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Nagyhét a Tiszánál
Mun ka köz ben ránk sö té te dett, az égen ki -
gyúl tak a csil la gok, a Hold majd nem te li. A
föl dön fák lyák lob ban tak fe1 amer re sze -
münk el lá tott. Ez egy aján dék ba ka pott
vir rasz tás volt. Gon do la ta im Jé zu son jár -
tak: va jon most eb ben az órá ban vé rét ve -
rej té ke zi bû ne in kért, vagy ta nít vá nyai el al -
vá sa mi att szo mor ko dik?

2–3. oldal

Magyar polgármesterek
Gödöllõ vá ros a az el sõk kö zött volt, akik
fel is mer ték, hogy a Kár pát-me den cé ben
élõ ma gya ro kat össze le het fog ni a pol -
gár mes te re ken ke resz tül. A rend szer vál -
tás után Gödöllõ volt a szín he lye azok -
nak a ta lál ko zók nak, ahol a ha tá ro kon tú -
li ma gya rok az ön kor mány za ti sá got ta -
nul hat ták. 

4. oldal

Egy templom születése
Bögözy Vil mos ka pu ci nus plé bá nos és a
királytelepiek már a negy ve nes évek ben
el ha tá roz ták, hogy elõbb ke resz tet (még
ma is áll) utá na pe dig temp lo mot épí te nek
a mai gróf Te le ki Pál té ren. Ha a nyáj nak
messze van a vá ros szé li temp lom, a pász -
tor megy a nyáj hoz. Az 1950-es ren di fel -
osz la tás ke resz tül húz ta szá mí tá su kat.

8. oldal

Feltámadt!

Feltámadási körmenet Máriabesnyõn Fotó: Magyar Bertalan
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„Is ten szent té ge lyé ben for runk mind -
nyá jan, s bol dog az, akit át éget a sze -
re tet gyöt rõ és gyö nyö rû tisz tí tó tü ze”
(Szepes Má ria).

Ez a sze re tet vitt ben nün ket a Ti sza part -
já ra, hogy mun kánk kal se gít sünk a baj ba
ju tott em ber tár sa in kon. Nõ vé rem szí vé -
bõl pat tant ki a gon do lat, amit gyors tett
kö ve tett. El sõ al ka lom mal huszonketten
men tünk Tó szeg re a gát épí tés ben se gí te -
ni. Én a zsák töl tés ben ki vá lasz tott tár -
sam mal a gá ton dol goz tam, amely gát el -
vá lasz tot ta a ház sor ud va ra it a ker tek tõl.
A kert ke rí té sé nek be ton osz lo pai l0-15
cm-re lát szot tak ki a víz bõl. A Ti sza
med re ki lo mé te rek re volt. Meg döb ben -
tett az a rend és bé ke, ami az ott élõk lel -
ké ben ho nolt. A ki tar tó mun ka köz ben a
be szél ge tés, a de rûs ne ve tés hi tet és bi -
zal mat su gár zott.

Há rom nap múl va új ra ott vol tunk,
mert ak kor te tõ zött a fo lyó ezen a part -
sza ka szon. Ti zen nyolc gödöllõi ál doz ta
fel nagy kedd jét, fél re té ve a hús vé ti elõ -
ké szü le te ket. Bu da pes ti di á kok – fõ leg

egy há zi is ko lák ból – vol tak a mun ka tár -
sa ink ezen a na pon.

Se gély ké rés ér ke zett a tiszajenõi jegy -
zõ tõl csü tör tök dél ben: az nap éj sza ká ra
szólt a hí vás. Hir te len kel lett össze szed ni
a csa pa tot: a nyolc fõ bõl töb ben már má -
sod szor és har mad szor men tünk.

Nagy csü tör tök éj sza ka. Jé zus szen ve -
dé sé nek éj sza ká ja. Elõ re nem sej tet tem,
mek ko ra lel ki él ményt ad.

Mun ka köz ben ránk sö té te dett, az égen
ki gyúl tak a csil la gok, a Hold majd nem te li.
A föl dön fák lyák lob ban tak fe1 amer re sze -
münk el lá tott. Ez egy aján dék ba ka pott vir -
rasz tás volt. Gon do la ta im Jé zu son jár tak:
va jon most eb ben az órá ban vé rét ve rej té -
ke zi bû ne in kért, vagy ta nít vá nyai el al vá sa
mi att szo mor ko dik? El árul ta-e már Judás?
A haj nal kö ze le dik. Pé ter meg ta gad ta-e
már? A csil la gok ki huny nak, a fák lyák
elég nek. Nagy pén tek reg ge le van, Krisz tus
kín szen ve dés ének és ha lá lá nak nap ja.

De fel tá madt! Él és ta nít: „Amit a leg -
ki sebb test vé re im kö zül eggyel is tet te -
tek, ve lem tet té tek.”

Pesti Rudolfné

Nagycsütörtök éjszakáján
Az ajándékba kapott virrasztás

Tó szeg,  áp ri lis 15. (szom bat) Ba ra bás Zen gõ, Je nes Bar na bás, Je nes Cson gor, Je nes Bo gi, Dr. Kecs kés Csa ba, Kecs kés Ger gely, Sa ját
Já nos, Gá bor Fe renc, Meizner Sán dor, Bá rány Jó zsef, Pes ti Rudolfné, Kovásznay Szász Ger gõ, Zimányiné Sz. Má ria, Bá lint Zol tán, Kecs kés
Sza bolcs, Gróf Mi hály sa ját gk-val, Balaska La jos VÜSZI, Papp At ti la (Domony)+4 fõ, Pázmándy At ti la XVI, MDF)+2 fõ, Bényi Lász ló au tó -
busz ve ze tõ.

Tó szeg, áp ri lis 18. (kedd) te tõ zés Ba ra bás Zen gõ sa ját gk-val, Je nes Bar na bás, Je nes Cson gor, Je nes Bo gi, Büttner György sa ját gk-val,
Büttner Györgyné, Kovásznay Sz. Béláné sa ját gk-val, Kovásznay Sz. Ger gõ, Pes ti Rudolfné, Dr. Sza bó Lász ló, Balaska La jos, Balaska
Lajosné, Dr. Tol di Ot tó, Zimányi Nor bert, Zimányi Norbertné, Zimányiné Sz. Má ria, Papp At ti la (Domony)+5 fõ.

Tiszajenõ, áp ri lis 20 (éj jel) Balaska La jos, Balaska Lajosné, Pes ti Rudolfné, Zimányiné Sz. Má ria, Dr. Sza bó Lász ló, Raj Ta más sa ját gk-
val, Raj Tamásné, ifj. Raj Ta más.

AKIK OTT JÁRTAK

A Tiszánál
Áp ri lis 12-e óta – ami kor a gödöllõi MDF-szervezet és ön kor mány za ti kép vi se -
lõk szer ve zé sé ben, elõ ször men tek a Ti szá hoz vá ros unk ból, hogy se gít se nek a
gá ton – fo lya ma to san in dul nak a cso por tok baj ban le võ hon fi tár sa ink meg se gí -
té sé re. Így volt ez Nagy hé ten is. Alább Pes ti Rudolfné, besnyõi kép vi se lõ és
egy Csong rád ról Gödöllõre szár ma zott ol va sónk gon do la ta it ol vas hat ják. Kö -
szö net kép pen, kö zöl jük azon gödöllõiek név so rát is, akik április 15-én és utána
részt vet tek az ár ví zi vé de ke zés ben.
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„Itt szü let tem én ezen a tá jon, Az al föl di
szép nagy ró na sá gon, Ez a vá ros szü le -
té sem he lye…” – mor mo lom a köl tõ sza -
va it a Ti sza-gát ko ro ná ján, mi u tán
gödöllõi ott ho nom ból szü lõ vá ros om ba
ér kez tem. De he lyet kap gon do la ta im -
ban a ma gyar nó ta is : „A ka nyar gós Ti -
sza men tén – ott szü let tem”.

Mert még most, sok-sok ko ráb bi ka nya ru la -
tá tól meg foszt va is ka nya rog a fo lyó. Itt
Csong rá don szé pen hoz zá si mul a vá ros hoz,
mint ha ke res né az itt la kók kö zel sé gét. Mai
vi lá gunk ban oly so kan in kább a tá vol sá got
tart ják em ber tár sa ik tól. Lám a ter mé szet eb -
bõl is lec két ad. Ám ez a kö zel ség most
nem ba rát sá gos, in kább fe nye ge tõ. A bel vá -
ros gát ján áll va ma gam ban kér le lem a fo -
lyót : ne ve gye el az em be rek tõl, amit ko -
ráb ban ne kik adott. En nek a vá ros rész nek a
la kói év szá zad okon át a ha lá szat ból él tek.
Van nak csa lá dok, akik nek nem csak adott,
de oly kor el is vett tõ lük a fo lyó, egy-egy
ke nyér ke re sõt, ami kor rá juk om lott a túl só
ho mo kos part sza kasz. Az em be rek éle te itt
össze forrt a Ti szá val. Bár par ti sé tány nem
épült, de ta vasz tól õszig so kan tesz nek ro -
man ti kus vagy egész ség ügyi sé tá kat a gá -
ton, mi köz ben gyö nyör köd nek a med ré ben
csil lo gó szõ ke Ti sza víz kí gyó já ban.

Most is so kan van nak a gá ton, de most
fé le lem mel né zik a víz szint mé rõt és szám -
lál ják nap ról nap ra a csök ke nõ szá mú szá -
raz lép csõt, ami még ki lát szik a víz bõl.

Té vé ben lát ni, rá dió ban hal la ni ró la – az
egé szen más. Szer dán ér kez tem ha za 84
éves édes apám hoz. Meg nyug tat ta, hogy itt -
hon va gyok. Bár õ a vá ros ma ga sabb pont -
ján la kik, még is fél. Mu tat ja a nagy temp -
lom ol da lán a jel zést, med dig ért a víz a
múlt szá zad vé gi ára dás kor. Hát bi zony
több mint 1 m ma ga san! Mond ja, ne ki a
nagy ma má ja me sél te, hogy csó nak kal köz -
le ked tek ak kor a vá ros ban. Per sze még ala -
cso nyabb gá tak véd ték a vá ros t. Most jó
ma ga sak, de nem is ez zel van a baj.

Nagy apám há za egé szen a gát tö vé ben
épült. Kõ mû ves volt, na gyon jól meg épí tet -
te a há zát, biz tos, ter més kõ ala pok ra. A pin -
cé je most szí nül tig van a Ti szá val, már ki fe -
lé cso rog be lõ le a víz. Fa ka dó víz. Azt
mond ják a víz ügye sek, ad dig nincs baj, míg
ez tisz ta víz, de ha za va ros sá vá lik, ak kor
„jön a Ti sza”!

Nagy hét van. Ké szü lõ dünk a hús vét ra.
Es tén ként a temp lom ba me gyünk a szer tar -
tá sok ra. Elõt te vagy utá na „el za rán do ko -
lunk” a Ti szá hoz. Nagy csü tör tök ön es te a
plé bá nos ima órát hir det: vir rasszunk a szen -
ve dõ, ma gá nyos Krisz tus sal, és szo ron gat -
ta tott hely ze tünk ben bi za lom mal for dul junk
mennyei Atyánk hoz. Er re a mon dat ra szin -
te min den ki egy szer re só hajt, és ter mé sze -
te sen együtt ma ra dunk. Más nap ra vár ha tó a
te tõ zés. Va jon mi lyen nagy pén te künk lesz?!

A fáj da lom mal te li szer tar tás vé gén
imád ko zunk a gá ton dol go zó kért. Utá na is -
mét a gát ra me gyünk. Min den fe lé ha lom ba
ra kott ho mok zsák, ké szen lét. Pol gár õrök. A
gát hoz kö ze led ve egy re hû vö sebb le ve gõ
csap meg és a Ti sza-szag. Hi szen ha tal mas
most a víz fe lü let és na gyon kö ze li. Az ut -
cák két ol da lán csör ge dez nek a kis erek.
Moz gás ban van ben nük a víz, te hát fo lya -
ma to san van után pót lás. Ma éj jel re vár ha tó
a te tõ zés. Fé lel me tes az éj sza ka, de va la mi
vonz, hogy ott le gyek a kö zel ben. Ar ra
gon do lok, a ter mé szet erõi ki szá mít ha tat la -
nok. Ha hir te len ki tör ne ott a ho mok zsák ok
alatt, még egy szer ta lán nem le het ne el töm -
ni az út ját.

Nagy szom bat – a re mény nap ja. Vé gig -
bi cik li zünk fi am mal a vá ros alat ti gát men -
tén. Szin te min den hol fo lya ma to san jel zik a
sö tét lõ fol tok a szá raz ta la jon, hogy ne he -
zen tart ja a gát a ne ki fe szü lõ ir dat lan víz tö -
me get! Bár cen tin ként apad a víz szint je, a
ne he ze még most jön!

Né zem a víz tük rén tán co ló nap su ga ra -
kat, a szár nyuk kal a vi zet sú ro ló csi vi te lõ
fecs ké ket, a gát sze gélyt nyal do só hul lá mo -
kat. Olyan szép ez a ta va szi kép ! Hi he tet -
len még el kép zel ni is, hogy ez a bé kés nek
lát szó víz fo lyam ár ta ni tud ! De a lá bam nál
túl sá go san se be sen to va iram ló fo lyam ki -
zök kent áb ránd ja im ból.

