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Feltámadt!

Feltámadási körmenet Máriabesnyõn

Fotó: Magyar Bertalan

Nagyhét a Tiszánál

Magyar polgármesterek

Egy templom születése

Munka közben ránk sötétedett, az égen kigyúltak a csillagok, a Hold majdnem teli. A
földön fáklyák lobbantak fe1 amerre szemünk ellátott. Ez egy ajándékba kapott
virrasztás volt. Gondolataim Jézuson jártak: vajon most ebben az órában vérét verejtékezi bûneinkért, vagy tanítványai elalvása miatt szomorkodik?
2–3. oldal

Gödöllõ városa az elsõk között volt, akik
felismerték, hogy a Kárpát-medencében
élõ magyarokat össze lehet fogni a polgármestereken keresztül. A rendszerváltás után Gödöllõ volt a színhelye azoknak a találkozóknak, ahol a határokon túli magyarok az önkormányzatiságot tanulhatták.
4. oldal

Bögözy Vilmos kapucinus plébános és a
királytelepiek már a negyvenes években
elhatározták, hogy elõbb keresztet (még
ma is áll) utána pedig templomot építenek
a mai gróf Teleki Pál téren. Ha a nyájnak
messze van a városszéli templom, a pásztor megy a nyájhoz. Az 1950-es rendi feloszlatás keresztülhúzta számításukat.
8. oldal
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A Tiszánál
Április 12-e óta – amikor a gödöllõi MDF-szervezet és önkormányzati képviselõk szervezésében, elõször mentek a Tiszához városunkból, hogy segítsenek a
gáton – folyamatosan indulnak a csoportok bajban levõ honfitársaink megsegítésére. Így volt ez Nagyhéten is. Alább Pesti Rudolfné, besnyõi képviselõ és
egy Csongrádról Gödöllõre származott olvasónk gondolatait olvashatják. Köszönetképpen, közöljük azon gödöllõiek névsorát is, akik április 15-én és utána
részt vettek az árvízi védekezésben.

Az ajándékba kapott virrasztás

Nagycsütörtök éjszakáján
„Isten szent tégelyében forrunk mindnyájan, s boldog az, akit átéget a szeretet gyötrõ és gyönyörû tisztító tüze”
(Szepes Mária).

Ez a szeretet vitt bennünket a Tisza partjára, hogy munkánkkal segítsünk a bajba
jutott embertársainkon. Nõvérem szívébõl pattant ki a gondolat, amit gyors tett
követett. Elsõ alkalommal huszonketten
mentünk Tószegre a gátépítésben segíteni. Én a zsáktöltésben kiválasztott társammal a gáton dolgoztam, amely gát elválasztotta a házsor udvarait a kertektõl.
A kert kerítésének betonoszlopai l0-15
cm-re lát szot tak ki a víz bõl. A Ti sza
medre kilométerekre volt. Megdöbbentett az a rend és béke, ami az ott élõk lelkében honolt. A kitartó munka közben a
beszélgetés, a derûs nevetés hitet és bizalmat sugárzott.
Há rom nap múl va új ra ott vol tunk,
mert akkor tetõzött a folyó ezen a partszakaszon. Tizennyolc gödöllõi áldozta
fel nagykeddjét, félretéve a húsvéti elõkészületeket. Budapesti diákok – fõleg

egyházi iskolákból – voltak a munkatársaink ezen a napon.
Segélykérés érkezett a tiszajenõi jegyzõtõl csütörtök délben: aznap éjszakára
szólt a hívás. Hirtelen kellett összeszedni
a csapatot: a nyolc fõbõl többen már másodszor és harmadszor mentünk.
Nagycsütörtök éjszaka. Jézus szenvedésének éjszakája. Elõre nem sejtettem,
mekkora lelki élményt ad.
Munka közben ránk sötétedett, az égen
kigyúltak a csillagok, a Hold majdnem teli.
A földön fáklyák lobbantak fe1 amerre szemünk ellátott. Ez egy ajándékba kapott virrasztás volt. Gondolataim Jézuson jártak:
vajon most ebben az órában vérét verejtékezi bûneinkért, vagy tanítványai elalvása
miatt szomorkodik? Elárulta-e már Judás?
A hajnal közeledik. Péter megtagadta-e
már? A csillagok kihunynak, a fáklyák
elégnek. Nagypéntek reggele van, Krisztus
kínszenvedésének és halálának napja.
De feltámadt! Él és tanít: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
Pesti Rudolfné

AKIK OTT JÁRTAK
Tószeg, április 15. (szombat) Barabás Zengõ, Jenes Barnabás, Jenes Csongor, Jenes Bogi, Dr. Kecskés Csaba, Kecskés Gergely, Saját
János, Gábor Ferenc, Meizner Sándor, Bárány József, Pesti Rudolfné, Kovásznay Szász Gergõ, Zimányiné Sz. Mária, Bálint Zoltán, Kecskés
Szabolcs, Gróf Mihály saját gk-val, Balaska Lajos VÜSZI, Papp Attila (Domony)+4 fõ, Pázmándy Attila XVI, MDF)+2 fõ, Bényi László autóbuszvezetõ.
Tószeg, április 18. (kedd) tetõzés Barabás Zengõ saját gk-val, Jenes Barnabás, Jenes Csongor, Jenes Bogi, Büttner György saját gk-val,

Büttner Györgyné, Kovásznay Sz. Béláné saját gk-val, Kovásznay Sz. Gergõ, Pesti Rudolfné, Dr. Szabó László, Balaska Lajos, Balaska
Lajosné, Dr. Toldi Ottó, Zimányi Norbert, Zimányi Norbertné, Zimányiné Sz. Mária, Papp Attila (Domony)+5 fõ.
Tiszajenõ, április 20 (éjjel) Balaska Lajos, Balaska Lajosné, Pesti Rudolfné, Zimányiné Sz. Mária, Dr. Szabó László, Raj Tamás saját gk-

val, Raj Tamásné, ifj. Raj Tamás.
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Tudnunk kell újjá születni

Nagyheti közelkép
„Itt születtem én ezen a tájon, Az alföldi
szép nagy rónaságon, Ez a város születésem helye…” – mormolom a költõ szava it a Ti sza-gát ko ro ná ján, mi u tán
gödöllõi otthonomból szülõvárosomba
érkeztem. De helyet kap gondolataimban a magyar nóta is : „A kanyargós Tisza mentén – ott születtem”.

Az FVM Mûszaki
Intézet dolgozói is
A ti szai ár víz vé del mi mun ká kat
újabb gödöllõi önkéntes csoport segítette. Az FVM Mûszaki Intézet és az
FVMMI GM Kht munkatársai április
19-én a tószegi gáton segítették a helyiek megfeszített munkáját.
Samu Mihály

Mert még most, sok-sok korábbi kanyarulatától megfosztva is kanyarog a folyó. Itt
Csongrádon szépen hozzásimul a városhoz,
mintha keresné az itt lakók közelségét. Mai
világunkban oly sokan inkább a távolságot
tartják embertársaiktól. Lám a természet ebbõl is leckét ad. Ám ez a közelség most
nem barátságos, inkább fenyegetõ. A belváros gátján állva magamban kérlelem a folyót : ne vegye el az emberektõl, amit korábban nekik adott. Ennek a városrésznek a
lakói évszázadokon át a halászatból éltek.
Vannak családok, akiknek nem csak adott,
de olykor el is vett tõlük a folyó, egy-egy
kenyérkeresõt, amikor rájuk omlott a túlsó
homokos partszakasz. Az emberek élete itt
összeforrt a Tiszával. Bár parti sétány nem
épült, de tavasztól õszig sokan tesznek romantikus vagy egészségügyi sétákat a gáton, miközben gyönyörködnek a medrében
csillogó szõke Tisza vízkígyójában.
Most is sokan vannak a gáton, de most
félelemmel nézik a vízszintmérõt és számlálják napról napra a csökkenõ számú száraz lépcsõt, ami még kilátszik a vízbõl.
Tévében látni, rádióban hallani róla – az
egészen más. Szerdán érkeztem haza 84
éves édesapámhoz. Megnyugtatta, hogy itthon vagyok. Bár õ a város magasabb pontján lakik, mégis fél. Mutatja a nagytemplom oldalán a jelzést, meddig ért a víz a
múlt század végi áradáskor. Hát bizony
több mint 1 m magasan! Mondja, neki a
nagymamája mesélte, hogy csónakkal közlekedtek akkor a városban. Persze még alacsonyabb gátak védték a várost. Most jó
magasak, de nem is ezzel van a baj.
Nagyapám háza egészen a gát tövében
épült. Kõmûves volt, nagyon jól megépítette a házát, biztos, terméskõ alapokra. A pincéje most színültig van a Tiszával, már kifelé csorog belõle a víz. Fakadóvíz. Azt
mondják a vízügyesek, addig nincs baj, míg
ez tiszta víz, de ha zavarossá válik, akkor
„jön a Tisza”!

