, a napijegy visszaállítását a bagi csomópont és a fõváros
között az elkerülõ útrendszer megépítéséig, valamint a nehéz-teherjármû-forgalom mielõbbi visszaterelését az autópályára.
G. B.

kel és különféle játékokkal töltötték a
ven dé gek a ve rõ fé nyes dísz ud va ron.
Távozáskor minden szakember kézhez
kap ta a kas tély tu risz ti kai aján la ta it,
valamint az elõzõ nap elkészült, felújított in te rak tív CD-ROM négy nyel vû
vál to za tát, amely is mét a Mikrovolán
Elekt ro ni ka tá mo ga tá sá val va ló sult
meg.
Hétfõn a Pesti Vigadóban a rendezvény szervezõi, Darázs György értékesítési vezetõ és Sánta Ágnes értékesítési mun ka társ kép vi sel ték a Kas télyt a
barokk stílusban berendezett kiállítási
pavilonban. Mind a külföldi vendégek,
mind a szak ma ha zai kép vi se lõi el is merõ szavakkal adóztak az elõzõ napi
rendezvénynek. Rendkívül nagy érdeklõdést tanúsítottak a Kastély programjai iránt és számos üzlet is köttetett.
Darázs György

értékesítési vezetõ
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Az életminõség javulása a cél

KITEKINTÕ

Félidõben a város, az ország

Értelmetlen szankciók?

A május 17-ére meghirdetett parlamenti képviselõi beszámoló elõtt a
Lokálpatrióta Klubban, száznál több
ember elõtt beszélt Gémesi György
polgármesteri és képviselõi munkájáról péntek este, a II. számú rendelõintézet nagytermében. Bevezetõjében elmondta: fõként a várost érintõ
kérdésekrõl kíván szólni, de kitekint
a parlamenti munkára és a napi belpolitikai helyzetre is.

El sõ ként a 2000. évi költ ség ve tést ismertette a polgármester; ezen belül is
el sõ ként a gödöllõi köz ok ta tás ról be szélt, amire, mint mondta, büszke, hiszen or szá gos mér cé vel mér ve is ki emel ke dõ a gödöllõi is ko lák, pe da gógusok munkája. Erre bizonyíték, hogy
a környékbeli településekrõl egyre több
szülõ igyekszik azon, hogy ide járassa
gyer me két. Ered mény nek ne vez te a
polgármester, hogy – ellentétben az orszá gos fo lya ma tok kal – ná lunk nem
került sor létszámleépítésre a közalkalma zot tak kö ré ben, hi szen egy fe lõl, a
színvonal fönntartása szükségessé teszi
a lét szám meg tar tá sát; más fe lõl, a jó
gaz dál ko dás kö vet kez té ben en nek
pénzügyi feltételei is adottak.
A do lo gi költ sé gek: pél da ér té kû,
hogy az idei költ ség ve tés nek mint egy
25 százaléka jut az intézményi és infrastrukturális fejlesztésre. Idén folytatódik az Erkel iskola bõvítése, amelynek befejezõ szakasza 80 millióba kerül. Elkezdõdik, és két év alatt befejezõdik a könyvtár, jelenlegi helyén történõ újjáépítése; már készen van az új
piac és a Hamvay-kúria–Városi Múzeum felújítása.
Az inf rast ruk tu rá lis fej lesz tés ben
most a csa tor ná zá son van a fõ hang súly. Há rom év alatt sze ret nék el ér ni,
hogy a város gyakorlatilag 100 százalé ko san csa tor ná zott le gyen (je len leg
ez alig 55 százalék. Idén a blahai és a
besnyõi vá ros ré szek fõ mû vei ké szül nek el, ezután lesz lehetõség a lakossági be kö té sek re. A há ló zat meg épí té se
után kerül sor a szennyvíztisztító telep
korszerûsítésére. Az egész terv 3 évre
ké szült, több mil li ár dos költ ség ve tés sel. A ha té kony kép vi se lõi lob bi zás
eredményeként a könyvtárra és a csa-

tor ná zás ra több, mint egy mil li ár dos
vissza nem térítendõ állami támogatást
kapott a város.
A csatornázás befejezõdése után jöhetnek az utak, amiknek állapota néhol
valóban szörnyû – jelentette ki a polgármester –, köszönhetõen többek között az elmúlt évek idõjárási viszontagságainak. Gémesi György úgy látja: 8
év alatt a város valamennyi útja rendbe
hoz ha tó. Meg em lí tet te: van le he tõ ség
arra is, hogy a fejlesztés egy része az
út mellett élõ lakosság anyagi eszközeinek bevonásával (önkéntes alapon) hamarabb megvalósuljon.
Akut prob lé ma az au tó pá lya ügye.
Gémesi György szerint a végsõ megoldás, ami Gödöllõt illeti, a várost elkerü lõ gyû rû meg épü lé se hoz za; egyéb ként pedig az M0 körgyûrû elkészülte.
Je len leg a tér ség ön kor mány za tai azt
próbálják elérni – és erre, mint a szaktár ca nyi lat ko za ta i ból ki de rül, van is
esély –, hogy az átmeneti idõben állítsák vissza a na pi jegy in téz mé nyét az
agglomerációban.
Összes sé gé ben a gödöllõi ön kor mányzat célja a városban élõk életminõ sé gé nek ja ví tá sa, és sem mi kép pen
nem az, hogy nagy vá ros sá vál junk –
jelentette ki a polgármester.
Az országos politikára rátérve, megál la pí tot ta: a há rom he tes par la men ti
mun ka rend sok kal ha té ko nyabb mun kát tesz le he tõ vé, mint a ko ráb bi,
amely ben az ér de mi mun ka he lyett a
szónoki tehetség fitogtatásán lehetett a
hangsúly. Most éppen arra marad több
idõ, amit térségünk képviselõje – mint
mondta – a legfontosabbnak tart: hogy
a honatyák kerületeikért dolgozzanak,
lob biz za nak. A kor mány mun ká já ról
ezt mondta: az elmúlt két év természeti
ka taszt ró fái, a ha tá ra ink men tén zaj ló
há bo rú, a kül ho ni dip lo má ci ai és az
örökölt belpolitikai feszültségek közepet te az új, fi a tal mi nisz ter el nök és
kor má nya nem zet kö zi vé le ke dés sze rint is jól megállja a helyét. Hatalmas
eredményt hozott az antiinflációs politika; elindult a gazdasági növekedés; és
egy re több ide gen be fek te tõ gon dol ja
úgy, hogy hosszú távra tervezhet Magyarországon.
(ali)

Február óta Ausztria és az osztrák kormány
tagjai persona non grata-nak számítanak Európában. Ennek az oka pedig az, hogy a szélsõjobboldali pártként aposztrofált FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) bekerült az új kabinetbe.
Ez a lépés óriási felháborodást keltett szer te
Európában (és a világban), az Európai Unió
pedig szinte azonnal szankciókat vezetett be:
az EU képviselõi, tagállamai a minimálisra
korlátozták a kapcsolattar tást Béccsel, osztrák kormánypár ti politikusokat nem hívnak
meg uniós rendezvényekre, a különféle ügyek
elõkészítésébõl kihagyják õket.
A szankciókat azzal indokolták, hogy az
FPÖ szél sõ jobb ol da li, ide gen gyû lö lõ és
rasszista párt, melynek hatalomra kerülését
mindenáron meg kell gátolni. Különösen a
párt vezetõjének, Jörg Haidernak a megítélése
volt negatív korábbi, gyakran szélsõséges és
populista kijelentései miatt. (Az óriási nemzetközi nyomás hatására Haider azóta visszavonult a pártelnöki tisztségbõl.) Az EU attól is
tar tott, hogy az új osztrák kormány akadályozni fogja a bõvítéssel kapcsolatos politikáját, ugyanis közismer tek Haider bõvítésellenes
nézetei. Több mint két hó nap telt el a
Schüssel (ÖVP pártelnök) vezette új kabinet
felállása óta, de a megelõlegzett büntetés
egyelõre nem igazolta azt, hogy Bécs szélsõséges politikát kíván folytatni.
A szankciókat azonban nem oldották fel.
Ezek ellen azonban egyre több európai kormány (Dánia, Finnország) és politikai csoportosulás (a német CDU illetve az FDP) kezd fellépni, mivel ér telmetlennek találják azok fenntar tását. Az ellenzõk egyik fõ érve az, hogy az
új bécsi kabinet eddig még nem tett semmi
olyan intézkedést, ami jogossá tehetné a
szankciókat, elõre büntetni pedig nem a legdemokratikusabb dolog. További érvként
hangzott el az is, hogy a tavalyi osztrák választások teljes mér tékben demokratikusak és
tiszták voltak, így az azon sikerrel szerepelt
minden párt számára nyitott a kormányban
való részvétel lehetõsége. (Szélsõségesnek
aposztrofált pár tok nem most kerültek be elõször egy uniós ország kormányába: évekkel
ezelõtt kormányzati tényezõ volt a Fini vezette
olasz neofasiszta párt, vagy jelenleg is tagja a
francia kabinetnek a kommunista párt.) Sokan
félnek attól is, hogy lassan elfogy Schüsselék
türelme is, és esetleg ellenintézkedéseket fognak tenni; igaz, Bécs egyetlen fegyvere az Európai Uniós tagságból adódó vétójog.
Fábus
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Kálmán herceg, a kereszténység védelmezõje

Kopjafa a csatamezõn
prilis 12-én, a muhi csata évfordulóján kopjafát állítottak Kálmán hercegnek, a premontrei rend jótevõjének az egykori csatatér közelében kialakított emlékhelyen. Mint arról a múlt héten
már beszámoltunk, a kopjafa-állítást a
gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanárai, diákjai és a szülõk szervezték. Az ünnepségen részt vettek Muhi és
Ónod diákjai, a gödöllõi premontrei diákok és öreg di ák ok, és még so kan
Gödöllõrõl, Vácszentlászlóról és az ország
minden részébõl.
Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatója ünnepi beszédében arra emlékeztetett, hogy Kálmán herceg nem mindennapi család tagja
volt: apja II. Endre, nõvére Árpádházi
Szent Erzsébet, bátyja IV. Béla. Kálmán
herceg a Szepességben találkozott a premont rei rend del, mely nek bir to ko kat
adományozott; Jászót a kor egyik gazdasági és kulturális központjává fejlesztve.
Hétszáz évvel késõbb ezek a birtokadományok tették lehetõvé, hogy a trianoni
országcsonkítást követõen fölépülhessen
Gödöllõn a premontrei gimnázium. Ez az
épület késõbb az Agrártudományi Egyetemé lett, ma pedig a Szent István Egyetem székhelye.
1241. április 12-én, a tatárokkal vívott,
tragikus kimenetelû muhi csatában Kál-

