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Gödöllõn vagyunk otthon
Nyolc éve igyekszünk szolgálni szûkebb pátriánkat; s reméljük, inkább
több, mint kevesebb sikerrel. Azon
igyekszünk, hogy minden, mindannyiunkat érdeklõ történésrõl mindenki
értesüljön; a jónak együtt örüljünk, a
rosszon együtt bán kód junk mi
harmincezren. Hála Istennek, amióta
vagyunk, több jó, mint rossz hírt adatott meg közölnünk Olvasóinkkal; és
adja Isten, hogy ezután is így legyen.
(4. oldal)

Sport: egészség és üzlet
Deutsch Tamás: Közös feladatunk az,
hogy egy kicsit kitágítsuk a sport fogalmát. Az elmúlt évtizedekben leszûkült a sportról való gondolkodásunk; a
valóban kiemelkedõ eredményeket elérõ világklasszisaink tevékenységére.
Az a vélekedés alakult ki, hogy a sport
nem más, mint a nemzetközi és a magyar bajnokságok. Pedig valójában a
sport egy olyan életforma, ami megfelelõ körülmények között milliók sajátja.
(5. oldal)

Anyák napja

Anyák napja

Fotó: Magyar Bertalan

1913-ban Washingtonban elhatározták má jus má so dik va sár nap já nak
nemzeti ünneppé tételét, „odaszentelve ezt a világon a legjobb anya, a te
anyád em lé ké nek”. Ha ma ro san az
egész világon elterjedt ez az ünnep.
Ha zánk ban má jus el sõ va sár nap ja
anyák napja. Ezen a napon emlékezünk meg a minket soha el nem felejtõ legdrágább asszonyról, az édesanyánkról.
(14. oldal)
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Hogyan kerül a sámli az autóra?
Fotó: Magyar Bertalan

Szédület I.
Fotó: Zebegnyei Károly

Idén kegyes volt az idõjárás

Fotó: Magya

Majális

Rádiótechnikát hallgatnak a polgárõrök
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Ebéd I.: Marhapörkölt tányérban

Ebéd II.: Halászlé bográcsban

ar Bertalan

s 2000

Szédület II.

Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar Bertalan
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HÍREK

Lemondott pártalelnöki tisztérõl Gémesi György

Polgármesteri fogadónap

Kinek nyújtsunk békejobbot?

Gémesi György polgármester fogadónapjamájus 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
kívánnak az Egyesület munkájába. g

Nyolcéves a Szolgálat

Gödöllõn vagyunk otthon

Gémesi György 1994 óta a Magyar Demokrata Fórum egyik meghatározó
embere. 1998-ban pártja színeiben
könnyedén nyert a Pest Megyei 4. sz.
Választókerületben; olyan politikai viszonyok között, amikor rajta kívül csak
tizenhatan voltak képesek erre. Lezsák
Sándor mellett ügyvezetõ alelnökként
irányította a pártot, majd Dávid Ibolya
elnökké választásával, és az ügyvezetõi tisztség megszûnésével elnökségi
tag lett, ahonnan tavaly általános alelnökké választották. Errõl a tisztségérõl
mondott le, mint azt a múlt hét végén
az országos sajtó hírül adta. A politikus
a gödöllõi majálison, az MDF sátoránál
nyilatkozott lapunknak.

december 31-én éjfélkor sokak
Tidõtavaly
szerint a harmadik évezredébe lépett az
számító emberiség. Mások szerint a
második évezred utolsó évébe; megint mások meg egészen máshogy számítják az
idõt. Mi itt a Szolgálatnál könnyebb helyzetben vagyunk. Elõször is, nem a szilveszteréji kábult tolongás közepette kell azon
morfondíroznunk, hogy hát hanyadikán is
van elseje? – hanem így május elején, melegen sütõ nap alatt, a gödöllõi Alsóparkban állapíthatjuk meg: megint eltelt egy év
lapunk életében. Immáron a nyolcadik.
Nyolc éve igyekszünk szolgálni szûkebb
pátriánkat; s reméljük, inkább több, mint
kevesebb sikerrel. Azon igyekszünk, hogy
minden, mindannyiunkat érdeklõ történésrõl mindenki értesüljön; a jónak együtt
örüljünk, a rosszon együtt bánkódjunk mi
harmincezren. Hála Istennek, amióta vagyunk, több jó, mint rossz hírt adatott meg
közölnünk Olvasóinkkal; és adja Isten,
hogy ezután is így legyen.
Úgy érezzük: meg is fogja adni. Mégpedig azért, mert otthonunk, kis városunk lakóinak nagy többsége is azon igyekszik,
hogy ez így legyen. Mert – harmadik évezred ide, globalizáció oda – máig érvényesek Tamási Áron szavai, imígyen is: akkor
vagyunk otthon a világban, ha valahol otthon vagyunk benne. Mi pedig Gödöllõn
vagyunk otthon a világban.
Születésnapunkon mit is kívánhatnánk
Önöknek és magunknak: még több jó, és
minél kevesebb rossz hírt a Gödöllõi Szolgálat hasábjain!
A kiadó és a szerkesztõk

– Mikor nyújtotta be lemondását?
– Több, mint két hete, és Dávid Ibolya
azonnal elfogadta azt. Nem akartam ennek nagy nyil vá nos sá got ad ni, de – a
múlt héten történtek fényében – úgy határoztam, hogy mégis nyilvánosságra hozom döntésemet.
– Arra céloz, hogy nem ért egyet az
MDF álláspontjával a legfõbb ügyész jelölését illetõen? (Ismeretes: a két jelölt
közül az MDF nem a Fidesz és a Kisgazdapárt által is elfogadott Polt Pétert támo gat ta, ha nem sa ját je löl tet ál lí tott
Heidrich Gá bor sze mé lyé ben, akit az
MSZP és az SZDSZ is támogatott – a
szerk.)
– Többek között arra is – egyébként a
médiából tudtam meg, mi történik… Ez
azonban csak az utolsó csepp volt a pohárban. A külsõ szemlélõ számára úgy

tûnhet, az elmúlt hetek történéseinek fényében, hogy az MDF egyfajta népfrontot szorgal maz az el len zék be vo ná sá val… A másik: Dávid Ibolya pártelnök
még a Kisgazdapárt országos nagygyûlése elõtt kijelentette, hogy ha a Fidesz és a
Kisgazdapárt közös jelöltje az államelnöki posztra Torgyán József lesz, az MDF
nem fog rá szavazni, mert alkalmatlan a
pozícióra. Mintha az MDF nem partnere,
hanem ellenfele lenne a másik két koalíciós pártnak!
– Általános alelnökként nem tudta befolyásolni ezeket a döntéseket?
– Nem. Ezért mondtam le. Dávid Ibolya azt nyilatkozta az MTI-nek a lemondá som mal kap cso lat ban, hogy ab ban
konk rét in dok nem volt meg ne vez ve,
csak az, hogy nem tudtam az elnökkel
tárgyalni. Hát éppen ez az. Az én véleményemre ezekkel a döntésekkel kapcsolatban nem volt kíváncsi az elnök asszony.
– Erre azt lehetne mondani: a sértettség beszél önbõl.
– Nem így van – ha egyetértenék azzal
a politikával, amit most az MDF vezetése folytat, nem foglalkoznék azzal, megkérdeztek-e vagy sem. De nem érthetek
egyet az MDF szellemiségétõl teljesen
idegen kezdeményezésekkel; azzal, hogy
a politikai palettán tõlünk távol álló pártok nak bé ke job bot nyúj ta nak va la kik,
miközben a szövetségeseink szándékait,
a koalíciós egyezségeket semmibe veszik. És ez még csak a kormány szintje;
de hány és hány önkormányzatban alkotnak helyi koalíciót a kormány pártjai?
Mi lesz ezekkel a helyi együttmûködésekkel? Ki magyarázza meg nekik, mi
folyik országos szinten? És ha visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el?
– Mi lesz, ha tovább folytatódik ez a
tendencia?
– Nagyon bízom benne, hogy nem ez
fog történni. Nem lépek ki az MDF-bõl,
hiszen ez az az egyetlen párt, amelyben
mindig is politizáltam. Tagja maradtam
az elnökségnek – remélem, aktív részt
vállalhatok pártom politikájának további
alakításában. És remélem, ezentúl megint
úgy lesz, mit ezelõtt: a fontos politikai
döntések kellõ egyeztetés után, lehetõség
szerint konszenzussal születnek meg.
(mb)
Fotó: a szerzõ
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Interjú Deutsch Tamással

Sport: egészség és üzlet

Szom ba ton vá ros unk ven dé ge volt
Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter. A városházán Gémesi György
polgármesterrel tárgyalt, majd megtekintette a vívás ifjú reménységeit a líceumban rendezett Benkõ Tibor Emlékversenyen. Itt kérdeztük tõle:

– Hogyan látja ma a sport helyzetét és
melyek azok a sportágak, amelyekre különös figyelmet kell fordítani?
– Közös feladatunk az, hogy egy kicsit
kitágítsuk a sport fogalmát. Az elmúlt évtizedekben leszûkült a sportról való gondolkodásunk; a valóban kiemelkedõ eredményeket elérõ világklasszisaink tevékenységére. Az a vélekedés alakult ki,
hogy a sport nem más, mint a nemzetközi
és a magyar bajnokságok. Pedig valójában a sport egy olyan élet for ma, ami
megfelelõ körülmények között milliók
sajátja. Mindenekelõtt azt tartom fontosnak, hogy Magyarországon minél több
ember, fiatal és öreg egyaránt éljen moz-

gás ban gaz dag élet mó dot, hogy az emberek fizikálisan is meg tudjanak
felelni azoknak a kihívásoknak, amikkel az életük so rán szem be ta lál koznak. A legfontosabb
az, hogy ez a gyö ke res
gondolkodásbeli fordulat
beálljon, hogy felértékelõdjön a gyermek és ifjúsági sport szerepe, felérté ke lõd jön az ok ta tá si
rendszeren belül – így a
fel sõ ok ta tás ban is – a
testnevelés szerepe. Természetesen nagyon fontos a ver seny sport fej lesztése is Magyarországon. Ennek vannak objektív feltételei, a finanszírozásban és a létesítményfejlesztésben egyaránt. Ezen a te rü le ten
ked ve zõ vál to zá sok in dultak el. Mivel a problémák az elmúlt évtizedekben halmozódtak fel, így
eze ket a vál to zá so kat
még nem érzik sokan.
Ami a sportágakat illeti, a magyar sportnak van egy olyan értéke, egy olyan szintje, amit meg kell
õrizni, ezek pedig a fantasztikus nemzetközi eredmények. Olimpiára készül a világ, mindenki számolgat, hogy ki mennyi
érmet nyerhet, és azért az egy fantasztikus dolog, hogy egy 15 milliós nemzet,
egy 10 milliós ország sportolói úgy készülnek egy ilyen versenyre, hogy a világ
10-15 legjobb eredményeket elérõ sportnemzetei közé várja õket a világ és a magyar szurkolók. Ebben az eredményességben 15-20 sportág játszik meghatározó szerepet. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a többi sportág másodrendû lenne.
Ezeknek fejlõdési perspektívát kell nyújtani, mégis a magyar sport nemzetközi
eredményességének megõrzése érdekében az a legfontosabb, hogy a meghatározó másfél tucat sportág feltételeit javítsuk. Ennek a célnak a megvalósítására
hívtuk életre az Olimpiai Mûhely Támogatási Programot. Ezen belül öt sportág
kapott külön támogatást az olimpiai fel-

készülés segítéséhez, illetve ahhoz, hogy
egy általános sportágfejlesztési programot tudjon elindítani. Ezek a sportágak a
vívás, az úszás, a kajak-kenu, a kézilabda
és a cselgáncs. Én hiszem, hogy már a
Sidney-i eredményekben, de különösen
azt követõen, a sportágfejlesztési programnak köszönhetõen ezek a sportágak
stabilan a meghatározó magyar sportágak
között maradnak.
– Az olim pi á ra va ló fel ké szü lés ben
ezek szerint nagy szerepe van a szponzoroknak. Hogyan látja a szponzorok és a
média szerepét a sportban, hiszen vannak olyan törekvések, melyek szerint minél látványosabbá kell tenni a sportágakat…
– Van né hány tény, amit tu do má sul
kell venni. A világban, ehhez értõ szakem be rek meg ál la pí tá sai alap ján, a két
leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ üz let ág az
internet és a sport. Ez különösen igaz a
vi lág hat van leg fej let tebb or szá gá ra,
amelyek közé Magyarország is tartozik.
Sok igazság van abban, amikor egyesületek arra panaszkodnak, hogy milyen nehéz támogatókat szerezni. De tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon már
ma is meghatározó az állami támogatás
mellett az önkormányzatok támogatása,
de emellett egyre nagyobb mértékû a
sportgazdaságba saját tõkéjüket a piaci
lo gi ka alap ján be fek te tõk ará nya. Õk
olyan szereplõk, akik sportvállalkozásokba fektetik a tõkéjüket. Én azt hiszem,
hogy Magyarországon is egyre meghatározóbb szerepe lesz annak, hogy a sportgazdaságba egyre több magyar és külföldi tõke fog beáramolni. Ez nem jelenti
azt, hogy minden sportág egyaránt vonzó
a tõke számára. Vannak olyan rendkívül
fontos tevékenységek, amik piaci elven
nem igazán profitábilisak. Ezek közpénzekbõl való támogatása elsõrendû feladat. Ebbõl a szempontból nagyon fontos
a gyermek és ifjúsági sport és a szabadidõ sport. Nincs olyan be fek te tõ, aki a
Gödöllõi Református Líceum tanulóinak
a testnevelését piaci alapon támogatni
tudja. Ide csak pénzt lehet hozni, ebbõl
bevétel nincs. Ezért feladata az államnak,
az önkormányzatnak, az egyházi közösségnek, hogy ezt támogassa.
Én hiszem, hogy a sportágak versenyrend sze ré nek, a leg ki vá lóbb hi va tá sos
sportolók felkészülésének, versenyzésének a finanszírozása egyre nagyobb mértékben megoldható piaci alapon.
Mezei Attila
Fotó: Magyar Bertalan
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Az akadálymentes városért

Gödöllõi kerekesnap
Május 1-jén rendezték meg második
alkalommal a mozgáskorlátozottak és
„ép” emberek kerekes-kocsis közös
napját a Gödöllõi Mûvelõdési Központ
mel let ti par ko ló ban. Az Át já ró
Gödöllõi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda munkatársai és önkéntes segítõi által szervezett program
célja, hogy a mozgássérült és „ép” fiataloknak alkalmuk nyíljék ismerkedni, beszélgetni, barátságokat kötni.