Az tán új ra az ün nep kö rül fo rog nak gon -
do la ta im. A nagy szom ba ti szer tar tás nak ré -
sze a víz szen te lés. A víz a ke resz té nyek nél
a meg tisz tu lás és az új já szü le tés jel ké pe.
Bí zom ben ne, hogy ez az össze fo gás, ami
most meg nyil vá nul az em be rek kö zött, sok
te kin tet ben át ér té ke lést, ta lán új já szü le tést
je lent majd a jö võ ben. Krisz tus még a ha lá -
lon is úr rá lett, ne künk is tud ni kell új já szü -
let ni – ta lán épp en nek az ára dat nyi víz nek
ha tá sá ra!

Cso - Ma

Az FVM Mûszaki
Intézet dolgozói is
A ti szai ár víz vé del mi mun ká kat
újabb gödöllõi ön kén tes cso port se gí -
tet te. Az FVM Mû sza ki In té zet és az
FVMMI GM Kht mun ka tár sai áp ri lis
19-én a tó sze gi gá ton se gí tet ték a he -
lyi ek meg fe szí tett mun ká ját.

Sa mu Mi hály

Nagyheti közelkép
Tudnunk kell újjá születni
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Áp ri lis 20-án mint egy száz szlo vá ki ai
ma gyar pol gár mes ter gyûlt egy be a
Csal ló köz szí vé ben, Dunaszerda -
helyen. A ta nács ko zás részt ve võ it elõ -
ször Gémesi György, a Ma gyar Pol gár -
mes te rek Egye sü le té nek el nö ke tá jé -
koz tat ta a Ma gyar Pol gár mes te rek III.
Vi lág ta lál ko zó já nak ese mé nye i rõl.

A ren dez vény ez út tal is Gödöllõn lesz,
jú ni us 28. és 30. kö zött. Ez az év Ma gya r-
or szá gon a tíz éves ön kor mány za ti ság
ün ne pe is, a vi lág ta lál ko zón ne ves po li ti -
ku sok vesz nek részt, a ren dez vény hez
ön kor mány za ti szak ki ál lí tás és vá sár
kap cso ló dik.

Ezt kö ve tõ en he lyi po li ti ku sok; Var ga
Jó zsef és Za ka ri ás Ist ván az ön kor mány -
za ti ság meg erõ sí té se ér de ké ben foly ta tott
te vé keny sé get is mer tet ték, majd Bakta
Ist ván, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
mun ka tár sa be szélt az ön kor mány zat ok
le he tõ sé ge i rõl a kül föl di tõ ke be fek te té -
sek kel kap cso lat ban.

A ta nács ko zá son részt vett ha zánk po -
zso nyi nagy kö ve te, Bo ros Mik lós is.

– Ön egy olyan or szág ban ve ze ti a ma -
gyar misszi ót, ahol je len tõs szá mú ma gyar
né pes ség él. Ez mi lyen prob lé má kat vet föl?

– Ez min den na pi fel adat; a mun ka je -
len tõs ré szét te szi ki. Az ál lam kö zi kap -
cso la tok ápo lá sán túl, eb ben a spe ci á lis
hely zet ben nagy fi gyel met szen te lünk
an nak, hogy mi tör té nik a magyarlakta
te rü le te ken. Ez na pi kap cso lat tar tást je -
lent; lá to gat juk a ren dez vé nye ket, se gít -
sé get nyúj tunk a kü lön bö zõ prob lé mák
meg ol dá sá ban.

– A mos ta ni ren dez vény mi ként il lesz -
ke dik eb be a sor ba?

– Az ön kor mány za ti ság fon tos prob lé -
ma a tér ség ben, Szlo vá ki á ban ez ma ak -
tu á lis kér dés. A nagy kö vet ség szá má ra ez
az egyik olyan prob lé ma, ami re na pi
szin ten kell oda fi gyel nünk. Ha össze jön
száz pol gár mes ter, az õ vé le mé nyü ket

meg kell hall gat ni.
– Ho gyan ala kul a kap -

cso lat a két or szág kö zött?
– Több szin tet le het

meg kü lön böz tet ni. Az ál -
lam kö zi kap cso la tok ban
je len tõs az elõ re lé pés;
több ko ráb bi prob lé ma a
meg ol dás fá zi sá ba ju tott –
de na gyon sok ap ró mun ka
még hát ra van. Ami az ön -
kor mány za to kat il le ti, a
meg lé võ kap cso lat rend -
szer fej lesz té sé nek stá di u -
má ban va gyunk. Szlo vá ki -
á ban most sza ba dul nak fel
azok a le he tõ sé gek, ame -
lyek alap ján meg va ló sul -

hat a re gi o ná lis együtt mû kö dés. Bí zunk
ab ban, hogy lesz elõ re lé pés.

– El mond hat juk, hogy ma gá ra ta lált
az it te ni ma gyar ság?

– Én úgy ér zé ke lem, hogy ko ráb ban is
ki fe je zés re tud ták jut tat ni az ér de ke i ket.
Ez a hat száz ezer lel ket szám lá ló kö zös -
ség ko mo lyan meg szer ve zõ dött: lé te zõ
ér dek ér vé nye sí tõ ké pes ség rõl van szó,
mind a par la men ti kép vi se let, mind az
ön kor mány zat ok, il let ve a kü lön bö zõ ál -
lam igaz ga tá si posz tok szint jén.

Gödöllõ és Dunaszerdahely test vér vá rosi
kap cso la to kat ápol. En nek je len tõ sé gé rõl
kér dez tük Páz mány Pé tert, Dunaszer -
dahely pol gár mes ter ét.

– Gödöllõ vá ros a az el sõk kö zött
volt, akik fel is mer ték, hogy a Kár pát-
me den cé ben élõ ma gya ro kat össze le het
fog ni a pol gár mes te re ken ke resz tül. A
rend szer vál tás után Gödöllõ volt a szín -
he lye azok nak a ta lál ko zók nak, ahol a
ha tá ro kon tú li ma gya rok az ön kor -
mány za ti sá got ta nul hat ták. Nyu gat-eu -
ró pai szak em be rek, pol gár mes te rek ké -
pez tek ben nün ket. Ek kor adó dott a le -
he tõ ség, hogy a két azo nos mé re tû vá -
ros kö ze leb bi kap cso la tot lé te sít sen
egy más sal. Az is kö zös vo nás, hogy
mind két vá ros a me zõ gaz da ság köz -
pont ja; Gödöllõ az ok ta tás, nevezetesen
a Szent István Egyetem ré vén; itt a
Csal ló köz ben pe dig a me zõ gaz da ság je -
len ti a meg él he tést. Duna szerdahely el -
sõ ként Gödöllõvel lé te sí tett test vér vá -
rosi kap cso la tot, a gödöllõi ta lál ko zá -
sok ered mé nyez ték a to váb bi a kat
Székelyudvarhellyel, Beregszásszal és
Szabadkával. Mind össze egy test vér vá -
ros unk van, amit nem Gödöllõnek kö -
szön he tünk: a Bécs mel let ti Mödling.

– A mai ta nács ko zás nak mi lehet a ho -
za dé ka?

– Ez a ta nács ko zás Gémesi György,
Gödöllõ pol gár mes te re, a Ma gyar Ön -
kor mány zat ok Szö vet sé gé nek el nö ke
kez de mé nye zé sé re jött lét re. Szlo vá ki á -
ban öt száz tíz olyan te le pü lés van, ahol a
ma gyar ság ará nya meg ha lad ja a ki lenc -
ven szá za lé kot. Pol gár mes te re ik kö zül
hív tunk meg mint egy szá zat, úgy, hogy
min den magyarlakta tér ség kép vi sel ve
le gyen. A gaz da sá gi és kul tu rá lis együtt -
mû kö dés le he tõ sé ge it vi tat tuk meg, és
per sze meg be szél tük a Ma gyar Pol gár -
mes te rek III. Vi lág ta lál ko zó já nak elõ ké -
szü le te it.

Radó Gá bor

Gödöllõn ta nul ták az ön kor mány za ti sá got
Ma gyar pol gár mes te rek ta nács ko zá sa Dunaszerdahelyen

Boros Miklós, Pázmány Péter és Gémesi György
Fotó: Magyar Bertalan

Dunaszerdahely, Városháza. Tervezte:
Makovecz Imre Fotó: Radó Gábor
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Az ár víz súj tot ta te le pü lé sek meg se gí té -
se ér de ké ben teg nap fel hí vás ban kez de -
mé nyez te a Ma gyar Ön kor mány zat ok
Szö vet sé gé nek Gödöllõre össze hí vott
köz gyû lé se, hogy a ka taszt ró fá tól nem
érin tett ön kor mány zat ok ál lan dó la ko -
son ként egy fo rin tot ajánl ja nak fel a vé -
de ke zés hez. 

A tíz éve ala kult szö vet ség el nö ke, Gémesi
György gödöllõi pol gár mes ter el mond ta,
hogy a MÖSZ el is mert part ne re a min den -
ko ri kor mány nak és az or szá gos ön kor -
mány za ti szö vet sé gek kö zött ve ze tõ he lyet
fog lal el. Ma több, mint 2,5 mil lió pol gár él
a szö vet ség  ön kor mány za ta i nak te rü le tén. 

Az ön kor mány zat ok te vé keny sé gé nek
ha té ko nyabb se gí té se ér de ké ben vál lal ko -
zott a MÖSZ kü lön bö zõ szol gál ta tá sok ra. A
szö vet ség tag jai ré szé re szak mai se gít sé get

nyúj tott, ok ta tást, to vább kép zést szer ve zett,
kon fe ren ci á kat bo nyo lí tott le. A MÖSZ
kez de mé nye zé sé re dön tött úgy az Al kot -
mány bí ró ság, hogy az ön kor mány zat ok
még mint egy öt ven mil li árd fo rint ra jo go sul -
tak a gáz köz mû-va gyon pri va ti zá ci ós be vé -
te lé bõl. En nek a ki adá sa szá mos te le pü lé sen
könnyí te né meg az ár- és bel víz okoz ta
károk mér sék lé sét.     

A köz gyû lés nyi lat ko za ta le szö ge zi,
hogy a MÖSZ nem konf ron tá ci ó ra tö rek -
szik, ha nem part ne ri vi szonyt kí ván ki ala kí -
ta ni a kor mánnyal. To vább ra is alap elv nek
te kin ti, hogy a mo dern, pol gá ri Ma gyar or -
szág fel épí té sé hez ki emel ke dõ en fon tos az
ön kor mány za ti ság és az ön kor mány za ti
rend sze ren be lü li ér dek egyez te tés az Eu ró -
pai Uni ós csat la ko zás sa rok kö ve le het.

Az alap sza bályt mó do sít va a szö vet ség
meg nyi tot ta ka pu it az ön kor mány za ti tár su -

lá sok és kis tér sé gi szö vet sé gek elõtt. Bu da -
pes ti szék hellyel lét re hoz ta a MÖSZ tit kár -
sá gát, amely a szö vet ség szak mai ér dek kép -
vi se le ti fel ada ta i nak elõ ké szí té sét, szer ve zé -
sét lát ja el.

A köz gyû lés to vább ra is kez de mé nye zi
az Ön kor mány za ti Szö vet sé gek Egyez te tõ
Fó ru má nak lét re ho zá sát, és el kö te le zett az
egy sé ges ön kor mány za ti ér dek kép vi se let
meg te rem té se mel lett.

Gémesi György a köz gyû lést kö ve tõ en
el mond ta, a szö vet ség a jö võ évi ál la mi
költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán ar ra tö rek -
szik, hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó nak a
te le pü lé sek re vissza osz tott há nya da az idei
5 szá za lék ról 10 szá za lék ra emel ked jen. A
MÖSZ el fo gad ha tat lan nak tart ja a he lyi
adók köz pon to sí tá sát cél zó költ ség ve té si tö -
rek vé se ket.

G. B.

Vál lal ko zói fó rum szín he lye volt a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ta nács ko zó ter me áp -
ri lis 18-án. A kör nyék vál lal ko zó it elõ -
ször dr. Vereczkey Zol tán, a Pest Me gyei
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ke tá -
jé koz tat ta.

– El nök úr, mi lyen té mák me rül nek fel egy
ilyen vál lal ko zói fó ru mon?

– Öt éve tar tunk ilyen fó ru mo kat. Az a
ta pasz ta la tunk, hogy a je len le võk a na pi -
rend tõl el té rõ, ak tu á lis prob lé má kat vet nek
fel. A mai ma gyar gaz da ság ban va la -
mennyi szak má nak olyan kér dé sek kel kell
fog lal koz nia, ame lyek kel kap cso lat ban a
vál lal ko zók el iga zí tást vár nak. A leg je len -
tõ sebb ilyen kér dés az eu ró pai uni ós csat la -
ko zás, a jog har mo ni zá ció, a ma gyar vál lal -
ko zók fel ké szí té se mind er re.

– Gödöllõ és kör nyé ke mi lyen hely zet ben
van?

– Pest me gyé nek és ezen be lül a jó köz -
le ke dés sel el lá tott te rü le tek nek a rend szer -
vál tás óta je len tõs gaz da sá gi élén kü lés ben
volt ré szük – gon dol junk csak a zöld me zõs
be ru há zá sok ra. 1996-ban a Ma gya ror szág -
ra irá nyu ló kül föl di be ru há zá sok húsz szá -
za lé ka Pest me gyét vá lasz tot ta. Ez a fo lya -

mat nem állt meg, hi szen a fõ vá ros ban
meg le võ kap cso lat rend szer rend kí vül elõ -
nyö sen hasz nál ha tó ki az agg lo me rá ci ó ból.
A kül föl di be fek te tõk nagy szám ban ke re -
sik fel a Ka ma rát, hogy hol és mi lyen fel té -
te lek kel tud ják meg va ló sí ta ni az el kép ze lé -
sü ket.