Á

A muhi iskola énekkara középkori dallamokkal idézte meg azokat az idõket, amikor Kálmán herceg élt, alkotott és küzdött
népéért és az országért. A premontrei diákok szavalattal, énekkel és zenemûvekkel
emlékeztek a sorsfordító idõkre.
A kopjafát Gémesi György gödöllõi
pol gár mes ter és Mol nár Ist ván mu hi
jegyzõ leplezte le, majd Ullmann Péter, a
Gödöllõi Premontrei Perjelség kormányzó perjele szentelte föl. Ezután koszorút
helyezett el az emlékmûnél Muhi önkormányzata, a gödöllõi önkormányzat, a
Pre mont rei Öreg di ák ok Egye sü le te, a
Szent Ist ván Egye tem, a Tö rök Ig nác
Gimnázium és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium.
A kopjafa alapjában idõtálló tégelyben
helyezték el a Kálmán hercegnek emléket
állító alkotás létrejöttében közremûködõk
névsorát, amit a premontrei gyökereket
szimbolizáló, Jászóról és Nagyváradról
származó szikladarabokkal zártak le.
A Magyar Millennium évében elkészült al ko tás za rán dok he lyé vé vál hat
mindazoknak, akik kötõdnek a premontrei rendhez, egykori és mai iskoláihoz. A
gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanárai és diákjai mostantól minden év április 12-én a muhi csatamezõn
emlékeznek meg Kálmán hercegrõl.
Radó Gábor
Fotók: a szerzõ

mán her ceg a vissza vo nu lást fe dez te,
hogy mentse testvérét, az ország királyát.
Az ütközet során szerzett sérülések követ kez té ben vesz tet te éle tét a Drá va
mentén, ahol az ivanicsi kolostorban temették el. Fiatalon ért el mindent: halicsi
király volt, tizennyolc évesen horvát bán,
a Szepesség grófja – és harminchárom
éves, amikor életét veszti. Kálmán herceg a kereszténység védelmezõje volt,
élete a hazaszeretet és a testvéri szeretet
példája.

12 • Hitélet
Húsvéti találkozás

Jézus él!
vekkel ezelõtt az egyik elõadásom
után egy nõtestvér borítékot adott a
kezembe. Amikor a borítékot felnyitottam, egy keménypapírból kivágott
keresztet találtam benne, és a kereszten két
német szót: „Jesus lebt”, magyarul: „Jézus
él”. A halál, a gyötrelem jelén, a kereszten,
a húsvét drága üzenete, bizonyossága:
„Jézus él.” Az a kis papírkereszt ott függ a
fekhelyem fölött a falon. Amikor este
leoltom a villanyt, ott világít még sokáig a
kereszt, mert foszforeszkáló anyagból van,
a két szóval: „Jézus él”. És amikor reggel
felébredek, a függönyön beszûrõdõ fény
erre a keresztre, arra a két szóra világít. De
sok vigasztalást nyújtott már az azon a
kicsi kereszten levõ két szó az utolsó évek
sok álmatlanul átgyötrõdött éjszakai
magányában, amikor olyan egyedül
éreztem magam: nem vagy egyedül: „Jézus
él”. És mivel él, veled van ígérete szerint
minden napon Igéje és Szentlelke által.
Így volt azon az estén is. Napközben
Szadán voltam, szokás szerint. Unokámmal, Kálmánkával beszélgettünk be tegségérõl, mert hétéves kora óta cukorbeteg, és naponta négy inzulininjekciót
kap. Beszélgetés közben éppen a cukorszintjét ellenõrizte egy kis készüléken
nagyon ügyesen. Ahogy néztem a készülék
fölé hajló komoly arcát, kitört belõlem:
„Kicsim, de sokat imádkozom érted, hogy
gyógyítson meg az Úr Jézus!” Rám nézett
õzbarna két nagy szemével, és azt felelte:

É
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„Papa, én is sokat imádkozom ezért!”
Szíven ütött a kamaszfiú õszinte vallomása. Tudtam, hogy minden este imádsággal alszik el, de hogy gyógyulásáért is
imádkozik, arról nem tudtam. És akkor
éjjel itthon, Gödöllõn, gyötrõdve
kérdeztem: miért nem gyógyul meg hát?
Jézus azt ígérte: „És akármit kértek az én
nevemben, én megcselekszem azt” (Ján
14:14). És mi, szülõk, nagyszülõk, és lám
ez a fiú is, hiába imádkozunk mégis. Uram,
ó, Uram, miért? Gyötrõdtem: mi lesz vele?
Miért nem jön imánkra válasz?
Fölgyújtottam a villanyt, hogy megnézzem, hány óra van. Éjfél már elmúlt, és
még mindig nem tudtam elaludni. Sóhajtva
oltottam el a villanyt, és a fal felé fordultam. Tekintetem a falon levõ keresztre
esett. Az éjszakai sötétben ott foszforeszkált a kereszt és rajta a két szó:
„Jesus lebt!”, Jézus él! Íme, a válasz.
Megszégyenülten hallgattak el a miértek a
szívemben, az ajkamon. Hat évtizedes
lelkészi szolgálatom alatt de sokszor tettem
bizonyságot másoknak errõl, vigasztalva
õket. Miért hát e kétségbeesés? Jézus él! Õ
vigyázott eddig is rá. Tartotta meg az utolsó pillanatban, amikor már majdnem
kómába esett, és kicsin múlt az élete. Õ ad
erõt a szülõknek, hogy a fiukkal együtt
hordozzák a keresztet. Hidd, hogy vele lesz
ezután is, hiszen hiszed, hogy Õ él! Vagy
nem? „Hiszek, Uram! De légy segítségül
az én hitetlenségemnek.” Ó, milyen könnyû jó napokban kimondani, prédikálni: Õ
él! De amikor bajok vesznek körül, amikor
olyan reménytelen minden, milyen bizonytalanná válunk. Vajon nem olyan keresztyének vagyunk-e, akik nagyon szeretjük
ugyan Jézust, de csak a keresztre feszítet-

„Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek”

Békesség nektek! (Jn 20,19)
köszöntötte feltámadása után Jézus
ÍmeggyKrisz
tus ta nít vá nya it, va la hány szor
jelent köztük. De beszélt nekik békérõl korábban is, amikor pedig még elõtte
állt küldetésének neheze, a szenvedés és
a halál. Mégis hitelt érdemlõen szólt róla,
mert elfogadta és megvalósította Atyja
aka ra tát. Õ és az Atya ugya nis egyek
(vö. Jn 17,22), az akarat tekintetében is.
Innen belsõ nyugalma, lelkének békéje.
Ta nít vá nyai lel ki ál la po ta me rõ ben
más. Értetlenek – amikor a rá váró szenvedésrõl és halálról beszél, „õk semmit

sem értettek ebbõl” (vö. Lk 18, 31-34).
Bizonytalanok – mint pl. az élet kenyerérõl szóló tanítás hallatán nagyon „sokan,
akik visszahúzódtak, és már nem követték” (vö. Jn 6,66). Féltek – mi lesz velük
Jézus eltávozása után. „Bizony mondom
nektek, hogy ti sírtok majd és jajgattok…
ti szomorkodtok majd” (Jn 16,20).
Ezt lát va, mint ad dig is min de nét,
most belsõ békéjét is megosztotta velük:
„bé két ha gyok rá tok, az én bé ké met
adom nektek” (Jn 14,27a). Békéjét megkülönböztette a világ által békének titu-

tet? Hisszük, hogy bûneinkért halt meg.
Könyörgünk Istenhez, hogy Fiának vére,
tisztítson meg bûneinktõl. Elálmélkodunk
azon a csodás szereteten, mely Jézust a
kínok zord útjára rávitte. Lélekben odaállunk a kereszt alá, hogy az a víz s a drága
vér, melyet Urunk a bûnért ontott, gyógyír
legyen lelkünknek. Bezárjuk Jézust templomok hûvös csöndjébe. Nagypénteki és
nagyszombati keresztyének vagyunk
keresztre feszített és sírba zárt halott
Jézussal. De Jézus nemcsak meghalt
bûneinkért, hanem fel is támadott harmadnapon. Õ él! Nem lehet Õt sem templomokba, sõt még magába a Bibliába sem
bezárni. Õ kilép a bezártságból. Jézus nem
egy könyvben levõ, valaha élt vagy kitalált
alak, hanem élõ, ma is jelen levõ. Jézust
nem a kereszten, nem a sírban kell keresnünk. Õ ott volt, de már nincs ott.
Harmadnapon feltámadott. Õ él!
Ahogy a tanítványoknak szükségük volt
a Jézussal való személyes találkozásra,
hogy elhiggyék, feltámadt, úgy van erre
nekünk is szükségünk. Mindenkinek magának kell Jézussal, a Feltámadottal
találkozni. Az Õ titka, hogy ez a találkozás
hogyan és hányszor történik. Sokan leélnek
egy életet, és nem találkoznak Vele. És
vannak, akiket sokszor is megkeres, hogy
hitüket erõsítse. Így jött hozzám újból azon
a nem régi, gyötrelmekkel teli éjszakán,
hogy azon a kis foszforeszkáló kereszten
meglássa könnyes szemem, érezze
gyötrõdõ, unokámért aggódó szívem:
„Jesus lebt!” „Jézus él!” Ha mi nem
találjuk Õt, Õ biztosan megtalál! Megtalált
engem is!
Dr. Körpöly Kálmán

ny. ref. lelkész

lált ál la pot tól és tö rek vés tõl. Nem azt
mondta, hogy más békét ad õ annál, hanem hogy más hogy ad ja: „nem úgy
adom, ahogy a világ adja nektek” (Jn 14,
27b)! Mert bé ke csak egyet len van:
Krisztus békéje, az isteni béke. Szent Pál
ezért a békét a Lélek gyümölcsei között
so rol ja fel (Gal 5,22). Még is, ezt az
egyetlen békét hány-és hányféleképpen
prezentálja a világ. Szorgalmazzák a békét bûnökkel: hazugsággal, tagadással.
Kivívják fegyverrel. Fenntartják megfélemlítéssel.
A mai kor emberi társadalmai a békét
a szabadság szinonimájaként, annak bizto sí tá sá ban ke re sik, de a sza ba dos ság
produktumában találják. S ahogyan ma
Folytatás a 13. oldalon
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Békesség nektek!
(Jn 20,19)
Folytatás a 12. oldalról