Délután 15 órától a rendezvényt felkeresõ fiatalok kipróbálhatták, hogy milyen
is ke re kes szék kel köz le ked ni. Az
ügyességi pályák olyan helyzeteket jelenítettek meg, melyek komoly akadályt
jelentenek a mozgássérültek számára a
mindennapi teendõik ellátásában. Többen meg ta pasz tal hat ták, hogy nem is
olyan egyszerû a rámpán való közlekedés, az aka dá lyok ki ke rü lé se vagy a
padkán való átmenés. A résztvevõk az
ügyességi pálya nehézségeinek leküzdése után kisebb ajándékokat kaptak. Aki
leg alább egy szer ki pró bál ja a ke re kes
szék hasz ná la tát, szív ügy ének te kin ti,
hogy támogassa városunk akadálymentessé tételét.
17 órától Extrém sportok címmel a
28-as Sza bad idõ Egye sü let mu tat ko zott be. A fiatal gödöllõi csapat bravúros bi cik li-, gör desz ka- és korcso lyabemutatójával káp ráz tat ta el a kö zönséget. Ezután az elektronikus zenét
ked ve lõ fi a ta lok szá má ra Goa-party
következett, mely a mai fiatalok egyik
népszerû mûfaja. A Goa-partyn fellépõ
zsonglõrök mûsorával ért véget az est.
Az Átjáró vendége Hajnalváry Lukács
András festõ, grafikus volt.
Szauzer Ildikó

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Má jus 8–15.: Medicina Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 12., tel.: 410-251

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 6–7.: Dr. Sebesztha László. Veresegyház, Vásárhelyi u.. 8., (30) 9748-301

Felügyelet mellett, biztos körülmények között

Fogyatékosok Napközi Otthona
Április 26-án, szerdán délelõtt egy
frissen rendbe hozott Fiume utcai
ház udvarán: önkormányzati képviselõk, az Egyesített Szociális Intéz mény mun ka tár sai, szü lõk,
gyerekek, fiatalok jöttek el a fogyatékosok napközi otthonának
avatására.

Az egybegyûlteknek Six Edit alpolgármester asszony mondta el, miként jött létre ez az intézmény; hogyan segítettek hatóságok, vállalatok, magánszemélyek, a tervektõl a megvalósulásig. Az alpolgármester asszonyt
arra kértük, foglalja össze lapunk számára is az otthon létrejöttének történetét.
– A fogyatékosok napközi otthonának
létrehozását tavaly határozta el a képviselõtestület. Ennek érdekében a Szociális és
Családügyi Minisztériumhoz nyújtottunk
be pályázatot, amit el is nyertünk. Ehhez a
három és fél millió forinthoz a város hat és
fél milliót tett hozzá, így sikerült újjávarázsolni ezt az öreg házat. Az intézményt
teljes felújítással és berendezéssel adhatjuk át a közeljövõben. A mai nap még nem
a hivatalos átadás, csak házi ünnepség.
Kedves holland vendégeink vannak itt a
Wageningen – Gödöllõ Alapítvány részérõl, akik már eddig is nagyon sokat segítettek a város szociális intézményeinél.
– Hogyan került Gödöllõ birtokába az
épület?
– Egy hölgy adta a városnak, amikor
idõ sek ott ho ná ba köl tö zött. Az volt a
szándéka, hogy itt mozgássérültek, fogyatékosok foglalkoztatása, klubja legyen.
– Milyen hiányt pótol ez a most létrehozott intézmény?
– Nagy igény van rá, de húszezres lakosságszám felett az önkormányzatnak
mind ez fel ada ta is. Azon ban sok kal
többrõl van szó: a Montágh Imre Speciális Szakiskola, az Assisto Szociális Szövetkezet, ez a napköziotthon és az önkormányzat közösen munkálkodik, hiszen
az iskolából kikerülõ sérült gyermekek
itt a fog lal koz ta tó ban dol goz hat nak
majd, illetve a szülõk napközbeni ellátásra hozhatják a sérült gyermekeket.
– Hogyan sikerült ilyen szépen berendezni az épületet? – kérdeztük Ipacs Piroskától, az ESZI igazgatójától.

– Az õsz fo lya mán egy pá lyá za ton
másfél millió forintot nyertünk eszközök,
különbözõ tárgyak beszerzésére. Persze
szá mos be ren de zé si tárgy ra van még
szükség, de a Gödöllõn mûködõ cégek,
vállalatok, üzletek különféle kedvezményekkel biztosítják számunkra mindazt,
ami szükséges.
– Kik dolgoznak majd itt, és kiket foglalkoztatnak?
– Folyik a munkatársak kiválasztása, a
pályázatra sokan jelentkeztek. A foglalkoz ta tott fi a ta lok el sõ sor ban eny he és
kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té ko sok, de
nem zárkózunk el a súlyosabban fogyatékosok fogadásától sem. A családok számára nagy segítség, ha napközben el tudják helyezni hozzátartozójukat; felügyelet mellett, biztos körülmények között.
– Miért érzik fontosnak felkarolni ezt az
ügyet? – kérdeztük Hans Hobrink urat, a
Wageningen – Gödöllõ Alapítvány képviselõjét.
– Mi is nagyon sokat nyerhetünk azzal, ha láthatjuk, hogy miként alkalmazzák a módszereinket.
– Mi lyen cé lo kért dol go zik az önök
alapítványa?
– Közjóléti és egészségügyet támogató
alapítványról van szó. 1993-tól mûködünk, hogy elmélyítsük, megerõsítsük a
két ország közötti kapcsolatokat.
– Milyen terveik vannak?
– Segítséget nyújtunk ennek a napközi
otthonnak a berendezéséhez, többek között bútorokkal és evõeszközökkel. Közremûködünk a kert rendbehozásában és
támogatást nyújtunk az Assisto Szövetkezetnek is.
R. G.
Fotó: a szerzõ
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Kitüntették a kastély fõépítészét

ANYAKÖNYV

A városért és a kastélyért

Születtek

Berki Izabella
Berki Sándor
Botlik Alexander
Csaba Viktória Klára
Csepregi Dorottya Flóra
Czomba Alexandra
Erdélyi Zsófia
Farkas Krisztián
Flórika Zsanett
Gáspár Levente Gergõ
Gyõrfi Laura
Kiss Péter
Makó Anna Mercédesz
Márkus Dóra Éva

Április 18-án, a mûemléki világnapon
Bakonyiné Schubert Éva, a Gödöllõi
Királyi Kastély Kht. fõépítésze rangos
elismerésben részesült: Rockenbauer
Zoltán minisztertõl a Magyar Mûemlékvédelemért Díjat vehette át. A fõépítész asszonyt pályájáról, a díj odaítélésérõl és a kastélyban folyó munkákról kérdeztük.

– A díj pontos neve Schönvisner István
Emlékérem – Magyar Mûemlékvédelemért Díj, amit öt szakembernek ítélnek
oda minden évben. Nem csak a kastély
helyreállítása során végzett munkámért
kaptam; huszonhat éve vagyok Gödöllõn
építész.
– Ez már történelmi távlat. Ön mûemlékvédelmi szakmérnök – de az akkori
idõkben nem éppen a mûemlékvédelem
volt az elsõdleges szempont…
– Így igaz. A szándék az volt, hogy
Gödöllõ régi utcáinak lebontásával panelvárossá alakítják ezt a nagy múltú települést. Épp a Városmajor és a Körösfõi utcák voltak soron, azonban sikerült elérni
a rendezési terv megváltoztatását, így a
bontás elmaradt. A panelek helyett végül
a Remsey körút színes, magastetõs házai
épültek meg, a földszinten üzletekkel.
– Ezek szerint az akkori tanácsnál dolgozott.
– Igen, vá rosi épí tész mér nök ként
kezdtem, majd elnöke lettem a városvédõknek, és a Ganz gyárban dolgoztam.
1984-tõl városi fõépítész voltam, 1992tõl dolgozom a kastélyban.
– Itt hogyan kezdõdött a munka?
– Elõször csak az állagmegóvás folyt,
és párhuzamosan az átvétel a szociális
otthontól, a polgári védelemtõl, a Honvédségtõl és a Pilisi Parkerdõgazdaságtól.
– Azóta nagyot változott a világ; a látogatók a csodájára járnak a folyamatosan megújuló kastélynak. Most milyen
munkák folynak?
– Különbözõ pályázatokon húszmillió
forintot nyertünk a kupola helyreállítására, tizenhármat a Lipót-szárnyra, kétmilliót a királydombi pavilonra és ötöt az
Erzsébet-elõkertre. A templom famunkáira is rendelkezésre állt tizenötmillió forint, így restauráltattuk a két csillárt, a
baldachint és a szószékeket. Meg kell
említenem, hogy a csillár papírmaséból

Házasságot kötöttek

Zeliska Csaba és Pereszlényi Ildikó
Lõrincz Pál és Hódos Margit
Valastyán Tamás és Pusztai Emese
Elhunytak

készült, 1780 körül, de sikerrel túl vagyunk ezen a speciális helyreállításon is.
– A látogatók mikor gyönyörködhetnek
mindebben?
– Május 14-én lesz a kastélytemplom
felszentelésének 250. évfordulója. A Lipót-szárny hat termét és az oratóriumot
augusztus 10-én szeretnénk átadni; ezzel
teljessé válik az 1750-tõl 1860-ig terjedõ
idõszakot bemutató múzeum.
– A kas tély két vi lág há bo rú kö zöt ti
történetérõl mikor láthatunk kiállítást?
– Ennek megvan a helye az úgynevezett Horthy-bunkerben, ami hetven négyzetméternyi kiállítótér lesz. Rendelkezésre áll az ehhez szükséges pénz; a Hadtörténeti Múzeummal közösen fogjuk ezt a
kiállítást megrendezni.
– A ki rály dom bi pa vi lon mi kor ké szül el?
– Szeptember 21-ére tervezzük az átadást. Grassalkovich Antal annak idején
öt ven négy ki rály, fe je de lem és ve zér
portréját festtette meg, a Nádasdy Ferenc által 1664-ben kiadott Mausoleum
grafikái alapján. Ezek a festmények voltak ebben a pavilonban, és most újra láthatók lesznek.
– Maradt meg a képek közül?
– Tizennégy eredeti festmény megvan,
ezek másolatban lesznek láthatók. A többit azonban ismét a Mausoleum grafikái
után kell megfesteni. A hamarosan kezdõdõ munkákra öt csapat pályázik.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

Takács János, Dózsa Gy. út 65.
Eperjesy Jánosné Hatvani Julianna Katalin,
Ady Endre sétány 56.
Dányi Istvánné Kralovits Ilona,
Ambrus Zoltán köz 9.
Ecker György,
Asbóth Sándor utca 37.
Biró Imre, Szilhát utca 10.
Tinka Károly Józsefné Szilas Margit,
Dózsa György út 65.
Lestár Flórián,
Bethlen Gábor utca 27.
Borbély András, Csanak utca 2.
Szabadi István, Szilhát utca 24.
Lázár Józsefné Bellász Veronika,
Palota-kert
Szegõ Imréné Ladányi Rozália,
Szent János utca 24.
Oláh Istvánné Nagy Etelka,
Dózsa György út 65.
Acsai János,
Munkácsy Mihály utca 8.
Benedek Sándor, Tábornok utca 36.
Gazdag János, Dózsa György út 65.
Oláh Sándorné Surman Mária,
Kikerics utca
Padlovits Józsefné Nagy Erzsébet,
Zrínyi Miklós utca 34.
Ribárszki Istvánné Török Mária,
Mikszáth Kálmán utca 30.
Szabó Sándorné Tóth Teréz,
Blaháné utca 117.
Szilágyi István,
Grassalkovich Antal utca 28.
Tóth András, Széchenyi utca 8. g
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Polgármesterek találkozója Zentán

KITEKINTÕ

Idegenbe szakadt magyarok áldozata

Kormányválság
Olaszországban

Április 27-én Gödöllõ délvidéki
testvérvárosában, Zentán tartott ta nács ko zást a Ma gyar
Polgármesterek Egyesülete.
Az 1914-ben elkészült városháza dísztermében jugoszláviai magyar polgármesterek, önkor mány za ti kép vi se lõk és
tisztségviselõk gyûltek egybe.