– Gödöllõn nagy súlyt fek tet nek a be -
szál lí tói prog ram ra, tér sé günk min ta te rü let
le het az or szá gos tö rek vé sek szá má ra…

– A be szál lí tói rend szer is egy ele me an -
nak, hogy a gaz da sá gi élet sze rep lõi kö zül
né há nyan biz tos pi a cot ta lál ja nak. Azon ban
óva in tek at tól, hogy min den re a be szál lí tói
prog ram tól vár juk a meg ol dást. A kül föl di
cé gek dön té se i ket gyak ran nem is a ma -
gyar or szá gi le ány vál la la ta ik ra bíz zák; sok -
szor a vál la lat szék he lyén dõl el, hogy me -
lyik rész egy ség hol ké szül jön és ho gyan
ke rül jön a ma gyar or szá gi üzem be. Aki be
akar kap cso lód ni a be szál lí tás ba, an nak

ISO mi nõ sí tés sel kell ren del kez nie. A be -
szál lí tó cég egy ki csit füg gõ hely zet be is
ke rül, hi szen amit gyárt, az egy spe ci á lis
ter mék rész egy sé ge. Ké sõbb az zal ta lál hat -
ja szem be ma gát a vál lal ko zó, hogy dik tál -
ják a szál lí tá si fel té te le ket. Fon tos a be szál -
lí tói prog ram, hogy sze rep hez jus sa nak az
ar ra al kal ma sak, de nem ez az egye dü li út.

– Mi lyen sze re pet vál lal mind eb ben az
ipar ka ma ra?

– A ma gyar kis- és kö zép vál lal ko zói ré -
teg leg na gyobb prob lé má ja to vább ra is az,
hogy tõ ke sze gény. A meg fe le lõ fe de zet hi -
á nya kö vet kez té ben na gyon ne héz kes a hi -
tel fel vé tel, a hi tel ga ran cia pe dig to vább nö -
ve li a ka mat ter he ket. Ha az in du ló tõ ke
ren del ke zés re áll, ak kor a kö vet ke zõ fel -
ada tok ban már va ló ban hat ha tós se gít sé get
tu dunk nyúj ta ni. Kap cso lat ban ál lunk az
Eu ró pai Unió or szá ga i nak ka ma rá i val, így
a vál lal ko zó val pon tos mar ke ting stra té gi át
tu dunk egyez tet ni. Fi gyel mez tet ni tud juk,
hogy ne men jen be le olyan kon ku ren cia-
harc ba, amit az adott hely zet bõl nem le het
gyõz tes ként meg vív ni.

R. G.

Ki nyi tot ták a ka put a tár su lá sok és szö vet sé gek elõtt 
A Ma gyar Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge el len zi a köz pon to sí tó tö rek vé se ket

Hathatós segítség lehet
Vállalkozói Fórum

Április 29-30.: Dr. Kovács Ilona
Gödöllõ, Úrréti u. 14. Tel.: 416-074.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Áp ri lis 24–má jus 1.: Egye te mi Gyógy -
szer tár, Egye tem tér 1., Tel.: 420-243

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
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Platán a vadgesztenye helyén
Di vat ma nap ság a lo csol kod ni?

Gó lya Anett:
Sze rin tem min den kép -
pen. Sok is me rõ söm
locsolt meg. Nem
csak a csa lád is me rõ -
sei, ha nem a ha ve rok
is. Kü lön ben egész jó
szo kás.

Pes ti Tün de:
Csat la koz ni tu dok a
ba rát nõm sza va i hoz,
mert sze rin tem a hús -
vé ti lo csol ko dás egy -
faj ta szó ra ko zás lá -
nyok nak f i  úk nak
egya ránt.

Bencze Gyuláné:
Az uno ká im, gyer me -
ke im rend sze re sen
meglo csol nak. Ün nep
ez, mer t va la mi lyen
szin ten össze hoz za a
kö ze li, tá vo li ro ko no -
kat, is me rõ sö ket.

Tóth Sándorné:
A f i  am, a mun kája
mi att, saj nos nem tu -
dott el jön ni, de a töb -
bi is me rõs ter mé sze -
te sen le rót  ta ezt  a
húsvét hétfõi lá to ga -
tá sát.

Hamerli Ág nes:
Az is me rõ sök ter mé -
sze te sen meg lo csol -
tak hétfõn, és jól el
tud tunk be szél get ni
velük. Ne kem ezér t
tet szik ez a faj ta
össze jö ve tel.

Kiss Zsu zsan na:
A fi am és az is me rõ -
se im, mint min den
Hús vét kor, ebben az
évben is meg lo csol -
tak, így biz to san nem
fo gok el szá rad ni jövõ
ilyenkorig…

Kép és szöveg:
hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Gyalogost gázolt a HÉV

A Vá ros há za pi ac fe lõ li sar kán ál ló vad gesz te nye fát, saj nos, el pusz tí tot ta az aknázómoly.
He lyé re a VÜSZI szak em be rei most egy pla tán fát ül tet tek. Mi vel a pla tán rend kí vül víz -
igé nyes fa faj, a ker té szek ön tö zõ csõ vel vet ték kör be a kis fa gyö ke re it, amit a törzs mel -
lett ve zet tek ki a fel szín re Fo tó: Berencz Ibo lya

Sza bály ta la nul és fi gyel met le nül, a Pe tõ fi Sán dor ut ca vé gén le võ vas kor lá ton át ugor va
pró bált a HÉV-síneken át kel ni egy fi a tal em ber Nagy pén te ken. A Bu da pest fe lõl ér ke zõ
sze rel vény el gá zol ta a sze ren csét lent, akit élet ve szé lyes ál la pot ban, he li kop ter rel szál lí -
tot tak kór ház ba; kedden még mindig válságos volt az állapota. A rendõrök, mint meg-
tudtuk, ezentúl sûrûn ellenõrizni fogják ezt a helyet, és szigorú helyszíni bírságra
számíthat, aki itt kockáztatja az életét Fotó: Balázs Gusztáv
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Polgármesteri fogadónap
Gémesi György polgármester fogadó-
napja – parlamenti elfoglaltsága miatt
– május 3-a helyett 17-én, szerdán
10–12 és 14–16 óra között lesz. g

Teleki Pál Egyesület
A Te le ki Pál Egye sü let alap sza bály-mó do -
sí tó és tiszt újí tó köz gyû lés ét 2000. má jus
5-én, pén te ken 18 órai kez det tel tar t ja
Gödöllõn, a Mû ve lõ dé si Köz pont 12. sz.
ter mé ben. A köz gyû lés re sze re tet tel meg -
hív juk és vár juk tag ja in kat, va la mint azo -
kat az ér dek lõ dõ ket, akik be kap cso lód ni
kí ván nak az Egye sü let mun ká já ba. Az
Egye sü let El nök sé ge g

NGE-ma já lis
A Nagy csa lá dos ok Gödöllõi Egye sü le te a
ha gyo má nyok hoz hû en vár ja tag ja it a
ma já li son. Má jus 1. hét fõn, 9 óra és 15
óra kö zött, a szo kott he lyün kön az Al só -
park ban. g

HÍREK

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes ter ének
Dr. Gémesi György úr nak

Tisz telt Pol gár mes ter Úr!

A Pest Me gyei Sport igaz ga tó ság, va la -
mint a Pest Me gyei Di ák sport Szö vet ség
ne vé ben meg kö szö nöm Gödöllõ vá ro s á -
nak a 2000. áp ri lis 13-i nagy si ke rû or -
szá gos me zei fu tó di ák olim pi ai dön tõ
meg ren de zé sét. Meg kö szö nöm Pol gár -
mes ter úr hoz zá ál lá sát; a vá ros há za mû -
ve lõ dé si és sport osz tály mun ka tár sa i nak,
a vá ros test ne ve lõ ta ná ra i nak és nem
utol só sor ban a GEAC at lé ti kai szak osz -
tály ve ze tõ i nek mun ka vég zé sét. Úgy ér -
zem a ren dez vény az egész or szág nyil -
vá nos sá ga elõtt mél tó volt Gödöllõ Vá ros
és Pest me gye sport ren dez vény-szer ve -
zé si ha gyo má nya i hoz.
Bu da pest, 2000. áp ri lis 14.
Kö szö net tel és tisz te let tel:

Pó rics ka Zol tán
Pest Me gyei Di ák sport Szö vet ség, tit kár

Sze mes Ár pád
Pest Me gyei Sport igaz ga tó ság

sport igaz ga tó

LEVÉL

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, kikiáltási ár: 300 Ft/m2

2.) 7361/3 hrsz-ú, 1817 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 300 Ft/m2

3.) 7369/3 hrsz-ú, 756 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 400 Ft/m2,
4.) 7404/4 hrsz-ú, 972 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 150 Ft/m2

5.) 7404/5 hrsz-ú, 1184 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, 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 ré sz -

letes tájékoztatást ad Tolnai Katalin (Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség). Telefon: 28/420-411/153,
28/410-245, telefax: 28/410-186

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

Ér te sít jük a gödöllõi ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ szü lõ ket,
hogy a vá ros óvo dá i ba tör té nõ je lent ke zés idõ pont ja

2000. má jus 2–13-ig na pon ta 8–16 órá ig,

a szom ba ti na pot ki vé ve.
Ké rem, a 3. élet év ét be töl tött gyer me kek óvo dai fel vé tel ének ké rel mét

el sõ sor ban a te rü le ti leg il le té kes óvo dá ba je lez zék.
Gödöllõ, 2000. áp ri lis 

Dr. Nánási Éva

Pályázati hirdetmény

Árverési hirdetmény

Felhívás



8 • Hitélet Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 27.

Bölcs meg lá tá sa volt Szent Ist ván ki -
rály nak az, hogy a nem ze te ket nem a
kard, ha nem az esz me tart ja egy be.
Tör vény ben ren del ke zett, hogy temp -
lo mo kat kell épí te ni. Szük sé ge van a
ke resz tény nép nek olyan hely re, ahol
meg vall hat ja hi tét, imád hat ja Is te nét,
vi gaszt és erõt me rít het min den na pi
meg pró bál ta tá sa i hoz; ahol meg bán va
bû ne it meg sza ba dul hat azok ter hé tõl,
ahol ta lál koz hat Meg vál tó já val, Jé zus -
sal és ta lál koz hat hí võ test vé re i vel. Ez
ma épp úgy nem ze ti meg ma ra dá sunk
kér dé se, mint Szent Ist ván ki rály ko rá -
ban a ke resz tény ség fel vé te le volt.

Le het-e, sza bad-e ma tét le nül néz nünk
azt a tényt, hogy Gödöllõ ke let fe lõ li te -
rü let ré sze ha gyo má nya i ból, tu da tá ból és
gya kor la ta i ból szin te tel je sen ki ma rad jon
a temp lom? Szív szo rí tó ér zés hét rõl-hét -
re szem be sül ni az zal a ténnyel, ami kor a
je len tõs lét szá mú te le pü lés rész bõl va sár -
na pon ként na gyon ke ve sen jár nak temp -
lom ba. Több nyi re a kegy temp lo mot kör -
nyék be li ek, za rán do kok és bel vá ro si ak
töl tik meg, de saj nos a hely be li ek nagy
szám ban hi á nyoz nak.

Bögözy Vil mos ka pu ci nus plé bá nos
atya már a negy ve nes évek ben ezt fel is -
mer te és el ha tá roz ták a királytelepiekkel,
hogy elõbb ke resz tet (még ma is áll) utá -
na pe dig temp lo mot épí te nek a mai gróf
Te le ki Pál té ren. Ha a nyáj nak messze
van a vá ros szé li temp lom, a pász tor
megy a nyáj hoz. Az 1950-es ren di fel -
osz la tás ke resz tül húz ta szá mí tá su kat.

A pász tor nak szem be kell néz nie a
prob lé má val és a fe le lõs ség gel, mely ter -
he li. Ma, 2000-ben, el ér ke zett nek lát szik
az idõ, és úgy ítél tem meg, hogy a Gond -
vi se lés rám bíz ta azt a nem min den na pi
fel ada tot, hogy „bevigyem” az Egy ház -
köz ség kö ze pé be a temp lo mot és fel kí -
nál jam a nép nek: fo gad já tok el, és tér je -
tek be, hogy a Ti szí ve tek be is be tér hes -
sen Is ten. Hi szem, hogy itt va ló ban Is ten
mû vé rõl van szó. Evi lá gi esz kö zök ál tal
a Gond vi se lés cso dá ja va ló sul meg. Ezért
vá sá rol tunk elõ ször egy la kó há zat és át -
ala kí tot tuk ká pol ná vá. Há la Is ten nek, ez
má ra ki csi nek bi zo nyult. Bõ ví tés re gon -
dol tunk, de saj nos 8 mil lió Ft len ne az
egy sze rû 100 négy zet mé te res bõ ví tés.
Ezt pe dig nem tud juk vál lal ni.

A tér kö ze pén áll
az a bolt (azon a he -
lyen, ahol a ki rály te -
le pi ek Bögözy Vil -
mos atyá val temp lo -
mot sze ret tek vol na
épí te ni), amely 1991
óta ma gán tu laj do nú
ház. Je len leg az
Agro Unice Kft. bér -
li és élel mi szer üz le -
tet üze mel tet ben ne.
Meg ven ni nem állt
szán dé ká ban, mi vel
kis for gal mú bolt. Az
épít mény pe dig 5
éve el adó.