Nagyhét van. Készülõdünk a húsvétra.
Esténként a templomba megyünk a szertartásokra. Elõtte vagy utána „elzarándokolunk” a Tiszához. Nagycsütörtökön este a
plébános imaórát hirdet: virrasszunk a szenvedõ, magányos Krisztussal, és szorongattatott helyzetünkben bizalommal forduljunk
mennyei Atyánkhoz. Erre a mondatra szinte mindenki egyszerre sóhajt, és természetesen együtt maradunk. Másnapra várható a
tetõzés. Vajon milyen nagypéntekünk lesz?!
A fáj da lom mal te li szer tar tás vé gén
imádkozunk a gáton dolgozókért. Utána ismét a gátra megyünk. Mindenfelé halomba
rakott homokzsák, készenlét. Polgárõrök. A
gáthoz közeledve egyre hûvösebb levegõ
csap meg és a Tisza-szag. Hiszen hatalmas
most a vízfelület és nagyon közeli. Az utcák két oldalán csörgedeznek a kis erek.
Mozgásban van bennük a víz, tehát folyamatosan van utánpótlás. Ma éjjelre várható
a tetõzés. Félelmetes az éjszaka, de valami
vonz, hogy ott legyek a közelben. Arra
gondolok, a természet erõi kiszámíthatatlanok. Ha hirtelen kitörne ott a homokzsákok
alatt, még egyszer talán nem lehetne eltömni az útját.
Nagyszombat – a remény napja. Végigbiciklizünk fiammal a város alatti gát mentén. Szinte mindenhol folyamatosan jelzik a
sötétlõ foltok a száraz talajon, hogy nehezen tartja a gát a nekifeszülõ irdatlan víztömeget! Bár centinként apad a víz szintje, a
neheze még most jön!
Nézem a víz tükrén táncoló napsugarakat, a szárnyukkal a vizet súroló csivitelõ
fecskéket, a gátszegélyt nyaldosó hullámokat. Olyan szép ez a tavaszi kép ! Hihetetlen még elképzelni is, hogy ez a békésnek
látszó vízfolyam ártani tud ! De a lábamnál
túlságosan sebesen tovairamló folyam kizökkent ábrándjaimból.
Aztán újra az ünnep körül forognak gondolataim. A nagyszombati szertartásnak része a vízszentelés. A víz a keresztényeknél
a megtisztulás és az újjászületés jelképe.
Bízom benne, hogy ez az összefogás, ami
most megnyilvánul az emberek között, sok
tekintetben átértékelést, talán újjászületést
jelent majd a jövõben. Krisztus még a halálon is úrrá lett, nekünk is tudni kell újjászületni – talán épp ennek az áradatnyi víznek
hatására!
Cso - Ma
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Magyar polgármesterek tanácskozása Dunaszerdahelyen

Gödöllõn tanulták az önkormányzatiságot
– A mostani rendezvény miként illeszkedik ebbe a sorba?
– Az önkormányzatiság fontos probléma a térségben, Szlovákiában ez ma aktuális kérdés. A nagykövetség számára ez
az egyik olyan prob lé ma, ami re na pi
szinten kell odafigyelnünk. Ha összejön
száz pol gár mes ter, az õ vé le mé nyü ket
meg kell hallgatni.
– Hogyan alakul a kapcsolat a két ország között?
– Több szin tet le het
megkülönböztetni. Az állam kö zi kap cso la tok ban
je len tõs az elõ re lé pés;
több ko ráb bi prob lé ma a
megoldás fázisába jutott –
de nagyon sok aprómunka
még hátra van. Ami az önkor mány za to kat il le ti, a
meg lé võ kap cso lat rend szer fejlesztésének stádiumában vagyunk. Szlovákiában most szabadulnak fel
azok a lehetõségek, ameBoros Miklós, Pázmány Péter és Gémesi György
Fotó: Magyar Bertalan lyek alap ján meg va ló sul A rendezvény ezúttal is Gödöllõn lesz, hat a regionális együttmûködés. Bízunk
június 28. és 30. között. Ez az év Magyar- abban, hogy lesz elõrelépés.
– Elmondhatjuk, hogy magára talált
or szá gon a tíz éves ön kor mány za ti ság
ünnepe is, a világtalálkozón neves politi- az itteni magyarság?
kusok vesznek részt, a ren dez vény hez
ön kor mány za ti szak ki ál lí tás és vá sár
kapcsolódik.
Ezt követõen helyi politikusok; Varga
József és Zakariás István az önkormányzatiság megerõsítése érdekében folytatott
tevékenységet ismertették, majd Bakta
Ist ván, a ma gyar kül ügy mi nisz té ri um
munkatársa beszélt az önkormányzatok
lehetõségeirõl a külföldi tõkebefektetésekkel kapcsolatban.
A tanácskozáson részt vett hazánk pozsonyi nagykövete, Boros Miklós is.
– Ön egy olyan országban vezeti a magyar missziót, ahol jelentõs számú magyar
népesség él. Ez milyen problémákat vet föl?
– Ez mindennapi feladat; a munka jelentõs részét teszi ki. Az államközi kapcsolatok ápolásán túl, ebben a speciális
hely zet ben nagy fi gyel met szen te lünk
annak, hogy mi történik a magyarlakta
területeken. Ez napi kapcsolattartást jelent; látogatjuk a rendezvényeket, segítséget nyújtunk a különbözõ problémák Dunaszerdahely, Városháza. Tervezte:
megoldásában.
Makovecz Imre
Fotó: Radó Gábor

Április 20-án mintegy száz szlovákiai
magyar polgármester gyûlt egybe a
Csal ló köz szí vé ben, Dunaszerda helyen. A tanácskozás résztvevõit elõször Gémesi György, a Magyar Polgármesterek Egyesületének elnöke tájékoztatta a Magyar Polgármesterek III.
Világtalálkozójának eseményeirõl.

– Én úgy érzékelem, hogy korábban is
kifejezésre tudták juttatni az érdekeiket.
Ez a hatszázezer lelket számláló közösség komolyan megszervezõdött: létezõ
érdekérvényesítõ képességrõl van szó,
mind a parlamenti képviselet, mind az
önkormányzatok, illetve a különbözõ államigazgatási posztok szintjén.
Gödöllõ és Dunaszerdahely testvérvárosi
kapcsolatokat ápol. Ennek jelentõségérõl
kér dez tük Páz mány Pé tert, Dunaszer dahely polgármesterét.
– Gödöllõ vá ros a az el sõk kö zött
volt, akik felismerték, hogy a Kárpátmedencében élõ magyarokat össze lehet
fogni a polgármestereken keresztül. A
rendszerváltás után Gödöllõ volt a színhelye azoknak a találkozóknak, ahol a
ha tá ro kon tú li ma gya rok az ön kor mányzatiságot tanulhatták. Nyugat-európai szakemberek, polgármesterek képeztek bennünket. Ekkor adódott a lehetõség, hogy a két azonos méretû város 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 pontja; Gödöllõ az oktatás, nevezetesen
a Szent István Egyetem ré vén; itt a
Csallóközben pedig a mezõgazdaság jelenti a megélhetést. Dunaszerdahely elsõként Gödöllõvel létesített testvérvárosi kap cso la tot, a gödöllõi ta lál ko zások ered mé nyez ték a to váb bi a kat
Székelyudvarhellyel, Beregszásszal és
Szabadkával. Mindössze egy testvérvárosunk van, amit nem Gödöllõnek köszönhetünk: a Bécs melletti Mödling.
– A mai tanácskozásnak mi lehet a hozadéka?
– Ez a tanácskozás Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere, a Magyar Önkor mány zat ok Szö vet sé gé nek el nö ke
kezdeményezésére jött létre. Szlovákiában ötszáztíz olyan település van, ahol a
magyarság aránya meghaladja a kilencven százalékot. Polgármestereik közül
hívtunk meg mintegy százat, úgy, hogy
minden magyarlakta térség képviselve
legyen. A gazdasági és kulturális együttmûködés lehetõségeit vitattuk meg, és
persze megbeszéltük a Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának elõkészületeit.
Radó Gábor
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A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ellenzi a központosító törekvéseket

Kinyitották a kaput a társulások és szövetségek elõtt
Az árvíz sújtotta települések megsegítése érdekében tegnap felhívásban kezdeményezte a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének Gödöllõre összehívott
közgyûlése, hogy a katasztrófától nem
érintett önkormányzatok állandó lakosonként egy forintot ajánljanak fel a védekezéshez.

A tíz éve alakult szövetség elnöke, Gémesi
György gödöllõi polgármester elmondta,
hogy a MÖSZ elismert partnere a mindenkori kormánynak és az országos önkormányzati szövetségek között vezetõ helyet
foglal el. Ma több, mint 2,5 millió polgár él
a szövetség önkormányzatainak területén.
Az önkormányzatok tevékenységének
hatékonyabb segítése érdekében vállalkozott a MÖSZ különbözõ szolgáltatásokra. A
szövetség tagjai részére szakmai segítséget

nyújtott, oktatást, továbbképzést szervezett,
konferenciákat bonyolított le. A MÖSZ
kezdeményezésére döntött úgy az Alkotmánybíróság, hogy az önkormányzatok
még mintegy ötvenmilliárd forintra jogosultak a gázközmû-vagyon privatizációs bevételébõl. Ennek a kiadása számos településen
könnyítené meg az ár- és belvíz okozta
károk mérséklését.
A közgyûlés nyilatkozata leszögezi,
hogy a MÖSZ nem konfrontációra törekszik, hanem partneri viszonyt kíván kialakítani a kormánnyal. Továbbra is alapelvnek
tekinti, hogy a modern, polgári Magyarország felépítéséhez kiemelkedõen fontos az
önkormányzatiság és az önkormányzati
rendszeren belüli érdekegyeztetés az Európai Uniós csatlakozás sarokköve lehet.
Az alapszabályt módosítva a szövetség
megnyitotta kapuit az önkormányzati társu-

Vállalkozói Fórum

Hathatós segítség lehet
Vállalkozói fórum színhelye volt a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme április 18-án. A környék vállalkozóit elõször dr. Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tájékoztatta.

