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Gödöllõn vagyunk otthon
Nyolc éve igyek szünk szol gál ni szû -
kebb pát ri án kat; s re mél jük, in kább
több, mint ke ve sebb si ker rel. Azon
igyek szünk, hogy min den, mind annyi -
un kat ér dek lõ tör té nés rõl min den ki
ér te sül jön; a jó nak együtt örül jünk, a
rosszon együtt bán kód junk mi
harmincezren. Há la Is ten nek, ami ó ta
va gyunk, több jó, mint rossz hírt ada -
tott meg kö zöl nünk Ol va só ink kal; és
ad ja Is ten, hogy ezu tán is így le gyen.

(4. oldal)

Sport: egészség és üzlet
Deutsch Tamás: Kö zös fel ada tunk az,
hogy egy ki csit ki tá gít suk a sport fo -
gal mát. Az el múlt év ti ze dek ben le szû -
kült a sport ról va ló gon dol ko dá sunk; a
va ló ban ki emel ke dõ ered mé nye ket el -
érõ vi lág klasszi sa ink te vé keny sé gé re.
Az a vé le ke dés ala kult ki,  hogy a sport
nem más, mint a nem zet kö zi és a ma -
gyar baj nok sá gok. Pe dig va ló já ban a
sport egy olyan élet for ma, ami meg fe -
le lõ kö rül mé nyek kö zött mil li ók sa ját ja.

(5. oldal)

Anyák napja
1913-ban Wa shing ton ban  el ha tá roz -
ták má jus má so dik va sár nap já nak
nem ze ti ün nep pé té te lét, „oda szen tel -
ve ezt a vi lá gon a leg jobb anya, a te
anyád em lé ké nek”. Ha ma ro san az
egész vi lá gon el ter jedt ez az ün nep.
Ha zánk ban má jus el sõ va sár nap ja
anyák nap ja. Ezen a na pon em lé ke -
zünk meg a min ket so ha el nem fe lej -
tõ leg drá gább asszony ról, az édes -
anyánk ról.

(14. oldal)
Anyák napja Fotó: Magyar Bertalan
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Majális
Idén kegyes volt az idõjárás Fotó: Magya

Rádiótechnikát hallgatnak a polgárõrök

Szédület I.
Fotó: Zebegnyei Károly

Hogyan kerül a sámli az autóra?
Fotó: Magyar Bertalan
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s 2000
ar Bertalan

Ebéd I.: Marhapörkölt tányérban Fotó: Magyar Bertalan

Ebéd II.: Halászlé bográcsban Fotó: Magyar Bertalan

Szédület II. Fotó: Magyar Bertalan
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Gémesi György 1994 óta a Ma gyar De -
mok ra ta Fó rum egyik meg ha tá ro zó
em be re. 1998-ban párt ja szí ne i ben
könnye dén nyert a Pest Me gyei 4. sz.
Vá lasz tó ke rü let ben; olyan po li ti kai vi -
szo nyok kö zött, ami kor raj ta kí vül csak
tizenhatan vol tak ké pe sek er re. Lezsák
Sán dor mel lett ügy ve ze tõ al el nök ként
irá nyí tot ta a pár tot, majd Dá vid Ibo lya
el nök ké vá lasz tá sá val, és az ügy ve ze -
tõi tiszt ség meg szû né sé vel el nök sé gi
tag lett, ahon nan ta valy ál ta lá nos al el -
nök ké vá lasz tot ták. Er rõl a tiszt sé gé rõl
mon dott le, mint azt a múlt hét vé gén
az or szá gos saj tó hí rül ad ta. A po li ti kus
a gödöllõi ma já li son, az MDF sá to rá nál
nyi lat ko zott la punk nak.

– Mi kor nyúj tot ta be le mon dá sát?
– Több, mint két he te, és Dá vid Ibo lya

azon nal el fo gad ta azt. Nem akar tam en -
nek nagy nyil vá nos sá got ad ni, de – a
múlt hé ten tör tén tek fé nyé ben – úgy ha -
tá roz tam, hogy még is nyil vá nos ság ra ho -
zom dön té se met.

– Ar ra cé loz, hogy nem ért egyet az
MDF ál lás pont já val a leg fõbb ügyész je -
lö lé sét il le tõ en? (Is me re tes: a két je lölt
kö zül az MDF nem a Fi desz és a Kis gaz -
da párt ál tal is el fo ga dott Polt Pé tert tá -
mo 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 tá mo ga tott – a
szerk.) 