egyé ni a sza bad ság-fel fo gá sa, úgy –
mert azonosítják – szubjektív lesz a békérõl alkotott kép is: és a cél szentesíteni
fogja az eszközt. „Mindent megtehetek,
amit akarok, mert az nekem jó. Szabadon döntöm el, hogyan élek és meddig,
hogyan dolgozom. Hatalmam van, hogy
eldöntsem, születhet-e ember a világra,
mikor, mennyi és milyen…” Azaz, az
idõtálló morális normák elfelejtõdtek, átértékelõdtek és/vagy kicserélõdtek – természetesen kizárólag a békesség kedvéért.
Krisztus békéjét Szent Ágoston mint a
rend nyugalmát definiálta. Krisztusnak
rend volt a fejében, értelmében, Atyjával
va ló kap cso la ta iga zol ja ezt. De rend
volt a szívében is, emberi kapcsolatai éltetõjében. Ezt a rendet akarja megteremteni a mai társadalmakban is az önmagával azonosított Egyház által. A dilemma
viszont kétségtelenül örök: a földnek az
a dolga, hogy ellenálljon az ekének – az
eke feladata, hogy szántson. Eszerint –
nehézkesen alakul a világ békéje is az
Egyház növekvõ erkölcsi befolyása nyomán: a világnak ugyanis még elegendõ a
maga „békéje”, így hát ellenáll a krisztusinak, amelynek viszont a terjedés a célja, Is ten tõl ka pott fel ada ta (ld. Mt
28,19).
A feltámadott Úr békeköszöntése tehát a gonosz embernek bosszantás (háborgatják vélt nyugalmában), a jóakaratú
embernek áldás és program. Míg a világ
az ember munkaerejére és hasznára összpontosít, Krisztus és Egyháza magára az
emberre. A világ orgánumaiból emiatt
szüntelen nyugtalanság árad, az Evangélium Jézusának szavaiból viszont nyugalom: „ne nyugtalankodjék szívetek, és ne
féljen” (Jn 14,27c)! Ezzel a belsõ nyugalommal és helyesen értelmezett szabadságunknál fogva tudunk dönteni a világ
érdekteli, önzõ, igazságtalanságot is eltûrve munkált békéje, illetve Krisztus
önzetlen, minden ember gondját szívén
viselõ, értünk életét is odaadó békéje között. Míg az elõb bi mu lan dó, utób bi
örök. A 2000. év Húsvétja megismétli
tehát Istenünk örök akaratát, vágyát és
hozzánk intézett ünnepi jókívánságát:
Békesség nektek!
Kecskés Attila

gödöllõi káplán

Az evangélikus presbitérium beiktatása

Király vagy-é te csakugyan?
z elmúlt, virágvasárnapi istenA
tiszteleten került sor az evangélikus
egyházközség március végi közgyûlésén
megválasztott, új presbitériumának
ünnepélyes beiktatására a következõ
hatéves ciklusra.
Az istentisztelet kezdetén Blázy
Árpád, a gyülekezet lelkésze kérte Istent:
tegye termékennyé, eredményessé számukra az elkövetkezendõ hat esztendõt.
A beiktatást Detre János, az Észak-Pest
Megyei Egyházmegye esperese végezte.
Igehirdetését János evangéliumából vett
idézettel vezette be: „Monda azért néki
Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan?
Felele Jézus: Te mondod, hogy én király
vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek
az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból
való, hallgat az én szómra.” Majd így
folytatta: tisztségviselõket és presbitereket fogunk beiktatni. Igazából azonban a
keresztyénség nagy virágvasárnapi ünnepébe szeretnénk bekapcsolódni: Jézus királyi tisztségét ünnepeljük. Kétféleképpen viszonyultak annak idején is Jézus
királyságához: bizonyossággal és kétkedéssel. A nagy király nem mindenkinek
az. A hívõk sem mindig kitartók: felemelnek valakit, majd letaszítanak. A Messiást váró nép a királyi hatalom teljességét
várta. Azt, hogy a Messiás legyen egyszerre próféta, fõpap és király.
Ki vagy te? Ez a kérdése a mi virágvasárnapunknak, nagyhétünknek is. Mi is, mint a
kortársai, úgy kísérjük Krisztust, hogy
mindig igazolást szeretnénk kapni tõle arról:
hitünk nem tévedés. Kedves vezetõk, akiket
ma beiktatunk, akik hamarosan elmondjátok
a presbiteri esküt, legyetek biztosak maga-

tokban, a hitetekben. Hallgassátok meg a
mások véleményét, de a döntésetek aztán
mindig a sajátotok legyen. Akkor tudtok
belesimulni Isten szép rendjébe, és javára
válni a gyülekezetnek. Az egyház része a
társadalomnak,de ki is válik abból. Az Isten
világának is része. Ha találkozunk is mindenféle gyarlósággal az egyházon belül is,
mégis tapasztalhatjuk: az más, mint a világ.
Jézusi felségterület. Érezzék ezt át a most
beiktatandók. Munkálkodjanak a szép
rendért, a jézusi jellegért.
A mi tanácsadónk a Biblia. Forgas sátok gyakran. Hallgassátok rendszeresen
az igehirdetést. Az imádság csendjében
szülessen meg számotokra az igazság,
melyet munkátok során megvalósítotok.
Legyetek hûségesek, mint akik az Úrnak
szolgálnak. Neki adtok majd számot,
ezért áldjon meg benneteket az Isten.
Kézadással, esküvel erõsítették meg
szándékukat a hat évnyi szolgálatra
szegõdõk: Zsemberovszky János felügyelõ, Papp Ágnes gondnok, Juhász
Péterné pénztáros, Kulcsár Lajos jegyzõ,
Bizik Ferenc egyházfi, Németh Mihályné
számvevõszéki elnök, dr. Matúz Márta
számvevõszéki tag, Asztalos István,
Boros Márta, Czeba Katalin, Csepi
Lajos, Danis János, Erõs Gábor, Fekete
Mihály, Gecse Attila, Kovacsics Antalné,
Kristóf Istvánné, dr. Szabó Tibor, Tompa
Ferenc, Tornyos Mária, dr. Vági József
presbiterek.
Fogadták: gyülekezetünk belsõ békéjét
õrzöm és építem. Magam is példásan
élek. Tisztségemmel járó feladataimat
hûségesen látom el.
N. A.
Fotó: a szerzõ
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A fényképezõ tanárnõ

Semmi sem mulandó…
em tudom, hallottak-e már Bakóné
N
Rusznák Rózsáról? A petõfisek közül
bizonyára majdnem mindenki, ugyanis õ itt
tanít, méghozzá a Mátyás király úti
Petõfiben. Rózsa néni viszont nem csak a
tanulás terén mutat új dolgokat a
gyerekeknek…
– Kislány korom óta érdekel a fotózás.
Gimnáziumi éveimtõl kezdve különbözõ
fotószakkörökre jártam, és iskolai
ünnepeken (vagy más alkalmakkor is) én
fotóztam.
’98-ban, ekkor már tanítottam, meghirdettek egy fotótanfolyamot tanárok részére,
Budapesten. Miután ezt elvégeztem,
Almádiban volt egy tábor, ahol fotózgattam, és jólesõ érzéssel töltött el, hogy a kollégáimnak nagyon tetszettek a képeim, sõt
még kértek is belõlük.
Ezek után indítottam el az iskolában
Varga Ferenc igazgató úr segítségével egy
állandó jellegû kiállítást, amely 15×18-as
méretû fekete-fehér vagy színes képekbõl

áll. A más-más témakörben készült fotókat
háromhetente cserélem, aktualizálom. A
célom, hogy a gyerekek figyelmét a
fotózásra irányítsam, hogy el tudják dönteni, melyik a jó fotó, melyik izgalmas,
melyik miért tetszik nekik…
Minden évben megrendezik az Utazás a
világ körül címû versenyt, ahová bárki
elküldheti saját munkáit, és nagy örömmel
töltött el, hogy az idén három képemet
elfogadták.
A jövõre nézve szeretném, hogy minél
több gyerek meglássa a szépséget, a fotózásban és a fotókban egyaránt, és ezért
fényképezzenek! Én magam is szeretném
folytatni a fotózást, és emellett tervezünk egy
millenniumi fényképalbumot a Petõfi iskola
életérõl, amit majd meg is lehet tekinteni.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék
köszönetet mondani a Petõfi Sándor
Általános Iskola igazgatójának, Varga
Ferencnek, aki lehetõséget adott arra, hogy
létrejöjjön ez a kiállítás, és Winkler

Idén 34 iskola tanulói neveztek

Rajzverseny a Petõfiben
prilis 14-én, pénteken mint minden
Á
évben, most is a Petõfi iskolában rendezték meg a Pest Megyei Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által meghirdetett
Aradi Jenõ Megyei Rajzversenyt. A verseny 9 kategóriában, 83 versenyzõ és 26
település között zajlott. A kategóriák: versillusztráció (21 versenyzõ), vizuális kommunikáció (7 versenyzõ), tanulmányrajz
1. (15 versenyzõ), tanulmányrajz 2. (8
versenyzõ), mûvészeti ismeretek (9
egyéni+1 csoport, 7 fõ), tûzzománc (4
versenyzõ), kerámia (2 versenyzõ), textil
(5 versenyzõ), portré (5 versenyzõ).
A verseny mind a gyerekek, mind a
kísérõ tanárok számára különleges nap volt.
Miközben teremrõl teremre jártunk, érdekes
dolgokat láttunk. Például azt, hogy hogyan
lesz: egy nagy tömb agyagból váza vagy
gyermekét ölelõ asszony, két emberbõl, egy
lapból és sok munkából portré vagy azt,
hogy a tápiószentmártoniak szerint hogyan
történt István király koronázása.
Míg mi ezekben gyönyörködtünk, a
kísérõ tanárok izgalmas elõadásokat hall-

gattak, és még izgalmasabb dolgokat
próbálhattak ki.
Egyszer azonban eltelik az a 3-4 óra,
amit a rendezõség az alkotásra szánt. Ezek
után a versenyzõk megebédeltek, majd a

Fotó: Rusznák Rózsa

Csabának a fotózásban nyújtott segítségéért.
Ha bárki úgy gondolja, hogy van olyan
képe, amit õ szépnek vagy érdekesnek tart,
és szeretné, ha azt mások is láthatnák, forduljon Rusznák Rózsához, és legalább
három hétig kinn láthatja a képét a Petõfiben.
Horváth Annamária

legtöbben városunk megtekintését választották. Az egy-két órás pihenõ után az
eredményhirdetés következett. A zsûri
hosszas tanakodás után 22 diák teljesítményét ítélte a legjobbnak; ezek között
egy gödöllõi tanuló neve is szerepelt, mégpedig Juhász Jankáé. Ezek mellett azonban
még lett sok nagyon szép második, illetve
harmadik helyezett és egy különdíj is.
Horváth Annamária

Fotó: Magyar Bertalan
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Antoni Libera: A Madame