A volt tu laj do nos,
ka to li kus jó te võnk
hosszas meg fon to lás
után – bár sok ve võ
je lent ke zett – en ged -
ve több szö ri ké ré -
sem nek, be le ment,
hogy cse re in gat lan-
szer zõ dést kös sünk,
és a bolt he lyett ne
au tó sza lon, ne var ro -
da, ne kocs ma vagy ze nés mu la tó stb.,
ha nem ká pol na le gyen ki ala kít va a hí vek
ré szé re, ahogy an nak ide jén az egy ház -
köz ség el sõ plé bá no sa sze ret te vol na. Így
egy az egy ben el cse rél tük ingatlanainkat.
A kör nyék ben öt élel mi szer bolt is üze -
mel, és a té ren sem szû nik meg vég le ge -
sen az élel mi szer bolt, ha nem át köl tö zik a
gróf Te le ki Pál tér 2. sz. alá. A vá sár lók -
nak nem kell messzi re men ni és a ki rály -
te le pi ká pol na is az ere de ti he lyén, volt
egy há zi in gat la non áll, aho vá a ke resz tet
is ál lí tot ták ko ráb ban, és aho vá az új
temp lo mot ál mod ták 1936-ban, az egy -
ház köz ség meg ala ku lá sa kor.

A Máriabesnyõi Egy ház köz ség te rü le -
te: a Sza bad ság út, Arany Já nos út,
Babati út, Õz út, Köz tár sa ság út és Szá rí -
tó pusz ta ál tal ha tá rolt te rü let.

A Szent írás sza va jut eszem be, ami kor
az Úr Jé zus pa ran csot ad apos to la i nak és
el iga zí tást: Men je tek! (nem az, hogy ül -
je tek be egy iro dá ba és vár ja tok). Hir des -
sé tek min de nütt, el ér ke zett hoz zá tok az
Is ten or szá ga. Ha szí ve sen fo gad nak ben -
ne te ket, ma rad ja tok ná luk, de ha el uta sít -
ják a fel kí nált öröm hírt, még a port is

ráz zá tok le lá ba tok ról vád kép pen el le -
nük.

Bí zom az em be rek jó in du la tá ban, és
re mé lem, el jön az az idõ, ami kor ki csi -
nek bi zo nyul majd a ka pu ci nus rend ál tal
fel kí nált, újon nan ki ala kí tott ká pol na, és
nem kell el ad ni az épü le tet vi lá gi cé lok -
ra, mert a ki rály te le pi ek nek nem kell az
Is ten.  Na gyon bí zom ab ban, ha már a
besnyõi temp lom ba nem is tud min den ki
er rõl a te rü let rõl a vá ros szé lé re el jön ni
(tá vol ság 3 km, busz költ ség és egyéb
okok mi att), leg alább ide könnyeb ben el -
jut nak so kan, és min den va sár nap egy re
töb ben jön nek a Szent mi sé re.

Azt kí vá nom, hogy a meg je len tek ar -
cán fel ra gyog jon az új él mény örö me:
„Uram, jó ne künk itt len nünk a te szent
haj lé kod ban!” Ké rem az egy ház köz ség
szán dé ká ért, Krisz tus ki rály nál Pio
atya jár jon köz ben ér tünk, aki nek tisz -
te le té re sze ret nénk szen tel ni a ká pol -
nát, és ol tal má ba aján la ni a király -
telepieket.

Fr. Nagy Lász ló Ta más OFM Cap.
plé bá nos, tar to mány fõ nök

Fotó: Magyar Bertalan

Egy templom születése
A nemzetet nem a kard tartja egybe, hanem az eszme
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Taylor, A. J. P.

Bismarck

A 19. szá za di eu ró pai tör té ne lem egyik

meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge Otto von

Bismarck (1815–1898) volt, aki ben az

egy sé ges Né met or szág meg te rem tõ jét

ün ne pel te az utó kor; az I. vi lág há bo rú

ide jén mint a „vér és a vas em be rét” di -

csõ í tet ték, a weimari köz tár sa ság éve i -

ben a kon zer va ti viz mus meg tes te sí tõ jét

tisz tel ték sze mé lyé ben, Hit ler ural má nak

idõ sza ká ban az ön mér sék let jel kép évé

vált. A szer zõ azon ban nem annyi ra az

utó kor, in kább a kor tár sak fe lõl te kint hõ -

sé re. Ap ró lé ko san ki dol go zott por t rét

raj zol Bismarckról, aki ösz tö nei, meg ér -

zé sei nyo mán emel ke dett kor tár sai fö lé.

Bp., 1999, Scolar

Gyõ ri Já nos

Az Óper zsa Bi ro da lom tün dök lé se

és bu ká sa

Az Óper zsa Bi ro da lom tör té ne tét fõ ként

gö rög szer zõk (el sõ sor ban Hérodotosz

és Xenophón) for rás ér té kû mun kái nyo -

mán re konst ru ál ja a tör té net írás, is me ri

a kö zön ség. Gyõ ri Já nos köny ve sa já tos

szem pont ból, a hit és egy új val lás –

Zarathustra ta nai – el ter je dé sé nek meg -

fe lel tet ve fogl al ja össze és ér té ke li a bi -

ro da lom fel emel ke dé sét, vi rág ko rát és

bu ká sát. A szer zõ idõ ren di sor rend ben

mu tat ja be Per zsia gaz da sá gi, tár sa dal -

mi, po li ti kai, köz igaz ga tá si és ka to nai

rend sze re i nek ki épü lé sét, rész le te sen le -

ír ja a gö rög-per zsa há bo rúk had já ra ta i -

nak cél ját és kö vet kez mé nye it, majd a

ma ke dón hó dí tás idõ sza kát, egé szen

Nagy Sán dor ál lam szer ve zõ te vé keny sé -

gé nek jel lem zé sé ig. Kü lön fe je zet ben vá -

zol ja a per zsa val lás ki ala ku lá sát és „ál -

lam val lás sá” szer ve zõ dé sét, majd a hit

gyen gü lé sét amely a bi ro da lom meg úju -

lá si ké pes sé gé nek el vesz té sé hez, a

kény sze rû el bu kás hoz ve ze tett.

Bp, 1999, An no g

KÖNYVTÁR

Pöttyös Pan ni és tár sai, Koc kás Pe ti, Ré ti
And rea, Ma tyi Ta más és a töb bi ek a Bú jócs -
ka pa tak két part ján el te rü lõ bi ro da lom ban

él nek. Iga zi bi ro da lom
ez, szik la kert tel, be szé lõ
szö kõ kút tal, hal óvo dá -
val és min den más

szük sé ges do log gal. Vo nat is jár ben ne, nem
akár mi lyen, ha nem olyan, ami ki-kit ép pen
oda visz, aho vá csak men ni sze ret ne. Ugyan -
egy já rat tal min den gye rek a ma ga cél já hoz
utaz hat el raj ta, a Mát rá ba, a Ba la ton hoz,

Csil lag hegy re vagy akár Se re me tyiába.
Szepes Má ria Pöttyös Pan ni köny ve in im már
nem ze dé kek nõt tek fel. Em lék szem pél dá ul,
ahogy egy ma már kö zép ko rú, õszü lõ ha jú
úr nak haj dan se hogy sem si ke rült ki mon da -
nia a jel zõ ben – vagy ve ze ték név ben? – le võ
dup la „ty” be tût. Pöttyös Pannival együtt, a
ró la szó ló köny vek tör té ne te in ke resz tül a
gye re kek is mer ked het nek a vi lág gal, az óvo -
dai kö zös sé gi élet le he tõ sé ge i vel, örö me i vel,
de sza bá lya i val is. Meg tud hat ják, hogy ba rát -
sá got a tár gyak tól is, a tár sak tól is ak kor vár -
hat nak, ha õk is ba rát sá go sak azok kal.
Pöttyös Pan ni az óvo dá ban, Szia, Vi lág! Csu -
pasz ín - ezek a köny vek most új ra meg je len -
tek, Ba kos V. Ági szí nes, mó kás raj za i val. 

- nád - 

Szepes Má ria: Pöttyös Pan ni

Seremetyia

Április 27–május 3, 1600

Tarzan
Amerikai rajzfilm

Április 27–május 3, 1800, 2000

Az álmosvölgy legendája
Amerikai kalandfilm, fsz.: Johnny Depp

M Û S O R
MOZI

Va la hol a ma gas he gyek kö zött élt egy gaz -
dag em ber. Szép nagy föld je volt, amit egy -
ma gá nak kel lett meg mû vel nie, nem volt
sen ki, aki se gít sen ne ki. Tel je sen egye dül élt
ott ho ná ban. Foly ton ar ra gon dolt, hogy mi -
lyen jó len ne már egy csa lád. Egy szer, egy
szép na pon ar ra éb redt, hogy va la ki azt kér -
de zi: – Nem tud na-e va la mi lyen sze rény
szál lást ad ni?

Er re ki ment a gaz dag em ber, és egy kis sé
fé lénk, de na gyon szép lány ra lett fi gyel -

mes. A lány ron gyok ban járt, és éhe sen egy
öreg lo von ban du kolt ház ról ház ra, hát ha ad
ne ki va la ki mun kát és szál lást.

A gaz dag em ber azt fe lel te ne ki: – Jöj jön
be, hely van itt elég! Mi kor be men tek a ház -
ba, a lány tá tott száj jal né zett kö rül.

– Hû, de szép ez a ház! – ki ál tot ta.
– Er re jöj jön, ez lesz a szo bá ja! Ugye tud

fõz ni, mos ni, ta ka rí ta ni? – Tu dok hát! –
mond ta a lány.

A kö zö sen töl tött évek alatt egy más ba
sze ret tek, ezért úgy dön töt tek, hogy össze -
há za sod nak. Így is lett, a sze gény lány és a
gaz dag em ber egy be kel tek. Még ma is bol -
do gan él nek, ha meg nem hal tak.

Cserkuti Ka ta lin
Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la 4/B

Me se fo lya mok óce án ja

A gaz dag em ber
és a sze gény lány



10 • Kultúra Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 27.

Á prilis 19-én zártkörû fõpróba zajlott a
mûvelõdési központban: Györe

Zoltán Magyar századok címû oratóri-
umának dallamai csendültek fel a szín-
padon. Az elõadás után a szerzõt
kérdeztük.

– Azért ad tuk a Ma gyar szá za dok cí -
met, mert a ma gyar tör té ne lem kor sza ka -
in vo nu lunk vé gig; egy-egy köl tõ jel lem -
zõ ver sé vel kö vet ve az ese mé nye ket,
egé szen a je len ko rig. Tu laj don kép pen a
ver sek ad ták azt az öt le tet is, hogy vé gig
egyet len egy dal la mot hasz nál junk, ami
majd nem min den té tel ben fel csen dül va -
la mi lyen for má ban. Ki csit egy sze rû en
fo gal maz va, egy olyan dal lam ról van
szó, ami a ma gyar né pet jel lem zi. Akár -
mi lyen kor kö vet ke zett, ez a dal lam
mind ig fe lül emel ke dett azon, ami alat ta
tör tént. Még egy olyan ma gya rul nem tu -
dó, de még is ma gyar nak mon dott, ki vá ló
köl tõ, mint Janus Pannonius mû vé ben is
meg csen dül ez a dal lam fosz lány.

– Kik lesznek a szereplõk?
– A két éve nagy sikert aratott Petõfi-

oratórium elõadógárdája állt össze ismét,
de bevontuk a munkába az Erkel iskola
kórusát és több hangszerest, szólistát,
mert ez nagyobb szabású munka. A téma
is tágabb, hiszen nem egy ember, hanem
ezer év költészetét dolgozza fel.
Közremûködik a Leánykar, Danku István
tanár úr vezetésével, Sándor Lívia
tanárnõ betanításával a Gyermekkar és a
szólisták.

– Mikor lesz a bemutató?
– A Magyar Polgármesterek III.

Világtalálkozóján mutatjuk be a darabot,
június végén, a kastély egykori
lovardájában. A nagyközönség augusztus
20-án találkozhat a mûvel, a
Polgármesteri Hivatal elõtti, szabadtéri
bemutatón.

– Készül CD a darabból?
– Egyelõre nem könnyû összeto-

borozni a szereplõket, hiszen minél
többen vannak, ez annál nehezebb.
Hamarosan itt a tanév vége, a vizs-
gaidõszak. Szeretnénk CD-t készíteni, de
hogy erre mikor kerül sor, azt még nem
tudjuk. Még sok munkánk lesz addig,
hogy elmondhassuk, most már CD-re
lehet énekelni.