– Töb bek kö zött ar ra is – egyéb ként a
mé di á ból tud tam meg, mi tör té nik… Ez
azon ban csak az utol só csepp volt a po -
hár ban. A kül sõ szem lé lõ szá má ra úgy

tûn het, az el múlt he tek tör té né se i nek fé -
nyé ben, hogy az MDF egy faj ta nép fron -
tot szor gal maz az el len zék be vo ná sá -
val… A má sik: Dá vid Ibo lya párt el nök
még a Kis gaz da párt or szá gos nagy gyû lé -
se elõtt ki je len tet te, hogy ha a Fi desz és a
Kis gaz da párt kö zös je lölt je az ál lam el nö -
ki poszt ra Torgyán Jó zsef lesz, az MDF
nem fog rá sza vaz ni, mert al kal mat lan a
po zí ci ó ra. Mint ha az MDF nem part ne re,
ha nem el len fe le len ne a má sik két ko a lí -
ci ós párt nak!

– Ál ta lá nos al el nök ként nem tud ta be -
fo lyá sol ni eze ket a dön té se ket?

– Nem. Ezért mond tam le. Dá vid Ibo -
lya azt nyi lat koz ta az MTI-nek a le mon -
dá som mal kap cso lat ban, hogy ab ban
konk rét in dok nem volt meg ne vez ve,
csak az, hogy nem tud tam az el nök kel
tár gyal ni. Hát ép pen ez az. Az én vé le mé -
nyem re ezek kel a dön té sek kel kap cso lat -
ban nem volt kí ván csi az el nök asszony.

– Er re azt le het ne mon da ni: a sér tett -
ség be szél ön bõl.

– Nem így van – ha egyet ér te nék az zal
a po li ti ká val, amit most az MDF ve ze té -
se foly tat, nem fog lal koz nék az zal, meg -
kér dez tek-e vagy sem. De  nem ért he tek
egyet az MDF szel le mi sé gé tõl tel je sen
ide gen kez de mé nye zé sek kel; az zal, hogy
a po li ti kai pa let tán tõ lünk tá vol ál ló pár -
tok nak bé ke job bot nyúj ta nak va la kik,
mi köz ben a szö vet sé ge se ink szán dé ka it,
a ko a lí ci ós egyez sé ge ket sem mi be ve -
szik. És ez még csak a kor mány szint je;
de hány és hány ön kor mány zat ban al kot -
nak he lyi ko a lí ci ót a kor mány párt jai?
Mi lesz ezek kel a he lyi együtt mû kö dé -
sek kel? Ki ma gya ráz za meg ne kik, mi
fo lyik or szá gos szin ten? És ha vissza for -
dít ha tat lan fo lya ma tok in dul nak el?

– Mi lesz, ha to vább foly ta tó dik ez a
ten den cia?

– Na gyon bí zom ben ne, hogy nem ez
fog tör tén ni. Nem lé pek ki az MDF-bõl,
hi szen ez az az egyet len párt, amely ben
mind ig is po li ti zál tam. Tag ja ma rad tam
az el nök ség nek – re mé lem, ak tív részt
vál lal ha tok pár tom po li ti ká já nak to váb bi
ala kí tá sá ban. És re mé lem, ezen túl megint
úgy lesz, mit ez elõtt: a fon tos po li ti kai
dön té sek kel lõ egyez te tés után, le he tõ ség
sze rint kon szen zus sal szü let nek meg.

(mb)
Fotó: a szerzõ

Ki nek nyújt sunk bé ke job bot?
Le mon dott párt al el nö ki tisz té rõl Gémesi György

Polgármesteri fogadónap
Gémesi György polgármester fogadó-
napjamájus 17-én, szerdán 10–12 és
14–16 óra között lesz. g

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

HÍREK

T avaly de cem ber 31-én éj fél kor so kak
sze rint a har ma dik év ez re dé be lé pett az

idõt szá mí tó em be ri ség. Má sok sze rint a
má so dik év ez red utol só évé be; megint má -
sok meg egé szen más hogy szá mít ják az
idõt. Mi itt a Szol gá lat nál könnyebb hely -
zet ben va gyunk. Elõ ször is, nem a szil vesz -
ter éji ká bult to lon gás kö ze pet te kell azon
mor fon dí roz nunk, hogy hát hanyadikán is
van el se je? – ha nem így má jus ele jén, me -
le gen sü tõ nap alatt, a gödöllõi Al só park -
ban ál la pít hat juk meg: megint el telt egy év
la punk éle té ben. Im má ron a nyol ca dik.