– Elnök úr, milyen témák merülnek fel egy
ilyen vállalkozói fórumon?
– Öt éve tartunk ilyen fórumokat. Az a
tapasztalatunk, hogy a jelenlevõk a napirendtõl eltérõ, aktuális problémákat vetnek
fel. A mai ma gyar gaz da ság ban va la mennyi szakmának olyan kérdésekkel kell
foglalkoznia, amelyekkel kapcsolatban a
vállalkozók eligazítást várnak. A legjelentõsebb ilyen kérdés az európai uniós csatlakozás, a jogharmonizáció, a magyar vállalkozók felkészítése minderre.
– Gödöllõ és környéke milyen helyzetben
van?
– Pest megyének és ezen belül a jó közlekedéssel ellátott területeknek a rendszerváltás óta jelentõs gazdasági élénkülésben
volt részük – gondoljunk csak a zöldmezõs
beruházásokra. 1996-ban a Magyarországra irányuló külföldi beruházások húsz százaléka Pest megyét választotta. Ez a folya-

mat nem állt meg, hiszen a fõvárosban
meglevõ kapcsolatrendszer rendkívül elõnyösen használható ki az agglomerációból.
A külföldi befektetõk nagy számban keresik fel a Kamarát, hogy hol és milyen feltételekkel tudják megvalósítani az elképzelésüket.
– Gödöllõn nagy súlyt fektetnek a beszállítói programra, térségünk mintaterület
lehet az országos törekvések számára…
– A beszállítói rendszer is egy eleme annak, hogy a gazdasági élet szereplõi közül
néhányan biztos piacot találjanak. Azonban
óva intek attól, hogy mindenre a beszállítói
programtól várjuk a megoldást. A külföldi
cégek döntéseiket gyakran nem is a magyarországi leányvállalataikra bízzák; sokszor a vállalat székhelyén dõl el, hogy melyik részegység hol készüljön és hogyan
kerüljön a magyarországi üzembe. Aki be
akar kapcsolódni a beszállításba, annak
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 24–május 1.: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., Tel.: 420-243

lások és kistérségi szövetségek elõtt. Budapesti székhellyel létrehozta a MÖSZ titkárságát, amely a szövetség szakmai érdekképviseleti feladatainak elõkészítését, szervezését látja el.
A közgyûlés továbbra is kezdeményezi
az Önkormányzati Szövetségek Egyeztetõ
Fórumának létrehozását, és elkötelezett az
egységes önkormányzati érdekképviselet
megteremtése mellett.
Gémesi György a közgyûlést követõen
elmondta, a szövetség a jövõ évi állami
költségvetés elõkészítése során arra törekszik, hogy a személyi jövedelemadónak a
településekre visszaosztott hányada az idei
5 százalékról 10 százalékra emelkedjen. A
MÖSZ elfogadhatatlannak tartja a helyi
adók központosítását célzó költségvetési törekvéseket.
G. B.

ISO minõsítéssel kell rendelkeznie. A beszállító cég egy kicsit függõ helyzetbe is
kerül, hiszen amit gyárt, az egy speciális
termék részegysége. Késõbb azzal találhatja szembe magát a vállalkozó, hogy diktálják a szállítási feltételeket. Fontos a beszállítói program, hogy szerephez jussanak az
arra alkalmasak, de nem ez az egyedüli út.
– Milyen szerepet vállal mindebben az
iparkamara?
– A magyar kis- és középvállalkozói réteg legnagyobb problémája továbbra is az,
hogy tõkeszegény. A megfelelõ fedezet hiánya következtében nagyon nehézkes a hitelfelvétel, a hitelgarancia pedig tovább növeli a kamatterheket. Ha az induló tõke
rendelkezésre áll, akkor a következõ feladatokban már valóban hathatós segítséget
tudunk nyújtani. Kapcsolatban állunk az
Európai Unió országainak kamaráival, így
a vállalkozóval pontos marketingstratégiát
tudunk egyeztetni. Figyelmeztetni tudjuk,
hogy ne menjen bele olyan konkurenciaharcba, amit az adott helyzetbõl nem lehet
gyõztesként megvívni.
R. G.

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

6 • Közélet

Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 27.

MEGKÉRDEZTÜK

Platán a vadgesztenye helyén

Divat manapság a locsolkodni?
Gólya Anett:

Szerintem mindenképpen. Sok ismerõsöm
locsolt meg. Nem
csak a család ismerõsei, hanem a haverok
is. Különben egész jó
szokás.
Pesti Tünde:

Csat la koz ni tu dok a
ba rát nõm sza va i hoz,
mert szerintem a húsvéti locsolkodás egyfaj ta szó ra ko zás lá nyok nak
fi úk nak
egyaránt.
Bencze Gyuláné:

Az unokáim, gyermeke im rend sze re sen
meglocsolnak. Ünnep
ez, mer t va la mi lyen
szinten összehozza a
közeli, távoli rokonokat, ismerõsöket.

A Városháza piac felõli sarkán álló vadgesztenyefát, sajnos, elpusztította az aknázómoly.
Helyére a VÜSZI szakemberei most egy platánfát ültettek. Mivel a platán rendkívül vízigényes fafaj, a kertészek öntözõcsõvel vették körbe a kis fa gyökereit, amit a törzs mellett vezettek ki a felszínre
Fotó: Berencz Ibolya

Gyalogost gázolt a HÉV

Tóth Sándorné:

A fi am, a mun kája
miatt, sajnos nem tudott eljönni, de a többi ismerõs ter mészete sen le rót ta ezt a
húsvét hétfõi látogatását.
Hamerli Ágnes:

Az ismerõsök ter mésze 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
összejövetel.
Kiss Zsuzsanna:

A fiam és az ismerõse im, mint min den
Hús vét kor, ebben az
évben is meg lo csol tak, így biztosan nem
fogok elszáradni jövõ
ilyenkorig…
Kép és szöveg:
hacker

Szabálytalanul és figyelmetlenül, a Petõfi Sándor utca végén levõ vaskorláton átugorva
próbált a HÉV-síneken átkelni egy fiatalember Nagypénteken. A Budapest felõl érkezõ
szerelvény elgázolta a szerencsétlent, akit életveszélyes állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba; kedden még mindig válságos volt az állapota. A rendõrök, mint megtudtuk, ezentúl sûrûn ellenõrizni fogják ezt a helyet, és szigorú helyszíni bírságra
Fotó: Balázs Gusztáv
számíthat, aki itt kockáztatja az életét
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HÍREK

Árverési hirdetmény

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

Teleki Pál Egyesület
A Teleki Pál Egyesület alapszabály-módosító és tisztújító közgyûlését 2000. május
5-én, pénteken 18 órai kezdettel tartja
Gödöllõn, a Mûvelõdési Központ 12. sz.
termében. A közgyûlésre szeretettel meghívjuk és várjuk tagjainkat, valamint azokat az érdeklõdõket, akik bekapcsolódni
kí ván nak az Egye sü let mun ká já ba. Az
Egyesület Elnöksége g

NGE-majális
A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete a
ha gyo má nyok hoz hû en vár ja tag ja it a
majálison. Május 1. hétfõn, 9 óra és 15
óra között, a szokott helyünkön az Alsóparkban. g

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,
2.) 7361/3 hrsz-ú,
3.) 7369/3 hrsz-ú,
4.) 7404/4 hrsz-ú,
5.) 7404/5 hrsz-ú,

1743 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet,
1817 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
756 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
972 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet,
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
LEVÉL
Gödöllõ Város Polgármesterének
Dr. Gémesi György úrnak
Tisztelt Polgármester Úr!
A Pest Megyei Sportigazgatóság, valamint a Pest Megyei Diáksport Szövetség
nevében megköszönöm Gödöllõ városának a 2000. április 13-i nagy sikerû orszá gos me zei fu tó di ák olim pi ai dön tõ
megrendezését. Megköszönöm Polgármester úr hozzáállását; a városháza mûvelõdési és sportosztály munkatársainak,
a vá ros test ne ve lõ ta ná ra i nak és nem
utolsó sorban a GEAC atlétikai szakosztály vezetõinek munkavégzését. Úgy érzem a rendezvény az egész ország nyilvánossága elõtt méltó volt Gödöllõ Város
és Pest megye sportrendezvény-szer vezési hagyományaihoz.
Budapest, 2000. április 14.
Köszönettel és tisztelettel:
Póricska Zoltán

Pest Megyei Diáksport Szövetség, titkár
Szemes Árpád

Pest Megyei Sportigazgatóság
sportigazgató

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

Felhívás
Ér tesítjük a gödöllõi állandó lakóhellyel rendelkezõ szülõket,
hogy a város óvodáiba tör ténõ jelentkezés idõpontja
2000. május 2–13-ig naponta 8–16 óráig,
a szombati napot kivéve.
Kérem, a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai felvételének kérelmét
elsõsorban a területileg illetékes óvodába jelezzék.
Gödöllõ, 2000. április
Dr. Nánási Éva
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A nemzetet nem a kard tartja egybe, hanem az eszme

Egy templom születése
Bölcs meglátása volt Szent István királynak az, hogy a nemzeteket nem a
kard, hanem az eszme tartja egybe.
Törvényben rendelkezett, hogy templomokat kell építeni. Szüksége van a
keresztény népnek olyan helyre, ahol
megvallhatja hitét, imádhatja Istenét,
vigaszt és erõt meríthet mindennapi
megpróbáltatásaihoz; ahol megbánva
bûneit megszabadulhat azok terhétõl,
ahol találkozhat Megváltójával, Jézussal és találkozhat hívõ testvéreivel. Ez
ma éppúgy nemzeti megmaradásunk
kérdése, mint Szent István király korában a kereszténység felvétele volt.