Gárdonyi Géza: Emlékezetes napok
a magyar történelembõl

Betekintés egy dögvészes korba

Az ifjúságnak szóló tör ténelmi ismeretterjesztés és a hazafias nevelés eredeti módját választotta Gárdonyi Géza, amikor a századfordulón összeállította az ezeresztendõs magyar
tör ténelmi múltat jegyzetekben, anekdotákban földolgozó eseménynaptárát. Az Emlékezetes napok… a naptár rendjében, január 1jétõl Szilveszter napjáig idézi meg az épp arra
a napra esõ nevezetes tör ténelmi eseményt a
kalandozások korától a 19. század derekáig,
a szabadságharc leverését követõ önkényuralmi idõszakig. Minden dátum után röviden,
néhány bekezdésnyi terjedelemben idéz föl
egy-egy fontos vagy érdekes, históriai vagy
pedagógiai szempontból fontosnak tar tott
eseményt. Fiatalok kezébe adható, a tör ténelem tanulmányozásához kedvet ébresztõ reprint kiadás. Bp., 1999, Anno
Wilkes, Angela: A te világod

Angela Wilkes gyermekenciklopédiája mindazt tar tal maz za, amit mai is me re te ink
összegzéseként 8–10 éves korban alapmûveltségként a gyerekeknek tudniuk kell szûkebb és tágabb környezetükrõl, a világról. A
szerzõ épít a gyerekek kreativitására; képességfejlesztõ „játéksarkai” ötletekkel szolgálnak a könnyen elkészíthetõ barkácstárgyak
összeállításához, kísérletek elvégzéséhez.
Név- és tárgymutató gazdagítja a tar talmas,
rendkívül adatgazdag, bõségesen illusztrált
enciklopédiát. Bp., 2000, Novum–Passage
Coscinny, René: Nicolas meg a haverok

A korábban megjelent kötetekbõl megismert Nicolas ezekben a tör ténetekben sem
tagadja meg önmagát: „objektíven”, minden kommentár nélkül próbálja elmesélni
az iskolai vagy otthoni tör téneteket. Szinte
rá cso dál ko zik az ese mé nyek re, mint ha
nem is vele és haverjaival tör téntek volna
meg a furcsa véget érõ tör ténetek. A kötetben a jól ismert szereplõk mellett feltûnik
Marie-Edwige, akit eleinte Nicolas haverjai
nem néznek jó szemmel, de aztán rájönnek, hogy „…lány, de tök jó fej”. Nicolas
meggyõzõdése szerint a gyerekek mindig a
felnõttek miatt kerülnek nevetséges vagy
tragikomikus helyzetekbe, mert a tanárok
és szülõk mindent tiltanak, vagy rosszul
döntenek. Az azóta több kiadást megért és
több nyelvre lefordított könyvek olyan népszerûségre tettek szert az iskolás gyerekek
körében, mint nálunk Karinthy Frigyes Tanár úr kérem-je. Bp., 1999, Sík g

Mit tegyünk, ha nem történik velünk semmi? A regény fõhõse, egyben elbeszélõje,
az író ifjúkori önmaga kifogyhatatlan fantáziával, ragyogó szerepjátszó képességgel, sem mi tõl vissza
nem ri a dó ka land vággyal segít a helyzeten. Pe dig ki lá tá sai
nem túl biztatók. A ’60-as években vagyunk, Varsóban; a vasfüggönyön nem
látszik egy csöppnyi rés sem.
Jazz-zenélés, színjátszás – ezekkel ûzi
el a mindennapok egyhangúságát, ezek által lázad hõsünk, a tehetséges gimnazista.
S megérkezik számára a korábbiaknál lényegesen sokat ígérõbb lehetõség. Megjelenik iskolájukban a Madame. Titokzatos,
megközelíthetetlen és gyönyörû. Amúgy
franciatanárnõ. Sõt, igazgatónõ. Mert talán francia tannyelvûvé alakul át az iskola.
Beleszeretni a Madame-ba egy pillanat
mûve. De hogyan férkõzhetne a közelébe,
hogyan válhatna férfivá a szemében, aki a
tanítványa? A telefonkönyvbõl kiderül a
lakcíme. Az egyetemen egy furfangos mese

segítségével megtudható, hogy melyik évben végzett, hogy kik voltak az évfolyamtársai. Az egyik évfolyamtársnak az apja
véletlenül a hõs régi ismerõse. A nyomozás
felgyorsulhat, hiszen az illetõ a Madame
szüleinek barátja volt. A szálak az Alpokba,
a spanyol polgárháborúba, a II. világháború
idején kollaboránsokra és ellenállókra szakadó Franciaországba vezetnek.
Egy „dögvészes, beteg” korba nyer a
kamaszfiú betekintést. Mikor „egyfajta világrend már a végéhez közeledett”. Nem
csupán francia nyelvet, de történelmet tanul
a Madame jóvoltából. Az addig ismerteknél mélyebb magyarázatot kap hazája helyzetére, Európa megosztottságának okaira.
Aztán, mikor tanárként tér vissza az iskolába, melynek hajdan diákja volt, meg kell
érnie, hogy immár maga vált legendává.
Már rá tekintenek, „mint egy csészealj,
olyan nagy” szemmel a fiatalok, akik éppen
most érzik azt, mint amit valamikor õ: hogy
nem történik velük semmi. Néznek rá, míg
sóhajtanak: „Azok voltak a szép idõk!”
- nád -

Kedves Gyerekek! A Városi Könyvtár Gyermekrészlege Mesefolyamok óceánja címmel több hónapon át (október tõl májusig) tar tó nagy meseírásra hív benneteket! Pályázni 14 éves korig minden hónap elsõ péntekéig lehet! A beadott pályázatok pontozásra kerülnek, több hónapon át lehet a pontokat gyûjteni és a májusig legjobb
pontot összegyûjtõ két meseíró jutalomban részesül. Az áprilisi mese így kezdõdik: „Élt egyszer régen egy igen
fur fangos szegény ember, aki messze földön híres volt arról, hogy mindig helyén van a nyelve, senki nem tud
túljárni az eszén…” A Ti feladatotok a mese folytatása (max. 1 oldal), melyet a Gyermekkönyvtárban adhattok
le. A kapott pontszámok felõl is ugyanitt érdeklõdhettek! Ne feledjétek! Az áprilisi pályázat beadási határideje:
2000. május 5. péntek Helye: Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyermekrészlege Gödöllõ, Dózsa György u. 10

Április 20–26, 1515

Nyomás!

Április 20–26, 1730, 2000

Amerikai kalandfilm

A csontember

MOZI
Amerikai; fsz.: Denzel Washington

MÛSOR
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MEGHÍVÓ

Mûvelõdési központ
Ápr. 27-én 19 ó.: Paul Claudel: Az angyali
üdvözlet. Rendezte: Dér András. Szereplõk:
Eperjes Károly, Dér Denisa, Nagy-Kálózy
Eszter, Venczel Vera, Blaskó Péter, Dóczy
Péter. Belépõdíj: 1000 Ft és 800 Ft. Ápr. 29én 14–17 ó.: Tûzzománc ajándékkészítõ
délután. Belépõdíj: 500 Ft, 10 éves korig 400
Ft+anyagköltség. Ápr. 29-én 19 ó.: J. S.
Bach: H-moll Mise (BWV 232). Az Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus hangversenye. A kórus szólistái: Kiss Noémi-szoprán,
Pintér Ágnes-szoprán, Bárány Péter-kontrate nor, Drucker Pé ter-te nor, Benkõ Pálbasszus. Vezényel: Vashegyi György. Belépõdíj: 600 és 400 Ft.

GATE Live Music Pub
(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ, szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria sörözõ
14–01-ig). Ápr. 21.: hajnalig tar tó buli Crazy
Téglával. Ápr. 22.: Skizoid- és Beatrice-koncert. Hétfõnként: buli BanD.J.-vel, szerdánként:
mulatság mindenkinek DJ Richardsonnal. Ápr.
22.: fellép Rudán Joe és a Coda, valamint a
Gesarol. A szombati koncer tek után zúzda D. J.
Atkával. Ezenkívül pizzéria és sörözõ a hét minden napján 14-tõl hajnali 2-ig.

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; ema il:
trafo(mail.digitel2002.hu). Ápr. 20.: Punk
Húsvét: fellép a Hátsó Szándék, az IQ, az F. B.
Körzet, a Csizmás Kandúr és a 06-90. Ápr.
21.: Ti los Rá dió Club. DJ. Lee‘n’Gum
(Breakbeat, funk) és DJ. Dexter
(Drum‘n’bass). Ápr. 22.: Nottingham,
Malediction, Pokolgép koncert. Ápr. 27.: HCest: Fellép a The Locust (USA) és a Kevorkian
(CZ). Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két
óráig tart nyitva. g

Elõzõ számunkban Obreczán Tamás
fotója helyett Balázs Gusztáv felvétele
jelent meg. Elnézést kérünk, most
közöljük Obreczán Tamás fotóját Ignácz
Ferencrõl és a gyerekekrõl – a szerk.

László Lilla kiállítása

Egyéni és magyar
Aki szombaton kora reggel figyelte a
Kossuth rádió adását, hallhatta Kondor
Katalin majd félórás beszélgetését László
Lillával, legújabb kiállításának apropóján,
amely pénteken 16 órakor nyílt meg a hatvani Grassalkovich Mûvelõdési Központ
kiállítótermében. A mostani meghívásra a
tavaly õszi pesthidegkúti Rudnay teremben
megtartott tárlat nyomán került sor. Ismerve
Lilla néni energikus egyéniségét, nem lepõdtünk meg azon, hogy utolsó kiállítása
óta szinte teljesen új anyaggal jelentkezett.
A terem zsúfolásig megtelt. Az ország
minden részérõl érkezõ vendégek,
ismerõsök, barátok körében Czinke Ferenc
Munkácsy-díjas festõ méltatta a kiállított
munkákat. Kiemelte, hogy itt végre nem

idegen stílusokat utánzó, hanem sajátosan
magyar gyökerû, mégis egyéni stílust
teremtõ mûvészettel találkozhatunk.
F. Dõry Magdolna nagyszerû versmondása után a mûvésznõ kért szót. Megköszönte azt a nagy érdeklõdést, amely
értelmet ad munkájának. A természet
szerelmeseként járja a vidéket, ha esik, ha
fúj. Hitvallása szerint a remekmû
sohasem tudatosan jön létre, valami szent
láz és harmónia egyesülésébõl fakad.
Megkérdeztük a mûvésznõt közelebbi
terveirõl is:
– Meghívást kaptam a hatvani
Moldvay Gyõzõ Galéria által szervezett
õszi Országos Tájképbiennáléra, jövõre
pedig szülõvárosomban, Debrecenben
készülök gyûjteményes kiállításomra.
A mostani kiállítás május 5-ig tekinthetõ meg.
(em-em)