Nyolc éve igyek szünk szol gál ni szû kebb
pát ri án kat; s re mél jük, in kább több, mint
ke ve sebb si ker rel. Azon igyek szünk, hogy
min den, mind annyi un kat ér dek lõ tör té nés -
rõl min den ki ér te sül jön; a jó nak együtt
örül jünk, a rosszon együtt bán kód junk mi
harmincezren. Há la Is ten nek, ami ó ta va -
gyunk, több jó, mint rossz hírt ada tott meg
kö zöl nünk Ol va só ink kal; és ad ja Is ten,
hogy ezu tán is így le gyen.

Úgy érez zük: meg is fog ja ad ni. Még pe -
dig azért, mert ott ho nunk, kis vá ros unk la -
kó i nak nagy több sé ge is azon igyek szik,
hogy ez így le gyen. Mert – har ma dik év ez -
red ide, globalizáció oda – má ig ér vé nye -
sek Ta má si Áron sza vai, imígyen is: ak kor
va gyunk ott hon a vi lág ban, ha va la hol ott -
hon va gyunk ben ne. Mi pe dig Gödöllõn
va gyunk ott hon a vi lág ban.

Szü le tés na pun kon mit is kí ván hat nánk
Önök nek és ma gunk nak: még több jó, és
mi nél ke ve sebb rossz hírt a Gödöllõi Szol -
gá lat ha sáb ja in!

A ki adó és a szer kesz tõk

Nyolcéves a Szolgálat

Gödöllõn vagyunk otthon
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Szom ba ton vá ros unk ven dé ge volt
Deutsch Ta más if jú sá gi és sport mi -
nisz ter. A vá ros há zán Gémesi György
pol gár mes ter rel tár gyalt, majd meg te -
kin tet te a ví vás if jú re mény sé ge it a lí -
ce um ban ren de zett Benkõ Ti bor Em -
lék ver se nyen. Itt kér dez tük tõ le:

– Ho gyan lát ja ma a sport hely ze tét és
me lyek azok a sport ágak, ame lyek re kü -
lö nös fi gyel met kell for dí ta ni?

– Kö zös fel ada tunk az, hogy egy ki csit
ki tá gít suk a sport fo gal mát. Az el múlt év -
ti ze dek ben le szû kült a sport ról va ló gon -
dol ko dá sunk; a va ló ban ki emel ke dõ ered -
mé nye ket el érõ vi lág klasszi sa ink te vé -
keny sé gé re. Az a vé le ke dés ala kult ki,
hogy a sport nem más, mint a nem zet kö zi
és a ma gyar baj nok sá gok. Pe dig va ló já -
ban a sport egy olyan élet for ma, ami
meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött mil li ók
sa ját ja. Min de nek elõtt azt tar tom fon tos -
nak, hogy Ma gya ror szá gon mi nél több
em ber, fi a tal és öreg egya ránt él jen moz -

gás ban gaz dag élet mó -
dot, hogy az em be rek fi -
zi ká li san is meg tud ja nak
fe lel ni azok nak a ki hí vá -
sok nak, amik kel az éle -
tük so rán szem be ta lál -
koz nak. A leg fon to sabb
az, hogy ez a gyö ke res
gon dol ko dás be li for du lat
be áll jon, hogy fel ér té ke -
lõd jön a gyer mek és if jú -
sá gi sport sze re pe, fel ér -
té ke lõd jön az ok ta tá si
rend sze ren be lül – így a
fel sõ ok ta tás ban is – a
test ne ve lés sze re pe. Ter -
mé sze te sen na gyon fon -
tos a ver seny sport fej -
lesz té se is Ma gya ror szá -
gon. En nek van nak ob -
jek tív fel tét elei, a fi nan -
szí ro zás ban és a lé te sít -
mény fej lesz tés ben egya -
ránt. Ezen a te rü le ten
ked ve zõ vál to zá sok in -
dul tak el. Mi vel a prob lé -
mák az el múlt év ti ze dek -
ben hal mo zód tak fel, így
eze ket a vál to zá so kat
még nem ér zik so kan.

Ami a sport ága kat il -
le ti, a ma gyar sport nak van egy olyan ér -
té ke, egy olyan szint je, amit meg kell
õriz ni, ezek pe dig a fan tasz ti kus nem zet -
kö zi ered mé nyek.  Olim pi á ra ké szül a vi -
lág, min den ki szá mol gat, hogy ki mennyi
ér met nyer het, és azért az egy fan tasz ti -
kus do log, hogy egy 15 mil li ós nem zet,
egy 10 mil li ós or szág spor to lói úgy ké -
szül nek egy ilyen ver seny re, hogy a vi lág
10-15 leg jobb ered mé nye ket el érõ sport -
nem ze tei kö zé vár ja õket a vi lág és a ma -
gyar szur ko lók. Eb ben az ered mé nyes -
ség ben 15-20 sport ág ját szik meg ha tá ro -
zó sze re pet. Ez azon ban nem je len ti azt,
hogy a töb bi sport ág má sod ren dû len ne.
Ezek nek fej lõ dé si pers pek tí vát kell nyúj -
ta ni, még is a ma gyar sport nem zet kö zi
ered mé nyes sé gé nek meg õr zé se ér de ké -
ben az a leg fon to sabb, hogy a meg ha tá -
ro zó más fél tu cat sport ág fel tét ele it ja vít -
suk. En nek a cél nak a meg va ló sí tá sá ra
hív tuk élet re az Olim pi ai Mû hely Tá mo -
ga tá si Prog ra mot. Ezen be lül öt sport ág
ka pott kü lön tá mo ga tást az olim pi ai fel -