Lehet-e, szabad-e ma tétlenül néznünk
azt a tényt, hogy Gödöllõ kelet felõli területrésze hagyományaiból, tudatából és
gyakorlataiból szinte teljesen kimaradjon
a templom? Szívszorító érzés hétrõl-hétre szembesülni azzal a ténnyel, amikor a
jelentõs létszámú településrészbõl vasárnaponként nagyon kevesen járnak templomba. Többnyire a kegytemplomot környékbeliek, zarándokok és belvárosiak
töltik meg, de sajnos a helybeliek nagy
számban hiányoznak.
Bögözy Vil mos ka pu ci nus plé bá nos
atya már a negyvenes években ezt felismerte és elhatározták a királytelepiekkel,
hogy elõbb keresztet (még ma is áll) utána pedig templomot építenek a mai gróf
Teleki Pál téren. Ha a nyájnak messze
van a vá ros szé li temp lom, a pász tor
megy a nyájhoz. Az 1950-es rendi feloszlatás keresztülhúzta számításukat.
A pász tor nak szem be kell néz nie a
problémával és a felelõsséggel, mely terheli. Ma, 2000-ben, elérkezettnek látszik
az idõ, és úgy ítéltem meg, hogy a Gondviselés rám bízta azt a nem mindennapi
feladatot, hogy „bevigyem” az Egyházközség közepébe a templomot és felkínáljam a népnek: fogadjátok el, és térjetek be, hogy a Ti szívetekbe is betérhessen Isten. Hiszem, hogy itt valóban Isten
mûvérõl van szó. Evilági eszközök által
a Gondviselés csodája valósul meg. Ezért
vásároltunk elõször egy lakóházat és átalakítottuk kápolnává. Hála Istennek, ez
mára kicsinek bizonyult. Bõvítésre gondoltunk, de sajnos 8 millió Ft lenne az
egy sze rû 100 négy zet mé te res bõ ví tés.
Ezt pedig nem tudjuk vállalni.

A tér közepén áll
az a bolt (azon a helyen, ahol a királytele pi ek Bögözy Vil mos atyával templomot sze ret tek vol na
építeni), amely 1991
óta ma gán tu laj do nú
ház. Je len leg az
Agro Unice Kft. bérli és élelmiszerüzletet üzemeltet benne.
Meg ven ni nem állt
szán dé ká ban, mi vel
kis forgalmú bolt. Az
épít mény pe dig 5
éve eladó.
A volt tulajdonos,
ka to li kus jó te võnk
hosszas megfontolás
után – bár sok vevõ
jelentkezett – engedve több szö ri ké ré sem nek, be le ment,
hogy cse re in gat lanszerzõdést kössünk,
és a bolt he lyett ne
autószalon, ne varroda, ne kocsma vagy zenés mulató stb.,
hanem kápolna legyen kialakítva a hívek
részére, ahogy annak idején az egyházközség elsõ plébánosa szerette volna. Így
egy az egyben elcseréltük ingatlanainkat.
A környékben öt élelmiszerbolt is üzemel, és a téren sem szûnik meg véglegesen az élelmiszerbolt, hanem átköltözik a
gróf Teleki Pál tér 2. sz. alá. A vásárlóknak nem kell messzire menni és a királytelepi kápolna is az eredeti helyén, volt
egyházi ingatlanon áll, ahová a keresztet
is ál lí tot ták ko ráb ban, és aho vá az új
templomot álmodták 1936-ban, az egyházközség megalakulásakor.
A Máriabesnyõi Egyházközség területe: a Sza bad ság út, Arany Já nos út,
Babati út, Õz út, Köztársaság út és Szárítópuszta által határolt terület.
A Szentírás szava jut eszembe, amikor
az Úr Jézus parancsot ad apostolainak és
eligazítást: Menjetek! (nem az, hogy üljetek be egy irodába és várjatok). Hirdessétek mindenütt, elérkezett hozzátok az
Isten országa. Ha szívesen fogadnak benneteket, maradjatok náluk, de ha elutasítják a felkínált örömhírt, még a port is

rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük.
Bízom az emberek jóindulatában, és
remélem, eljön az az idõ, amikor kicsinek bizonyul majd a kapucinus rend által
felkínált, újonnan kialakított kápolna, és
nem kell eladni az épületet világi célokra, mert a királytelepieknek nem kell az
Isten. Nagyon bízom abban, ha már a
besnyõi templomba nem is tud mindenki
errõl a területrõl a város szélére eljönni
(tá vol ság 3 km, busz költ ség és egyéb
okok miatt), legalább ide könnyebben eljutnak sokan, és minden vasárnap egyre
többen jönnek a Szentmisére.
Azt kívánom, hogy a megjelentek arcán felragyogjon az új élmény öröme:
„Uram, jó nekünk itt lennünk a te szent
hajlékodban!” Kérem az egyházközség
szán dé ká ért, Krisz tus ki rály nál Pio
atya járjon közben értünk, akinek tiszte 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 László Tamás OFM Cap.

plébános, tartományfõnök
Fotó: Magyar Bertalan
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Szepes Mária: Pöttyös Panni

Taylor, A. J. P.

Seremetyia

Bismarck
A 19. századi európai tör ténelem egyik
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge Otto von
Bismarck (1815–1898) volt, akiben az
egységes Németország megteremtõjét
ünnepelte az utókor; az I. világháború
idején mint a „vér és a vas emberét” dicsõítették, a weimari köztársaság éveiben a konzer vativizmus megtestesítõjét
tisztelték személyében, Hitler uralmának
idõszakában az önmérséklet jelképévé
vált. A szer zõ azonban nem annyira az

Pöttyös Panni és társai, Kockás Peti, Réti
Andrea, Matyi Tamás és a többiek a Bújócska patak két partján elterülõ birodalomban
élnek. Igazi birodalom
ez, sziklakerttel, beszélõ
szökõkúttal, halóvodával és min den más
szükséges dologgal. Vonat is jár benne, nem
akármilyen, hanem olyan, ami ki-kit éppen
oda visz, ahová csak menni szeretne. Ugyanegy járattal minden gyerek a maga céljához
utazhat el rajta, a Mátrába, a Balatonhoz,

Csillaghegyre vagy akár Seremetyiába.
Szepes Mária Pöttyös Panni könyvein immár
nemzedékek nõttek fel. Emlékszem például,
ahogy egy ma már középkorú, õszülõ hajú
úrnak hajdan sehogy sem sikerült kimondania a jelzõben – vagy vezetéknévben? – levõ
dupla „ty” betût. Pöttyös Pannival együtt, a
róla szóló könyvek történetein keresztül a
gyerekek ismerkedhetnek a világgal, az óvodai közösségi élet lehetõségeivel, örömeivel,
de szabályaival is. Megtudhatják, hogy barátságot a tárgyaktól is, a társaktól is akkor várhatnak, ha õk is barátságosak azokkal.
Pöttyös Panni az óvodában, Szia, Világ! Csupaszín - ezek a könyvek most újra megjelentek, Bakos V. Ági színes, mókás rajzaival.
- nád -

utókor, inkább a kor társak felõl tekint hõsé re. Ap ró lé ko san ki dol go zott por t rét
rajzol Bismarckról, aki ösztönei, megérzései nyomán emelkedett kor társai fölé.
Bp., 1999, Scolar
Gyõri János
Az Óperzsa Birodalom tündöklése
és bukása
Az Óper zsa Birodalom tör ténetét fõként
görög szer zõk (elsõsorban Hérodotosz
és Xenophón) forrásér tékû munkái nyomán rekonstruálja a tör ténetírás, ismeri
a közönség. Gyõri János könyve sajátos
szempontból, a hit és egy új vallás –

Mesefolyamok óceánja

A gazdag ember
és a szegény lány
Valahol a magas hegyek között élt egy gazdag ember. Szép nagy földje volt, amit egymagának kellett megmûvelnie, nem volt
senki, aki segítsen neki. Teljesen egyedül élt
otthonában. Folyton arra gondolt, hogy milyen jó lenne már egy család. Egyszer, egy
szép napon arra ébredt, hogy valaki azt kérdezi: – Nem tudna-e valamilyen szerény
szállást adni?
Erre kiment a gazdag ember, és egy kissé
félénk, de nagyon szép lányra lett figyel-

mes. A lány rongyokban járt, és éhesen egy
öreg lovon bandukolt házról házra, hátha ad
neki valaki munkát és szállást.
A gazdag ember azt felelte neki: – Jöjjön
be, hely van itt elég! Mikor bementek a házba, a lány tátott szájjal nézett körül.
– Hû, de szép ez a ház! – kiáltotta.
– Erre jöjjön, ez lesz a szobája! Ugye tud
fõzni, mosni, takarítani? – Tudok hát! –
mondta a lány.
A közösen töltött évek alatt egymásba
szerettek, ezért úgy döntöttek, hogy összeházasodnak. Így is lett, a szegény lány és a
gazdag ember egybekeltek. Még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Cserkuti Katalin

Petõfi Sándor Általános Iskola 4/B

Zarathustra tanai – elterjedésének megfeleltetve foglalja össze és ér tékeli a birodalom felemelkedését, virágkorát és
bukását. A szer zõ idõrendi sor rendben

Április 27–május 3, 1600

mutatja be Per zsia gazdasági, társadal-

Tarzan

mi, politikai, közigazgatási és katonai
rendszereinek kiépülését, részletesen leírja a görög-per zsa háborúk hadjáratainak célját és következményeit, majd a
ma ke dón hó dí tás idõ sza kát, egé szen
Nagy Sándor államszer vezõ tevékenységének jellemzéséig. Külön fejezetben vázolja a per zsa vallás kialakulását és „államvallássá” szer vezõdését, majd a hit
gyengülését amely a birodalom megújulá si ké pes sé gé nek el vesz té sé hez, a
kényszerû elbukáshoz vezetett.
Bp, 1999, Anno g

Amerikai rajzfilm

Április 27–május 3, 1800, 2000

Az álmosvölgy legendája
Amerikai kalandfilm, fsz.: Johnny Depp

MOZI
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MEGHÍVÓ

GATE
Live Music Pub (Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ, szerda, péntek,
szom bat 20–04-ig, pizzéria sö rö zõ
14–01-ig). Április 28., péntek: hajnalig tar tó bu li Crazy Tég lá val. Áp ri lis
29., szombat: fellép: Rudán Joe és a
Coda, va la mint a Gesarol. Hét fõn ként: bu li BanD.J.-vel, szer dán ként:
mulatság
mindenkinek
DJ
Richardsonnal. A szombati koncer tek
után zúz da D.J. At ká val. Ezen kí vül
pizzéria és sörözõ a hét minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