R. G.
Fotó: a szerzõ

Készülnek a bemutatóra

Magyar századok

GATE
Live Music Pub (Egye tem vá ros, Pin -
ce klub. Nyit va: hét fõ, szer da, pén tek,
szom bat 20–04-ig, pizzéria sö rö zõ
14–01-ig). Áp ri lis 28., pén tek: haj na -
lig tar  tó bu li Crazy Tég lá val. Áp ri lis
29., szom bat: fel lép: Rudán Joe és a
Coda, va la mint a Gesarol. Hét fõn -
ként: bu li BanD.J.-vel, szer dán ként:
mu la t  ság  min  den  k i  nek  DJ
Richardsonnal. A szom ba ti kon cer  tek
után zúz da D.J. At ká val. Ezen kí vül
pizzéria és sö rö zõ a hét min den nap -
ján 14-tõl haj na li 2-ig. g

„Hall gas suk együtt”
Franz Schubert zon go ra mû ve it hall gat -
hat juk vi lág hí rû mû vé szek fel vé te le i rõl
áp ri lis 28-án pén te ken 18 óra kor a Cho -
pin Ze ne is ko la hang ver seny ter mé ben. A
mû vek rõl, elõ adó ik ról dr. Far kas Iván
tart elõ adást. g

Mú ze u mi vi lág nap
Má jus 18-a csü tör tök. Ezen a na pon in -
gye ne sen lá to gat ha tó a Kas tély. g

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail .digitel2002.hu). Áp r i  l is
27., csütör tök: HC est: Fel lép a The
Locust (USA) és a Kevorkian (CZ).
Áp ri lis 28., pén tek: Ti los Rá dió Club.
DJ. Naga és DJ.Gondnok. Áp ri lis 29.,
szom ba t :  Ga lapagos- ,  Qu imby-
koncer t .  Áp  r i  l i s  30 . ,  va  sár  nap :
Mover t Par ty. Fel lép a Dawncore, a
Ban danas, a Burning Inside és a Very
Bad Things. Má jus 1., hét fõ: HC-buli:
Reach The Sky- (USA), Newborn-
koncer t. Ezen kí vül a Trafo min den nap
haj na li két órá ig tar t nyit va. g

Mû ve lõ dé si köz pont
Áp ri lis 29., 19 óra: J. S. Bach: H-moll
mi se. Az Or feo Ka ma ra ze ne kar és a
Purcell Kó rus hang ver se nye ko ra be li
hang sze re ken. A kó rus szó lis tái: Kiss
No é mi, Pin tér Ág nes – szop rán; Bá rány
Pé ter – kont ra te nor; Drucker Pé ter – te -
nor; Benkõ Pál – basszus. Ve zé nyel:
Vas he gyi György. Be lé põ díj: 600 és 400
Ft. g

MEGHÍVÓ

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton. Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS
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A vid ra a me nyét fé lék csa lád já ba tar -
to zik. Iz land ki vé te lé vel va la mi kor
egész Eu ró pá ban ho nos volt, má ra
azon ban szá mos te rü let rõl el tûnt. Ér -
té kes prém jét ele ink is nagy becs ben
tar tot ták. A ha zai fo lyam sza bá lyo zá -
s ok után, a ré gi ví zi vi lág el tû né sé vel
per sze a vid ra ál lo mány is csök kent.
Nem al kal ma sak szá má ra a mes ter sé -
ges med rû vi zek, me lyek me re dek,
vagy ép pen be ton part ján nem tud ki -
jön ni. El ván do rol a nö vény zet hi á nya
mi att is, a gyors és erõs sod rást
ugyan csak nem ked ve li. Nem tû ri a
hor gá szok és tu ris ták okoz ta za va rást
sem. Ott hagy ja a szennye zett vi ze ket
is, már csak azért is, mert a vegy sze -
rek tönk re te szik a bun dá ját.

Minden nek el le né re – a vé de lem nek kö -
szön he tõ en – az utób bi idõ ben ha zai ál lo -
má nya meg erõ sö dött. Szá mos ki sebb-na -
gyobb víz fo lyás és tó men tén ta lál ha tó
meg; saj nos idõn ként a mû uta kon is le het
el ütött vid rát lát ni.

Tes té nek fel épí té se a ví zi élet mód hoz
al kal maz ko dott: lá bai úszó hár tyá sak, tör -
zse hen ge res, fe je la pos. Jel leg ze tes a
vas kos tö vû, fo ko za to san el vé ko nyo dó
far ka. A vid rá nak sa ját te rü le te van, en -
nek át mé rõ je tíz ki lo mé ter, vagy akár
több is le het. A víz ben hi he tet len ügyes -
ség re, fordulékonyságra ké pes. Akár
négy per cig is ké pes a víz alatt ma rad ni,

azon ban ál ta lá ban egy perc
után a fel szín re jön. Egy alá -
bu kás sal négy száz mé tert is
meg te het a víz alatt. Táp lá lé -
ka nagy részt ki sebb és kö ze -
pes mé re tû ha lak ból áll, de
el fog hat ja a pézs ma poc kot,
ré cé ket, szár csát, né ha pe dig
bé kák kal, ro va rok kal is él.

A vid rák nem al sza nak té li
ál mot, erõs fa gyok ide jén
azon ban igye kez nek ke ve set
mo zog ni. Ta nyá ju kat ál ta lá -
ban víz par ti fák gyö ke rei kö -
zött ütik fel. A ma guk ás ta
ko to rék be já ra ta rend sze rint a
víz alatt van, és szel lõ zõ kür tõ
ve zet be lõ le a fel szín re. Az is
meg esik, hogy vízközeli borz vár ba köl -
töz nek be. A vid rák oly kor ván dor út ra
kel nek – leg in kább a fi a ta lok, hi szen sa -
ját te rü le tet kell ta lál ni uk. Ilyen kor fel -
buk kan hat nak a vi zek tõl tá vo labb is, il -
let ve a víz fo lyá so kat kö vet ve la kott te rü -
le ten is meg je len het nek.

Sza po ro dá sa az év bár mely sza ká ban
le het sé ges, de tél vé gén, ta vasz ele jén a
leg gya ko ribb a pár zás. Ilyen kor a hím
hosszabb ide ig a nõs ténnyel ma rad. A
vem hes ség két hó na pos, a köly kök szá -
ma egy és öt kö zött vál toz hat, de ál ta lá -
ban ket tõ szü le tik. Sze mük egy hó na pos
kor után nyí lik ki és mint egy tíz hé tig
szop nak. A víz be csak ezu tán me rész ked -

nek, ahol any juk nagy fi gye lem mel ta nít -
gat ja a fi a ta lo kat.

Egy ré gi is me ret ter jesz tõ mû, az egy kö -
te tes Ál la tok vi lá ga – más né ven Kis
Brehm – ér zék le te sen ír ja le a vid ra jel lem -
zõ tu laj don sá ga it: „Föld ré szünk leg ér de ke -
sebb és leg von zóbb ál la tai kö zé tar to zik. A
szá raz föld ön is ha ma ro san észrevesszük,
hogy ví zi ál lat. Já rá sa rö vid lá bai mi att kí -
gyó sze rû en kú szó, de azért nem las sú. Ha -
von vagy jé gen sok szor meg le he tõs
messzi re csúsz kál, ilyen kor szé les fe jét le -
hor gaszt ja, há tát csak ke vés sé gör bí ti fel és
így sik lik elõ re. De egyál ta lán nem ügyet -
len, sõt haj lé kony sá gát a szá raz föld ön is
be iga zol ja. Tes tét hi he tet len könnyed ség gel

for gat ja és min den ne héz ség nél kül
hát só lá bá ra áll, per ce ket tölt el eb -
ben a hely zet ben és anél kül, hogy
egyen sú lyát el vesz te né, elõ re vagy
ol dalt haj lik és hát ra for dul. Na gyobb
szük ség ese tén meg le he tõ sen éles
kar ma i val a fá ra is fel má szik. (…)
Ná sza ren de sen feb ru ár vé gé re vagy
már ci us kez de té re esik. A hím és a
nõs tény hosszú füttyel hí vo gat ja
egy mást és mi kor össze ke rül nek,
ked ves já ték ba fog nak.”

A vid rát ará nyos ter me te, ügyes
moz gá sa és já té kos ter mé sze te va -
ló ban igen von zó vá te szi. Több -
nyi re éj sza ka mo zog, de vi lá gos -
ban is lát ha tó; oly kor szí ve sen na -
po zik is. Nagy él mény meg pil lan -
ta ni ví zen és szá ra zon egya ránt.

Radó Gá bor

Vízen és szárazon
Földrészünk egyik legvonzóbb állata: a vidra
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Rész let fi ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to -
sí tunk. Tel.: 415-660.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. azon -
na li kez dés sel kõ mû ve se ket, kõ mû ves bri gá do kat
és se géd mun ká so kat fel vesz, Gödöllõ és kör nyé ke
mun ka he lyek re. Tel.: (30) 2039-604.
g „Kis okos” In for má ci ós és Rek lám ki ad vány
gödöllõi iro dá já ba, dol goz ni sze re tõ hir de tés szer ve -
zõ ket ke re sünk fõ ál lás ba. Fi ze tés, meg egye zés
sze rint. Tel.: 418-023, vagy 422-583.
g Új szak mát ke re sõk fi gyel mé be! In té ze tünk pénz -
ügyi és be fek te té si szak em be re ket ké pez ki. Si ke res
vizs ga ese tén tan díj men tes sé get és mun ka le he tõ -
sé get biz to sí tunk. Ak tív mi ni mum érett sé gi zet tek hí -
vá sát vár juk. Tel.: (30) 213-2628.
g Fod rászt ke re sek gödöllõi mun ka hely re (ven dég -
kör van). Tel.: (30) 9965-066.
g Kony ha lányt, pin cért és pin cér ta nu lót fel ve szünk
Gödöllõre. Tel.: 414-262, vagy (20) 3309-564.
g Or to péd, mé re tes ci põ ké szí té sé hez ke re sünk:
gya kor lat tal ren del ke zõ mé ret fel ve võt, kap ta fa fel -
mé rõt, fel sõ rész ké szí tõt és ké zi al ja mun kást (az
utób bi ket tõ be dol go zó is le het). Tel.: (1) 407-2026,
vagy (1) 407-1796.
g Pest Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El -
len õr zõ ál lo más mér leg ké pes vég zett ség gel, költ -
ség ve té si gya kor lat tal ren del ke zõ köny ve lõt ke res.
Il let mény a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint. Tel.: 420-
611. Érd.: Ádám Ödön né, gaz da sá gi ve ze tõ nél.
g Fémépi Kft., jó ke re se ti le he tõ ség gel, vas szer ke -
ze ti la ka to so kat ke res, gödöllõi mû hely be: 1 fõ cso -
port ve ze tõt (aki fi zi kai mun kát is vé gez), 4 fõ szer -
ke ze ti la ka tost, 2 fõ vil lany he gesz tõt.  Kül sõ sze re -
lés re (bel föld re és kül föld re): 1 fõ ve ze tõ sze re lõt
(aki fi zi kai mun kát is vé gez), 3 fõ szer ke ze ti la ka -
tost. Tel.: (20) 9343-300
g Gya kor lat tal ren del ke zõ vi rág bol ti el adót fel ve -
szünk gödöllõi mun ka hely re.
Tel: 411 857.
g Gödöllõi ét te rem be kony hai mun ká ra nõi al kal ma -
zot tat fel ve szünk. Tel: 06 (20) 9 437 474

In gat lan
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 kert vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3
szo ba, össz kom for  tos csa lá di ház, két
kocsibeállású ga rázzsal, fel újí tás ra szo rul. Iá.: 18,5
mil lió 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 1 szo bás la kás, tel je sen fel újít va el adó.
Tel.: 415-299.
g El adó Gödöllõn a Semmelweis u-ban (Er zsé bet
park nál), két csa lád ré szé re al kal mas csa lá di ház.
Tel.: 411-279.
g El adó Gödöllõ kül te rü le tén, Szárítópusztán 804
nm-es te lek (zárt kert). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415-
078.
g A valkói hor gász tó nál 200 nöl te rü le tû, fé lig be ke -
rí tett zárt ker ti in gat lan el adó. Víz, vil lany az ut cá ban.
Tel.: 419-385.
g Gödöllõn, 520 nm te le ken lé võ, 56 nm fel újí tan dó
ház el adó. Ár: 5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn a Hunyadi úton, 593 nm épí té si te lek el -
adó. Ár: 4,5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
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, 4,8 mil lió Ft kész pénz ért la kást ven nék,
sür gõ sen! 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, Ka zin czy kör úti, 2 szo bás, kon vek to ros la -
ká 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 son -
ló gödöllõire cse rél nék. Tel.: 422-489.
g 2 szo bás, tel je sen fel újí tott la kás el adó a Kos suth
La jos u-ban, tég la épü let ben, a III. eme le ten. Iá.: 8
mil lió Ft. Tel.: 411-494, vagy (30) 984-1352.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz -
kom for tos pa raszt ház. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 416-
803, 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) 9846-
546.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár -
sas ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 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 a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, 64 nm-es,
fel újí tott la kás, azon na li be köl tö zés sel. Iá.: 7,3 mil lió
Ft. Tel.: 411-395.
g Gödöllõn 776 nm-es tel ken, 4 szo bás, 120 nm-
es csa lá di ház el adó. Iá.: 14,5 mil lió Ft. (nagy ga -
rázs, a te tõ tér be épít he tõ). Tel.: (1) 456-3443
(mun ka idõ ben), vagy 422-249 (17 óra után).
g El adó Isaszegen, Új te le pen, zöld öve zet ben,
Gödöllõ fel öl a leg el sõ ut cá ban, 196 nm össz-
alap te rü le tû, két ge ne rá ci ó nak is al kal mas csa lá di
ház, 640 nm-es tel ken. (gáz + ve gyes tü ze lé sû
ka zán, tel je sen alá pin céz ve, 5 szo ba + nap pa lis,
ame ri kai kony hás ház). Iá.: 17,5 mil lió Ft. Köz ve tí -
tõi ju ta lék: 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 kö zött).
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 mil lió Ft. Tel.: (20) 9362-386.
g 64 nm-es, gáz kon vek to ros la kás el adó. Ár: 7,5
mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316.
g Vá ros köz pont hoz kö zel, 500 nm tel ken, 1 + 2
fél szo bás ház rész el adó. Ár: 6,9 mil lió Ft. Lipcsey
In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-
316.
g Épí té si tel ke ket ke re sünk meg vé tel re. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Õz ut cá ban ga lé ri ás, nap pa li + 3 szo bás ház,
dup la ga rázzsal el adó. Ár: 15 mil lió Ft. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn 150 nöl tel ken, ‘85-ben épült, nap pa li
+ 3 szo bás ház el adó. Ár: 13 mil lió Ft. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Hegy u-ban 90 szá za lék ban kész, 120
nm-es ház el adó, vagy ér ték egyez te tés sel 2,5 szo -
bás, kon vek to ros la kás ra el cse ré len dõ. Tel.: (es te)
416-342.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám
alatt, egy 65 nm-es, össz kom for tos, te le fo nos, ká -
bel té vés, ma gas föld szin ti la kás. Iá.: 7 mil lió 850
ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Gödöllõn a kert vá ros ban, 620 nm tel ken, két szin -
tes, 160 nm-es, két ge ne rá ci ós csa lá di ház (te tõ tér
be épít he tõ, ga rázs két au tó ré szé re, te le fon nal, ipa ri
áram mal), el adó. Tel.: 415-768.
g A dányi tó köz vet len par t ján, be ke rí tett tel ken,
két szin tes (kõ - fa) nya ra ló el adó. (Ásott kút, há zi
víz el lá tó, ga rázs, te rasz.) Iá.: 1,7 mil lió Ft. Tel.: 415-
073.
g Gödöllõ - Öreg he gyen, pa no rá más er dei kör nye -
zet ben, fel újí tás ra szo ru ló, 2 szin tes tég la ház el adó.
(víz, vil lany meg old ha tó.) Iá.: 5,3 mil lió Ft. Tel.:
484-028.
g Gödöllõn el adó a Valkói út mel lett, 918 nm-es te -
lek. Min den köz mû a te lek elõtt, az ut cá ban. Zárt
ker t, 3 szá za lé kos be épí tett ség le het sé ges most.
Szép kör nye zet, jó köz le ke dés. Iá.: 2 mil lió 300 ezer
Ft. Tel.: 421-011.
g Gödöllõn köz mû ves ut cá ban, épí té si tel kek és fa -
há zas in gat la nok el adók. Tel.: 421-101.
g Szadán, a Margita u. 24. sz. alatt el adó szép fek -
vé sû, meg oszt ha tó, gyü mölcs fák kal, szõ lõ vel be ül -
te tett, 1850 nm-es te lek. Raj ta, öreg pa raszt ház ban
vil lany, te le fon, az ud var ban ásott kút van. Víz, gáz
az ut cá ban. Tel.: (18 óra után) 413-655.
g Mo gyo ró don 92 nm lap te rü le tû, össz kom for tos,
há rom szin tes, 3 szo ba + nap pa lis, csa lá di ház el -
adó. Iá.: 16 mil lió 500 ezer Ft. (A szu te rén üz let he -
lyi ség nek ki ala kít ha tó.) Tel.: 441-079 (es te), vagy
(20) 9729-237 (egész nap).
g Gödöllõn a HÉV-hez kö zel, tég la épü let ben, 2 szo -
bás, par ket tás, er ké lyes, egye di víz órás, ká bel té vés,
te le fo nos, gáz kon vek to ros la kás, pin ce résszel, sür -
gõ sen el adó. Iá.: 6,5 mil lió Ft. Tel.: 418-660 (es te).
g Csong rá don lé võ csa lá di há zam el adom, vagy el -
cse ré lem, gödöllõi ker tes ház ra. Iá.: 11,5 mil lió Ft.
Tel.: (63) 484-432.
g Gödöllõn az Er zsé bet park kö ze lé ben, két csa lád
ré szé re is al kal mas, össz kom for tos csa lá di ház el -
adó. Fel újí tás ra szo rul! Iá.: 10,5 mil lió Ft. Tel.: 418-
660 (es te).
g Gödöllõn a kert vá ros ban csa lá di ház kü lön be já -
ra tú, eme le ti la ká sa, 3 + fél szo ba, ét ke zõs el adó.
Tel.: (20) 9785-501.