ké szü lés se gí té sé hez, il let ve ah hoz, hogy
egy ál ta lá nos sport ág fej lesz té si prog ra -
mot tud jon el in dí ta ni. Ezek a sport ágak a
ví vás, az úszás, a ka jak-ke nu, a ké zi lab da
és a csel gáncs. Én hi szem, hogy már a
Sid ney-i ered mé nyek ben, de kü lö nö sen
azt kö ve tõ en, a sport ág fej lesz té si prog -
ram nak kö szön he tõ en ezek a sport ágak
sta bi lan a meg ha tá ro zó ma gyar sport ágak
kö zött ma rad nak.

– Az olim pi á ra va ló fel ké szü lés ben
ezek sze rint nagy sze re pe van a szpon zo -
rok nak. Ho gyan lát ja a szpon zo rok és a
mé dia sze re pét a sport ban, hi szen van -
nak olyan tö rek vé sek, me lyek sze rint mi -
nél lát vá nyo sab bá kell ten ni a sport ága -
kat…

– Van né hány tény, amit tu do má sul
kell ven ni. A vi lág ban, eh hez ér tõ szak -
em 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 kü lö nö sen igaz a
vi lág hat van leg fej let tebb or szá gá ra,
ame lyek kö zé Ma gyar or szág is tar to zik.
Sok igaz ság van ab ban, ami kor egye sü le -
tek ar ra pa nasz kod nak, hogy mi lyen ne -
héz tá mo ga tó kat sze rez ni. De tu do má sul
kell ven ni, hogy Ma gya ror szá gon már
ma is meg ha tá ro zó az ál la mi tá mo ga tás
mel lett az ön kor mány zat ok tá mo ga tá sa,
de emel lett egy re na gyobb mér té kû  a
sport gaz da ság ba sa ját tõ ké jü ket a pi a ci
lo gi ka alap ján be fek te tõk ará nya. Õk
olyan sze rep lõk, akik sport vál lal ko zá sok -
ba fek te tik a tõ ké jü ket. Én azt hi szem,
hogy Ma gya ror szá gon is egy re meg ha tá -
ro zóbb sze re pe lesz an nak, hogy a sport -
gaz da ság ba egy re több ma gyar és kül föl -
di tõ ke fog be ára mol ni. Ez nem je len ti
azt, hogy min den sport ág egya ránt von zó
a tõ ke szá má ra. Van nak olyan rend kí vül
fon tos te vé keny sé gek, amik pi a ci el ven
nem iga zán profitábilisak. Ezek köz pén -
zek bõl va ló tá mo ga tá sa el sõ ren dû fel -
adat. Eb bõl a szem pont ból na gyon fon tos
a gyer mek és if jú sá gi sport és a sza bad -
idõ sport. Nincs olyan be fek te tõ, aki a
Gödöllõi Re for má tus Lí ce um ta nu ló i nak
a test ne ve lés ét pi a ci ala pon tá mo gat ni
tud ja. Ide csak pénzt le het hoz ni, eb bõl
be vé tel nincs. Ezért fel ada ta az ál lam nak,
az ön kor mány zat nak, az egy há zi kö zös -
ség nek, hogy ezt tá mo gas sa.

Én hi szem, hogy a sport ágak ver seny -
rend sze ré nek, a leg ki vá lóbb hi va tá sos
spor to lók fel ké szü lé sé nek, ver seny zé sé -
nek a fi nan szí ro zá sa egy re na gyobb mér -
ték ben meg old ha tó pi a ci ala pon.

Mezei Attila
Fotó: Magyar Bertalan

Sport: egészség és üzlet
In ter jú Deutsch Ta más sal



Áp ri lis 26-án, szer dán dé le lõtt egy
fris sen rend be ho zott Fiume ut cai
ház ud va rán: ön kor mány za ti kép -
vi se lõk, az Egye sí tett Szo ci á lis In -
téz mény mun ka tár sai, szü lõk,
gye re kek, fi a ta lok jöt tek el a fo -
gya té ko sok nap kö zi ott ho ná nak
ava tá sá ra.