„Hallgassuk együtt”
Készülnek a bemutatóra

Magyar századok
prilis 19-én zártkörû fõpróba zajlott a
Á
mûvelõdési központban: Györe
Zoltán Magyar századok címû oratóriumának dallamai csendültek fel a színpadon. Az elõadás után a szerzõt
kérdeztük.
– Azért adtuk a Magyar századok címet, mert a magyar történelem korszakain vonulunk végig; egy-egy költõ jellemzõ ver sé vel kö vet ve az ese mé nye ket,
egészen a jelenkorig. Tulajdonképpen a
versek adták azt az ötletet is, hogy végig
egyetlenegy dallamot használjunk, ami
majdnem minden tételben felcsendül vala mi lyen for má ban. Ki csit egy sze rû en
fo gal maz va, egy olyan dal lam ról van
szó, ami a magyar népet jellemzi. Akármi lyen kor kö vet ke zett, ez a dal lam
mindig felülemelkedett azon, ami alatta
történt. Még egy olyan magyarul nem tudó, de mégis magyarnak mondott, kiváló
költõ, mint Janus Pannonius mûvében is
megcsendül ez a dallamfoszlány.
– 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 összetoborozni a szereplõket, hiszen minél
többen vannak, ez annál nehezebb.
Hamarosan itt a tanév vége, a vizsgaidõszak. 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

REGIONÁLIS

Gödöllõi Krónika
A helyi televízió minden pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik a kábelhálózaton. Ismétlés: kedden, 18 órakor.

Franz Schubert zongoramûveit hallgathatjuk világhírû mûvészek felvételeirõl
április 28-án pénteken 18 órakor a Chopin Zeneiskola hangversenytermében. A
mû vek rõl, elõ adó ik ról dr. Far kas Iván
tart elõadást. g

Múzeumi világnap
Május 18-a csütör tök. Ezen a napon ingyenesen látogatható a Kastély. g

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail.digitel2002.hu). Áp ri lis
27., csütör tök: HC est: Fel lép a The
Locust (USA) és a Kevorkian (CZ).
Április 28., péntek: Tilos Rádió Club.
DJ. Naga és DJ.Gondnok. Április 29.,
szombat: Galapagos-, Quimbykoncer t. Április 30., vasárnap:
Mover t Par ty. Fel lép a Dawncore, a
Bandanas, a Burning Inside és a Very
Bad Things. Május 1., hétfõ: HC-buli:
Reach The Sky- (USA), Newbornkoncer t. Ezenkívül a Trafo mindennap
hajnali két óráig tar t nyitva. g

Mûvelõdési központ
Április 29., 19 óra: J. S. Bach: H-moll
mi se. Az Orfeo Ka ma ra ze ne kar és a
Purcell Kó rus hang ver se nye ko ra be li
hangszereken. A kórus szólistái: Kiss
Noémi, Pintér Ágnes – szoprán; Bárány
Péter – kontratenor; Drucker Péter – tenor; Benkõ Pál – basszus. Ve zé nyel:
Vashegyi György. Belépõdíj: 600 és 400
Ft. g
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Földrészünk egyik legvonzóbb állata: a vidra

Vízen és szárazon
A vidra a menyétfélék családjába tarto zik. Iz land ki vé te lé vel va la mi kor
egész Európában honos volt, mára
azonban számos területrõl eltûnt. Értékes prémjét eleink is nagy becsben
tartották. A hazai folyamszabályozások után, a régi vízi világ eltûnésével
persze a vidraállomány is csökkent.
Nem alkalmasak számára a mesterséges medrû vizek, melyek meredek,
vagy éppen beton partján nem tud kijönni. Elvándorol a növényzet hiánya
mi att is, a gyors és erõs sod rást
ugyancsak nem kedveli. Nem tûri a
horgászok és turisták okozta zavarást
sem. Otthagyja a szennyezett vizeket
is, már csak azért is, mert a vegyszerek tönkreteszik a bundáját.

Mindennek ellenére – a védelemnek köszönhetõen – az utóbbi idõben hazai állománya megerõsödött. Számos kisebb-nagyobb vízfolyás és tó mentén található
meg; sajnos idõnként a mûutakon is lehet
elütött vidrát látni.
Testének felépítése a vízi életmódhoz
alkalmazkodott: lábai úszóhártyásak, törzse hen ge res, fe je la pos. Jel leg ze tes a
vaskos tövû, fokozatosan elvékonyodó
farka. A vidrának saját területe van, ennek át mé rõ je tíz ki lo mé ter, vagy akár
több is lehet. A vízben hihetetlen ügyesség re, fordulékonyságra ké pes. Akár
négy percig is képes a víz alatt maradni,

azon ban ál ta lá ban egy perc
után a felszínre jön. Egy alábukással négyszáz métert is
megtehet a víz alatt. Tápláléka nagyrészt kisebb és közepes mé re tû ha lak ból áll, de
el fog hat ja a pézs ma poc kot,
récéket, szárcsát, néha pedig
békákkal, rovarokkal is él.
A vidrák nem alszanak téli
ál mot, erõs fa gyok ide jén
azonban igyekeznek keveset
mozogni. Tanyájukat általában vízparti fák gyökerei között ütik fel. A ma guk ás ta
kotorék bejárata rendszerint a
víz alatt van, és szellõzõkürtõ
vezet belõle a felszínre. Az is
megesik, hogy vízközeli borzvárba költöznek be. A vidrák olykor vándorútra
kelnek – leginkább a fiatalok, hiszen saját területet kell találniuk. Ilyenkor felbukkanhatnak a vizektõl távolabb is, illetve a vízfolyásokat követve lakott területen is megjelenhetnek.
Szaporodása az év bármely szakában
lehetséges, de tél végén, tavasz elején a
leggyakoribb a párzás. Ilyenkor a hím
hosszabb ideig a nõsténnyel marad. A
vemhesség két hónapos, a kölykök száma egy és öt között változhat, de általában kettõ születik. Szemük egy hónapos
kor után nyílik ki és mintegy tíz hétig
szopnak. A vízbe csak ezután merészked-

nek, ahol anyjuk nagy figyelemmel tanítgatja a fiatalokat.
Egy régi ismeretterjesztõ mû, az egyköte tes Ál la tok vi lá ga – más né ven Kis
Brehm – érzékletesen írja le a vidra jellemzõ tulajdonságait: „Földrészünk legérdekesebb és legvonzóbb állatai közé tartozik. A
szárazföldön is hamarosan észrevesszük,
hogy vízi állat. Járása rövid lábai miatt kígyószerûen kúszó, de azért nem lassú. Havon vagy jé gen sok szor meg le he tõs
messzire csúszkál, ilyenkor széles fejét lehorgasztja, hátát csak kevéssé görbíti fel és
így siklik elõre. De egyáltalán nem ügyetlen, sõt hajlékonyságát a szárazföldön is
beigazolja. Testét hihetetlen könnyedséggel
forgatja és minden nehézség nélkül
hátsó lábára áll, perceket tölt el ebben a helyzetben és anélkül, hogy
egyensúlyát elvesztené, elõre vagy
oldalt hajlik és hátrafordul. Nagyobb
szükség esetén meglehetõsen éles
karmaival a fára is felmászik. (…)
Násza rendesen február végére vagy
március kezdetére esik. A hím és a
nõs tény hosszú füttyel hí vo gat ja
egymást és mikor összekerülnek,
kedves játékba fognak.”
A vidrát arányos termete, ügyes
mozgása és játékos természete valóban igen vonzóvá teszi. Többnyire éjszaka mozog, de világosban is látható; olykor szívesen napozik is. Nagy élmény megpillantani vízen és szárazon egyaránt.
Radó Gábor
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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 Szinkron XXI. Építõipari és Szolgáltató Bt. azonnali kezdéssel kõmûveseket, kõmûves brigádokat
és segédmunkásokat felvesz, Gödöllõ és környéke
munkahelyekre. Tel.: (30) 2039-604.
g „Kis okos” In for má ci ós és Rek lám ki ad vány
gödöllõi irodájába, dolgozni szeretõ hirdetésszer vezõket keresünk fõ állásba. Fizetés, megegyezés
szerint. Tel.: 418-023, vagy 422-583.
g Új szakmát keresõk figyelmébe! Intézetünk pénzügyi és befektetési szakembereket képez ki. Sikeres
vizsga esetén tandíjmentességet és munkalehetõséget biztosítunk. Aktív minimum érettségizettek hívását várjuk. Tel.: (30) 213-2628.
g Fodrászt keresek gödöllõi munkahelyre (vendégkör van). Tel.: (30) 9965-066.
g Konyhalányt, pincért és pincér tanulót felveszünk
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:
gyakorlattal rendelkezõ méret felvevõt, kaptafa felmérõt, felsõrész készítõt és kézi alja munkást (az
utóbbi kettõ bedolgozó is lehet). Tel.: (1) 407-2026,
vagy (1) 407-1796.
g Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõr zõ állomás mérlegképes végzettséggel, költségvetési gyakorlattal rendelkezõ könyvelõt keres.
Illetmény a köztisztviselõi tör vény szerint. Tel.: 420611. Érd.: Ádám Ödönné, gazdasági vezetõnél.
g Fémépi Kft., jó kereseti lehetõséggel, vasszerkezeti lakatosokat keres, gödöllõi mûhelybe: 1 fõ csoportvezetõt (aki fizikai munkát is végez), 4 fõ szerkezeti lakatost, 2 fõ villanyhegesztõt. Külsõ szerelésre (belföldre és külföldre): 1 fõ vezetõszerelõt
(aki fizikai munkát is végez), 3 fõ szerkezeti lakatost. Tel.: (20) 9343-300
g Gya kor lat tal ren del ke zõ vi rág bol ti el adót fel ve szünk gödöllõi munkahelyre.
Tel: 411 857.
g Gödöllõi étterembe konyhai munkára nõi alkalmazottat felveszünk. Tel: 06 (20) 9 437 474
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Ingatlan
Gödöllõn keresek 2 szobás, gázkonvektoros lakást 3. emeletig, azonnali készpénzes fizetéssel.
Tel.: (57) 402-466; (30) 2065-211.
g Eladó Gödöllõ kertvárosában, 200 nöl telken, 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. közvetítõi jutalék! Gödöllõn a 3-as
fõút 31-es km-nél, 105 nm-es üzlet, 1543 nm-es
telekkel sürgõsen eladó! Autószalonnak ideális. Tel.:
(20) 9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn 1 szobás lakás, teljesen felújítva eladó.
Tel.: 415-299.
g Eladó Gödöllõn a Semmelweis u-ban (Er zsébet
parknál), két család részére alkalmas családi ház.
Tel.: 411-279.
g Eladó Gödöllõ külterületén, Szárítópusztán 804
nm-es telek (zártkert). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415078.
g A valkói horgásztónál 200 nöl területû, félig bekerített zártker ti ingatlan eladó. Víz, villany az utcában.
Tel.: 419-385.
g Gödöllõn, 520 nm teleken lévõ, 56 nm felújítandó
ház eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn a Hunyadi úton, 593 nm építési telek eladó. Ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Keresek Gödöllõn eladó ker tes, közepes családi
házat saját részre. (Besnyõ és Fenyves kizár va.)
Tel.: 411-984.
g Gödöllõn, 4,8 millió Ft készpénzért lakást vennék,
sürgõsen! Tel.: (1) 407-3101.
g 2 szobás családi ház, telekkel a Röges u-ban eladó. Tel.: 418-542.
g Azon na li kész pénz fi ze tés sel ve võt ke re sek
gödöllõi, Kazinczy körúti, 2 szobás, konvektoros lakásomra. Ár: 6 millió 600 ezer Ft. Tel.: 420-695,
vagy (20) 330-6648.
g Budapesti, VII. kerületi, 1,5 szobás lakást, hasonló gödöllõire cserélnék. Tel.: 422-489.
g 2 szobás, teljesen felújított lakás eladó a Kossuth
Lajos u-ban, téglaépületben, a III. emeleten. Iá.: 8
millió Ft. Tel.: 411-494, vagy (30) 984-1352.
g Gödöllõn eladó 200 nöl-es telken, felújított, összkomfor 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.
Alatta levõ utcában, közmû van. Tel.: (30) 9846546.
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 +
3 félszobás, 82 nm-es, konyhás, étkezõs, telefonos, kábeltévés lakás eladó. Iá.: 146 ezer Ft/nm.
Tel.: 412-275.
g Eladó a Kazinczy körúton, 2 szobás, 64 nm-es,
felújított lakás, azonnali beköltözéssel. Iá.: 7,3 millió
Ft. Tel.: 411-395.
g Gödöllõn 776 nm-es telken, 4 szobás, 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 fel öl a leg el sõ ut cá ban, 196 nm összalapterületû, 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 Eladó 59 nm-es, fsz-i lakás a Kazinczy körúton.
Alkalmas rendelõ, iroda kialakítására is. Telefon,
g