Juhász Attila, Zenta polgármestere bevezetõ szavai után Gémesi
György, a Magyar Polgármesterek Egyesületének elnöke adott
tá jé koz ta tást a ma gyar pol gár mesterek elsõ és második világtalálkozójáról és a június végén
Gödöllõn meg ren de zen dõ har madik világtalálkozó elõkészületeirõl. Mint elmondta, a rendezvényre eddig több mint ezren jelentkeztek; a világtalálkozóhoz Az épülõ templom…
ön kor mány za ti szak ki ál lí tás és
a városháza tornyába vezették, ahonnan
vásár kapcsolódik.
Rácz Szabó László, a zentai képvise- egész Zenta belátható. A harmincezer lalõ-testület végrehajtó bizottságának elnö- ko sú Ti sza-par ti te le pü lés nyolc van öt
ke a kisebbségi helyzetbõl adódó politi- százalékban magyar; a városban öt római
kai szükségszerûségeket elemezve az ön- katolikus templom, egy evangélikus gyükormányzatok erõsítését ítélte a legfon- lekezet és egy szerb ortodox templom
tosabbnak. A tanácskozáson Juhász Atti- van. A tiszai gátakat az elmúlt évtizedeklát delegálták a Magyar Polgármesterek ben megerõsítették, így a mostani árhulEgyesülete választmányi tagjának.
lám a Délvidéken nem okozott gondot.
A Magyar Polgármesterek Egyesülete
A konferencia résztvevõi délután a várossal ismerkedtek. A vendégeket elõször képviseletében Gémesi György és Juhász
Attila megkoszorúzta az 1697. szeptember 11-én a török ellen vívott gyõzelmes
zentai csata emlékmûvét, majd a konferencia résztvevõi az épülõ Kis Szent Teréz-templomot keresték fel. Nagy József
esperes elmondta, hogy a munka három
éve folyik; a hívek adakozókészsége és
az idegenbe szakadt magyarok áldozatkészsége emeli a falakat.
A program a tûzoltólaktanya megtekintésével zárult. Az 1904-ben, a szecesszió stílusában emelt épületet Lajta
Bé la mû épí tész ter vez te. A mai na pig
rendeltetésszerûen használt építmény európai rangú mûemlék – Keceli Mészáros
Gyula nyugállományú tûzoltóparancsnok
azonban arról számolt be, hogy a méltó
helyreállításhoz hiányzik a pénz.
Radó Gábor
… és aki tudja, milyen lesz

Fotók: a szerzõ

Súlyos kormányválság bontakozott ki április
vé gén Itá li á ban, ami vé gül a bal kö zép
D’Alema-kormány bukásához is vezetett.
Hosszas vajúdás után végül újra a balközép
alakított kormányt, a II. világháború befejezése óta eltelt 55 év alatt ez az 58. olasz
kormány, Giuliano Amato vezetésével.
D’ Alema miniszterelnök bukását az április 16-i tar tományi választások okozták, melyen a kormányzó balközép Olajfa koalíció
földcsuszamlásszerû vereséget szenvedett
a Silvio Berlusconi médiamágnás, ex-miniszterelnök vezette jobbközép Polótól. A
jobboldal teljes gyõzelmet aratott a leggazdagabb és legnépesebb északi ipari tar tományokban (Piemonte, Lombardia, Veneto),
sõt a hagyományosan baloldali ér zelmû
Liguriában, Abruzzóban és Lazióban. A súlyos vereséget követõen D’Alema, 18 hónapos kormányzás után, kénytelen volt lemondani. Bukásának oka az volt, hogy elõdjével,
Romano Prodival, aki most az Európai Unió
legfõbb tisztviselõje, szemben képtelen volt
folytatni a gazdasági és szociális reformokat: elmaradt a nyugdíjreform és az iskolarendszer átalakítása, a gazdaság stagnál, a
munkanélküliség rohamosan nõ, egyre nõ a
különbség az elmaradott déli és a fejlett
északi területek között. A gyõztes jobboldal
természetesen nem elégedett meg a kormányfõ lemondásával: elõrehozott választásokat követelt. (A parlamenti választások
eredeti idõpontja csak 2001 tavasza lenne.)
Ciampi államfõ végül úgy döntött, hogy egy
szakér tõi átmeneti kormányt bíz meg a végrehajtó hatalom irányításával: így kerülhetett
a 62 éves al kot mány jog ász Amato, a
D’Alema-kormány pénzügyminisztere a miniszterelnöki székbe. Az államfõ döntésébe
nagymér tékben belejátszott az, hogy május
25-én referendumot tar tanak, melynek a tétje a választási rendszer átalakítása lenne az
eddigi arányos szisztémáról a „gyõztes mindent visz” jellegûre, és egy esetleges elõrehozott választás elodázná ezt a népszavazást. Ha viszont csúszik a választási rendszer átalakítása, a belpolitikai élet továbbra
is instabil lenne, a sok kis párt miatt. Az új
struktúra viszont az angolszász típusú kétpártrendszer kialakulásához vezetne, mely
sokkal kormányozhatóbbá tehetné Olaszországot. Ez a kétpólusúvá válás már megkezdõdött, mivel az egyik oldalon álló balközép
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KITEKINTÕ

Gödöllõi búvárok a Tiszánál

koalíció magában foglalja a kereszténydemok ra tá kat, a cent ris ta ka to li ku so kat, a
posztkommunista Baloldali Demokratákat, a
szocialistákat, a kommunistákat és a zöldeket. A ve lük szem ben ál ló jobb kö zép
Polóban viszont a Berlusconi vezette Forza
Italia, a Bossi vezette Északi Liga, a Fini nevével fémjelzett Nemzeti Szövetség és a
neofasiszta MSI tömörült. Felmerül a kérdés, hogy hogyan fog reagálni az Európai
Unió, ha a jövõre rendezett parlamenti választásokon is a jobboldal gyõzedelmeskedik: így ugyanis az új kormányban helyet
kapna a nyíltan nacionalista és idegenellenes Északi Liga, mely Észak-Itália elszakadásáért küzd, és nagyon jó kapcsolatokat
ápol Haider Sza bad ság pár t já val, a
posztfasiszta Nemzeti Szövetség, illetve a
tényleg neofasiszta, szélsõjobboldali MSI.
Brüsszel vajon hasonló módon szankciókat
hirdetne meg, mint most Ausztriával szemben? Vagy nem tör tén ne sem mi, mi vel
Olaszország a több mint 50 millió lakosával
és az északi iparvidékeivel az EU egyik vezetõ gazdasági és politikai ereje, és esetleges büntetése az Unió szétesését vonná
maga után?

(Ár)víz alatt

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
Május 5.

Szent János u. 32. (1 db); Szent János u.
38. (1 db); Szent János u. 44. (1 db); Kör
u. 4. (1 db); Kör u. 10. (1 db); Szõlõ u.
16. (1 db); Szõlõ u. 26. (1 db); Szõlõ u.
34. (1 db)
Május 8.

Palotakert 2-3.(1 db); Palotakert 6-6/A. (1
db); Palotakert 6/B. (1 db); Palotakert 10.
(1 db); Palotakert 12. elé (db); Palotakert
15. (1 db); Palotakert 8. (1 db)
Május 10.

Kazinczy krt. 3. (1 db); Kazinczy krt. 5. (1
db); Kazinczy krt. 9. (1 db); Kazinczy krt.
12. (1 db); Kazinczy krt. 16. (1 db); Kazinczy krt. 22. (1 db); Ambrus Z. köz belsõ (2 db); Nagy Sándor köz 3. (1 db)
Május 12.

Szabadság tér 14-17. (1 db); Dózsa Gy.
út1-3. és 5-7. (1 db); Szent István tér 2.
(1 db); Szent István tér 7. (1 db); Er zsébet
királyné körút 10. (1 db); Er zsébet királyné
körút 6-7. (1 db); Er zsébet királyné körút
1. (1 db); Er zsébet királyné körút 17. (1
db); Magyar Kázmér köz 3. (1 db) g

Április 28-án kora reggel újra merüléshez készülõdtek a gödöllõi búvárok. A
korai szezonkezdés, a februári ausztriai
búvárfarsang után, ahol Lanbathsee jeges
tavában jégalatti foci tudásukat bemutatva képviselték a magyar színeket, most a
Ti sza 13 fo kos vi zé hez in dul tak fi úk.
Februárban a játék és szórakozás volt az
apropó felkészültségük bizonyításához,
most azonban, immár két hete, az árvíz
hívja újra és újra a gáthoz a búvárokat.
Az ünnepek elõtt a Szegedhez közeli,
1889-ben épült kósdi zsilipnél merültek
együtt a Miskolci Speciális Mentõcsapat
búváraival. Akkor is Mezõsi Tamás, a
mentõcsoport búvárrészlegének vezetõje
irányításával ellenõrizték a Tisza legöregebb mûtárgyát. A szegedi, becenevén
„öt lyuk”-at a búvárok a zsilip kiviteli
rajzának tanulmányozása után kezdték
átvizsgálni, azonban a merülés során a
kiviteli tervtõl eltérõ részleteket is találtak. Szerencsére a matuzsálemi mûtárgy
jól állja az idõ próbáját és a víz nyomását, az átszivárgás elhanyagolható mértékû volt.
Most pénteken a Mindszenthez közeli
Kurcatoroki zsiliphez indultak, ahol Halász Géza várta csapatát, köztük fiát Gergõt, a végzõs líceumi diákot. A búvároktató április 16. óta ad ügyeletet, amelynek során a szolnoki Tiszaligetnél az ország minden területérõl érkezõ búvártársa i val együtt fó li á zás sal aka dá lyoz ták
meg a gátak átszivárgását.
A búv árok a
mind szen ti zsi lip
meg is me ré sét is a
rajzok tanulmányozásával kezdték. Vezetõjük Mezõsi Tamás már is me rõs ként tért vissza, hiszen áp ri lis 16-án
kora hajnalban õ tömí tet te el a zsi lip
egy gumi tömítésének leszakadása miatt keletkezett rést,
ezzel komoly vészhelyzetet elhárítva.
Ennek a tömítésnek,
illetve a zsilip többi
tömítésének ellenõrzése volt a búvárok

feladata. Mivel a munkaterület meglehetõsen veszélyesnek minõsül, komoly biztonsági szabályokat kellett betartaniuk.
Kötéllel és biztosító búvárral kellett minden merülést végrehajtani. Az elsõ merülést a mentett oldalon hajtották végre. Itt
az ellennyomó medencében lemerülve
nulla látótávolságú vízben egy 15 méter
hosszú alag út ba be úsz va ju tot tak el a
4×4 méteres zsiliptábláig. Tapogatással
átvizsgálva, több apró szivárgás mellett
egy nagyobb átömlést is találtak. Az átömlés mértékét elemezve a nyomott oldalon is – ahol a szívó hatás miatt még
ve szé lye sebb – még vég re hajt ha tó nak
ítélték a merülést. Ezen az oldalon a zsilip gépházának egy szûk aknájába kellett
a búvároknak leereszkedniük, felszerelésüket kötélen engedték le hozzájuk, majd
ott kellett felvenniük (képünkön: Halász
Gergely a zsilipkamrában). Az elsõ merü lést Mez õsi Ta más haj tot ta vég re,
melynek során egy újabb átömlést szüntetett meg.
Az árvízrõl, a búvárok és a Miskolci
Mentõcsapat munkáiról további képek az
interneten az awps.pipenet.hu címen találhatók.
A gödöllõi csoport tagjai voltak: Halász Géza búvároktató, Halász Gergely
CMAS *** bú vár, Ma jo ros Mik lós
CMAS *** bú vár, Mé szá ros Ba lázs
CMAS ** búvár.
Yobi
Fotó: Halász Géza
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A Nemzeti Konzervatív Fórum,
a Magyar Polgármesterek Egyesülete
és Gödöllõ Város Önkormányzata szervezésében
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében
április 12-én, pénteken 17 órai kezdettel
egy országos sorozat elsõ darabjaként

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMÛSOR
lesz az árvízkárosultak megsegítésére.
Fellépnek többek között: Pécsi Ildikó, Mundruczó Kornél, Németh Kristóf színmûvészek,
Maczkó Mária népdalénekes (Tura), Géczi Erika énekes, Láng Gabriella és Törpényi
Sándor zongoramûvészek, Prém Katalin, Pánker László amatõr énekesek, a Gödöllõi
Fiatal Mûvészek Egyesülete és a Gödöllõ Néptánc Együttes szólótáncosai.
Újból hallhatjuk Gémesi Gergely dalát: Miért kell? címmel.
Díszvendég: Szabó Péter, Tiszadob polgármestere (többek között Tiszadobon is dolgoztak
gödöllõi önkéntesek), és Pázmány Péter, Dunaszerdahely polgármestere,
aki a helyszínen tesz felajánlást.
Az est házigazdája: Bõzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott fõbemondója
A belépõjegy ára: 1000 Ft
19 órakor a mûsort megismétlik; erre az elõadásra vállalkozók
és a Pest megyei polgármesterek hivatalosak. A jegyek ára 5 és 10 ezer Ft
Jegyek a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ jegypénztárában vásárolhatók.
A helyszínen lehetõség lesz támogató pénzadományok befizetésére is. Akik átutalással
szeretnének segítséget nyújtani, azoknak erre a számlára kell befizetniük:
12001008-00155330-00500002 Polgármesteri Hivatal letéti számla
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak, és bíznak abban,
hogy városunk lakossága, mint már annyiszor, most is tanúságot tesz
áldozatkészségérõl!
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Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata árverést hirdet a felsorolt lakótelek és mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.
Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség.
Az árverés ideje: 2000. május 11. du. 14 óra
A lakótelek ismertetése:
Kossuth L. u. 12. sz. alatt található 377 hrsz-ú, 2044 m2 nagyságú, családi ház építésére alkalmas ingatlan. Kikiáltási ár: 8000 Ft/m2.
A Boncsok dûlõben fekvõ mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok:
1.) 7361/2 hrsz-ú,
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
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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Református diákok a színpadon