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
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g A Rad nó ti ut cá ban 2 szo bás, kom fort nél kü li, fel -
újí tan dó ház, 519 nm tel ken el adó. Köz mû vek a ház
elõtt. Tel.: 422-453.
g Al kony ut cá ban négy la ká sos tár sas ház ban, I.
eme le ti, 87 nm-es, gáz fû té ses la kás, 40 nm-es be -
épít he tõ te tõ tér rel, ga rázzsal el adó. Tel.: 422-453.
g Aszó don ‘85-ben épült, 120 nm-es ház, be épít -
he tõ te tõ tér rel, 640 nm-es csa tor ná zott tel ken el -
adó. Tel.: 422-453.
g Aszó don, la kó te lep mel let ti, be já ra tott ven dég kör -
rel ren del ke zõ élel mi szer üz let, mely la kó ház nak is
át ala kít ha tó, 300 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453.
g A Szt. Gel lért ut cá ban, ‘92-ben épült, igé nyes ki -
ala kí tá sú, 4 szo bás, 2 für dõ szo bás, 2 kony hás, 2
ga rá zsos ház, igé nyes be ren de zé si tár gyak kal
együtt el adó. Tel.: 422-453.
g A Szt. Já nos ut cá ban, 50 nm-es, par ket tás, gáz -
fû té ses, IV. eme le ti la kás el adó. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton, 210 nöl épí té si te lek, kis fa -
ház zal el adó. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton 110 nm-es, 5 szo bás, 2 ga rá -
zsos ház, 150 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453.
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
mil lió 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 Szilasligeten, 360 nöl-es, 30 m szé les tel -
ken, 2 szo bás, han gu la tos csa lá di ház. Iá.: 7,6 mil -
lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, az Er zsé bet kör úton, 2 szo bás,
jó ál la pot ban lé võ örök la kás. Iá.: 6,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban, 1 + 2
fél szo bás, ma gas föld szin ti la kás. Iá.: 7,3 mil lió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár -
sas ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 1 +
3 fél szo bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel té vés la kás
el adó. Iá.: 12 mil lió Ft.  Tel.: 412-275.

Al bér let
g Blaháné u. 246. Sz. alatt ide á lis kör nye zet ben el -
sõ osz tá lyú sa la kos te nisz pá lya bé rel he tõ. Tel.:
418-879.
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.: 416-
809.
g Gödöllõ köz pont já ban igé nyes, 67 nm-es, bú to -
ro zat lan bér le mény, iro dá nak, la kás nak, hosszú táv -
ra ki adó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõn csa lá di ház föld szint je, 2 szo ba össz -
kom fort ki adó. Tel.: 421-383.

g Fi a tal há zas pár 1,5-2 szo bás al bér le tet ke res
Gödöllõn. Tel.: 417-608, vagy (20) 9562-969.

Szol gál ta tás
g Cso por tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel,
fel nõt tek nek tar  tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso -
por tos gyógytestnevelés. Érd: Me zei Ág nes gyógy -
tor nász nál (30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na
gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-
as te le fon szá mon.
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 Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lom ta la ní tás, te rí tés, tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig.
(szom bat, va sár nap is!) Tel.: 430-206.
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha -
ké szí tést, ja ví tást, mé ret re ala kí tást vál la lunk, el ér -
he tõ áron. Nyit va tar tás: H-P-ig 9-18 órá ig, Szo. 8-
12 órá ig. Tel.: 419-392 (18 óra után). 
g Vál la lom mo dern és an tik bú to rok át hú zá sát, ja ví -
tá sát, to váb bá aj tó kár pi to zá sát. Gar ni tú ra: 25 ezer
Ft + szö vet, he ve rõ 7 ezer Ft + szö vet, aj tó 16
ezer Ft. (Nagy szö vet vá lasz ték.) Tel.: 485-239, vagy
(70) 311-1400.
g Gipsz kar to no zás, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes -
tés, má zo lás, ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran -
ci á val, ta va lyi áron. Tel.: (20) 3387-365.
g 9 sze mé lyes kis busz ra, sze mély- vagy da rab áru
szál lí tást vál la lok. Tel.: (30) 9146-020.
g Gyer mek fel ügye le tet vál la lok. Gödöllõ, Bat thyá ny
L. u. 43.

Adás-vé tel
g El adó: há rom ré szes köny ves polc, 16 ezer Ft-ért.
Tel.: 411-395.
g Rak tár nak és rak tár rá is ki ala kít ha tó kon té ner
(6,30x 2,30 m-es) el adó. Meg te kint he tõ: Gödöllõ,
Röges u. 115. Tel.: 465-417.
g El adó A 0 Reiss rajz táb la, rajz gép pel, va la mint 2
db ön tött vas für dõ kád (bon tott). Tel.: 415-544,
vagy (30) 9622-452.
g El adó pán cél tõ kés oszt rák zon go ra. Tel.: 415-528
(16 óra után).
g Na gyon for más, 2 m-es szo ba fe nyõ el adó. Iá.:
15 ezer Ft. Tel.: 417-193. 
g El adó fa, ma ga sí tott gye rek ágy, csúsz dá val, alat -
ta kuc kó val. (190x90) Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (30)
9440-984.
g 10 m-es szál lí tó sza lag el adó. Tel.: 421-271 (es -
te), vagy (20) 3329-686.
g Hagy ma, krump li (ve tõ is) el adó. Tel.: 430-413.
Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh Á. u. 36.
g Ma gán gyûj tõ ke res: ré gi ké pes la po kat, pa pír pén -

ze ket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-
7330, vagy (1) 409-4628.
g El adó Bonanza fa ét ke zõ bú tor, szét nyit ha tó asz -
tal lal, 6 szék kel, va la mint má szó ká val, mér leg hin tá -
val kom bi nált gye rek hin ta. Tel.: 422-281.
g Két sze mé lyes ágy ne mû tar tós ka na pé, két fo tel lal
és két puf fal el adó. Tel.: 414-652.
g Gló ria tí pu sú szek rény sor, fe ke te szín ben el adó.
Iá.: 70 ezer Ft. Ugya nitt 2 db fel nõtt he ve rõ és 1 db
gyer mek he ve rõ el adó. Tel.: 422-418.
g Bon tott nagy mé re tû ab la kok 200x86 mé re tû, alul
nyí ló, felül bu kó, tok kal együtt, 50 ezer Ft/db áron,
sür gõ sen el adó. Iá.: 238 ezer Ft. Tel.: (30) 9053-
898.

Jár mû-al kat rész
g Kész pén zes gépkocsivásárlás! 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 el adó. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.: 419-385.
g La da 2107, ‘83-as év já ra tú, Bel gi um ban gyár tott,
friss mû sza ki val, zöld kár tyá val, áram ta la ní tó val, vo -
nó ho rog gal, te tõ cso mag tar tó val, rá di ós mag nó val
el adó, vagy el cse rél he tõ ku ko ri cá ra. Cím: Gödöllõ,
Asbóth u. 9. Tel.: 414-424. 
g Tra bant Kom bi ‘87-es év já ra tú, el adó. Vizs ga,
zöld kár tya 2002. már ci u sig. Iá.: 170 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 Swift 1,3 pi ros, 7 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 -
mag tar tó el adó. Tel.: 421-842.
g Re na ult 5 Super, 1989-es, meg kí mélt ál la pot ban,
el adó. Mû sza ki: 2000. ok tó be rig. Szí ne fe hér, ext -
rák: köz pon ti zár, szí nes üveg. Irány ár: 550 ezer Ft.
Tel.: 412-778.
g BMW 316 1.8-as, 1982-es év já rat, 2001. II. hó ig
mû sza ki val, vo nó ho rog, alufelni, új gu mik, stb., sür -
gõ sen el adó. Iá.: 238 ezer Ft. Tel.: (309 9053-898.
g Ford Escort 1,4i 1989-es, 3 aj tós, köz pon ti zá -
ras, ABS-el, meg kí mélt áron el adó. Mû sza ki: 2001.
12. hó. Iá.: 685 ezer Ft. Tel.: (30) 9196-394, vagy
411-919 (17 óra után).
g El adó ‘92-es La da Niva 1,6-os, 5 se bes sé ges, pi -
ros szí nû, jó ál la pot ban lé võ, ren de zett pa pí rok kal,
idõs em ber tõl. Tel.: (20) 9455-711.

Ok ta tás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas -
má nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti 
an gol-ame ri kai fil mek bõl. Tel.: 412-967.
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
nyelv tan fo lyam ok in dul nak 2000. jú ni us 13,- szep -
tem ber 30-a kö zött. A kur zu sok ra, va la mint az an -
gol Trinity (TCL) nyelv vizs gák ra be irat ko zás má jus
25,26-án, 16-19 óra kö zött. In gye nes gya kor ló
órák, an go los és né me tes di ák ja ink nak! I.L.I.
Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.I. a
Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett
és aján lott” nyelv is ko la, az or szág 27 leg jobb nyelv -
is ko lá i nak egyi ke!

Egyéb
g Ma gán éle ti, sze rel mi gond ja i ra lel ki ta nács adás.
Ha a jö võ jé re kí ván csi, tarot-kártyából meg jó so lom.
Tel: 412-147.

A Pest Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let Gödöllõi Ki ren delt sé ge és a Gödöllõi Rend õr ka pi tány -
ság Bal eset meg elõ zõ Bi zott sá ga május 6-án 7-14 órá ig Köz le ke dés biz ton sá gi-na pot tart,
gép ko csi ve ze tõk szá má ra. Az át vizs gá lás díj ta lan. Amennyi ben a jár mû meg fe lel a mû sza ki
vizs ga kö ve tel mé nye i nek és a tu laj do nos ké ri a for gal mi en ge dély meg hosszab bí tá sát, a
vizs ga díj be fi ze té se el le né ben, er re is le he tõ ség nyí lik. A vizs gá lat hely szí ne a Köz le ke dés -
ügyi Fel ügye let gödöllõi vizs ga ál lo má sa. Gödöllõ, Ha rasz ti u. 2. Min den ér dek lõ dõt vá runk.
Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ a 410-048-as te le fon szá mon.

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

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

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

Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza, I. em., sajtóiroda, Emõkey Katalinnál.
6. A pályázat benyújtásának határideje:
2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja:
2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl minden
pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft, 3. díj: 4000 Ft
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A Gödöllõi Tormay Károly Egészség-
ügyi  Központ felvételt hirdet 3 fõ
védõnõi állásra. Az állás azonnal be-

tölthetõ. 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

A Hungaro-SLR Gépipari Kft. felvesz gépipari
végzettségû NC és CNC esztergályosokat.