vízóra, kábeltévé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 411084 (du. 17-21 óra között).
g Eladó Gödöllõn, a Fácán soron, frekventált helyen, 120 nm alapterületû, 3 szobás családi ház.
Iá.: 16 millió Ft. Tel.: (20) 9362-386.
g 64 nm-es, gázkonvektoros lakás eladó. Ár: 7,5
millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316.
g Városközponthoz közel, 500 nm telken, 1 + 2
félszobás házrész eladó. Ár: 6,9 millió Ft. Lipcsey
Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316.
g Építési telkeket keresünk megvételre. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Õz utcában galériás, nappali + 3 szobás ház,
dupla garázzsal eladó. Ár: 15 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn 150 nöl telken, ‘85-ben épült, nappali
+ 3 szobás ház eladó. Ár: 13 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Hegy u-ban 90 százalékban kész, 120
nm-es ház eladó, vagy ér tékegyeztetéssel 2,5 szobás, konvektoros lakásra elcserélendõ. Tel.: (este)
416-342.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám
alatt, egy 65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Iá.: 7 millió 850
ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Gödöllõn a kertvárosban, 620 nm telken, kétszintes, 160 nm-es, kétgenerációs családi ház (tetõtér
beépíthetõ, garázs két autó részére, telefonnal, ipari
árammal), eladó. Tel.: 415-768.
g A dányi tó köz vet len part ján, be ke rí tett tel ken,
kétszintes (kõ - fa) nyaraló eladó. (Ásott kút, házi
vízellátó, garázs, terasz.) Iá.: 1,7 millió Ft. Tel.: 415073.
g Gödöllõ - Öreghegyen, panorámás erdei kör nyezetben, felújításra szoruló, 2 szintes téglaház eladó.
(víz, villany megoldható.) Iá.: 5,3 millió Ft. Tel.:
484-028.
g Gödöllõn eladó a Valkói út mellett, 918 nm-es telek. Minden közmû a telek elõtt, az utcában. Zárt
kert, 3 százalékos beépítettség lehetséges most.
Szép környezet, jó közlekedés. Iá.: 2 millió 300 ezer
Ft. Tel.: 421-011.
g Gödöllõn közmûves utcában, építési telkek és faházas ingatlanok eladók. Tel.: 421-101.
g Szadán, a Margita u. 24. sz. alatt eladó szép fekvésû, megosztható, gyümölcsfákkal, szõlõvel beültetett, 1850 nm-es telek. Rajta, öreg parasztházban
villany, telefon, az udvarban ásott kút van. Víz, gáz
az utcában. Tel.: (18 óra után) 413-655.
g Mogyoródon 92 nm lapterületû, összkomfor tos,
három szintes, 3 szoba + nappalis, családi ház eladó. Iá.: 16 millió 500 ezer Ft. (A szuterén üzlethelyiségnek kialakítható.) Tel.: 441-079 (este), vagy
(20) 9729-237 (egész nap).
g Gödöllõn a HÉV-hez közel, tégla épületben, 2 szobás, parkettás, erkélyes, egyedi vízórás, kábeltévés,
telefonos, gázkonvektoros lakás, pincerésszel, sürgõsen eladó. Iá.: 6,5 millió Ft. Tel.: 418-660 (este).
g Csongrádon lévõ családi házam eladom, vagy elcserélem, gödöllõi ker tes házra. Iá.: 11,5 millió Ft.
Tel.: (63) 484-432.
g Gödöllõn az Er zsébet park közelében, két család
részére is alkalmas, összkomfor tos családi ház eladó. Felújításra szorul! Iá.: 10,5 millió Ft. Tel.: 418660 (este).
g Gödöllõn a kertvárosban családi ház külön bejáratú, emeleti lakása, 3 + fél szoba, étkezõs eladó.
Tel.: (20) 9785-501.
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A Radnóti utcában 2 szobás, komfort nélküli, felújítandó ház, 519 nm telken eladó. Közmûvek a ház
elõtt. Tel.: 422-453.
g Al kony ut cá ban négy la ká sos tár sas ház ban, I.
emeleti, 87 nm-es, gázfûtéses lakás, 40 nm-es beépíthetõ tetõtérrel, garázzsal eladó. Tel.: 422-453.
g Aszódon ‘85-ben épült, 120 nm-es ház, beépíthetõ tetõtérrel, 640 nm-es csatornázott telken eladó. Tel.: 422-453.
g Aszódon, lakótelep melletti, bejáratott vendégkörrel rendelkezõ élelmiszerüzlet, mely lakóháznak is
átalakítható, 300 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g A Szt. Gellért utcában, ‘92-ben épült, igényes kialakítású, 4 szobás, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, 2
ga rá zsos ház, igé nyes be ren de zé si tár gyak kal
együtt eladó. Tel.: 422-453.
g A Szt. János utcában, 50 nm-es, parkettás, gázfûtéses, IV. emeleti lakás eladó. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton, 210 nöl építési telek, kis faházzal eladó. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton 110 nm-es, 5 szobás, 2 garázsos ház, 150 nöl telken eladó. Tel.: 422-453.
g Eladó Szadán, a Tábor nok u-ban, 2 szintes, 48
nm-es, tégla épület, 1004 nm-es telken. Iá.: 5,8
millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn, a Blahai részen, 200 nöl-es bekerített építési telek, fúrt kúttal. Iá.: 5,5 millió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Szilasligeten, 360 nöl-es, 30 m széles telken, 2 szobás, hangulatos családi ház. Iá.: 7,6 millió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn, az Er zsébet körúton, 2 szobás,
jó állapotban lévõ öröklakás. Iá.: 6,5 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban, 1 + 2
félszobás, magasföldszinti lakás. Iá.: 7,3 millió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 +
3 félszobás, 82 nm-es, telefonos, kábeltévés lakás
eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: 412-275.
g

Albérlet
g 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 májusban nyíló, igényes fodrászüzletbe
kozmetikusnak, mûkör mösnek, manikûrösnek és
masszõr nek üzletrész kiadó. Tel.: 422-812, vagy
(60) 343-032.
g János u. 25 szám alatt garázs kiadó. Tel.: 416809.
g Gödöllõ központjában igényes, 67 nm-es, bútorozatlan bérlemény, irodának, lakásnak, hosszú távra kiadó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõn családi ház földszintje, 2 szoba összkomfort kiadó. Tel.: 421-383.