Líceumi napok
Református Líceum tantestülete és
diákönkormányzata közösen rendezte meg a Líceumi Napokat, amelynek
a Mûvelõdési Központ adott otthont a hét
végén. Immáron harmadik alkalommal zajlott a minden második évben megrendezett
esemény keretében az Országos Református Színjátszó Találkozó, amelyre a magyarországi és határon túli református gimnáziumok diákszínjátszói kaptak meghívót.
A rendezvény programja igen választékosra és igényesre sikeredett, hiszen a dráma mellett a zenés mesejáték és a vígjáték
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is szerepet kapott a színpadon. A közönség
határtalan szórakozását az sem befolyásolta,
hogy a Miskolcról érkezõ színjátszó csoport
a találkozó elsõ napján – a fõszereplõ megbetegedése miatt – visszamondta a részvételt, így elmaradt a szombatra tervezett, A
tékozló fiú címû rockopera. A líceum vendégei voltak ellenben a mezõtúri, a pécsi és
a kecskeméti diákok – az utóbbiak eddig
minden Líceumi Napon felléptek.
A találkozó a házigazdák fellépésével
vette kezdetét, amelyen Kriza János székely
népdalgyûjteményébõl, a Vadrózsákból

mutattak be részleteket a jelenlévõknek. A
számos jelenetbõl összeállított játékban a
népi kiszámolók mellett szerepelt zene és
népmese is. A közönség által ismertebb mûvel folytatódott a rendezvény: Tamási Áron
a Szegény ördög címû alkotását adták elõ a
kecskeméti nebulók, majd a mezõtúriak
szereplése következett. Õk Jókai Mór A
debreceni lunátikus címû színdarabjával
léptek fel, amelyben egy debreceni tógás diák kalandjai elevenedtek meg (aki a kedveséhez holdfényes éjszakákon járt, innen ragadt rá a titokzatos lunátikus név). Nagy sikert aratott a pécsiek, Rideg Sándor kisregénye alapján színpadra vitt Bendegúz végnapjai címû népies játéka. A diákszereplõk
a közismert filmhez hasonlóan furfangos
kifejezésekkel, mulatságos jelenetekkel nevettették meg a publikumot.
A miskolciak lemondása miatt a második, szombati nap lerövidült, a zárómûsor
mellett csupán egy monodráma elõadására
került sor. Ezen igen megrendítõen adta elõ
a kecs ke mé ti ta nu ló, Benkõ Zsu zsa
Kerényi Ferenc Júlia címû történetét. A
kezdés után a zárás is a gödöllõi licisták
feladata volt, akik néptánccal, népdalcsokorral, valamint emléklappal és tortával
köszönték meg a vendégek fellépéseit.
A Líceumi Napok szerepe nem csak a
színjátszó találkozó miatt fontos az iskola
életében, hanem mert így is tudják tartani a
kapcsolatot a református iskolákkal, valamint a diákok barátságot köthetnek egymással. A rendezvény fõszervezõje, Danku István tanár úr éppen ezért mindent megtesz
annak érdekében, hogy két év múlva ismét
megrendezhessék a líceum életében immár
hagyománnyá vált rendezvényt.
Györe Balázs
Fotó: Balázs Gusztáv

Mesefolyamok óceánja

A kincs
lt egy szer ré gen, egy sze gény fiú.
É
Hogy nyomorán enyhítsen, elindult
szerencsét próbálni. Ahogy mendegélt az
úton, talált egy kanalat. Azt mondja neki
a kanál: – Te fiú! Ha kifényesítesz, olyan
hatalmat adok a kezedbe, hogy mindenki
azt teszi a földön, amit te szeretnél.
A fiú felvette a kanalat a földrõl, és a ruhája sarkába törölve kifényesítette. A kanál megtartotta az ígéretét, és azt mondta
neki: Neked adom az élet, a halál és a döntés vizét. Úgy és akkor használod fel õket,

amikor jónak látod. Ezzel elindult hazafelé. Mikor megérkezett, az édesanyja kérdezte, hogy mivel tért haza a hosszú útról.
A fiú azt felelte, hogy semmi érdemleges
dolgot nem hozott. Telt-múlt az idõ, és a
faluba egy gonosz földbirtokos költözött,
aki éhbérért dolgoztatta a szegény embereket. A fiú, mivel nem volt más lehetõsége,
beállt dolgozni hozzá. Nap napot, hét hetet
követett, de a gazda csak nem akarta kifizetni a munkásoknak a járandóságukat.
Egyszer történt, hogy az uraság kint járt a
mezõn, sétálgatott, és megbotlott egy vakondtúrásban. Elesett, de olyan rosszul,
hogy menten elájult. Összecsõdült körülötte a falu népe, és kurjongattak, hogy kinél
van víz. A fiú, aki szintén ott állt, erõsen

gondolkodott, hogy mitévõ legyen. Miért
tegyen õ jót a gazdájának, akitõl eddig
csak rosszat kapott. Ekkor elõkapta tarisznyájából a döntés vizét, és titokban megitta. Nemsokára megszületett a jó döntés.
Elõvette a másik üveget, de nem azt amire
az volt írva: halál. Megitatta a földesurat,
aki abban a szent pillanatban jobban lett.
A gazda ettõl a perctõl igazságosan bánt
munkásaival. Ekkor jött rá a fiú, hogy a
legnagyobb ajándékot kapta a kanáltól, hiszen egész életét nyugodt lelkiismerettel
éli le. Nem utolsó sorban megváltoztatott
egy embert, amitõl mások élete is jobb lett.
Ez többet ér minden gazdagságnál.
Cseke Yvett

Hajós A. Ált. Isk. 4. C.
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25 éves a II. számú óvoda

Szent János utcai negyedszázad

zombaton a II. számú – Szent János
S
utcai – óvoda fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelték az intézmény dolgozói, a meghívott régi kollé-

Visszapillantás
i tagadás, erõsen dobogó szívvel lépM
tem be húsz év után annak az óvodának a kapuján, ami harmincegy évig életem egyik része volt. Az emlékek megrohantak, de nem mertem ennek hangot adni, mert féltem, hogy elérzékenyülök.
Szép, korszerû csoportszobák tárultak
elém, a természetes, fából készült burkola tok, a fo nott já ték tar tó ko sa rak szép
összhangban vannak.
Az óvodának jó vezetõ óvónõje lett
Gombosné Suba Júlia, aki ügyesen gazdálkodik; és úgy tûnik, lelkes testület áll
mögötte, mert támogatásuk nélkül nem
lehet mindezt elérni.
Az én idõmben a nevelõ-oktató munkát
nagyon megnehezítette a Gödöllõ agglomerációs helyzetébõl adódó örökös férõhelyhiány; a negyvenes csoportlétszámok.
Akkor még gond volt óvónõket szerezni;
az ország valamennyi óvónõképzõjét felkerestük, hogy Gödöllõre hívjuk a kolléganõket. Kénytelenek voltunk képesítés
nélkülieket is alkalmazni. Minden lehetséges módon támogattam a munkájukat; sokan közülük igen jó óvónõk lettek. Abban

gák, a szülõk és a vendégek. Az épületek
már több évtizede szolgálnak óvodaként,
de a mai formában és keretek között huszonöt éve létesült a II. számú óvoda.

az idõben lefutott autógumik pótolták a
rönkvárakat és a homokozó kereteket. Az
udvarok kialakítását, a füvesítést a szülõk
végezték. Ma már megmosolyogni való,
de akkor egy táblázatot készítettünk, és
annak a gyereknek, akinek a szülei segítettek, egy piros pontot tettünk a neve
mellé. A gyermekek versengtek a piros
pontokért, munkára inspirálva a szüleiket.

Gombosné Suba Júlia, az óvoda vezetõje
a megjelenteket köszöntve külön megemlékezett a régi dolgozókról, akik megalapozták az intézmény hírnevét.
Gémesi György polgármester elmondta: a város számára fontosak a gyerekek,
az eredmények alapján büszkék lehetünk
a gödöllõi oktatásra, aminek részét képezik az óvodák is. Hála Istennek, óvodáink tele vannak, nálunk nem kell intézményeket bezárni létszámhiány miatt. Az
elmúlt huszonöt év eredményeit a többi
óvodával, a beszédjavító intézettel és az
iskolákkal együttmûködve érte el az itt
dolgozó kollektíva.
A polgármester az önkormányzat nevé ben aján dé kot adott át va la mennyi
óvodai csoport számára, majd Gombosné
Suba Júlia adta át az óvodai alapítvány
dí ját a két ko ráb bi ve ze tõ nek, Ko vács
Jánosnénak és Barkóczi Istvánnénak. E
jeles alkalomból nyitották meg az óvoda
vendégkönyvét, amit az óvoda épületeinek, csoportszobáinak bejárása, megtekintése követett. Az ünnepnap a régi kollégák és a jelenlegi dolgozók kötetlen beszélgetésével zárult.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Sok ötletes dolgot találtunk ki, hogy
játékosan készítsük fel a gyermekeket
az iskolára, mert akkor még nem álltak
rendelkezésre kész feladatlapok és eszközök.
További eredményes munkát kívánok
a II. szá mú óvo da pe da gó gu sa i nak és
minden dolgozójának.
Dr. Kovács Jánosné (Guszti néni)
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Szép, de nagyon nehéz, gondokkal teli hivatás

El nem feledkezõ anyai szeretet

z anyák nap já nak meg ün nep lé se
egy amerikai lány, Ann Jarvis nevéhez fûzõdik. 1906-ban meghalt
az édesanyja. Az elsõ szomorú évfordulón szólt arról egy jó barátjának, hogy
min den édes anya meg ér de mel ne leg alább egy na pot, mi kor kü lö nö sen rá
gondolnak, s ha még életben van, örömet
szereznek neki gyermekei, ha pedig már
meghalt, hálás ünnepet szentelnek emléké nek. A gyö nyö rû esz mé nek so ka kat
meg nyert, így 1907-ben már egész
Philadelphia városa ünnepelte májusban
az anyák napját. A lány ezzel nem elégedett meg. Ezer és ezer levelet írt mindenféle befolyásos embernek, s egyik állam
a másik után tette magáévá az eszmét.
1913-ban Washingtonban elhatározták
május második vasárnapjának nemzeti
ünneppé tételét, „odaszentelve ezt a világon a legjobb anya, a te anyád emlékének”. Hamarosan az egész világon elterjedt ez az ünnep. Hazánkban május elsõ
vasárnapja anyák napja. Ezen a napon
emlékezünk meg a minket soha el nem
felejtõ legdrágább asszonyról, az édesanyánkról.
Milyen megragadó látvány a kicsiny
gyermeke fölé hajló édesanya. Valami
végtelen gyöngédség, valami földöntúli
fény ömlik el az arcán. Hogy is ne, mikor
szívérõl szakadt, drága kicsi élet fekszik
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kar já ban. A leg szebb arc a vi lá gon a
gyermeke fölé hajló, a gyermekére mosolygó anyai arc. És a legszebb dolog a
világon anyának lenni. Szép, de nagyon
ne héz, gon dok kal te li hi va tás. Vi lág ra
jön egy tehetetlen, kicsiny gyermek. És
attól a pillanattól kezdve ezernyi gond és
aggodalom nehezedik az édesanya vállára. Mennyi ve szély tõl kell óv ni azt a
csöppnyi embert. Nézzünk csak vissza
életünkre, és akkor meglátjuk, mennyi
gon dot je len tet tünk édes anyánk nak.
Mennyit veszõdött velünk addig, amíg
megtettük az elsõ lépést. És attól kezdve
hogyan vigyázta minden lépésünket. Mikor betegek voltunk, aggódó szeretettel
hogyan viselt ránk gondot. Hányszor fölkelt éjszaka, hogy betakargasson. Hány
éjszakát virrasztott át fölöttünk. Hogy
szenvedett velünk együtt. És ahogy nõttünk, úgy nõtt velünk együtt a gondja is.
Aggódó, vigyázó szemmel kísérte minden lépésünket. Remegõ szívvel gondolt
jövendõ sorsunkra: mi lesz belõlünk, mivé fejlõdünk? Hogy megválogatta, kivel
ba rát koz zunk, ne hogy rossz ba rá tok
rosszra csábítsanak, távútra vigyenek. Õ
volt a leg meg hit tebb ba rá tunk, aki nek
mindent elmondhattunk. És nála mindig
megértésre találtunk. Jaj annak a gyermeknek, aki nem meri anyjával megosztani szíve titkait. Ilyennek takargatniva-

lója van, és bizonyára a bûn útját járja.
És milyen jó még felnõtt fejjel is megosztani vele gondjainkat, örömeinket. Ki
érezne velünk úgy, mint õ, aki szent tékozlással áldozta oda életét értünk. Haja
megõszül, arca megráncosodik, mert élete elég a nagy szolgálatban. Hát elfeledkezhet-e az anya a gyermekérõl, akit szíve vérével táplált, akit karjában hordozott, akiért annyit aggódott.
És milyen kegyetlen az élet. A legtöbb
édesanya öregkorára egyedül marad. A
gyermekek fölnõnek, kirepülnek a szülõi
otthonból. De akkor is minden gondolata
ott jár náluk, nem feledkezik el róluk. Mi
van velük? Nem rossz, keserû-e a sorsuk? Mi lyen bol dog, ha le vél ér ke zik
gyermekeitõl, vagy fölhívják telefonon.
Hogy dicsekszik, hogy neki milyen jó
gyer me kei van nak. Nem szá mít, hogy
meg vannak számlálva napjai; boldog,
hogy életét föláldozhatta gyermekeiért.
Még az az édesanya sem feledkezik
meg gyermekérõl, akinek rossz, hálátlan
gyermeke van. Senki soha úgy meg nem
tud bocsátani, mint az édesanya. Lehet
durva az a gyermek. Minden tettével keserûséget okozhat édesanyja szívének.
Megsértheti, megverheti. Az édesanya
mindent eltûr. Szíve mindig kész megbocsátani, mindent elnézni.
Mi elõbb meg fe led ke zünk édes anyánkról, mint õ rólunk. Sokszor beszélgetek megfáradt, öreg édesanyákkal,
akik sóhajtoznak gyermekeik után, mert
azok még ajtót sem nyitnak rájuk. Egy
édesanya sok gyermeket fölnevelhet, de
sok gyer mek is alig tud el tar ta ni egy
megöregedett édesanyát. És hány édesanya sírja horpad be úgy, hogy még csak
egy virágot sem tesznek rá. A meghalt
gyermek sírját azonban bõven öntözi az
anyai könny.
Emlékezzünk minderre anyák napján.
Gon dol junk ar ra, mit kap tunk édes anyánktól, és gondoljunk arra, hogy mit
adtunk mi neki. Ha él még, adjunk neki
legalább egy szál virágot, hálánk, szeretetünk jeléül, neki az is elég, és ha már
nem él, tegyük azt a vi rá got a sír já ra.
Megérdemli.
Dr. Körpöly Kálmán

ny. ref lelkész
Fotó: Magyar Bertalan
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Elsõáldozók a kastélytemplomban