Sajtófesztivál gödöllõi
sikerrel
A hetedik sajtófesztiválját rendezte meg
városunkban a Diák- és Ifjúsági Újságírók
Országos Egyesülete. Az ezernyi tollforgató
és rádiós fiatal pergõ mûsor részese lehetett
a mûvelõdési központban. Köszöntötte õket
Gémesi György polgármester, Szabó László,
az ISM helyettes állam titkára. Délután
Deutsch Tamás minisztert faggathatták szabadon. A változatos programban sok sztár is
fellépett a Baby Sisterstõl Várkonyi Attilán át
Kósa L. Adolfig. A sajtófesztiválon adták át
az egyesület különbözõ pályázatainak díjait.
A városunkban szerkesztett Szent István
Egyetem címû kéthetente megjelenõ lap Az
év diákújságja felsõoktatási kategóriában II.
helyezést ért el
Fotó: Balázs Gusztáv
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Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata árverést hirdet
a felsorolt lakótelek és mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.
Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség.
Az árverés ideje: 2000. május 11. du. 14 óra
A lakótelek ismertetése:
Kossuth L. u. 12. sz. alatt található 377 hrsz-ú, 2044 m2 nagyságú, családi ház építésére alkalmas ingatlan. Kikiáltási ár: 8000 Ft/m2.
A Boncsok dûlõben fekvõ mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok:
1.) 7361/2 hrsz-ú, 1743 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet,
2.) 7361/3 hrsz-ú, 1817 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
3.) 7369/3 hrsz-ú, 756 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
4.) 7404/4 hrsz-ú, 972 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
5.) 7404/5 hrsz-ú, 1184 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,

kikiáltási ár: 300 Ft/m2
kikiáltási ár: 300 Ft/m2
kikiáltási ár: 400 Ft/m2,
kikiáltási ár: 150 Ft/m2
kikiáltási ár: 150 Ft/m2

Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésen történõ részvételre 2000. május 10-én du. 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllõ Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség). Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad Tolnai Katalin
(Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség). Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Gödöllõn, a Remsey Jenõ körúton, illetve a Szent Imre utcában fekvõ ingatlanegyüttes
tulajdonjogának megszerzésére
Az ingatlanegyütes ismertetése:
Az ingatlanegyüttes az 523/38, 523/39, 523/40, 523/41, 523/42 és 523/43 helyrajzi számok alatt felvett,
222 m2, 196 m2, 193 m2, 191 m2, 180 m2 és 271 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû földrészletekbõl áll,
melyek természetben Gödöllõn, a Remsey J. körúton, illetve a Szt. Imre utcában fekszenek.
Ezen tehermentes ingatlanok Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.
Az ingatlanegyüttes összközmûves területen fekszik. Mind a Remsey J. körúton, mind a Szt. Imre utcában elektromos energia, víz, gáz
és szennyvíz közmûvek találhatók.A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.
Az ingatlanegyüttes irányára: 12 530 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben, Tolnai Katalin fõmunkatársnak,
2000. június 29. 15.00 óráig
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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
A lakossági apróhirdetés
ára 20 szóig 240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés
ára szavanként 32 Ft + áfa
Állás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.: 415-660.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. azon na li
kezdéssel kõmûveseket, kõmûves brigádokat és segédmunkásokat felvesz, Gödöllõ és kör nyéke munkahelyekre. Tel.: (30) 2039-604.
g Nem zet kö zi cég azon na li be lé pés sel fel vesz mun katársakat heti 4x3 órai munkára, kereseti lehetõség
nettó 80 ezer Ft. Tel.: (20) 9619-694.
g In du ló ét te rem be sza ká csot, fel szol gá lót és kony halányt keresünk. Tel.: (30) 9489-426 (egész nap),
vagy 420-497 (17 óra után).
g Gödöllõi iro dánk ba szor gal mas, rá ter mett tit kár nõt
és fér fi, dolgozni szeretõ hirdetésszer vezõket keresünk fõállásba. Fizetés, megállapodás szerint. Tel.:
418-023, vagy 422-583.
g Cé günk jó zan éle tû gipsz kar ton sze re lõ ket, fes tõ ket, mázolókat, tapétázókat keres. Lehet kezdõ is.
Tel.: (20) 9785-501.
g Ké zi kö tés re be dol go zó kat ke re sünk Gödöllõrõl.
Tel.: 415-056 (18 óra után).
g Fel sõ fo kú vég zett sé gû ta nárt ke res szá mí tás tech ni kai ok ta tó köz pont. Elõny: mul ti mé dia és hon lap
szer kesz té si is me re tek, prog ra mo zá si is me re tek
(OOP. Szakmai életrajzokat a következõ címre várjuk:
Prompt Oktatóközpont, Gödöllõ, Testvér városok útja
28. Fax: 415-434, Email: edu(prompt.hu)
g Fel ve szünk se géd mun kást, ud va ri mun kást, fes tõt, fényezõt. Tel.: (30) 2409-305.
g Gödöllõi gyógy nö vény bolt ba 4 órás mun ka kör be
eladót felveszünk. Érd.: 30/223-98-01 telefonon.
g Új szak mát ke re sõk fi gyel mé be! In té ze tünk pénz ügyi és befektetési szakembereket képez ki. Sikeres
vizsga esetén tandíjmentességet és munkalehetõséget biztosítunk. Aktív minimum érettségizettek hívását várjuk. Tel.: (30) 213-2628.
g A HM Armcom Rt. fel vesz for gá cso lót, szer ke ze ti
lakatost, villanyszerelõt, vízvezeték szerelõt, festõt,
fényezõt, kõmûvest, tetõfedõt, kárpitost, betanított
var rónõt, segédmunkást, udvari munkást. Tel.: 422119, vagy (30) 240-9305.
Ingatlan
g Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nmes, 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.
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g Gödöllõn köz mû ve sí tett, 860 nm épí té si te lek el adó. Tel.: 420-038.
g Gödöllõn a Kos suth L. ut cá ban 62 nm-es, má so dik eme le ti 1+2 fél szo bás örök la kás el adó. Tel.:
430-607; (20) 3 23-9261.
g Szá mí tó gé pes is me re tek kel és köz gaz da sá gi is kola végzettséggel rendelkezõ 20-25 év közötti fér fi
je lent ke zé sét vár juk olyan olyan ál lás ra, aho vá
szak tan fo lyam el vég zé sét elõ se gít jük. Tel.: 430660.
g Gödöllõn ke re sek 2 szo bás, gáz kon vek to ros la kást 3. eme le tig, azon na li kész pén zes fi ze tés sel.
Tel.: (57) 402-466; (30) 2065-211.
g El adó Gödöllõ ker t vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3
szo ba, össz kom for tos csa lá di ház, két
kocsibeállású garázzsal, felújításra szorul. Iá.: 18,5
millió Ft. Tel.: (17 óra után) 420-435.
g 300 ezer Ft. köz ve tí tõi ju ta lék! Gödöllõn a 3-as
fõ út 31-es km-nél, 105 nm-es üz let, 1543 nm-es
te lek kel sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis.
Tel.: (20) 9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban el adó egy 55
nm-es, egyedi távfûtésû, társasházi lakás, 6,8 millió Ft-ért. Tel.: 412-941.
g Gödöllõn 1 szo bás la kás, tel je sen fel újít va el adó.
Tel.: 415-299.
g El adó Gödöllõn 300 nöl te lek (zár t ker t), 76 nm
félkész pincével, ásott kúttal. Iá.: 1,9 millió Ft. Tel.:
419-735.
g Mátraderecskén üdü lõ öve zet ben, 55 nm-es, té len
is lakható, téglából épült nyaraló eladó, 3 millió Ftért. Tel.: 410-900.
g El adó a Sza bad ság té ren, 3 szo bás, 2 er ké lyes
(külön tároló), kábeltévés, vízórás, telefonos öröklakás. Iá.: 8 millió 800 ezer Ft. Tel.: 430-547.
g El adó Gödöllõn a Semmelweis u-ban (Er zsé bet
parknál), két család részére alkalmas családi ház.
Tel.: 411-279.
g Sür gõ sen vá sá rol nék sa ját rész re ker tes csa lá di
há zat, 8 mil lió Ft-ig, vagy épí té si tel ket Gödöllõn,
azonnali kp fizetéssel. Tel.: (20) 967-0019.
g Épí té si tel ket ven nék Gödöllõn, 6 mil lió Ft-ig. Tel.:
(20) 9743-928, vagy 415-123.
g El adó Gödöllõ kül te rü le tén, Szárítópusztán 804
nm-es telek (zár tker t). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415078.
g El adó Jász apá ti ban 2,5 szo bás, össz kom for tos
ház (te le fon, gáz van), a strand hoz kö zel. Iá.: 2,5
millió Ft. Tel.: (57) 440-505.
g A valkói hor gász tó nál 200 nöl te rü le tû, fé lig be kerített zártker ti ingatlan eladó. Víz, villany az utcában. Tel.: 419-385.
g Gödöllõn a bónya fö lött, hrsz 0101/1-198-as,
630 nm-es szántó eladó. Tel.: 446-310, vagy 466313.
g Gödöllõn, 520 nm te le ken lé võ, 56 nm fel újí tan dó
ház eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn a Hunyadi úton, 593 nm épí té si te lek el adó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn ke re sek 2 szo bás, gáz kon vek to ros la kást 3. eme le tig, azon na li kész pén zes fi ze tés sel.
Tel.: 402-466; (30) 2065-211.
g Ke re sek Gödöllõn el adó ker tes, kö ze pes csa lá di
há zat sa ját rész re. (Besnyõ és Feny ves ki zár va.)
Tel.: 411-984.
g Gödöllõn 250 nöles, dé li fek vé sû tel ken, 60 nm
alapterületû, 70 százalékos készültségû ház eladó.
Tel.: (30) 272-8158.
g Gödöllõn, 4,8 mil lió Ft kész pénz ér t la kást ven nék, sürgõsen! Tel.: (1) 407-3101.
g 2 szo bás csa lá di ház, te lek kel a Röges u-ban el adó. Tel.: 418-542.
g Azon na li kész pénz fi ze tés sel ve võt ke re sek
gödöllõi, Kazinczy krt-i, 2 szobás, konvektoros laká som ra. Ár: 6 mil lió 600 ezer Ft. Tel.: 420-695,
vagy (20) 330-6648.