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.

g

Szolgáltatás
Csopor tos gyógytestnevelés 2000. január 10-tõl
Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel,
felnõtteknek tar tásjavító tor na, gyerekeknek csopor tos gyógytestnevelés. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál (30) 9026-614, és Petróczi Zsuzsanna
gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980as telefonszámon.
g Gyógytor na, gyógymasszázs (magánrendelés keretében). Gödöllõ, SZTK 2-es rendelõintézet földszinti 20-as szoba. Bejelentkezés: 414-068 vagy
(20) 9511-138.
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lomtalanítás, terítés, távolsági fuvarok 12 tonnáig.
(szombat, vasárnap is!) Tel.: 430-206.
g Új var rómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elérhetõ áron. Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 812 óráig. Tel.: 419-392 (18 óra után).
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) 311-1400.
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.
g Gyer mekfelügyeletet vállalok. Gödöllõ, Batthyány
L. u. 43.
g

Adás-vétel
g Eladó: három részes könyvespolc, 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) eladó. Megtekinthetõ: Gödöllõ,
Röges u. 115. Tel.: 465-417.
g Eladó A 0 Reiss rajztábla, rajzgéppel, valamint 2
db ön tött vas für dõ kád (bon tott). Tel.: 415-544,
vagy (30) 9622-452.
g Eladó páncéltõkés osztrák zongora. Tel.: 415-528
(16 óra után).
g Nagyon for más, 2 m-es szobafenyõ eladó. Iá.:
15 ezer Ft. Tel.: 417-193.
g Eladó fa, magasított gyerekágy, csúszdával, alatta kuckóval. (190x90) Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (30)
9440-984.
g 10 m-es szállítószalag eladó. Tel.: 421-271 (este), vagy (20) 3329-686.
g Hagyma, krumpli (vetõ is) eladó. Tel.: 430-413.
Cím: Gödöllõ, Béri Balogh Á. u. 36.
g Magángyûjtõ keres: régi képeslapokat, papírpén-

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.

zeket, postatiszta bélyeggyûjteményt. Tel.: (1) 4057330, vagy (1) 409-4628.
g Eladó Bonanza fa étkezõbútor, szétnyitható asztallal, 6 székkel, valamint mászókával, mérleghintával kombinált gyerekhinta. Tel.: 422-281.
g Kétszemélyes ágynemûtar tós kanapé, két fotellal
és két puffal eladó. Tel.: 414-652.
g Glória típusú szekrénysor, fekete színben eladó.
Iá.: 70 ezer Ft. Ugyanitt 2 db felnõtt heverõ és 1 db
gyermek heverõ eladó. Tel.: 422-418.
g Bontott nagyméretû ablakok 200x86 méretû, alul
nyíló, felül bukó, tokkal együtt, 50 ezer Ft/db áron,
sürgõsen eladó. Iá.: 238 ezer Ft. Tel.: (30) 9053898.
Jármû-alkatrész
g Készpénzes gépkocsivásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk használt gépjár mûveket. Házhoz megyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
g Simson SR-50-B típusú robogó, újszerû állapotban eladó. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.: 419-385.
g Lada 2107, ‘83-as évjáratú, Belgiumban gyár tott,
friss mûszakival, zöldkár tyával, áramtalanítóval, vonóhoroggal, tetõcsomagtar tóval, rádiós magnóval
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.: 170 ezer Ft. Tel.:
422-841.
g 2107-es Lada eladó. Fehér, 1,5 év mûszaki vizsga, 1991-es évjárat, kitûnõ mûszaki állapot. Iá.:
440 ezer Ft. Tel.: (30) 999-3712.
g Suzuki Swift 1,3 piros, 7 éves, friss mûszakival,
új akkumulátorral, vonóhoroggal, 13.500 km-rel, újszerû állapotban, és egy kombi méretû tetõcsomagtar tó eladó. Tel.: 421-842.
g Renault 5 Super, 1989-es, megkímélt állapotban,
eladó. Mûszaki: 2000. októberig. Színe fehér, extrák: központi zár, színes üveg. Irányár: 550 ezer Ft.
Tel.: 412-778.
g BMW 316 1.8-as, 1982-es évjárat, 2001. II. hóig
mûszakival, vonóhorog, alufelni, új gumik, stb., sürgõsen eladó. Iá.: 238 ezer Ft. Tel.: (309 9053-898.
g Ford Escort 1,4i 1989-es, 3 ajtós, központi záras, ABS-el, megkímélt áron eladó. Mûszaki: 2001.
12. hó. Iá.: 685 ezer Ft. Tel.: (30) 9196-394, vagy
411-919 (17 óra után).
g Eladó ‘92-es Lada Niva 1,6-os, 5 sebességes, piros színû, jó állapotban lévõ, rendezett papírokkal,
idõs ember tõl. Tel.: (20) 9455-711.

Oktatás
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Intenzív angol, német, francia, spanyol, magyar
nyelvtanfolyamok indulnak 2000. június 13,- szeptember 30-a között. A kur zusokra, valamint az angol Trinity (TCL) nyelvvizsgákra beiratkozás május
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, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.I. a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által „Minõsített
és ajánlott” nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak egyike!
Egyéb
g Magánéleti, szerelmi gondjaira lelki tanácsadás.
Ha a jövõjére kíváncsi, tarot-kártyából megjósolom.
Tel: 412-147.
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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 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

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/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés felvétele az
újságba és a weboldalra a

30/2011-961-es
telefonon
A Gödöllõi Királyi Kastély KHT
felvételre keres a Kastély
kivitelezési munkáihoz

mûszaki ellenõrt.
Feltételek: minimum építési technikusi végzettség,
nagy szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: Ybl Miklós fõiskolai
végzettség, vagy mûemléki jártasság.
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal és bizonyítványokkal,
Bakonyiné Schubert Évánál.
Tel.: 422-075
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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.
Tel.: 470-028, 470-029

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

– 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
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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.

Szeretettel várják
Önt és barátait a
LOKÁLPATRIÓTA KLUB
tagjai

CIB

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
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Labdarúgás

Atlétika
Má jus el se jén fu tó ver senyt ren dez a
Török Ignác Gimnázium DSE az Alsópark ban. Ne vez ni a Vi lág fá nál le het 9
órától. A gyülekezõ és a rajthely ugyanott található. A három kilométeres távnak 10 órakor vágnak neki a futók. Az
út vo nal: Mû ve lõ dé si Köz pont–Cser készszobor–Zeneiskola–Ady Endre sétány–Vas út ál lo más–Pa lo ta ker t–Bú tor áruház–Alsópark. Díjazás korosztályonként: 14 év alatt, 14–18 év között, 18
év felett külön fiú-lány kategóriában. Az
elsõ három helyezett ér met és ajándékot kap. A versenyen mindenki a saját
felelõsségére indulhat.

Fél tucattal „hangolt” a GLC
Tiszafüred–Gödöllõi LC 0:6 (0:2)
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

Vívás
A Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Club Architekton Vívószakosztálya, a Pest Megyei Vívószövetség, a Gödöllõi Reformá tus Lí ce um és a Gödöllõi Bocs kai
SE 2000. április 29–30-án megrendezi
a X. Benkõ Tibor Emlékversenyt. A Refor má tus Lí ce um tor na csar no ká ban
29-én 9.30-tól a serdülõ fiú, 10.30-tól
a serdülõ leány kard magyar bajnokság
egyéni számaiban mérik össze erejüket
a leg job bak. Dél után ket tõ kor fel nõtt
kard egyéni verseny kezdõdik. Másnap
10 órakor a serdülõ csapatversenyekkel folytatódnak a küzdelmek, 14 órakor pe dig újonc fiú kar do zók lép nek
pástra.

Utcai kosárlabda
Ebben az évben negyedik alkalommal
rendezik meg a Pest Megyei Utcai Kosár lab da Baj nok sá got, me lyet a Pest
Megyei Sportigazgatóság, a Kosárlabda Szö vet ség, a Di ák spor t Szö vet ség
és a rendezõ városok közösen szer veznek. A bajnokság fordulóinak idõpontjai: május 1. Vác, május 6. Nagykõrös,
május 27. Gödöllõ, május 28. Monor,
jú ni us 3. Szent end re, jú ni us 17.
Százhalombatta. A hat forduló alapján
legtöbb pontot elérõ csapatok elnyerik
Pest Megye Utcai Kosárlabda Bajnoka
címet. A pontszámítás fordulónként: I.
hely 5 pont, II. hely 3 pont, III. hely 2
pont, részvételért 1 pont. A bajnokságra az alábbi korcsoportokban lehet nevezni: Fér fi 1. kcs. 1985. 05. 31. után
születettek. Fér fi 2. kcs. 1983. 05. 31.
után születettek. Fér fi 3. kcs. 1981. 05.
Folytatás a 21. oldalon

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
mérkõzés
Gödöllõi LC–Isaszeg 6:0 (4:0)
Gólszerzõ: Orbán (3), Bántovits, Ocskay,
Bartók