Nem vagyunk egyedül
z elsõ áldozás. Ma egy szóba írjuk, s nem is igen gondolunk rá,
va ló já ban mit je lent. Az em ber
mindig, amióta csak él itt a földön, áldozatot mutatott be az Úrnak. Égõ áldozatot, melynek a füstje magasra, az ég
felé szállt, jelezve a teremtmény hódolatát Teremtõje elõtt. Történt termény-, állat-, sõt, emberáldozat – emlékezzünk
például Ábrahámra, aki kész volt saját
fiát, Izsákot feláldozni, ha úgy kívánta
az Isten.
Az tán egy szer csak vég be ment egy
olyan áldozat, mely érvényessé vált az
idõk végezetéig, mely feleslegessé tette a
to váb bi ál do za to kat. Is ten ál doz ta fel
egyszülött fiát az emberért. Ez az én testem, halljuk a szentmisén az Úrfelmuta-

A

tás kor, és: ez az én vé rem. Fel kép zik
elõttünk a Golgota, a Kálváriahegy, a feszület, az összegyûlt nép, a katonák, és
emlékezünk. Kiáltás hallatszik, az ég elsötétül, vér szagát érezzük, vérét és verítékét. Elvégeztetett: Isten fia meghalt a
keresztfán. Az Ember fia áldozatul adta
ma gát. Meg vál tot ta mind azo kat, akik
utána jönnek.
Magunkhoz vesszük az Úr testét, az
Úr vérét, és elönt a mélységes nyugalom:
nem vagyunk egyedül. Gondoskodtak rólunk. Kijelölték az utat számunkra.
Felsorakoztunk, felsorakozunk fehér
ruhában, kisgyermekként a templomban,
büszkén, hogy már mi is, mint eddig a
felnõtteket láttuk áldozni, az oltár elé vonulni és venni a Szentostyát, áldozunk.

Aztán kinek-kinek hogyan alakul a sorsa.
Van, aki megmarad, de még erõsödik is
az idõ múlásával a hitben, az áhítatban.
Más ha ma ro san meg is fe led ke zik az
egészrõl, egyszeri alkalom volt, egy szép
ün nep, szé pen fel öl töz ve, el jött apu,
anyu, szintén ünneplõben, fényképeztek,
és kedvesebbek, szelídebbek voltak, mint
általában máskor.
Az el múlt va sár nap a kas tély temp lomban a Szent Imre iskola negyvenhárom tanulója járult elõször szentáldozáshoz. Égõ gyertyát fogtak a kezükbe: a
feltámadt Krisztus világosságát. S hitvallást tettek, válaszoltak a kérdésekre,
melyekre annak idején, megkeresztelésükkor szüleik, keresztszüleik adtak választ helyettük. Ellene mondotok-e a gonosznak? Negyvenhárom kis torok jelentette ki elszántan: ellene mondunk!
Hisz tek-e… ? S hang zott negy ven há romszorosan: hiszünk!
N. A.

Fotó: a szerzõ

Orgonahangverseny
Május 14-én, vasárnap 17.15-kor a máriabesnyõi kegytemplomban
(Gödöllõ, Kapucinusok tere 1.). közremûködik: Kiss Zoltán.
Mûsoron: D. Buxtehude, J. S. Bach, Petr Eben és César Franck mûvei.
A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk az orgona karbantartására.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Pagnol, Marcel: Dombok vize

Marcel Pagnol fölöttébb népszerû regények
és drámák sokaságát ír ta. Tulajdonképpen
egész életében foglalkoztatták szülõföldjének, a Franciaország egyéb vidékeitõl minden szempontból eltérõ Provence-nak az
emberei, a szinte élõlényként kezelt-ábrázolt provence-i „levegõ”, atmoszféra, ez a
speciális világ. Ez a mû a magyarul most
hozzáférhetõvé vált, két könyvbõl álló alkotás, a Dombok vize. A két szorosan összetar tozó regény (Jean de Florette; Manon, a
források lánya) egy örökségi história körül
zajlik, dúsgazdag (és gonosz) nagyapa, és
számára is, az érintett számára is meglepõ
kapcsolódású unoka körül, ám azt az önmagában is érdekes, kalandosan alakított
históriát a Provence szinte teljes enciklopédiája köríti. Három nemzedék életét mutatja
be a regény, egyként ér zékeltetve az õsit,
maradandót, örököt és a mindenkor változót, a felszínen a mozgás látszatát keltõ,
tünékeny szépséget, szomorúságot, tragikumot és komikumot.
Mûvelt, ínyenc olvasóknak csakúgy érdemes ajánlani, mint naiv, gyakorlatlan olvasóknak.
Bp. , 1999, Környezet és Fejl.
Smith, Wilbur: A sólyom röpte

Wilbur Smith regénye 1860-ban játszódik
Fekete-Afrikában; fõ problémája látszólag a
virágzó rabszolga-kereskedelem, amelynek
ekkor már azonban komoly ellenzõi, sõt
harcosai is vannak. Az igazi tét azonban
ter mészetesen nem ez, hanem egy fiatal
angol lány és egy rabszolgavadász és - keres ke dõ ame ri kai fér fi min den mér té ket
meghaladó szenvedélyes szerelme, amelynek szexuális töltete akkora, hogy áthidalja
a lelkiismereti, vallási, világnézeti, mûveltségi, emberiességi ellentéteket. E tragikusan erotikus színezésû szextörténetnek kerete csupán a gyarmatosított Afrika és annak szörnyûségei, vér fagyasztó kalandjai,
kalózakciói és mérgeskígyó-tör ténetei.
Bp., 2000, Delej
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Gödöllõi Krónika
A helyi televízió
minden pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik
a kábelhálózaton.
Ismétlés: kedden, 18 órakor.
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Esterházy Péter: Harmonia caelestis”

„Édesapám mindenütt ott van…
Csak itt nincs”
Apakép, apába kapaszkodás, apával való
le szá mo lás – ez Es ter házy Pé ter leg újabb, élesen két részre különülõ kötete.
Az elsõ rész (könyv) az Esterházy-próza,
a nyelvi játékok,
a pa ra bo lák, a
gondolat-bukfencek szakértõinek
okoz hat él ve ze tet. Csupa „édesapa” népesíti be. Édesapák a távoli õsök – például a XVII. század ban élt Es ter házy Pál, aki nek
Harmonia caelestis (Égi harmónia) címû
vallásos énekgyûjteménye ihlette a jelen
kötet címét – , de az bárki, sõt, bármi is.
Hiszen létrejöttünkhöz, ahhoz, akik és
amilyenek vagyunk, mindenki és minden
valamiképpen hozzájárult.
A második könyvben a hagyományosabb stílust kedvelõk is zavartalan örömöt lelhetnek. Az író érzékletes portrét
rajzol azokról a hozzátartozóiról, akik
gyer mek ko rá ban kö rül vet ték, a
„vadmagyar”, Károlyi családból származó nagymamáról, a volt miniszterelnök

nagypapáról, melyikük hogyan élt, hogyan viselkedett rangja és vagyona vesztve. Megjelenik az édesanya és természetesen az édesapa. Követjük a családot a
kitelepítésbe, Hortra, egy Heves megyei
fa lu ba, egy „ku lák csa lád” por tá já ra.
Csobánkán egy alagsori lakás a következõ lakóhely. Kirándulásokat teszünk velük volt birtokaikon levõ településekre,
annál inkább, mert a nagymama ott él,
Majkon, nem kü lön böz ve az öreg pa rasztasszonyoktól egy dolgot kivéve: az
éppen szükséges idegen nyelven igazítja
el a turistákat.
Az édesapa alkoholizmusa Esterházy
számára nem szörnyû, és nem szégyenletes. Szeretetében iránta természetesként
éli meg. Mint ahogy ter mé sze tes ként
min dent, ami tör tént nem min den na pi
családjukkal. Ez volt. Ez van – mutatja
fel. Felnõttként. Akin már csak egyedül
magán a felelõsség. A sok „édesapa” már
eddigre megtette a dolgát. Noha mindenütt ott van, „itt” nincs. Mellette nincs.
- nád -

Május 4–10, 1730, 2000

Erin Brockovich – Zûrös természet
Fsz.: Julia Roberts, Albert Finney

Április 6, 1530

Joe, az óriásgorilla
Szinkronizált merikai családi film
Május 7, 15

30

Apafej

MOZI
Szinkronizált amerikai filmvígjáték
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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 Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk.
Tel.: 415-660.
g Gödöllõi irodánkba szorgalmas, ráter mett titkár nõt
és fér fi, dolgozni szeretõ hirdetésszer vezõket keresünk fõállásba. Fizetés, megállapodás szerint. Tel.:
418-023, vagy 422-583.
g Fodrászt keresek gödöllõi munkahelyre (vendégkör
van). Tel.: (30) 9965-066.
g Konyhalányt, szakács tanulót és pincér tanulót felveszünk Gödöllõre. Tel.: 414-262, vagy (20) 3309564.
g „Kisokos” Infor mációs és Reklámkiadvány gödöllõi
irodájába, dolgozni szeretõ hirdetésszer vezõket keresünk fõ állásba. Fizetés, megegyezés szerint. Tel.:
418-023, vagy 422-583.
g Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõr zõ állomás mérlegképes végzettséggel, költségvetési gyakorlattal rendelkezõ könyvelõt keres. Illetmény a
köztisztviselõi tör vény szerint. Tel.: 420-611. Érd.:
Ádám Ödönné, gazdasági vezetõnél.
g Gyakorlattal rendelkezõ virágbolti eladót felveszünk
gödöllõi munkahelyre.
Tel: 411 857
g Gödöllõi étterembe konyhai munkára nõi alkalmazottat felveszünk.
Tel: (20) 9 437 474
g Svájci központú, Budapesti székhelyû cég munkatársakat keres, Pest megye területérõl, fõ és mellékállásba. Nyugati szintû jövedelem, rugalmas munkaidõ,
ingyenes képzés. Tel.: (20) 9933-050.
g A HM Armcom Rt. Felvesz és kiképez ipari alpinista
munkára jelentkezõket. Tel.: 422-119, 422-120, vagy
(30) 2409-305.
g A HM Armcom Rt. Felvesz mûszerészt, autószerelõt, forgácsolót, szerkezeti lakatost, villanyszerelõt,
vízvezeték szerelõt, festõt, fényezõt, kõmûvest, tetõfedõt, kárpitost, betanított varrónõt, segédmunkást, udva ri mun kást. Tel.: 422-119, 422-120, vagy (30)
2409-305.
g Szakképzett ápolónõt felveszünk. Refor mátus Szeretetotthon, 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 8. Tel.:
410-954.
g Kezd a má so dik fél évet új mun ka he lyen! Le gyen
több idõd családodra, barátaidra! Keress 150 000 Ft
felett! Hívj, ha elmúltál 25 éves és van érettségid! Tel.:
Kertai Gábor, (30) 9912-778.
g Az ABN AMRO Biztosító, áprilisban indított területi
igazgatósága keres vezetõket és munkatársakat, kö-

zép- vagy felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9273671.
g Gödöllõi munkahelyre építõipari végzettségû, számítógépes ismeretekkel rendelkezõ munkatársakat keresünk – lehet kezdõ is, mûszaki elõkészítõ feladatokra.
Tel.: 420-649.
g A HM ARMCOM Rt. Felvesz: legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ, mérlegképes könyvelõi
végzettségû munkatársakat, számviteli elõadói munkakörbe. Adótanácsadói oklevél elõny. Jelentkezni: Virág Lászlóné, gazd. Igazgatónál. Tel.: (30) 9196-041.
g Gödöllõ kör nyé ké nek leg te het sé ge sebb em be re it
keresem – akik képesek eligazodni az ér tékpapírok
rejtelmeiben. 30 év feletti, vezetõi képességekkel rendelkezõk hívjanak kizárólag! Tel.: (30) 213-2628.
g A Prompt Számítástechnikai Kft. Gödöllõi telephelyének szer vizébe, elektromûszerész szakképesítésû,
fõállású dolgozót keres. Tel.: (munkaidõben) 430-695.