g Bu da pes ti, VII. ke rü le ti, 1,5 szo bás la kást, ha sonló gödöllõire cserélnék. Tel.: 422-489.
g Gödöllõi HÉV vo na lán ke re sek mi. 1,5, max. 3
szo bás, gáz fû té ses, be köl töz he tõ ál la pot ban lé võ
öröklakást 5,5 millió Ft-ig. Készpénzzel fizetek! Tel.:
(20) 318-2416.
g 2 szo bás, tel je sen fel újí tott la kás el adó a Kos suth
Lajos u-ban, téglaépületben, a III. emeleten. Iá.: 8
millió Ft. Tel.: 411-494, vagy (30) 984-1352.
g Szadán, 870 nm épí té si te lek - sür gõ sen - el adó.
16 nm-es kis fa ház, gáz, víz, csa tor na a tel ken.
Tel.: 421-423.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz komfor tos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416803, 416-993, vagy (20) 9886-335.
g Antalhegyen 796 nm, pa no rá más te lek el adó.
Alat ta le võ ut cá ban, köz mû van. Tel.: (30) 9846546.
g El adó a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, 64 nm-es,
felújított lakás, azonnali beköltözéssel. Iá.: 7,3 millió Ft. Tel.: 411-395.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 +
3 fél szo bás, 82 nm-es, kony hás, ét ke zõs, te le fo nos, ká bel té vés la kás el adó. Iá.: 146 ezer Ft/nm.
Tel.: 412-275.
g El adó Ke re pe sen két csa lád ré szé re, kü lön-kü lön
bejáratú, összkomfor tos családi ház. Iá.: 12 millió
Ft. Tel.: 412-397 (15 óra után).
g Gödöllõn 776 nm-es tel ken, 4 szo bás, 120 nmes családi ház eladó. Iá.: 14,5 millió Ft. (nagy garázs, a te tõ tér be épít he tõ). Tel.: (1) 456-3443
(munkaidõben), vagy 422-249 (17 óra után).
g El adó Isaszegen, Új te le pen, zöld öve zet ben,
Gödöllõ felöl a legelsõ utcában, 196 nm össz. alapterületû, két generációnak is alkalmas családi ház,
640 nm-es telken. (gáz + vegyes tüzelésû kazán,
teljesen alápincézve, 5 szoba + nappalis, amerikai
konyhás ház). Iá.: 17,5 millió Ft. Közvetítõi jutalék:
200 ezer Ft. Tel.: (20) 9109-578, vagy 493-835.
g El adó 59 nm-es, fsz-i la kás a Ka zin czy kör úton.
Al kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon,
víz óra, ká bel té vé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.:
411-084 (du. 17-21 óra között).
g Szilasligeten el adó 96 nm-es, nap pa li + 3 szo bás lakás. Iá.: 7,5 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Veresegyházon el adó 270 nm la kó te rü le tû, ‘94ben épült, igé nyes csa lá di ház, 20,5 mil lió Ft.
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn el adó 500 nöl tel ken, 80 nm-es csa lá di
ház. Iá.: 8 mil lió Ft. Gödöllõi la kást be szá mí tunk.
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn a Re pü lõ té ri út nál, 200 nöles tel kek el adók. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey kr t.
6. Tel.: 415-316.
g Egye te mi park er dõ nél el adó csa lá di ház, szép
kerttel. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt.
6. Tel.: 415-316.
g Ke re sünk meg vé tel re, ügy fe le ink ré szé re, 1 és 2
szo bás la ká so kat. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Azon nal be köl töz he tõ 2 szo bás, kon vek to ros la kás eladó. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316.
g A domonyvölgyi hor gász tó nál, víz par ti, hét vé gi
telkek eladók. (Villany, víz és telefon bekötés megoldható.)Tel.: 411-439 (18-21 óra között).
g El adó Gödöllõn a Feny ves ben 220 nöl-es te lek,
kis faházzal. Víz, villany van. Iá.: 4,5 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Damjanich u-ban, 4600 nm-es
építési telek, lebontásra ítélt házzal. Villany, víz, gáz
van a telken. Iá.: 4,8 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
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Eladó Gödöllõn egy hangulatos, csendes u-ban,
3 szo bás, jó ál la pot ban lé võ, föld szin tes csa lá di
ház, 210 nöl-es telken. Iá.: 14 millió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó a Dányi tó nál, 70 nm-es, nyolc szög le tû,
nád fe de les, han gu la tos, igé nyes la kó ház, egye di
ter ve zé sû be ren de zés sel, 800 nm-es dísz ker t tel,
fúrt kúttal. Iá.: 7 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán a Tá bor nok u-ban, 2 szin tes, 48
nm-es, tég la épü let, 1004 nm-es tel ken. Iá.: 5,8
millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Vácszentlászló leg jobb he lyén asz falt út
mellett, kiváló állapotban lévõ, igényes kivitelben 3
szo ba + nap pa lis csa lá di ház, 350 nöl-es tel ken.
Iá.: 11 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, a Blahai ré szen, 200 nöl-es be ke rí tett épí té si te lek, fúr t kút tal. Iá.: 5,5 mil lió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán a Margita u-ban, 1400 nm-es épí tési telek, Víz, villany, gáz az utcában. Iá.: 2,5 millió
Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, az Er zsé bet kör úton, egy III.
emeleti, 2 szobás, jó állapotban lévõ öröklakás. Iá.:
6,5 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g 1 + 2 fél szo bás la kást ven nék, kész pénz fi ze tés sel. (Szõ lõ ut ca és kör nyé ke elõny ben).Tel.: (20)
9810-302.
g El adó Gödöllõn, a Fá cán so ron, frek ven tált he lyen, 120 nm alap te rü le tû, 3 szo bás csa lá di ház.
Iá.: 16 millió Ft. Tel.: (20) 9362-386.
g

Albérlet
Blaháné u. 246. Sz. alatt ideális kör nyezetben elsõ osz tá lyú sa la kos te nisz pá lya bé rel he tõ. Tel.:
418-879.
g Gödöllõn la ka tos és asz ta los te vé keny ség re al kalmas mûhely (gépekkel és szerszámokkal) olcsón
kiadó. Tel.: (20) 9420-821, vagy 418-362.
g Ke re sek Gödöllõ köz pont já hoz kö zel 1,5 vagy 2
szobás kiadó bútorozott lakást, júniustól szeptemberig, 30 ezer Ft/hó rezsiig. Tel.: 421-762.
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
masszõr nek üz let rész ki adó. Tel.: 422-812, vagy
(60) 343-032.
g Já nos u. 25 szám alatt ga rázs ki adó. Tel.: 416809.
g Gödöllõn a vas út ál lo más kö ze lé ben, frek ven tált
helyen, 80 nm-es, telefonos üzlethelység kiadó. A
helységhez saját WC, zuhanyzó és raktár tar tozik.
Többféle tevékenységre, irodának is alkalmas. Tel.:
417-081, vagy (30) 2714-633.
g Gödöllõ köz pont já ban igé nyes, 67 nm-es, bú to rozatlan bérlemény, irodának, lakásnak, hosszú távra kiadó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bérbe adó vállalkozásnak, 370 nm, több helységbõl
ál ló in gat lan, nagy par ko ló val. Ér dek lõd ni nap köz ben a Stratex Kft-nél. Tel.: 419-954.
g Já nos ut cai ga rázs azon nal ki adó. Tel.: 410-807
(19 óra után).
g

Szolgáltatás
g Cso por tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel,
fel nõt tek nek tar tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso por tos gyógytestnevelés. Érd: Mezei Ágnes gyógytor nász nál (30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na
gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980as telefonszámon.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógy tor na, gyógymasszázs (ma gán ren de lés ke re té ben). Gödöllõ, SZTK 2-es ren de lõ in té zet föld szin ti 20-as szo ba. Be je lent ke zés: 414-068 vagy
(20) 9511-138.
g Vállalom modern és antik bútorok áthúzását, javítását, továbbá ajtó kárpitozását. Garnitúra: 25 ezer Ft +
szövet, heverõ 7 ezer Ft + szövet, ajtó 16 ezer Ft.
(Nagy szövetválaszték.) Tel.: 485-239, vagy (70) 3111400.
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 Taxi Gödöllõ - Budapest. Szimpla tarifával. Tel.: (30)
9962-856, vagy 416-399.
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 Sze re tet tel v árok min den kit Gödöllõ, Zász ló út 1
szám alatt lévõ fodrászüzletembe. Tel.: (20) 3367-746.
g Szövegszerkesztést, angol-német nyelvû gépelést,
szkennelést vállalok. Tel.: 415-056, vagy (20) 3389557.
g Gipszkar tonozás, stukkózás, burkolás, szobafestés,
mázolás, tapétázás és kõmûvesmunkák garanciával,
tavalyi áron. Tel.: (20) 3387-365.
g 9 személyes kis buszra, személy- vagy darabáru
szállítást vállalok. Tel.: (30) 9146-020.
Adás-vétel
g Építkezés befejezése miatt állványok, pallók, állítható
dúcok eladók. Tel.: 421-351.
g Háromfunkciós babakocsi, megkímélt állapotban eladó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 416-032.
g Eladó Motorola d 160 kár tyával, bõr tokkal, hálózati
töltõvel, 1 év elérhetõ. Tel.: (70) 2130-958. (9-20 óráig)
g Hagyma, krumpli (vetõ is) eladó. Tel.: 430-413. Béri
Balogh Ádám u. 36.
g Bontott cserép eladó. Tel.: (20) 9264-798.
g Eladó: „Napfény” lakkozott szekrénysor, 4db-os (15
ezer Ft), 2 db ágynemûtar tós heverõ (6 ezer Ft/db),
könyvespolc három részes (10 ezer Ft), íróasztal (2
ezer Ft). Tel.: 411-395.
g Raktárnak és raktárrá is kialakítható konténer (6,30x
2,30 m-es) eladó. Megtekinthetõ: Gödöllõ, Röges u.
115. Tel.: 465-417.
g Eladó A 0 Reiss rajztábla, rajzgéppel, valamint 2 db

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.