Amirõl a felnõttek még legfeljebb álmodhatnak, az a serdülõknél már a valóság: sípokkal, kereplõkkel felszerelt lelkes szurkolótábor biztatja õket. Igaz, meg
is szolgálják a bizalmat, hiszen ezúttal is
6:0 arányban gyõzték le az Isaszeg gárdáját, és ezzel hazai pályán már egy éve veretlenek Varga András fiai. Remélhetõleg
a sorozat az utolsó itthoni mérkõzésen, a
má jus ha to di kai rang adón sem sza kad
meg, ami kor a baj nok ság ban ve ze tõ
Hévízgyörköt látják vendégül.
Míg a fiatalok sorra aratják a gyõzelmeket, addig a nagyok tavaszi szereplése
eddig némileg elmarad a várakozástól. A
Gödöllõi LC vezetõi úgy érezték, ebben
nagy szerepe van annak is, hogy a Ceglédrõl kettõs igazolással érkezett Kiss József és Kecskeméti József nem azt nyújtja, ami az elõzetes megbeszélések alapján
elvárható. Emiatt Varjú László elnök közölte a ceglédi klub elsõ emberével, hogy
a továbbiakban rájuk nem tart igényt. A
vezetõtárs erre válaszul visszarendelte
Vidakovicsot és Kirit. Mivel ezzel a még

ifjúsági korú Lovas Dániel személyében
egyet len ka pus ma radt Gödöllõn, az
egyesület irányítói visszahívták Kovács
Róbertet, aki az elsõ tavaszi összecsapás
elõtt viharos körülmények között távozott
a klubtól. Kovács nem akarta cserbenhagyni társait, inkább korábbi elhatározásán vál toz ta tott, és még is vissza tért a
Táncsics Mihály útra. Most pedig már
egyet akar mindenki: beszéljenek a szavak helyett a tettek.
Egyéb, a ceglédiekhez nem kapcsolódó
változások is történtek a kezdõcsapatban
az Újszász el le ni hez ké pest: míg
Labanics a keretbõl is kimaradt és Kiss
Zoltán is a kispadra került, addig a legutóbbi összecsapáson beállítása után jól
játszó Berta kezdett, és három meccs szünet után visszakerült a csapatba a másik
szélsõ, Varga is. Kis túlzással azt mondhatnánk, az elõzmények érdekesebbek
voltak, mint maga a mérkõzés. Ott ugyanis csak az lehetett a kérdéses, hogy hány
góllal sikerül gyõznie Króneréknek.
Városunk csapata ugyan az elsõ perctõl
többet birtokolta a labdát, mint a tiszafürdei
fiatalok, a vezetés megszerzésére mégis
majd félórát kellett várni: ekkor Kálmán indításából a tizenhatoson belül egyedül hagyott Vízler talált a hálóba. Ezt aztán gyorsan követte a második találat: Wendler bal
oldali szabadrúgására Kerecsényi érkezett
középen, és növelte az elõnyt. Az elmúlt
héten elsõ NB III-as bajnoki mérkõzését
játszó védõ tehát második meccsén megszerezte elsõ bajnoki gólját is.
Szünet után elõbb az újszászi formáját
átmentõ, nagyon agilis Berta passzából
Barna szerzett újabb gólt, majd Wendler
25 m-es szabadrúgásával szemben bizonyult tehetetlennek a hazai hálóõr. És a
gólgyártásnak ezzel még nem volt vége,
hiszen a csereként beállt Kiss Zoltán kétszer is eredményes volt. A mérkõzésen
debütált Kovács Miklósnak tehát megadatott az az öröm, hogy gyõztes meccsen
mutatkozhatott be. A csapatnak és szurkolóinak pedig az, hogy 6:0-s gyõzelmével a
GLC megtartotta a helyét a dobogón.
A hétvégén azonban sokkal nehezebb
dolguk elsz Króneréknak, hiszen az elsõ
helyen álló Karcagot látják vendégül (április 30., vasárnap, 13.30: ifjúsági; 15.30
felnõtt).
Tóth Márta
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HÍREK

Teremlabdarúgás

Gödöllõi KFC: a szív diadala
Gödöllõi KFC–Kispesti AC 5:4 (2:2)
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 100 nézõ. Vezette: Puskás, Száva (Sütõ)
GKFC: Bangó–Aszódi, Markóczy, Bartalis,
Ivanovics. Csere: Kelenvölgyi, Tóth M.,
Kovács M., Kerecsényi, Gémesi. Játékosedzõ: Ivanovics Károly. Kiállítva: Markóczy (37. p.). Gólszerzõ: Bartalis 2, 2. és
19 p.), Gémesi (23. p.), Aszódi (32. p.),
Ivanovics (39. p.)
Jók: Bangó, Bartalis, Aszódi, Ivanovics.

A két héttel korábban, hazai kör nye zetben elsõ bajnoki gyõzelmét arató
Gödöllõi KFC az idény egyik legfontosabb 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 Bar talis 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 tartott 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 labdával Gémesi cselezte ki ellenfelét,
majd magabiztosan lõtt a kapuba.
Sajnos azonban a folytatásban is másolta az elsõ félidõ koreográfiáját városunk
csapata: védekezési hibáik miatt gyors
egymásutánban két gólt kaptak. Elúszni

Szenior futball

Kiütéses gyõzelem
GLC Öreg fi úk–Er dõ ker tes Öreg fi úk
13:3. GLC: Boda–Bánhegyi, Rab P., Tamás, Kelemen, Szabad, Sztriskó, Gémesi–Bankó, Varga, Rácz.
Cserék: Vörös, Kerepeczki, Pataki
Góllövõk: Bankó (6), Kerepeczki (2),
Gémesi (1), Sztriskó (1), Rácz (1), Vörös
(1), Varga (1)

Folytatás a 20. oldalról

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 emberhátrányban 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 fáradozunk, hogy népszerûsítsük, meg szerettessük a teremlabdarúgást a gödöllõi 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 polgárai õk a városnak?”
Következõ mérkõzés: 2000. május 1.,
19 óra, Egyetemi sportcsarnok: Trident
FC–FOVA EX.
Martha

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

31. után születettek. Fér fi 4. kcs. nyílt
kor cso por t, nincs kor ha tár. Fér fi 5.
kcs. 1970. 05. 31. elõtt születettek. Nõi
1. kcs. 1985. 05. 31. után születettek.
Nõi 2. kcs. 1981. 05. 31. után születettek. Nõi 3. kcs. nyílt korcsoport, nincs
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
három mérkõzést játszik. Nem kötelezõ
mind egyik for du ló ban in dul ni. A baj nokságra benevezett csapatok minden
forduló elõtt 48 órával kötelesek telefonon vagy személyesen jelezni indulási
szándékukat a városi szer vezõbizottságon. Vá ros há za II. e. 224. szo ba,
Pánker Lász ló, Sza bó Ta más (hét fõ–péntek 8–16 óra között) tel.: 420411/140 mel lék. A ne ve zé si díj 6000
Ft, ezért minden csapat négy pólót kap,
és részt vehet a hat fordulóban. A nevezési lapon olvashatók a nevezéssel, a
játékszabályokkal és a díjazással kapcso 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
megadott irodán. A bajnokságban legtöbb csapatot indító két város 5-5 mobil palánkot kap a Pest Megyei Sportigazgatóságtól.

Margita 344,2
Terepkerékpáros teljesítménytúra
Idõ pont: 2000. áp ri lis 30. Út vo nal:
Gödöllõ (Vá ros há za); Antalhegy
(Babati út, Antalhegyi út); Incsõ (Te metõ út); Babatpuszta (Istálló Kastély);
Antalhegy (Babati út – Antalhegyi út);
Margita (ki lá tó); Babatpuszta (Is tál ló
Kas tély); Antalhegy (Babati út
Antalhegyi út); Incsõ (lõ tér); Szá rí tó puszta. (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 alattiak 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. Bukó si sak hasz ná la ta aján lott. Ren de zõ:
Margita 344,2 Tu risz ti kai és Spor t
Egyesület. Érdeklõdni lehet: Pálffy Tibor 28/421737. g
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Kosárlabda

A legjobb négy között
a GEAC két csapata
efejezõdtek a küzdelmek a Pest
megyei kosárlabda-bajnokság felnõtt
férfi „A” csoportjában. A legjobb 12
csapat között két gödöllõi együttes szerepelt, a GEAC elsõ és második csapata. A
GEAC I-ben az egyetemisták, a GEAC IIben 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-harmadik helyéhez volt elég. A rájátszásban
az elsõ nyolc helyezett a bajnoki címért, az
utolsó négy pedig az „A” csoportban maradásért játszik tovább.

B

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 RúzsMolnár kiváló irányítása mellett a
Kelemen–Liktor–Jobbágy trió gondoskodott a kosárözönrõl.
A fiatalok egy 12:0-s szakasszal

Digitel 1/2

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 GEACnak 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 jobban bírták erõvel és megérdemelten
nyertek 73:59-re.
A GEAC második csapata nagyon
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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

TOPÁZ HÁZ

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 felzárkózásért, és a tizenötödik percben már
27:28 volt az állás. A félidõben négy
ponttal vezettek a vendégek.

tkama
Zálog kenés
k
csö

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

-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

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra

tkama
Zálog kenés
k
csö

Újdonság március 1-tõl: Szabad felhasználású kölcsön folyósítása
tehermentes ingatlan megléte esetén.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

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 sikerült a GEAC-nak öt ponttal elhúznia.
Géczi Gábor irányításával, Sasváry József
ponterõs játékával (35) a harmincadik percben már tíz ponttal vezetett a gödöllõi
együttes. A Monor megpróbált
felzárkózni, de ez annak ellenére sem sikerült, hogy öt gödöllõi játékost is kipontoztak a bírók. Monor-GEAC II. 78:87.

vendég együttes pedig mindent beleadott,
és az utolsó percben dobott három kosárral 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 22:6os rohanás elsõsorban a kiválóan dobó
Harmatnak volt köszönhetõ, aki öt triplát
hintett a GEAC kosarába.
Az utolsó hat percben a gödöllõi csapatnak hatpontos hátrányt kellett ledolgoznia.
Ekkor Kriszt és Ferwagner kosarainak
köszönhetõen sikerült fordítani, és rendkívüli 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
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REJTVÉNY

Pilinszky János versének két sorát idézzük:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
május 2-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 14. szám rejtvényének megfejtése:
„A domb görbítve hátát, sütkérez a napon, / és szól: ta va szi tar ka ru há mat
megkapom.”
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
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 Király Mária, Szõlõ u. 14. III/12.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Vincze Orsolya, Szabadság tér 1213., Kovács Andrea Gabriella, Kör u. 6. g
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