eladó. Ár: 7,5 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda Gödöllõ,
Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Remsey kör úton, négy éve épült, két
szintes, egyedi fûtésû téglaépület (+18 nm-es terasz), eladó, 14 millió Ft. Tel.: 410-838 (este).
g Gödöllõn, az Er zsébet körúton eladó egy 63 nm-es,
2 és félszobás, erkélyes, II. emeleti lakás. Iá.: 7 millió
Ft. Tel.: (20) 941-2516, vagy 415-253 (este).
g A János utcában, 59 nm-es, konvektoros, felújított,
IV. emeleti lakás eladó. Tel.:422-453.
g A János utcában, 50 nm-es, parkettás, gázfûtéses,
IV. emeleti lakás eladó. Tel.:422-453.
g Az alkony utcában, négy lakásos társasházban, I.
emeleti, 87 nm-es, gázfûtéses lakás, 40 nm-es beépíthetõ tetõtérrel, garázzsal eladó. Tel.:422-453.
g A Radnóti utcában, két szobás, komfort nélküli, felújítandó ház, 519 nm-es telken eladó. Közmûvek a
ház elõtt. Tel.:422-453.
g Az Antalhegyi úton, nappali + 3 szobás, rendezett,
’81-ben épült ház, 117 nöl telken eladó. Tel.:422-453.
g Az Asbóth utcában, ’93-ban épült, 4 szobás, kétszin tes, alá pin cé zett ház, 161 nöl tel ken el adó
Tel.:422-453.
g Veresegyházon, fürdõhöz, tóhoz közeli, 36 nm-es,
jó állapotú nyaraló, 120 nöl rendezett telken eladó.
Tel.:422-453.
g Vásárolnék a Remsey körúti társasházban, I., vagy
II. emeleten, másfél – két szobás lakást (õszi költözés). Tel.: 410-383.
g Téglából épült, színvonalas nyaralók eladók: Tóalmáson 2 szintes, 5 millió Ft-ért; Jászapátiban földszintes, 150 nm-es, 8,5 millió Ft-ért; Dányi tó partján,
2 szintes, 4 millió Ft-ért; Mátraderecskén, 55 nm-es,
télen is lakható, 3 millió Ft-ért; Isaszegen, Szõlõhegyen, 6 millió Ft-ért. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Szadán, a Tábor nok utcában, 2 szintes, 48
nm-es tégla épület, 1004 nm-es telken. Iá.: 5,8 millió
Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, 1 + 2 félszobás, magasföldszinti lakás. Iá.: 7,3 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Palotaker ten 2 szobás, 61 nm-es
lakás, szabályozható fûtéssel. Iá.: 7,5 millió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g Eladó Újpest központjában, 72 nm-es, V. emeleti, 3
szobás, étkezõs, telefonos, parabolás, teher mentes
lakás. Azonnal beköltözhetõ, frissen tapétázva. Tel.:
421-432.
g 1 + 2 félszobás, 54 nm-es lakásomat elcserélem, 1
vagy 1,5 szobás. II. emeletig gázkonvektoros lakásra,
vagy vennék 1,5 szobás lakást. Tel.: 413-652 (este).
g Gödöllõn központhoz közel, 40 nm körüli, konvektoros (gáz fûtésû), öröklakást vennék, 5 millió Ft-ig. Tel.:
(este) (1) 333-1067.
g Gödöllõn 4 és fél szoba hal, 2 szinten, a belváros-

Ingatlan
g Gödöllõn közmûvesített, 860 nm építési telek eladó.
Tel.: 420-038.
g 300 ezer Ft. közvetítõi jutalék! Gödöllõn a 3-as fõút
31-es km-nél, 105 nm-es üzlet, 1543 nm-es telekkel
sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis. Tel.: (20)
9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn eladó 200 nöl-es telken, felújított, összkomfor tos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g Budapesti, VII. kerületi, 1,5 szobás lakást, hasonló
gödöllõire cserélnék. Tel.: 422-489.
g El adó Isaszegen, Új te le pen, zöld öve zet ben,
Gödöllõ felöl a legelsõ utcában, 196 nm össz-alapterületû, két generációnak is alkalmas családi ház, 640
nm-es telken. (gáz + vegyes tüzelésû kazán, teljesen
alápincézve, 5 szoba + nappalis, amerikai konyhás
ház). Iá.: 17,5 millió Ft. Közvetítõi jutalék: 200 ezer Ft.
Tel.: (20) 9109-578, vagy 493-835.
g Eladó 59 nm-es, fsz-i lakás a Kazinczy körúton. Alkalmas rendelõ, iroda kialakítására is. Telefon, vízóra,
kábeltévé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 411-084 (du.
17-21 óra között).
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 Gödöllõn a kertvárosban családi ház külön bejáratú,
emeleti lakása, 3 + félszoba, étkezõs eladó. Tel.: (20)
9785-501.
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 A Kastély közelében 100 nm-es, alápincézett ház,
Folytatás a 18. oldalon
175 nöl telekkel eladó. Ár:
14,5 millió Ft. Lipcsey Ingat lan iro da
Gödöllõ,
Tájékoztatjuk kedves régi és új ügyfeleinket, hogy az
Remsey krt. 6. Tel.: 415316.
ATLASZ INGATLANIRODA
g Ibo lya ut cá ban 175 nöl
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g A Kossuth Lajos u-ban,
I. emeleti, 64 nm-es lakás
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ban, plusz 50 nm melléképület eladó, vagy cserét is
beszámítok. Tel.: (70) 214-4164.
g Szadán, csator napart mellett, sürgõsen eladó egy
1535 nm-es termõföld, 10 sor, 2 éves termõ málnással. Iá.: 700 ezer Ft. Tel.: (26) 302-432 (este).
g Tóalmáson, frekventált helyen (strandtól egy percre), 170 nöl-es telken, 50 nm-es, félkész ház eladó.
Gáz, víz az udvarban. Tel.: 367-3850/109. (8-18 óráig).
g Eladó Gödöllõn, két családnak alkalmas, kétszintes,
külön bejáratú családi ház. Iá.: 21,5 millió Ft. Tel.:
410-066, vagy 432-576.
g Eladó 1407 nm kert ingatlan Gödöllõ, Marika-telepen. Beépíthetõ gazdasági épület, 3 százalék. Víz bevezetve, villany, gáz, telefon az utcában. Tel.: 420669.
g Gödöllõn, a Remsey körúti lakótelepen, tetõtéri 1 +
3 félszobás lakás eladó. Tel.: 411-923.
g Keresek Gödöllõn, a HÉV-hez közeli, 3-4 szobás,
telkes családi házat. Tel.: 416-225.
g Gödöllõ köz pont já ban, csa lá di ház jel le gû, kö zös
udvaros társasházban, utcafronti, 95 nm-es, 3 szobás, felújításra szoruló lakás, kocsibeállási lehetõséggel, kertrésszel eladó. Üzlet, iroda kialakítására is alkalmas. Iá.: 8,8 millió Ft. Tel.: 413-564 (17 óra után).
g Gödöllõn az Irtványban 2000 nm-es lucer nás terület
eladó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen a horgásztó és a lovas pályák közelében,
1200 nm-es szántóterület eladó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen 6700 nm-es szántó eladó. Tel.: 430-687.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, 2 szobás, teljesen felújított lakás eladó, téglaépületben, III. emeleten.
Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u. 60. szám alatt,
egy 65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés,
magasföldszinti lakás. Iá.: 7 millió 850 ezer Ft. Tel.:
412-565.
Albérlet
g Gödöllõn családi ház földszintje, 2 szoba összkomfort kiadó. 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.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú távra bérbe
adó vállalkozásnak, 370 nm, több helységbõl álló ingat lan, nagy par ko ló val. Ér dek lõd ni nap köz ben a
Startex Kft-nél. Tel.: 419-954.
g Fiatal házaspár egy éves kislánnyal, olcsó albérletet
keres. Tel.: 421-042 (21 óra után).
g Gödöllõn, Petõfi tér 15-16 szán alatti (a Gimnázium
mellett) üzletsoron, 3. sz. üzlethelység kiadó. Tel.: (este) 410-838.
g Garázs kiadó a Kazinczy lakótelepen, a garázssoron. Tel.: 412-428.
g Ki adó 1 szo ba, össz kom for tos ker tes ház ga rázzsal, leinfor málható fiatal házaspár nak. Tel.: 430206.
g Gödöllõ központjában, a Petõfi téren, júliusban átadásra kerülõ üzletközpontban, 57 nm-es üzlethelység
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hosszútávra kiadó. Tel.: 418-363 (este).
Keresek Gödöllõ központjához közel, 1 vagy 1,5
szobás kiadó, bútorozott lakást, júniustól augusztus
végéig, 30 ezer Ft/hóig + rezsi. Tel.: 421-762.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a. szám alatt, hosszú távra bérbe
adó vállalkozásnak, 370 nm, több helységbõl álló ingatlan, nagy parkolóval. Tel.: (napközben) Startex Kftnél. 419-954.
g Kiadó lakást, bútorozott albérletet keres, korosodó
házaspár, Gödöllõn vagy környékén, gépkocsi parkolási lehetõséggel. Tel.: (30) 9153-193.
g

Szolgáltatás
g Új var rómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elér hetõ
áron. Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 8-12 óráig. Tel.: 419-392 (18 óra után).
g 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 Fiatal, gyer mekszeretõ tanár nõ, délutánonként gyermekfelügyeletet és általános iskolai korrepetálást vállal. Tel.: 422-508.
g Nyugdíjas ker tész szõlõ és gyümölcsfa per metezést
vállal. Permetezési szaktanácsot ad. Tel.: (30) 9770593.
g Gyer mek felügyeletét vállalná, egy 50 éves, nyugdíjas, gyakorló nagymama, illetve idõs személy társalkodója, segítõje lenne, napi 2-3 órában. Tel.: 421762.
g Kedvezõ fuvar vállalás rakodókkal. Költöztetés, lomtalanítás, terítés. Távolsági fuvarok 12 tonnáig (szombat, vasárnap is). Tel.: 430-206.

Adás-vétel
g Eladó Motorola d 160 kár tyával, bõr tokkal, hálózati
töltõvel, 1 év elérhetõ. Tel.: (70) 2130-958. (9-20 óráig)
g Eladó fa, magasított gyerekágy, csúszdával, alatta
kuckóval. (190x90) Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (30) 9440984.
g 10 m-es szállítószalag eladó. Tel.: 421-271 (este),
vagy (20) 3329-686.
g Hagy ma, krump li (ve tõ is) el adó. Tel.: 430-413.
Cím: Gödöllõ, Béri Balogh Á. u. 36.
g Magángyûjtõ keres: régi képeslapokat, papírpénzeket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 4057330, vagy (1) 409-4628.
g Három csillagos, 60 literes, Lehel fagyasztó eladó,
alig használt. Gödöllõ, Szt. János u. 8/b. Záhonyiné.
Tel.: 412-294.
g Zu hany tál ca ka bin nal, 8-as ké zi hús da rá ló, csík
tésztavágógép, réz elemekkel eladó. Tel.: (este) 417819.
g Építkezésbõl kimaradt cserép, 1000 db Tangó piros,
20 db kúpcserép és 320 db natúr csabai eladó. Tel.:
415-939.
g Eladó: konyhabútor, fotelok, kanapé ágynak nyitha-

tó, szõnyeg, dohányzó asztal, kárpitos sarok étkezõ,
porszívó ETA 400-as, szekrény, mûbõr garnitúra, bõr
étkezõsarok. Tel.: 416-851.
g Eladó 180x150-es, három szár nyas üvegezett ablak, KF-04-es. Fûnyíró és 6-os rotációs kapa, 2 db 18
l-es permetezõ, és 2 db 11 l-es gázpalack. Tel.: (20)
3313-976.
g Eladó francia bársony huzattal, 4 részes, sarok ülõgarnitúra, új állapotban. Iá.: 90 ezer Ft. Tel.: 485-367.
Vácszentlászló, Zsámboki út 75.
g Pentium számítógép monitor ral, programokkal eladó. Tel.: (60) 330-616.
g Bar na, 40x40-es síkpala, bontásból : 1100 db eladó, 40 Ft/db. Gödöllõ, Virág u. 8. Tel.: (30) 9705854.
g Eladó felújított, 160 l-es betonkeverõ, 38 ezer Ft.; 3
csillagos 162 l-es hûtõszekrény, 25 ezer Ft.; kosárpalánk, zártszelvény oszloppal, 18 ezer Ft.; fér fi kerékpár, 5 ezer Ft.; PB palack, 5 ezer Ft. Tel.: 415-727.
g Hízók eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
Jármû, alkatrész
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 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 1982-es évjáratú, Skoda 120 L 2001. májusi mûszakival, vonóhoroggal eladó. Tel.: (20) 9593-777.
g Fiat 126-os új motor ral, jó állapotban eladó. Tel.:
(30) 210-6474.
g Eladó 8 éves, fehér színû Maruti. Vizsga: 2002. 04.
12-ig. 2. Tulajdonos. Iá.: 690 ezer Ft. Tel.: 420-502,
vagy (30) 222-9411.
g Eladó 1988-as, 2105-ös Lada, 2002-ig mûszakival.
Tel.: 413-131.
g

Oktatás
g Német nyelvtanulás nyelvtanár nál. Minden szinten,
minden korosztálynak, egész nap. Fordítás. Tel.: 418537.
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
nyelvtanfolyamok indulnak 2000. június 13,- szeptember 30-a között. A kur zusokra, valamint az angol
Trinity (TCL) nyelvvizsgákra beiratkozás május 25,26án, 16-19 óra között. Ingyenes gyakorló órák, angolos
és németes diákjainknak! 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!
g Szá mí tó gép ke ze lõi, alap fo kú, in ten zív tan fo lyam
egyéni foglalkozásokkal is, csak 9000 Ft. Tel.: (30)
9314-202.
Egyéb
g Szeretõ gazdit keres egy jó ter mészetû, német-juhász keverék kan, 8 hetes kiskutya (féregtelenítés, elsõ oltás megvan). Tel.: (16 óra után) 411-029

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.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyám, Dányi Istvánné
temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Vida Károlyné és családja
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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!

– Színvonal – szépség – igényesség –

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

SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ Z Á S
Nyitva: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 óráig

Kistarcsa, Ifjúság tér.

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 470-028, 470-029

Tel.: 414-015, 415-385

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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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

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Rendészeti Szakközépiskolákba történõ jelentkezésre a
rendõrség hivatásos állományába.
A Rendészeti Szakközépiskolákba jelentkezhet az a 18. életévét betöltött,
de 33 évesnél nem idõsebb magyar állampolgár, aki érettségi vizsgával rendelkezik (vagy 2000. junius 30-ig rendelkezni fog), büntetlen elõéletû,
állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, és vállalja a hivatásos szolgálatot.
Jelentkezni lehet: 2000. június 30-ig a Gödöllõi Rendõrkapitányságon
(Gödöllõ, Petõfi tér 6–10.) személyesen Akantisz Heléna r.szds.-nál vagy a
420-333/210-26-os melléken telefonon.

Riporteri,
fotózási hajlammal,
gépkocsival, telefonnal,

önállóan dolgozni tudó
munkatársat keres
kiadó
gödöllõi munkára.