öntöttvas fürdõkád (bontott). Tel.: 415-544, vagy (30)
9622-452.
g Eladó páncéltõkés osztrák zongora. Tel.: 415-528
(16 óra után).
g Új ETA elektromos melegítõ és hûtõ ventillátor eladó,
valamint jó állapotban lévõ, használt villanyírógép, eladó. Tel.: 432-487.
g Zuhanyfüggöny és étkezõsarok eladó. Tel.: 410-807
(19 óra után).
g Nagyon for más, 2 m-es szobafenyõ eladó. Iá.: 15
ezer Ft. Tel.: 417-193.
Jármû-alkatrész
g ‘87-es Wart burg 353 1,5 év mû sza ki val, ko rá nak
meg fe le lõ ál la pot ban el adó. Iá.: 120 ezer Ft. Tel.:
416-993.
g El adó VW Jetta 1800 cm3, ben zi nes, 1986-os,
mû sza ki 2000. no vem be rig. Vo nó ho rog, köz pon ti
zár. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: (20) 9743-928., vagy
415-123.
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
g Simson SR-50-B tí pu sú ro bo gó, új sze rû ál la pot ban eladó. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.: 419-385.
g 1982. év já ra tú Opel Kadett (kom bi) el adó. Vizs ga: 2201. jú li u sig. Tel.: 412-080. (es te 19-21óra
között).
g 1983-as év já ra tú Tra bant, fris sen ka rosszé ri á zott,
jó állapotú motor ral eladó, 60 ezer Ft-ért. Valamint
1981-es 105-ös Sko da el adó, 80 ezer Ft-ér t, +
egy 105-ös Sko da al kat rész nek. Tel.: (20) 3153708.
g 1984-es, fel újí tás ra szo ru ló Polski 126-os el adó.
Tel.: 413-232.
g Tra bant 601-es, ‘85-ös év já ra tú, mû sza ki 2001ig, eladó. Tel.: 411-285.
g Su zu ki Swift 1,3 pi ros, két éves, friss mû sza ki val,
új ak ku mu lá tor ral, vo nó ho rog gal, 13.500 km-rel,
új sze rû ál la pot ban, és egy kom bi mé re tû te tõ cso magtar tó eladó. Tel.: 421-842.
g La da 2107, ‘83-as év já ra tú, Bel gi um ban gyár tott,
friss mûszakival, zöldkár tyával, áramtalanítóval, vonó ho rog gal, te tõ cso mag tar tó val, rá di ós mag nó val
eladó, vagy elcserélhetõ kukoricára. Cím: Gödöllõ,
Asbóth u. 9. Tel.: 414-424.
g Tra bant Kom bi ‘87-es év já ra tú, el adó. Vizs ga,
zöldkár tya 2002. márciusig. Iá.: 160 ezer Ft. Tel.:
422-841.
g 2107-es La da el adó. Fe hér, 1,5 év mû sza ki vizs ga, 1991-es év já rat, ki tû nõ mû sza ki ál la pot. Iá.:
440 ezer Ft. Tel.: (30) 999-3712.
g Su zu ki ro bo gó, ‘89-es, el adó, 70 ezer Ft-ért. Tel.:
419-427.
g El adó VW Polo 1.4 i 1996-os, 35000 km, élénk zöld metál, 3 aj tós, szer viz köny ves. Iá.: 1 mil lió
590 ezer Ft. Tel.: (20) 9811-027.
g Jó mû sza ki ál la pot ban le võ, 1986-os Opel Kadett
Caravan 1.3, benzines, eladó. Irányár: 500 ezer Ft.
Tel. 430-942; (20) 9515-372.
Oktatás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz ok ta tás, ol vas mányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten, min den kor osz tály nak, egész nap. For dí tás.
Tel.: 418-537.
Egyéb
Magánéleti, szerelmi gondjaira lelki tanácsadás. Ha
a jö võ jé re kí ván csi, tarot-kár tyából meg jó so lom.
Tel: 412-147.
g Faj ta tisz ta fi a tal ma gyar vizs la kan ku tya áta dó.
Tel.: 413-233.
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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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CIB
A Gödöllõi Tormay Károly Egészségügyi Központ felvételt hirdet 3 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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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

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

Használt
Suzukik
Gödöllõn is!
20-30% elõlegtõl kamatmentes
részletre, 2 év garanciával!
Régi autóját beszámítjuk.
Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és
megrendelheti az új Wagon R -t!
+

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.

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 470-028, 470-029

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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A Hungaro-SLR Gépipari Kft. felvesz gépipari
végzettségû NC és CNC esztergályosokat.
Érdeklõdni lehet: a 432-191 vagy a 432-192-es telefonon

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 szakasszisztens,
rehabilitációs tevékenységgel 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

- 1 fõ gazdasági vezetõ
- Feltételek: felsõfokú mérlegképes könyvelõi végzettség
- költségvetési intézményeknél szerzett gyakorlat.

Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl
kérhetõ a 420-600 telefonszámon.

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

Hirdetés • 23

24 • Hirdetés

Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 20.

DIGITEL

Sport • 25

Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 20.

Labdarúgás

Csak egy pont
Gödöllõi LC – Újszász
1:1 (0:0)
Gödöllõ, 300 nézõ, vezette: Schoblocher
GLC: Kiri – Wendler – So mo gyi,
Kerecsényi, Stolcz – Labanics (Földváry,
69 p.), Króner, Kecskeméti (Ber ta, 48. p.),
Vidakovics – Kálmán, Kiss. Edzõ: Vörös
István Attila.
Gólszerzõ: Wendler 78 p.
Jó: Wendler, Kerecsényi, Ber ta
Ifjúsági mérkõzésen
Gödöllõi LC – Újszász 3:0 (2:0)
GLC: Lovas – Csernyák – Pintér T., Ökrös
(Pintér K., a szünetben), Péter G. (Ocskay.
75. p.) – Hovodzák, Bar na, Kovács M.,
Urbán – Csombor (Gémesi, 54. p.), Turai
(Morár, a szünetben). Edzõ: Ivanovics Károly.
Gólszer zõ: Kovács M. (2, 8. és 46. p.),
Csombor (30. p.)
Jó: Kovács M., Barna, Urbán, Hovodzák
Serdülõk
Szentendre – GLC 1:3 (1:3)
Gólszerzõ: Orbán (2), Bar tók

Ózd – Tápiószentmárton 4:0 – érkezett a
meglepõ hír. A GLC lehetõséget kapott a
második hely visszaszerzésére. Úgy tûnt
azonban, mintha ez az esély nem igazán
mo ti vál ta vol na Krónerékat. Wendler
szabadrúgásából ugyan õk veszélyeztették elõször a kaput, de aztán fokozatosan
át vet te az irá nyí tást a ven dég gár da.
Szögletet végezhettek el, lõhettek, fejelhettek, ám Kirin nem tudtak kifogni.
A félidõ Kiss Zoltán szabadrúgása, illetve Kálmán beadása okozott ugyan né-

Öregfiúk
körzeti bajnokságban szereplõ GLC
A
öregfiúk csapata, a tavaszi bajnokságban a következõ eredményeket érte el: GLC
– Aszód 9:1; Kistarcsa – GLC 3:1; GLC –
Vácszentlászló 1:1; Tura – GLC 1:4; GLC –
Valkó 7:0; Isaszeg – GLC 2:5. A csapat Imre József, Malatinszki József és Pintér Mik-

mi riadalmat, de a tabellán elfoglalt helye zé sü ket meg ha zud to ló an jól ját szó
újszásziak vá la sza sem so kat ké sett.
Wendler ügyes szerelését követõ hosszú
és pontos indításának köszönhetõen Kálmán kapott még egy lehetõséget szünet
elõtt, ám a vendégvédõk tisztáztak elõle.
A második játékrész hetedik percében
az tán gól ra vál tot ták fö lé nyü ket
Birinyiék. Ettõl mintha felébredtek volna
a hazaiak is: pár percen belül elõbb szabadrúgásból, majd fejesbõl veszélyeztetett Kiss Zol tán. Elõ ször azon ban az
újszászi kapus ütötte ki sarokból a labdát, majd a védõk vágták ki a gólvonalról. Ha ma ro san is mét lõ dött a je le net,
csak akkor Vidakovics lövése után szaba dí tot tak fel az egy ko ri bé kés csa bai
Csató irányította fekete-fehérek. A 78.
percben a hátvédsor és a hálóõr minden
igyekezete is kevés volt Wendler gyönyörûen csavart szabadrúgásánál, melynek végállomása a bal felsõ sarok volt.
Nem sokkal késõbb ismét az addig a táma dá sok el há rí tá sá ban je les ke dõ
Wendler vette tûz alá a kaput, de Fejes
ezúttal kiütötte lövését.
Két perccel a vége elõtt a Szolnokról
érkezett Bontovics cselezgetett jól a tizenhatoson belül és lövése is csak kevéssel tévesztett célt. Az állás a hátralévõ
idõben már nem változott, így maradt az
egyik csapat számára sem túl jó döntetlen. A csalódást kiváltó teljesítmények
mel lett kü lön em lí tést ér de mel
Kerecsényi Norbert, aki a felnõtt csapatban debütálóként is dicséreteset produkált. Nem õ te het ar ról, hogy a GLC
pontjainak száma csak eggyel, azaz 36-ra
nõtt. Köszönhetõen a vetélytársak kedvezõ eredményeinek városunk csapata továbbra is a harmadik helyen áll a bajnoki
tabellán, de csak egyetlen pont az elõnye
a Poroszló, illetve a Heves csapata elõtt.
Következõ mérkõzés: április 23., 13
óra: if jú sá gi, 15 óra: fel nõtt: GLC –
Karcag
Tóth Márta

lós vezetésével a következõ összeállításokban szerepelt: Boda J., Bánhegyi B., Rab P.,
Ta más F., Dr. Gémesi Gy., Sza bó T.,
Sztriskó I., Lovrencsics L., Gedei S., Bankó
Gy., Rácz J. Cserék: Zagyva L., Varga I.,
Vörös A., Pataki J., Kelemen B., Kerepesi F.
A csa pat legközelebb áp ri lis 25-én,
kedden, 17 órakor Erdõkertes csapatával
játszik a Táncsics M. úti sporttelepen.
P. M.

HÍREK

Röplabda
Az Architekton GRC nõi csapata a bajnoki
rájátszásban a kaposvári együttes ellen
játszik a hetedik helyért. Az elsõ összecsapást Kaposvárott játsszák április 21én. A visszavágó két nappal késõbb, 23án lesz a Török Ignác Gimnázium tornatermében. A két gyõzelemig tar tó mérkõzéssorozat esetleges harmadik találkozóját 25-én ismét a kaposvári csarnokban
rendezik meg. g

Kispályás foci
A II. korcsoportos diákolimpiára õsszel
be ne ve zett hét csa pat kö zül idõ köz ben
három visszalépett. A verseny egy négycsapatos helyosztóval fejezõdött be. Az
elõdöntõben a Hajós hatot lõtt a Szent
Imrénak, a Petõfi pedig 10:1-re kiütötte az
Erkelt. A har madik helyért vívott meccs
már szoros volt Erkel – Szent Imre 2:1, de
a döntõben ismét potyogtak a gólok. A
Hajós 5:2-re legyõzte a Petõfit és megnyer te a korosztályos versenyt. 1. Hajós
Alf réd Ál ta lá nos Is ko la - Al Makswi
Hussein Le ven te, Bá ná ti bence, Bán ki
Edõmér, Hardi István, Lovrencsics Gergõ,
Müller Péter, Nyári Gergõ, Papp Gábor,
Szabó Dávid, Winkler Attila, felkészítõk:
Lovrencsics László, Gólya György. 2. Petõfi Sándor Általános Iskola, 3. Erkel Ferenc Általános iskola, 4. Szent Imre Kato-eszlikus Általános Iskola.