Érdeklõdni lehet: a 432-191 vagy a 432-192-es telefonon

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el

weboldalunkra! 

www.gak.hu/szolgalatwww.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés felvétele az

újságba és a weboldalra a
30/2011-961-es30/2011-961-es

telefonon

A Gödöllõi Királyi Kastély KHT
felvételre keres a Kastély
kivitelezési munkáihoz
mûszaki ellenõrt.

Feltételek: minimum építési tech-
nikusi végzettség,

nagy szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: Ybl Miklós fõiskolai

végzettség, vagy mûemléki jártasság.

Jelentkezni személyesen, önélet-
rajzzal és bizonyítványokkal,
Bakonyiné Schubert Évánál.

Tel.: 422-075
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MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

Kistarcsa, If jú ság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

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

Nyit va: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 órá ig

SU ZU KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ A GOND TA LAN AU TÓ ZÁSZÁS

20-30% elõlegtõl kamatmentes 
részletre, 2 év garanciával!
Régi autóját beszámítjuk.

Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és
megrendelheti az új Wagon R+-t!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy ajándék felszereltséggel.
Önre bízzuk a döntést.

Használt

Suzukik

Gödöllõn is!

– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi

mûvészek alkotásait.
– festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándék-

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók

Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)  felvételt hirdet a 2000. év májusá-
ban 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) SZC-

SM 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.

Szeretettel várják

Önt és barátait a

LOKÁLPATRIÓTA KLUB

tagjai

A budapesti csata
és a gödöllõi hadifogolytábor

Elõadó: DR. BOGNÁR ZALÁN
egyetemi docens

Idõpont:
2000. április 28. (péntek), 18 óra

Helyszín:
a Városháza nagyterme

Házigazda:
Dr. Horváth László

CIB



20 • Sport Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 27.

Ami rõl a fel nõt tek még leg fel jebb ál -
mod hat nak, az a ser dü lõk nél már a va ló -
ság: sí pok kal, ke rep lõk kel fel sze relt lel -
kes szur ko ló tá bor biz tat ja õket. Igaz, meg
is szol gál ják a bi zal mat, hi szen ez út tal is
6:0 arány ban gyõz ték le az Isaszeg gár dá -
ját, és ez zel ha zai pá lyán már egy éve ve -
ret le nek Var ga And rás fi ai. Re mél he tõ leg
a so ro zat az utol só itt ho ni mér kõ zé sen, a
má jus ha to di kai rang adón sem sza kad
meg, ami kor a baj nok ság ban ve ze tõ
Hévízgyörköt lát ják ven dé gül.

Míg a fi a ta lok sor ra arat ják a gyõ zel -
me ket, ad dig a na gyok ta va szi sze rep lé se
ed dig né mi leg el ma rad a vá ra ko zás tól. A
Gödöllõi LC ve ze tõi úgy érez ték, eb ben
nagy sze re pe van an nak is, hogy a Ceg -
léd rõl ket tõs iga zo lás sal ér ke zett Kiss Jó -
zsef és Kecs ke mé ti Jó zsef nem azt nyújt -
ja, ami az elõ ze tes meg be szé lé sek alap ján
el vár ha tó. Emi att Var jú Lász ló el nök kö -
zöl te a ceg lé di klub el sõ em be ré vel, hogy
a to váb bi ak ban rá juk nem tart igényt. A
ve ze tõ társ er re vá la szul vissza ren del te
Vidakovicsot és Kirit. Mi vel ez zel a még

if jú sá gi ko rú Lo vas Dá ni el sze mé lyé ben
egyet len ka pus ma radt Gödöllõn, az
egye sü let irá nyí tói vissza hív ták Ko vács
Ró ber tet, aki az el sõ ta va szi össze csa pás
elõtt vi ha ros kö rül mé nyek kö zött tá vo zott
a klub tól. Ko vács nem akar ta cser ben -
hagy ni tár sa it, in kább ko ráb bi el ha tá ro zá -
sán vál toz ta tott, és még is vissza tért a
Táncsics Mi hály út ra. Most pe dig már
egyet akar min den ki: be szél je nek a sza -
vak he lyett a tet tek.

Egyéb, a ceg lé di ek hez nem kap cso ló dó
vál to zá sok is tör tén tek a kez dõ csa pat ban
az Újszász el le ni hez ké pest: míg
Labanics a ke ret bõl is ki ma radt és Kiss
Zol tán is a kis pad ra ke rült, ad dig a leg -
utób bi össze csa pá son be ál lí tá sa után jól
ját szó Ber ta kez dett, és há rom meccs szü -
net után vissza ke rült a csa pat ba a má sik
szél sõ, Var ga is. Kis túl zás sal azt mond -
hat nánk, az elõz mé nyek ér de ke seb bek
vol tak, mint ma ga a mér kõ zés. Ott ugya -
nis csak az le he tett a kér dé ses, hogy hány
gól lal si ke rül gyõz nie Króneréknek.

Vá ros unk csa pa ta ugyan az el sõ perc tõl
töb bet bir to kol ta a lab dát, mint a tiszafürdei
fi a ta lok, a ve ze tés meg szer zé sé re még is
majd fél órát kel lett vár ni: ek kor Kál mán in -
dí tá sá ból a ti zen ha to son be lül egye dül ha -
gyott Vízler ta lált a há ló ba. Ezt az tán gyor -
san kö vet te a má so dik ta lá la t: Wendler bal
ol da li sza bad rú gás ára Kerecsényi ér ke zett
kö zé pen, és nö vel te az elõnyt. Az el múlt
hé ten el sõ NB III-as baj no ki mér kõ zé sét
ját szó vé dõ te hát má so dik meccsén meg -
sze rez te el sõ baj no ki gól ját is. 

Szü net után elõbb az újszászi for má ját
át men tõ, na gyon agi lis Ber ta passzá ból
Bar na szer zett újabb gólt, majd Wendler
25 m-es sza bad rú gá sá val szem ben bi zo -
nyult te he tet len nek a ha zai há ló õr. És a
gól gyár tás nak ez zel még nem volt vé ge,
hi szen a cse re ként be állt Kiss Zol tán két -
szer is ered mé nyes volt. A mér kõ zé sen
de bü tált Ko vács Mik lós nak te hát meg ada -
tott az az öröm, hogy gyõz tes meccsen
mu tat koz ha tott be. A csa pat nak és szur ko -
ló i nak pe dig az, hogy 6:0-s gyõ zel mé vel a
GLC meg tar tot ta a he lyét a do bo gón.

A hét vé gén azon ban sok kal ne he zebb
dol guk elsz Króneréknak, hi szen az el sõ
he lyen ál ló Karcagot lát ják ven dé gül (áp -
ri lis 30., va sár nap, 13.30: if jú sá gi; 15.30
fel nõtt).

Tóth Már ta

At lé ti ka
Má jus el se jén fu tó ver senyt ren dez a
Tö rök Ig nác Gim ná zi um DSE az Al só -
park ban. Ne vez ni a Vi lág fá nál le het 9
órá tól. A gyü le ke zõ és a rajt hely ugya -
nott ta lál ha tó. A há rom ki lo mé te res táv -
nak 10 óra kor vág nak ne ki a fu tók. Az
út vo nal: Mû ve lõ dé si Köz pont–Cser -
kész szo bor–Ze ne is ko la–Ady End re sé -
tány–Vas út ál lo más–Pa lo ta ker t–Bú tor -
áru ház–Al só park. Dí ja zás kor osz tá lyon -
ként: 14 év alatt, 14–18 év kö zött, 18
év fe lett kü lön fiú-lány ka te gó ri á ban. Az
el sõ há rom he lye zett ér met és aján dé -
kot kap. A ver se nyen min den ki a sa ját
fe le lõs sé gé re in dul hat.

Ví vás
A Gödöllõi Egye te mi At lé ti kai Club Ar -
chi tekton Ví vó szak osz tá lya, a Pest Me -
gyei Ví vó szö vet ség, a Gödöllõi Re for -
má tus Lí ce um és a Gödöllõi Bocs kai
SE 2000. áp ri lis 29–30-án meg ren de zi
a X. Benkõ Ti bor Em lék ver senyt. A Re -
for má tus Lí ce um tor na csar no ká ban
29-én 9.30-tól a ser dü lõ fiú, 10.30-tól
a ser dü lõ le ány kard ma gyar baj nok ság
egyé ni szá ma i ban mé rik össze ere jü ket
a leg job bak. Dél után ket tõ kor fel nõtt
kard egyé ni ver seny kez dõ dik. Más nap
10 óra kor a ser dü lõ csa pat ver se nyek -
kel foly ta tód nak a küz del mek, 14 óra -
kor pe dig újonc fiú kar do zók lép nek
pást ra.

Ut cai ko sár lab da
Eb ben az év ben ne gye dik al ka lom mal
ren de zik meg a Pest Me gyei Ut cai Ko -
sár lab da Baj nok sá got, me lyet a Pest
Me gyei Spor t igaz ga tó ság, a Ko sár lab -
da Szö vet ség, a Di ák spor t Szö vet ség
és a ren de zõ vá ros ok kö zö sen szer vez -
nek. A baj nok ság for du ló i nak idõ pont -
jai: má jus 1. Vác, má jus 6. Nagykõrös,
má jus 27. Gödöllõ, má jus 28. Monor,
jú n i  us 3.  Szent  end re,  jú n i  us 17.
Százhalombatta. A hat for du ló alap ján
leg több pon tot el érõ csa pa tok el nye rik
Pest Me gye Ut cai Ko sár lab da Baj no ka
cí met. A pont szá mí tás for du lón ként: I.
hely 5 pont, II. hely 3 pont, III. hely 2
pont, rész vé tel ér t 1 pont. A baj nok ság -
ra az aláb bi kor cso port ok ban le het ne -
vez ni: Fér fi 1. kcs. 1985. 05. 31. után
szü le tet tek. Fér fi 2. kcs. 1983. 05. 31.
után szü le tet tek. Fér fi 3. kcs. 1981. 05.

Labdarúgás

Fél tucattal „hangolt” a GLC

Tiszafüred, 100 nézõ. Vezette: Vasali (ifj.
Kóródy, Csukás)
GLC: Kovács R.–Wendler–Somogyi,
Kerecsényi, Stolcz–Ber ta, Króner, Var -
ga–Kálmán (Kovács M., 69 p.), Zsoldos
(Barna, a szünetben), Vízler (Kiss Z., 55
p.). Edzõ: Vörös István Attila.
Gólszerzõ: Kiss Z. (82. és 84. p.); Vízler
(27. p.); Kerecsényi (32. p.); Barna (52.
p.; Wendler (61. p.)
Jó: Kerecsényi (a mezõny legjobbja),
Berta, Wendler

Ifjúsági mérkõzésen
Tiszafüred–GLC 1:1 (0:0)
GLC: Lovas–Csernyák–Pintér T., Ökrös,
Péter G.–Pintér K., Hovodzák, Ökrös,
Urbán (kiállítva, 87. p.)–Turai (Zelnik, 56.
p.), Csombor. Edzõ: Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Csombor.

Pest megyei kiemelt serdülõ bajnoki
mér kõzés
Gödöllõi LC–Isaszeg 6:0 (4:0)
Gólszerzõ: Orbán (3), Bántovits, Ocskay,
Bartók

Tiszafüred–Gödöllõi LC 0:6 (0:2)

HÍREK

Folytatás a 21. oldalon
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31. után szü le tet tek. Fér fi 4. kcs. nyílt
kor cso por t, nincs kor ha tár. Fér  fi 5.
kcs. 1970. 05. 31. elõtt szü le tet tek. Nõi
1. kcs. 1985. 05. 31. után szü le tet tek.
Nõi 2. kcs. 1981. 05. 31. után szü le tet -
tek. Nõi 3. kcs. nyílt kor cso port, nincs
kor ha tár. Ve gyes kcs. nyi tott, nincs
kor ha tár. Ke re kes szé kes ka te gó ria.
Min den csa pat for du lón ként leg alább
há rom mér kõ zést ját szik. Nem kö te le zõ
mind egyik for du ló ban in dul ni. A baj -
nok ság ra be ne ve zett csa pa tok min den
for du ló elõtt 48 órá val kö te le sek te le fo -
non vagy sze mé lye sen je lez ni in du lá si
szán dé ku kat a vá rosi szer ve zõ  bi zott sá -
gon. Vá ros há za I I .  e.  224. szo ba,
Pánker Lász ló, Sza bó Ta más (hét -
fõ–pén tek 8–16 óra kö zött) tel.: 420-
411/140 mel lék. A ne ve zé si díj 6000
Ft, ezért min den csa pat négy pó lót kap,
és részt ve het a hat for du ló ban. A ne -
ve zé si la pon ol vas ha tók a ne ve zés sel, a
já ték sza bály ok kal és a dí ja zás sal kap -
cso la tos in for má ci ók. Ne vez ni a hat -
ezer fo rint be fi ze té sé vel le het a fent
meg adott iro dán. A baj nok ság ban leg -
több csa pa tot in dí tó két vá ros 5-5 mo -
bil pa lán kot kap a Pest Me gyei Sport -
igaz ga tó ság tól.