Fantázia Kiadó’98,
Tel.: 27/333-130
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Gyakorlott mérlegképes
könyvelõt valamint szakés betanított varrónõket
keresünk.
Érdeklõdni: 28/430-721
28/430-724 telefonszámon

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

CIB

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.
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Labdarúgás

Elõbbre hozták
a majálist
Gödöllõi LC–Karcag 7:2 (3:1)
Gödöllõ, 350 né zõ, ve zet te: Mol nár
(Komjáti, Ágoston)
GLC: Kovács R. (Lovas 88. p.)–Somogyi,
Wendler, Stolcz–Kál mán (Labanics 60.
p.), Ber ta, Kerecsényi, Króner, Varga Z.
(Barna 76. p.)–Kiss Z., Vízler.
Gólszerzõ: Wendler 3 (ebbõl kettõ büntetõbõl) 20. p., 34. p. és 51. p., Labanics 2
(62. és 78. p.), Kiss Z. 27. p., Vízler 90. p.
Jó: az egész csapat
Ifjúsági mérkõzésen:
GLC–Karcag 4:0 (2:0)
GLC: Lo vas–Pin tér T. (Ocskay 68. p.),
Csernyák, Péter G.–Morár, Hovodzák, Ökrös, Kovács M., Pintér K. ( Zelnik 84. p.) –
Turai (Gémesi 52. p.), Csom bor. Edzõ:
Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Csombor 2 (9. p. és 48. p.),
Morár (37. p.), Péter G. (60. p.)
Jó: Morár, Ökrös, Csernyák
Serdülõk
Kistarcsa–GLC 0:10 (0:3)
Gólszer zõ: Zelnik (2), Orbán (2), Bar tók
(2), Szeles (2), Hornok (2)
Serdülõ elõkészítõ
GLC–Erdõkertes 3:2 (2:1)
Gólszerzõ: Maros (2), Berki

Dupla ünnepet tarthatott május elsejét megelõzõ nap a gödöllõi futballtársadalom. A
sportágat szeretõk táborának nagy örömére
ugyanis fölényes gyõzelmet aratott a listavezetõ Karcag ellen a GLC. És hogy mitõl kétszeres a boldogság? Attól, hogy bekövetkezett a csapat és a szurkolók egymásra találása
is. Köszönhetõ ez egyrészt Krónerék lelkes
és eredményes játékának; másrészt az elõzõ
nap a pályán (10:0-s siker idegenben a
Kistarcsa ellen), majd ezúttal a lelátón is jelesre vizsgázó, a szintén gyõztes fiatalabb és
idõsebb korosztály tagjaival megerõsített serdülõknek, akik „Hajrá GLC!” feliratú transzparenssel és dudákkal felszerelkezve készültek a kiemelkedõ fontosságú mérkõzésre.

A kezdés nem azt sugallta, hogy nekik
lesz okuk az ünneplésre, hiszen Binder
alapvonaltól beadott labdájába az ötösön
teljesen egyedül hagyott Szatmári fejelt
bele, megszerezve ezzel a vezetést csapatának. Nem sokat kellett azonban várni az
egyenlítésre, mely Wendler büntetõjébõl
született meg. Sõt, még mindig az elsõ félórán belül jártunk, amikor a vendégek találatát „másolva” Vízler átadásából Kiss
Zoltán a hazaiakat juttatta elõnyhöz. Az
utolsó negyedóra sem telt el gól nélkül:
Wendler 30 méterrõl nyesett el egy szabadrúgást a sorfal mellett és Mógának már
nem volt más dolga, mint hogy kiszedje a
labdát a sarokból. Ezzel már félidõben
csúcsot döntött városunk gárdája, hiszen a
már bajnoknak tekinthetõ Karcag eddig
egy meccsén sem kapott két gólnál többet.
Az elõzetes várakozásokat figyelembe
véve hihetetlennek tûnt a találkozó alakulása; az pedig, ami a szünet után történt,
már szinte a csoda kategóriájába sorolható.
Alig hat perc múltán ugyanis egy újabb tizenegyesbõl Wendler növelte a különbséget (a kitûnõ rúgótechnikájú védõ három
büntetõbõl és négy szabadrúgásból szerzett találatával tavaszi házi gólkirály a
GLC-nél). Az újdonsült B közép pedig kerítésre mászott örömében. A hátralévõ közel negyven percben még háromszor (!) ismételhették „produkciójukat”. Elõbb a
frissen beállt Labanics lódult meg Varga
Zoltán passzával, végigvezette a labdát az
ellenfél térfelén és a lesre játszó védõk között kiugorva 14 méterrõl gurított a jobb

sarokba. A kék-sárgák úgy gondolhatták,
hogy ez még egyszer nem sikerülhet neki,
mert amikor Somogyi átadásával újra elindult, nem figyeltek oda rá. Ismét góllal
bûnhõdtek. A fiatalok felváltva, de egyforma boldogsággal kiabálták a „Jaj, szegény
Karcag!” és a „Még, még, még, ennyi nem
elég!” rigmusokat. Valószínûleg nem vendéggólért epekedtek, de nagyvonalú „Alamizsna” kiáltásokkal elintézték, mikor
mégis ez következett. Nagy sikert aratott
köztük az újabb hazai nevelésû újonc, Lovas Dániel beállítása is. Arról, hogy az
utolsó szó, illetve gól a gödöllõieké legyen, Vízler gondoskodott: a kilencvenedik perc ben egy szög le tet kö ve tõ en
Kerecsényi fejérõl hozzá került labdával
gyönyörûen fordult be és kilõtte a bal sarkot. Káprázatos gólja méltó betetõzése
volt ennek az elõrehozott futballmajálisnak, aminek végén méltán szólt a szépszámú közönség tapsa.
Ezen a dél utá non min den be jött
Króneréknak, de minden egyes pályára lépett játékos meg is küzdött azért, hogy ez
így legyen. Az elmúlt heti, tiszafüredi hatos után még legyinthettek a fanyalgók, de
az elsõ helyen álló, eddig 23 mérkõzésen
összesen 13 gólt kapott Karcag utáni hetes
után õk is meg kell, hogy emeljék kalapjukat. Ráadásul – köszönhetõen annak is,
hogy a Tápiószentmárton meglepetésre
vereséget szenvedett Karancslapújtõn – a
Gödöllõi LC a rangadón aratott gyõzelmével visszaszerezte a második helyet a
táblázaton. Szombaton (május 6., 14 óra:
ifjúsági, 16 óra: felnõtt) Poroszlón a tavasszal jól szereplõ hazai csapat ellen
gondoskodhatnak Kissék a pozíció megerõsítésérõl.
Tóth Márta

Má jus 8., 19 óra, GATE csar nok:
Gödöllõi KFC–Szárliget Eurotrans, NB
II-es bajnoki teremlabdarúgó mérkõzés.

ÚSZÁSOKTATÁS!
a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában
2000. június 19–július 7.
naponta 8–10 óra között
speciális úszásoktatást szervez a FUT Alapítvány
5–8 éves korig
Részvételi díj: 5000 Ft
Jelentkezés és érdeklõdés
naponta: Bencsik Ernõ tanár úrnál
17 órától a 420 632-es telefonszámon
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Vívás

Benkõ Tibor Emlékverseny

étvégén a Református Líceum torH
naterme adott otthont a már hagyományosan megrendezésre kerülõ Benkõ
Ti bor Ví vó Em lék ver seny nek. A

gödöllõi kardvívók apraja-nagyja pástra
lépett, hogy megemlékezzen Tibor bácsiról. Jó volt látni, hogy a korábbi tanítványai és ismerõsei meglátogatták a

Országos diáksport-találkozó

Hetvenen Gödöllõrõl
Ka to li kus Is ko lák Di ák sport Szö A
vet sé ge az idén Kecs ke mé ten ren dez te meg a ha gyo má nyos or szá gos
sport ta lál ko zó ját. A több mint há rom száz is ko la kö zül so kan in dí tot tak
ver seny zõ ket a he te dik al ka lom mal
ki írt ver seny re. Gödöllõrõl a Szent
Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la öt ven-, a Premontrei Szent Norbert
Gim ná zi um het ven fõs csa pa tot in dí tott. Össze sen 1800 ver seny zõ mér te
össze ere jét lab da já ték ok ban és tor ná ban. Az egyé ni ver seny szá mo kat jú ni us ban ren de zik meg. A leg ered mé nye sebb di á kok kép vi se lik majd Ma gya ror szá got a Ka to li kus Is ko lák Vi lág ta lál ko zó ján.
A Szent Im re is ko la csa pa ta i nak
ered mé nye it már meg kap tuk. A má so dik kor cso por tos ko sa ras lá nyok har ma dik he lye zést ér tek el (ké pün kön:

áll nak Gáspárné Kolozs Ju dit, Mik lós
Krisz ti na, Aszó di Tí mea, Burgyán
An na má ria, Bor sa Adél, Judák An na,

ver senyt, és buz dí tot ták a fi a ta labb
gödöllõi vívókat.
A buzdításnak az eredménye sem maradt el. Különösen a serdülõ fiúk tettek
ki magukért. Közülük Csjernyik Balázs
re mek, és né hol iz gal mas pil la na to kat
szerezve szurkolóinak egyéniben a serdü lõ Ma gyar Baj nok ság har ma dik he lyét szerezte meg. Ugyanígy kard csapatban a fiúk (Csjernyik Balázs, Juhász
Tibor, Gémesi Csanád, Juhász László)
kitettek magukért az esélyesebbnek tûnt
Újpest csa pa tá val szem ben. Iz gal mas
csatában a fiúk lehengerelték az UTE-t,
de sajnos a BSE-vel nem bírtak és így
itt is a harmadik helyet szerezték meg.
Leány kardozóinknak a negyedik hely
jutott.
A felnõtteknél Csongrádi, Princz Á.,
Bokor A, , Bokor G. és Csoma R. küzdött a dön tõ be ju tá sért. A ver se nyen
kül föl di ek is in dul tak. Saj nos, vég sõ
küzdelmekbe való bejutás csak Csongrá di Lász ló nak si ke rült (aki a ha to dik
helyen végzett), de biztató volt a többiek vívása is.
Vasárnap került sor az újonc korosztály küzdelmeire. Itt Gémesi Csanád a
negyedik, Juhász László a hatodik helyet
szerezte meg.
(erni)
Fotó: Magyar Bertalan

gug gol nak Nyá ri Fru zsi na, Tóth Bet ti na, Bé res Ida, Máthé Ka ta lin, Szalka
Krisz ti na, Sán dor Reg ina.).
Az el sõ kor cso por tos fi úk kis pá lyás fo ci ban, a má so dik kor cso por tos
fi úk ko sár lab dá ban let tek ne gye di kek.
-sz-
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Terepkerékpár

Gödöllõ MTB 40
prilis utolsó napján már negyedik
Á
alkalommal rendezték meg a 40
kilométeres terep teljesítménytúrát. A
babati erdõben kijelölt, 700 méter
szintkülönbségû pálya a környék
legszebb pontjain haladt keresztül;
sûrûn váltogatták egymást a „húzós”
emelkedõk és a hosszú, gyors lejtõk.
108 kerékpáros vágott neki, hogy

szintidõn belül teljesítse a 9 ellenõrzõ
állomást érintõ útvonalat. A nagy
meleg ellenére 102-en értek célba és
vették át az emléklapot és kitûzõt. Az
elveszett kalóriák pótlására üdítõt,
ropit és csokit kaptak a versenyzõk.
Külön gratulációt érdemelnek a
kerékpárjuktól alig magasabb telejesítõk, közöttük a legfiatalabb hölgy,
Kisgergely Viktória (1992) és a legfiatalabb úr, Bucsányi Brúnó (1991). A jó
idõnek köszönhetõen megdõlt a pályacsúcs is, amit mostantól a kistarcsai
Máró József tart 1 óra 45 perces idõvel.

A GAIA Ökológiai Alapítvány sportnapja

Másodszor is nyertek a margitások
A galgahévízi Gaia
Ökológiai Alapítvány a
múlt szombaton rendezte a „Város a Vidékért–Vidék a Városért”
elnevezésû or szágúti
kerékpárversenyt.
Gödöllõt ezúttal is a „Margita 344,2”
Turisztikai és Sport Egyesület

kerékpárosai képviselték. A verseny
rajtja a gödöllõi egyetem mezõgazdasági múzeuma elõtt volt, a cél pedig a
galgahévízi GAIA ökohotelnél (18 km).
Az ifjúsági kategóriában az aszódi
Krekács Oszkár mögött a gödöllõi
Györe Domokos lett a második.
Felnõtt kategóriában elsõ lett
Borosnyai Péter, második Fibecz

Sakk

Bravúr az országos döntõn
ebrecenben április 28–30. között renD
dezték meg a Sakk Országos Diákolimpia döntõit, alsós, felsõs lányok, illet ve fi úk ré szé re. A négy cso port ban
megrendezett versenyen 104 csapat vett
részt (kategóriánként 26). A felsõs fiúk
mezõnyében a Török Ignác Gimnázium
képviselte Pest megyét, illetve Gödöllõt.
A tavaly bajnokságot nyert csapatból az
elsõ táblás Török Sándor „öregedett ki”,
így joggal lehetett bízni a jó szereplésben, értékszámuk alapján az elõkelõ 4.
kiemeltek voltak.
A nyolcfordulós svájci rendszerû versenyen a törökösök remek rajtot vettek:
három gyõzelemmel (Jedlik Á. Gimnázium, Bp XXI. 3,5:0,5; Tapolca 2,5:1,5;
Gyõr 2,5:1,5).
A mindent eldöntõ vasárnapi játéknap
el sõ mér kõ zé sén a ver seny ben ve ze tõ
Szombathely csapata ellen nagy csatában
2:2 ará nyú dön tet len szü le tett, míg az
utolsó fordulóban bravúros játékkal, tel-

jesen megérdemelten sikerült nyerni a
XXI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános
Iskola ellen. A remek hajrának köszönhetõen teljesen megérdemelten sikerült a
dobogó harmadik fokátra felállni.
Végeredmény (felsõs fiúk): 1. Zrínyi
Ilona Általános Iskola, Szombathely 21,5
pont; … 3. Tö rök Ig nác Gim ná zi um,
Gödöllõ (Somodi Balázs, Bajnóczi Péter,
Rádóczki Attila, Török Zoltán, Kelemen
Tamás) 19,5 pont.
A most elért harmadik helyezés legalább akkora sikernek tekinthetõ, mint a
tavalyi gyõzelem! A csapat bebizonyította, hogy a tavalyi siker nem volt a véletlen mûve, illetve – legjobbját nélkülözve is képes versenybe lenni az elsõ
helyért.
A nyolc mérkõzésbõl 5 gyõzelem, 2
döntetlen, illetve 1 vereség született.
Egyé ni tel je sít mé nyek: Somodi Ba -