Vívás
Hétvégén a GEAC Architekton vívói három
országos versenyen vettek részt. Az MTK
vívótermében az 1987-es születésû gyermek fiú és az 1985-ös születésû leány tõrözõk, míg a BSE vívótermében a felnõtt
kardozók versenyeztek. A fiú tõrözõk közül
Somogyvári Gábor a döntõ elõtt 2 találattal
esett ki a végsõ küzdelmekbõl, és végül a
13. helyet szerezte meg, míg a többiek közül Mar tos Már ton 15., Benke Balázs 18.,
Újj Mátyás 20., Steiner Ádám 38. lett. A nõi
tõrözõk mezõnyében Gémesi Tekla megismételte a Magyar Bajnokságon elért 3. helyét. A felnõtt kardozók versenyén a 16 közé jutásért Bokor András 4 gyõzelemmel,
Varga Zoltán 3 gyõzelemmel, Zágoni Balázs
2 gyõzelemmel kiesett, Csongrádi László
és Princz Ágoston 5 gyõzelemmel továbbjutott. A döntõbe jutásért azonban mind a
ketten vereséget szenvedtek, és így végeredményben Csongrádi a 14., Princz a 15.
(erni)
helyet szerezte meg.
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Mezei futás – Diákolimpia

Gödöllõi ezüstök az országos döntõben

A Magyar Köztársaság Általános és
Középiskolás Mezei Futó Diákolimpiai
Döntõjét harmadik alkalommal rendezték meg Gödöllõn. Az elõzõ évekhez hasonlóan az ország legjobb mezei futói a Gödöllõi Repülõtéren mérték össze erejüket. A Nesquik Mezei
Futóversenyt a Magyar Diáksport Szövetség, a Pest megyei Diáksport Szövetség és a Pest Megyei Sportigazgatóság megbízásából a Gödöllõi Diáksport Bizottság rendezte. A szervezés
és a rendezés hagyományosan jól sikerült, ami gödöllõi részrõl elsõsorban Ádám Pálnak, Benkõ Ákosnak,
Lencsés Csabának és Pánker Lászlónak köszönhetõ. Az országos döntõben 1520-an teljesítették a különbözõ
távokat, mindössze néhány versenyzõnek nem sikerült megbirkóznia a
feladattal.

Jól elõkészített pályán, remek futóidõben
indultak útnak a legkisebbek, a második
kor cso por tos lá nyok. A két ez res tá vot
216-an tel je sí te tõk kö zül a gyön gyö si
Kovács Zsófia vihette haza az aranyérmet. A hazaiak közül Erdélyi Zsófia (44)
Erkel és Kovács Dorottya (87) Török ér-

te el a legjobb eredményt. Csapatban a
pécsi TÁSI nyert (147 pont) megelõzve a
gyulai (183 pont) és a hódmezõvásárhelyi (190 pont) futókat. A gödöllõi csapatok közül az Erkel a 18. , a Török a 32.
helyen végzett.
A fiúk (216 befutó) két és fél kilométeres versenyében a nyíregyházi Raska
József gyõzött. Csapatban Sajószentpéter
(153 pont), Kõszeg (192 pont), Pécs (196
pont) volt az elsõ három sorrendje.
A har ma dik kor cso por tos lá nyok nál
(2,5 km, 184 befutó) kaposvári gyõzelem
született, Gyenesei Judit szakította át elsõként a célszalagot. A csapatversenyt a
gyulai Implom Józseg iskola (128 pont)
nyerte meg a székesfehérvári Tóvárosi
iskola (181 pont) és a gyulai 5. sz. iskola
(185 pont) együt te se elõtt. A gödöllõi
Re for má tus Lí ce um csa pa ta – Guáry
Ale xand ra (39), Paulusz Bogáta (43),
Reznák Alexa (54), Klincsek Krisztina
(109), Palágyi Ildikó (142) a hetedik helyet szerezte meg. A Török Ignác Gimnázium csapata a 14. helyen fejezte be a
versenyt.
A fiúknál 220-an teljesítették a négy
ki lo mé te res tá vot. A leg gyor sab ban
Turcsányi János (Esztergom) futott. A

gödöllõi Nagy S. Miklós nagyot
lépett elõre – tavaly 24. volt – és
szoros befutóban a hetedik helyen
ért cél ba. Csa pat tár sa So mo gyi
Ádám 18. helyen végzett. A csapatversenyt nagy fölénnyel a pécsi
TÁSI (92 pont) nyerte a bajai III.
Béla (166 pont) és a karcagi Kovács M. (225 pont) iskola elõtt. A
negyedik Karcag Gyõrffy I. csapata mindössze egy ponttal csúszott
le a dobogóról. A gödöllõi Hajós
Alf réd Ál ta lá nos Is ko la fu tói –
Nagy S. Miklós (7), So mo gyi
Ádám (38), Klacsán Tibor (148),
Hangyási Kris tóf (162), Ocskai
Zol tán (166) a he te dik leg jobb
eredményt érték el. A Premontrei
csapata a 38. helyet szerezte meg.
A negyedik korcsoportban végre
megszületett az elsõ hazai érem.
Az egyéni versenyben ugyan nem
ke rült gödöllõi fu tó a leg jobb
nyolc közé, de a Református Líceum le ány csa pa ta (ké pün kön) –
Kiss Orsolya (30), Kelédi Katalin (33),
Zsemberovszky Linda (60), Nagy Hilda
(65), Csintalan Erika (114) – kiválóan
szerepelt és a nagyon értékes második
helyet szerezte meg. A három kilométeres távot (186 befutó) a budapesti Molnár
Barbara tette meg a leggyorsabban. A
csapatversenyt az országos döntõ legjobb
helyezési számával (71 pont) a veszprémi Lovassy gim ná zi um nyer te, a
gödöllõi Líceum (188 pont) és a budapesti Kölcsey (225 pont) elõtt. A negyedik Veszp rém (226 pont) és az ötö dik
Cegléd (227 pont) minimális különbséggel szorult le a dobogóról. A Török Ignác
Gimnázium csapata (Durkó Eliána (61),
Martin Anna (69), Sztarenszky Magdolna (116), Eördögh Réka (155) a 14. lett a
versenyben.
A fiúknál (4,5 km, 178 befutó) székesfehérvári Bokodi Balázs gyõzelemének
tapsolhattak a célban. Szántai Péter (Premontrei) a 31. , Lakatos Zsombor (Török) a 73. , Tóth Cseri Tibor (Török) a
89. helyen ért célba. A csapat versenyben
a pécsi Szakképzõ Intézet (91 pont) gyõzött nagy fölénnyel, második Pécsvárad
(234 pont), harmadik Tamási (239 pont),
17. Török Ignác Gimnázium.
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A leg idõ seb bek ver se nyé ben is mét
gödöllõi éremnek örülhettünk. A lányok
3 kilométeres versenyében (139 befutó)
óriási harc folyt a dobogós helyezésekért. A végig jól futó Erdélyi Eszter erõs
iramot diktált, amit csak néhányan bírtak a töb bi ek kö zül. A cél egye nes ben
azon ban a bu da pes ti Papp Krisz ti na
megelõzte õt, így a gödöllõi futó ezüst
érmet szerzett. A premontreis Pál Nóra
30. lett.
A csapatok között két gödöllõi együttes is bekerült a legjobb nyolc közé. A
verseny végeredménye 1. Veszprém (112
pont), 2. Miskolc (141 pont), 3. Szeged
(151 pont), 4. Budapest (151 pont), 5.
Református Líceum – Erdélyi Eszter (2),
Rébb Anikó (21), Varga Krisztina (42),

Deáki Mónika (91), Koncz Emõke (118)
– (156 pont), 6. Kecskemét (164 pont), 7.
Török Ignác Gimnázium – Kis Gyöngyi
(19), Ta kács Eni kõ (44), Gácsi Ju dit
(46), Hankó Zsuzsa (64), Szabó Brigitta
(76) – (173 pont).
A fiúk ötezres versenyét 181-en teljesítették. Egyéniben a szekszárdi Kovács
Krisztián gyõzött. A Premontrei csapatából Dóczi Gábor (50) érte el a legjobb
ered ményt, Harkányi Nán dor (87) és
Holzmann Olivér (97) került be az elsõ
száz ba. Csa pat ban Sze ged, Bu da pest,
Szolnok volt a dobogósok sorrendje, a
Pre mont rei csa pa ta 18. he lyen zár ta a
versenyt.
-eszfotó: Kissné

HÍREK

Terepkerékpár teljesítménytúra
Útvonal: Gödöllõ (Városháza); Antalhegy
(Babati út, Antalhegyi út); Incsõ (Temetõ út);
Babatpuszta (Istálló Kastély); Antalhegy
(Babati út – Antalhegyi út); Margita (kilátó);
Babatpuszta (Istálló Kastély); Antalhegy
(Babati út Antalhegyi út); Incsõ (lõtér); Szárítópuszta. (Királyi út); Alsópark; Gödöllõ (Városháza). Rajt, cél: Gödöllõ, Városháza. Nevezés: 8–10 óráig Gödöllõ Városháza elõtt.
Nevezési díj: 300 Ft. Indulás: 9–10 óráig folyamatosan. A túra hossza: 39,9 km. Szintkülönbség: 700 m. Szintidõ: 6 óra (14 év
alat ti ak
és
40
év
fe let ti ek
szintidõkedvezményt kér hetnek). A túrát
szintidõn belül teljesítõk frissítõt, emléklapot
és kitûzõt kapnak. A túra nem lezárt útvonalon halad, ezért a KRESZ betar tása kötelezõ.
Bukósisak használata ajánlott. Rendezõ:
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület.
Érdeklõdni lehet: Pálffy Tibor, 421737. g

Utcai kosárlabda
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. Az induló korcsoportokat múlt heti számunkban olvashatták. 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
szervezõbizottságon. Városháza II.e. 224.szoba, Pánker
László, Szabó Tamás (hétfõ-péntek 8-16 óra
között) tel.: 420-411/140 mellék.
A nevezési díj 6 000 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. g
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REJTVÉNY

Szent István király figyelmeztet Intelmeiben:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
április 25-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 13. szám rejtvényének megfejtése:
„Rám tekint pártfogón e század,
Rám gondol szántván a paraszt.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványát
nyer ték: Verók Ildikó, Kazinczy körút 26.
I/4. (1000 Ft); Kusnyarik Istvánné, Tisza
u. 16. (600 Ft); Obermann Zoltánné, Erzsé bet kr t. 11. IV/15. (500 Ft); Sza bó
Józsefné, Szõlõ u. 14. I/5. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Dobay Orsolya, Hunyadi u. 40.;
Baisánszki Imréné, Gébics u. 12. g
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