Margita 344,2
Te rep ke rék pá ros tel je sít mény tú ra
Idõ pont: 2000. áp ri l is 30. Út vo nal:
Gödöl lõ  (Vá ros há za) ;  Anta lhegy
(Babati út, Antalhegyi út); Incsõ (Te -
me tõ út); Babatpuszta (Is tál ló Kas tély);
An tal hegy (Babati út – Antalhegyi út);
Margita (ki lá tó); Babatpuszta (Is tál ló
Kas té ly) ;  Anta lhegy (Babat i  ú t
Antalhegyi út); Incsõ (lõ tér); Szá rí tó -
pusz ta. (Ki rá lyi út); Al só park; Gödöllõ
(Vá ros há za). Rajt, cél: Gö döl lõ, Vá ros -
há za. Ne ve zés: 8–10 órá ig Gödöllõ Vá -
ros há za elõtt. Ne ve zé si díj: 300 Ft. In -
du lás: 9–10 órá ig fo lya ma to san. A tú ra
hossza: 39,9 km. Szint kü lönb ség: 700
m. Szint idõ: 6 óra (14 év alat ti ak és 40
év fe let ti ek szintidõkedvezményt kér -
het nek). A tú rát szint idõn be lül tel je sí -
tõk fris sí tõt, em lék la pot és ki tû zõt kap -
nak. A tú ra nem le zár t út vo na lon ha lad,
ezér t a KRESZ be tar  tá sa kö te le zõ. Bu -
kó si sak hasz ná la ta aján lott. Ren de zõ:
Margita 344,2 Tu risz t i  kai és Spor t
Egye sü let. Ér dek lõd ni le het: Pálffy Ti -
bor 28/421737. g

A két héttel korábban, hazai kör nye -
zetben elsõ bajnoki gyõzelmét arató
Gödöllõi KFC az idény egyik leg-
fontosabb mérkõzésére készülõdött a
szintén az alsóházba tartozó Kispesti
AC ellen. Az elõjelek nem kedveztek
Ivanovicséknak, hiszen sérülés miatt
több játékosukat is nélkülözni voltak
kénytelenek. A kezdés mégis jól si -
került: hatvan másodperc sem telt el,
és  Bartal is  lövése után máris  a
vendégek hálójában „táncolt” a labda.
Valószínûleg ugyanehhez lett volna
kedve a budapestieknek is, amikor tíz
perc elteltével átvették a vezetést.
Nem tar tot t  azonban sokáig az
örömük, mert Markóczy átadása után a
jó ütemben érkezõ Bartalis újabb gólt
szerzett.

A második húsz percet ismét góllal
indították a hazaiak: egy elõreadott lab-
dával Gémesi cselezte ki ellenfelét,
majd magabiztosan lõtt  a kapuba.
Sajnos azonban a folytatásban is másol-
ta az elsõ félidõ koreográfiáját városunk
csapata: védekezési hibáik miatt gyors
egymásutánban két gólt kaptak. Elúszni

látszott a mérkõzés, ám Ivanovicsék
szerencsére nem adták fel a harcot, és
ennek köszönhetõen a 32. percben
Aszódi szép találatával egyenlítettek.
Ahelyett azonban, hogy megnyugodtak
volna, kapkodni kezdtek, és sok
felesleges szabálytalanság miatt kétszer
is kisbüntetõt végezhettek el a
vendégek. Bangó azonban ismét
nagyszerûen védett, sõt tevékeny részt
vállalt a gyõztes gól megszerzésében is.
Az utolsó percben ugyanis õ dobta ki a
labdát jó idõben és pontosan
Ivanovicsnak, aki egy védõt átjátszott,
majd a jobb alsó sarokba lõtt. Annál is
inkább nagy fegyvertény volt ez, mivel
Markóczy kiállítása miatt  ember-
hátrányban voltak a gödöllõiek. A
hátralévõ rövid idõben már nem engedte
„kiénekelni a sajtot a szájából” a
GKFC, amely gyõzelmével megelõzte
aktuális ellenfelét a bajnoki táblázaton,
és így már tizenkettedik.

Ivanovics Károly: „Mi azon fá ra do -
zunk, hogy népszerûsítsük, meg -
szerettessük a teremlabdarúgást a gödöl-
lõi nézõközönséggel. A városban van is
5-6 olyan fiatal, akik rövid idõ alatt lelkes
Trident-szurkolókká váltak, ami nagyon
dicséretes. De úgy látszik, nem gödöllõi
szív dobog bennük, különben nem azért
jöttek volna ki a mi mérkõzésünkre, hogy
beálljanak szurkolni a Kispest táborába.
Ha nem is biztatnak minket, de legalább
ellenünk ne drukkoljanak! Én egyszerûen
nem értem a viselkedésüket. Milyen pol-
gárai õk a városnak?”

Következõ mérkõzés: 2000. május 1.,
19 óra, Egyetemi sportcsarnok: Trident
FC–FOVA EX.

Martha

HÍREK

GLC Öreg fi úk–Er dõ ker tes Öreg fi úk
13:3. GLC: Boda–Bán he gyi, Rab P., Ta -
más, Ke le men, Sza bad, Sztriskó, Gé me -
si–Ban kó, Var ga, Rácz.

Cse rék: Vö rös, Kerepeczki, Pa ta ki
Gól lö võk: Ban kó (6), Kerepeczki (2),

Gémesi (1), Sztriskó (1), Rácz (1), Vö rös
(1), Var ga (1) 

Az öreg fi úk kör ze ti baj nok sá gá nak
22. for du ló já ban ki üté ses gyõ zel met
ara tott vá ros unk gár dá ja az Er dõ ker -
tes el  len.  Ez zel  az ered ménnyel a
GLC Öreg fi úk a har ma dik hely re ug -
rott a ta bel lán. Iga zi rang adót lát hat
majd a kö zön ség a kö vet ke zõ for du ló -
ban: má jus 4-én a gödöllõi sze ni o ro -
kat Kar ta lon lát ják ven dé gül. 8-án pe -
dig a Szada lá to gat el a Táncsics Mi -
hály út ra.

Ali

Folytatás a 20. oldalról

Teremlabdarúgás

Gödöllõi KFC: a szív diadala

Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 100 né -
zõ. Ve zet te: Pus kás, Száva (Sü tõ)
GKFC: Ban gó–Aszó di, Markóczy, Bartalis,
Ivanovics. Cse re: Kelenvölgyi, Tóth M.,
Ko vács M., Kerecsényi, Gémesi. Já té kos -
edzõ: Ivanovics Kár oly. Ki ál lít va: Mar kó -
czy (37. p.). Gól szer zõ: Bartalis 2, 2. és
19 p.), Gémesi (23. p.), Aszó di (32. p.),
Ivanovics (39. p.)
Jók: Ban gó, Bartalis, Aszó di, Ivanovics.

Gödöllõi KFC–Kis pes ti AC 5:4 (2:2)

Sze ni or fut ball

Ki üté ses gyõ ze lem
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Befejezõdtek a küzdelmek a Pest
megyei kosárlabda-bajnokság felnõtt
férfi „A” csoportjában. A legjobb 12

csapat között két gödöllõi együttes szere-
pelt, a GEAC elsõ és második csapata. A
GEAC I-ben az egyetemisták, a GEAC II-
ben a volt egyetemisták léptek pályára. A
huszonkét bajnoki mérkõzésbõl az elsõ
csapat tizenhatot, a második tizenötöt nyert
meg. A kiegyensúlyozott mezõnyben ez a
teljesítmény az alapszakasz második-har-
madik helyéhez volt elég. A rájátszásban
az elsõ nyolc helyezett a bajnoki címért, az
utolsó négy pedig az „A” csoportban ma ra -
dásért játszik tovább.

A bajnokság utolsó fordulójában a két
gödöllõi csapat egymás ellen lépett

pályára. Az õszi fordulóban az „öregek”
nyertek 71:66-ra. A házi rangadók egyik
érdekessége, hogy Géczi Gábor (a két
csapat edzõje és a második csapat
játékosa) nem vesz részt a mér kõ zé -
seken.

A meccset a fiatalok kezdték jobban
(9:0), de késõbb feljöttek az idõsebbek,
és átvették a vezetést. Az elsõ félidõ
izgalmas játékot és szoros eredményt
hozott (41:40). A harmincadik percig fej
fej mellett haladt a két csapat. Az egyik
oldalon Sasváry és Eölyüs ontotta a
kosarakat, míg a másik oldalon Rúzs-
Molnár kiváló irányítása mellett a
Kelemen–Liktor–Jobbágy trió gondos -
kodott a kosárözönrõl. 

A fiatalok egy 12:0-s szakasszal

megug rottak, és ezt az elõnyt sikerült
megtartaniuk a mérkõzés végéig: GEAC
I.– GEAC II. 99:86. A két csapat
látványos mérkõzést játszott egymással.
A sok pont, a bedobott 16 hárompontos
kosár emlékezetessé tette az összecsapást.

A rájátszásban érdekes párosítás
alakult ki. A gödöllõi fiatalok a monori
öregekkel, a gödöllõi öregek a monori
fiatalokkal kerültek szembe. Az elsõ
mérkõzéseket Monoron játszották. 

Az egyetemistáknak keményen meg
kellett dolgozniuk a sikerért. A magas,
képzett monori centerek kihasználva testi
erejüket ponterõsen játszottak. A GEAC-
nak kinti dobásokkal és pontos játékkal
sikerült elérni, hogy a félidõben néhány
ponttal vezessenek (36:30). A fordulás
után a gödöllõi csapat repesztett egy
16:4-es öt percet, és sikerült 18 ponttal
elhúzniuk. A rutinos ellenfél azonban
összekapta magát, és tíz perccel késõbb
ismét csak hat pont volt a különbség a
két csapat között. A végét a fiatalok job-
ban bírták erõvel és megérdemelten
nyertek 73:59-re.

A GEAC második csapata nagyon

Kosárlabda

A legjobb négy között
a GEAC két csapata

Digitel 1/2
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készült a Monor Junior ellen, hiszen az
alapszakaszban nem tudták õket legyõzni.
A mérkõzés nagy küzdelmet hozott. Az
elsõ félidõben alig volt különbség a két
csapat között, de az utolsó percekben si -
került a GEAC-nak öt ponttal elhúznia.
Géczi Gábor irányításával, Sasváry József
ponterõs játékával (35) a harmincadik per-
cben már tíz ponttal vezetett a gödöllõi
együttes. A Monor megpróbált
felzárkózni, de ez annak ellenére sem sike -
rült, hogy öt gödöllõi játékost is kipontoz-
tak a bírók. Monor-GEAC II. 78:87.

A visszavágókat az egyetemi sport -
csarnokban játszották a csapatok.
Elõször a fiatalok léptek pályára a Monor
Old ellen. A remek kezdés (14:6, 22:11)
után kicsit leült a gödöllõi csapat játéka.
Az összesítésben már 25 ponttal vezetõ
egyetemisták talán úgy gondolták, hogy
eldõlt a továbbjutás. A monori öregek
azonban mindent megtettek a fel zár kó -
zásért, és a tizenötödik percben már
27:28 volt az állás. A félidõben négy
ponttal vezettek a vendégek.

Ezután mindkét csapatnak voltak jó
percei: GEAC 11:2, Monor 20:8. Sajnos a
hazai csapat könnyelmûen játszott, a

vendég együttes pedig mindent beleadott,
és az utolsó percben dobott három kosár-
ral megnyerte a mérkõzést (67:73). Jók:
Gyõri (24), Liktor (15), Kelemen (13).

A második meccsen a GEAC II.
ugyanúgy kezdett, mint a fiatalok (10:3,
22:10). A Monor rendesen hajtott, de az
„öregek” jól védekeztek, és kevés
kosarat kaptak. A fordulásnál (38:29)
már 18 pontos volt a gödöllõi elõny. A
monori fiatalok 42:33-as állás után egy
szenzációs öt percet produkáltak. A 22:6-
os rohanás elsõsorban a kiválóan dobó
Harmatnak volt köszönhetõ, aki öt triplát
hintett a GEAC kosarába. 

Az utolsó hat percben a gödöllõi csapat-
nak hatpontos hátrányt kellett ledolgoznia.
Ekkor Kriszt és Ferwagner kosarainak
köszönhetõen sikerült fordítani, és rend-
kívüli izgalmak után megnyerni a
mérkõzést. A GEAC-ban a lendületes
Eölyüs-Géczi (13-12) páros és a ponterõs
Sasváry (21) játszott kiemelkedõen. 

A döntõbe jutásért a GEAC két csapata
egymás ellen játszik, tehát ebben az évben
is lesz gödöllõi együttes a bajnoki fináléban

-esztí-

GEAC I. Állnak: Géczi Gábor edzõ, Szira Zsombor, Jobbágy Zsolt, Kelemen József,
Balázs Szabolcs, Tóth Péter, guggolnak: Rúzs-Molnár Ákos, Kiss Balázs, Liktor Gábor,
Gyõri Kristóf, Kovács Gergely

GEAC II. Állnak: Kriszt Balázs, Ferwagner László, Bucsai Zoltán, Rácz Péter, Privler
Zoltán, Rúzs-Molnár Sándor, Köves Tamás, guggolnak: Géczi Gábor, Sasváry József,
Eölyüs Endre, Sáfár László, Fekete Mihály
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A 14. szám  rejt vé nyé nek meg fej té se:
„A domb gör bít ve há tát, sütkérez a na -
pon, / és szól: ta va szi tar ka ru há mat
meg ka pom.”

A Gödöllõ Vá ros áért Ala pít vány aján dé kát
nyer  ték: Papp Dánielné, Pa lo ta ker t 9.
V/1., Kusnyarik Istvánné, Ti sza u. 16.,
Var ga Vik tor, Hunyadi Já nos u. 42.,
Szabóné Ki rály Má ria, Szõ lõ u. 14. III/12.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Vincze Or so lya, Sza bad ság tér 12-
13., Ko vács And rea Gab ri el la, Kör u. 6. g
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