Nem érdemel dicséretet az az egyén
sem, aki az egyik útvonaljelzést eltüntette, ami miatt a mezõny vége
eltévedt, és jókora kerülõre kényszerült. Az a kutyatulajdonos is gondolkodóba eshetne, aki kiengedte a harapós kutyáját az utcára. Az egyik
kerékpárost az alkarjánál harapta meg
és rántotta le járgányáról, hogy közben
még ketten átmentek rajta. A fiút a
rendelõintézet ügyeletén látták el, és
még egy tetanusz-injekcióval is
„gazdagabb lett”.
pt

Zsolt, harmadik Kristóf Zsolt (mindannyian gödöllõiek), így Gödöllõ csapatban is nyert.
Borosnyai a bagi kanyarban alaposan
„besokallt”, és egy nagyot esett. A
kerékpárja nem sérült meg, csak róla
kopott le néhány helyrõl a bõre, de még
maradt annyi elõnye és akaratereje,
hogy a hátralévõ 7 km-t elsõként teljesítse. Már csak egy alkalommal kell
nyerni a margitásoknak, hogy a hatalmas serleget a többi mellett véglegesen
õrizhessék.
Pálffy Tibor

lázs 8/3 (+2,=2,–4); Bajnóczi Péter 8/5
(+3,=4-1); Rádóczki At ti la 8/5,5
(+5,=1,–2); Tö rök Zol tán 8/6
(+6,=0,–2).
A kö zép is ko lás or szá gos dön tõn el ért ötö dik hely és a mos ta ni II–III
kor cso port ban el ért har ma dik hely
egya ránt nagy si ker nek köny vel he tõ
el, hi szen itt már az or szág leg jobb jai
mér kõz tek meg egy más sal. Azért,
hogy ezek az ered mé nyek meg szü let tek, min den já té kos di csé re tet ér de mel.
Április 13–24. között Pakson rendezték meg az országos korcsoportos döntõket. Török Sándor (Gödöllõi EAC) a 16
éven aluliak mezõnyében a 10. helyen
végzett.
Áp ri lis 20–23. kö zött Gyön gyö sön
zajlott a Mátra Kupa nyílt nemzetközi
sakkverseny, melyen két GEAC-os sakko zó is el in dult. Az erõs me zõny ben
Somodi Balázs 4, Rigó József 3,5 ponttal
a középmezõnyben végzett.
T. Zs.
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Streetball

Utcai kosarasok a váci Duna-parton
ájus elsején Vácott rendezték meg a
M
IV. Pest Megyei Utcai Kosárlabda
Bajnokság elsõ fordulóját a Mozi Glóbusz Kupáért. A Duna-parton elkészített
tíz pályán 58 csapat kezdte meg a küzdelmeket. A legtöbben a férfi kettes és
négyes korcsoportban, valamint a vegyes
kategóriában indultak. Váci sajátosság,
hogy ezerforintos nevezési díjért a helyi
iskolásoknak külön versenyt rendeztek.
A nagy sze rû idõ ben egy szer re húsz
csapat lépett pályára. A mérkõzések általá ban iz gal mas, vál to za tos küz del met
hoztak. Kevés találkozó fejezõdött be idõ
elõtt. A remek hangulatot néhány dolog
rontotta. Az aszfaltos pályákon kisebbnagyobb sérülések történtek, amiket ellátott az orvos, már amikor ott volt. Sajnos
nem mindenki sportolni jött a Duna partra. Az egyik gödöllõi ko sa ras új há ti zsákját és vele együtt minden holmiját
(igazolványokat, kulcsokat, pénzt, ruhát)
elvitte valaki.
Az elsõ forduló nehézségeivel együtt a
verseny jól sikerült. A központi versenybizottság Budai Zsolt vezetésével rutinosan oldotta meg a menetközben felmerülõ problémákat. A gyõzteseknek a kupát
és az ér me ket Sze mes Ár pád me gyei
sportigazgató, Ignácz Gyula sportigazgató helyettes és Jakab Béla váci fõszervezõ adta át.
A férfi 1-es korosztályban induló csapatok között nagy volt a magassági és a
tudáskülönbség. Ennek ellenére rendkívül lelkesen, idõnként szép megoldásokat bemutatva kosárlabdáztak a srácok.
Az elsõ helyért járó öt pontot a Sírásók
gyûjtötték be. A gödöllõi Worms az ötödik helyen fejezte be a versenyt.
Az F2-es korcsoportban (10 induló)
már komoly kosárlabdamúlttal rendelke-

zõ csapatok játszottak egymás ellen. A
három gödöllõi együttes remekelt a csoportmeccseken, sorra aratták a gyõzelmeket. A legjobb három között az Izom
vicces faterja és tanítványai elnevezésû
alakulat legyõzte a Vackor és a többiek
csapatát, majd rendkívül izgalmas csatában egy ponttal maradt alul a gyõztes Xray együttesével szemben, akik nyertek a
Vackorék ellen is. Végül az Izom három,
a Vac kor két, a Szûz ol tók egy pont tal
zárta az elsõ fordulót.
A fér fi hár mas kor cso port ban most
nem volt gödöllõi induló. A körmérkõzések után a Sasok csapata végzett az elsõ
helyen, megelõzve a Kosárfonókat és a
Szájkosarasokat.
A férfi négyes korcsoportban, a nyílt
kategóriában indult a legtöbb (13) csapat.
A három gödöllõi együttes közül a Star
Ács szerepelt a legjobban. Nem kerültek
be a döntõbe, de az erõs mezõnyben az
ötödik helyen fejezték be a versenyt. A
másik két együttes – Ki-verlek és Váza –
a következõ fordulókban várhatóan jobb
eredményt ér el, mint Vácott. A kategóriát a Nem piskóták nyerték meg a Kefír és
a Yuhééé elõtt.
A férfi ötös korosztályban öreg spílerek bû völ ték a lab dát. Itt már nem a
gyorsaság, hanem a pontos dobások, a
látványos passzok és a szép játék dominált. A gödöllõi Gold Boys jó szokásához híven ismét dobogós helyen fejezte
be a fordulót. Egyedül a volt nagykõrösi
kosarasoktól szenvedtek vereséget, így
ezüstéremmel térhettek haza. A harmadik
helyet a Váci masszív szerezte meg.
Sajnos a nõk versenyében a váci, elsõ
fordulóban csak 12 csapat indult. Ezért
két helyen körmérkõzés, a nõi kettesben
pedig csoportmérkõzések után dõlt el a

Május elseji futóverseny

Közel ötvenen indultak
hagyományos május elsejei futóverA
se nyen kö zel fél szá zan in dul tak az
Al só-park ban. A nagy me leg el le né re
mindenki becsülettel teljesítette a távot.
A há rom kor cso port ban iz gal mas ver senyt vívtak a versenyzõk a dobogós he-

lyezésekért. Különdíjat kapott a legfiatalabb induló, a hétéves Romhányi Viktor
és Kálmán Zoltán, mint a legidõsebb versenyzõ. Az elsõ három közé többnyire az
atlétikai versenyekrõl jól ismert futók kerültek. A díjakat Benkõ Ákos adta át a

helyezések sorsa. A nõi egyesben induló
gödöllõi Old Girls csapata kicsit bátortalanul kosarazott, és kikapott a helyiek
együttesétõl, végül a második helyet szerezte meg.
A nõi kettesben két csoportra osztották
a résztvevõket. Kicsit megzavarta a helyzetet, hogy egy csapat nem jelent meg,
egy pedig késve érkezett. Ebben a csoportban történt a legtöbb sérülés, de általá ban min den ki sa ját lá bon tá vo zott a
hely szín rõl. A sé rü lé sek el le né re a
gödöllõi lányok jól szerepeltek. Mind a
négy együttes bekerült a legjobb hat közé. A versenyt a Rohadt Klub nyerte meg
veretlenül, így õk kapták az elsõ helyezett nek já ró öt pon tot, a ku pát és az
aranyérmeket. Csak a gyõztestõl kapott
ki a Gyomorgörcs és a Hoffnungslos csapata (egymás ellen nem játszottak), övék
lett az ezüst- és a bronzérem. A Második
rész a hatodik helyen fejezte be a versenyt.
A nõi hármasban az idõsebb generáció
lé pett pá lyá ra. A ver senyt a Ci cu sok
nyerték a Mimózák elõtt. A gödöllõi Vasmacskák harmadikok lettek, teljesítményüket befolyásolta az ellopott hátizsák
is.
A vegyes, nyílt korcsoport színvonalas
mérkõzéseket és kemény küzdelmeket
hozott. A három csoport elsõ játszhatott
az érmekért, a másodikak padig a 4-6.
he lyért lép tek pá lyá ra. A gödöllõi
Forever Young csapata épphogy lemaradt
a csoport elsõségrõl. Végül nagy csatában az ötödik helyet szerezték meg a tíz
csapat közül. A versenyt a nagytarcsai
Remix nyerte a Pozitív hozzáállás és a
Kincs-Tárnok elõtt.
A második fordulót május hatodikán
Nagykõrös ren de zi. A már be ne ve zett
csapatok a városházán személyesen vagy
a 420-411/140-es melléken jelezzék indulási szándékukat. A következõ fordulókra új csapatok is nevezhetnek.
-esztí-

legjobbaknak. Elsõ korcsoport: 1. Dús
Jetta, 2. Király Pálma, 3. Kálmán Anna.
1. Keszthelyi Kristóf, 2. Romhányi Botond, 3. Gombár Dávid.
Második korcsoport: 1. Kiss Orsolya, 2.
Márkus Judit, 3. Reznák Alexa. 1. Nagy S.
Miklós, 2. Kolesza Gergõ, 3. Gönczi Csaba. Harmadik korcsoport: 1. Mátyás Enikõ,
2. Pék Andrea, 3. Rébb Anikó. 1. Gajda
Gábor, 2. Frey Ákos, 3. Romhányi József.
-sz-
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Díjugratás

Lóverseny a Felsõparkban

dobogóra állhattak. Az ifjúságiaknál a
Grassalkovich Lovas Egylet tagja, Izsó
Szilvia, míg a felnõtteknél a GLSE színeiben induló Gáll Imre végzett a harmadik helyen. Egyébként utóbbi lett a
GLSE legjobb versenyzõje, akinek Six
Edit alpolgármester nyújtotta át a Polgármesteri Hivatal különdíját. A B/III-as kategóriában az ifjúságiaknál Bogyó Bernadett, a felnõtteknél pedig Mandik Ferenc gyõzött.
Ezután következett a vadász-ugratás,
ami ab ban kü lön bö zött az elõ zõ ek tõl,
hogy itt nem hibapontot, hanem plusz
idõt kaptak a versenyzõk egy-egy levert
akadályért. Ezt a számot a legrövidebb
idõ alatt Somogyi Gábor teljesítette, a
GLSE Tú ra szak osz tá lyá nak el nö ke,
Bucsy László által felajánlott stílusdíjat
pe dig egy if jú sá gi ver seny zõ, a
Grassalkovich Lovas Egylet tagja, Izsó
Szilvia nyerte el.
Ezen kívül a szervezõk sörsátorral, meleg ételekkel és hideg frissítõkkel kedveskedtek a lovassport szerelmeseinek.
Chris
Fotó: Magyar Bertalan

Gödöllõi Lo vas Sport és Ha gyo mányõrzõ Egyesület szervezésében
áp ri lis 30-án va sár nap Díj ug ra tó
Lovasversenyt rendeztek a Királyi Kastély parkjában. Az indulókat és a nézõket
Gémesi György polgármester, valamint
Dr. Perényi Miklós, a GLSE vezetõje köszöntötte, jó szórakozást és eredményes
helytállást kívánva.
A versenyre többek között kilátogatott,
René Roch úr, a Nemzetközi Vívószövetség elnöke is.
Az ország különbözõ részeibõl érkezett versenyzõk B/I, B/II és B/III kategóriákban, és a GLSE-díjért a vadász-ugratásban mérték össze erejüket.
A B/I kategóriában kilenc versenyzõ
teljesítette hibátlanul a pályát, így õket
kékszalaggal jutalmazták. A magasabb
fokozatú B/II-ben gödöllõi versenyzõk is

A

Modellezés

Olasz nyílt bajnokság
eg hí vást kap tam 2000. áp ri lis
M
29–30-án az olasz or szá gi Ma niágóba, a nyílt olasz bajnokságra.
A há zi gaz dák mel lett, oszt rák, né met, dán, szlo vén és sváj ci ver seny -

zõk kö zül né gyen ke rül tünk a dön tõ be. Én egy fi gyel met len ség foly tán
nem tan kol tam fel a tar tályt, és fél úton meg állt a mo to rom, ez zel ne gye dik let tem.

Eredmények: 1. B. Fiegel (Olaszország) 1320+300 pont; 2. G. Venuti
(Olasz or szág) 1320+255 pont; 3. R.
Truppe (Auszt ria) 1320+252 pont; 4.
O. Maczkó (Ma gyar or szág) 1320+32
pont.
A kö vet ke zõ ran gos ver seny jú ni us
2–5-ig Dömsödön lesz, mely Világkupaforduló.
Maczkó Oszkár
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