Az egy be gyûl tek nek Six Edit al pol -
gár mes ter asszony mond ta el, mi -
ként jött lét re ez az in téz mény; ho -
gyan se gí tet tek ha tó sá gok, vál la la -
tok, ma gán sze mé lyek, a ter vek tõl a meg -
va ló su lá sig. Az al pol gár mes ter asszonyt
ar ra kér tük, fogl al ja össze la punk szá má -
ra is az ott hon lét re jöt té nek tör té ne tét.

– A fo gya té ko sok nap kö zi ott ho ná nak
lét re ho zá sát ta valy ha tá roz ta el a kép vi se -
lõ tes tü let. En nek ér de ké ben a Szo ci á lis és
Csa lád ügyi Mi nisz té ri um hoz nyúj tot tunk
be pá lyá za tot, amit el is nyer tünk. Eh hez a
há rom és fél mil lió fo rint hoz a vá ros hat és
fél mil li ót tett hoz zá, így si ke rült új já va rá -
zsol ni ezt az öreg há zat. Az in téz ményt
tel jes fel újí tás sal és be ren de zés sel ad hat -
juk át a kö zeljö võ ben. A mai nap még nem
a hi va ta los át adás, csak há zi ün nep ség.
Ked ves hol land ven dé ge ink van nak itt a
Wageningen – Gödöllõ Ala pít vány ré szé -
rõl, akik már ed dig is na gyon so kat se gí -
tet tek a vá ros szo ci á lis in téz mé nye i nél.

– Ho gyan ke rült Gödöllõ bir to ká ba az
épü let?

– Egy hölgy ad ta a vá ros nak, ami kor
idõ sek ott ho ná ba köl tö zött. Az volt a
szán dé ka, hogy itt moz gás sé rül tek, fo gya -
té ko sok fog lal koz ta tá sa, klub ja le gyen.

– Mi lyen hi ányt pó tol ez a most lét re -
ho zott in téz mény?

– Nagy igény van rá, de húszezres la -
kos ság szám fe lett az ön kor mány zat nak
mind ez fel ada ta is. Azon ban sok kal
több rõl van szó: a Montágh Im re Spe ci á -
lis Szak is ko la, az Assisto Szo ci á lis Szö -
vet ke zet, ez a napköziotthon és az ön kor -
mány zat kö zö sen mun kál ko dik, hi szen
az is ko lá ból ki ke rü lõ sé rült gyer me kek
itt a fog lal koz ta tó ban dol goz hat nak
majd, il let ve a szü lõk napközbeni el lá tás -
ra hoz hat ják a sé rült gyer me ke ket.

– Ho gyan si ke rült ilyen szé pen be ren dez -
ni az épü le tet? – kér dez tük Ipacs Pi ros -
ká tól, az ESZI igaz ga tó já tól.

– Az õsz fo lya mán egy pá lyá za ton
más fél mil lió fo rin tot nyer tünk esz kö zök,
kü lön bö zõ tár gyak be szer zé sé re. Per sze
szá mos be ren de zé si tárgy ra van még
szük ség, de a Gödöllõn mû kö dõ cé gek,
vál la la tok, üz le tek kü lön fé le ked vez mé -
nyek kel biz to sít ják szá munk ra mind azt,
ami szük sé ges.

– Kik dol goz nak majd itt, és ki ket fog -
lal koz tat nak?

– Fo lyik a mun ka tár sak ki vá lasz tá sa, a
pá lyá zat ra so kan je lent kez tek. A fog lal -
koz 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 zár kó zunk el a sú lyo sab ban fo gya té -
ko sok fo ga dá sá tól sem. A csa lá dok szá -
má ra nagy se gít ség, ha nap köz ben el tud -
ják he lyez ni hoz zá tar to zó ju kat; fel ügye -
let mel lett, biz tos kö rül mé nyek kö zött.

– Mi ért ér zik fon tos nak fel ka rol ni ezt az
ügyet? – kér dez tük Hans Hobrink urat, a
Wageningen – Gödöllõ Ala pít vány kép -
vi se lõ jét.

– Mi is na gyon so kat nyer he tünk az -
zal, ha lát hat juk, hogy mi ként al kal maz -
zák a mód sze re in ket.

– Mi lyen cé lo kért dol go zik az önök
ala pít vá nya?

– Köz jó lé ti és egész ség ügyet tá mo ga tó
ala pít vány ról van szó. 1993-tól mû kö -
dünk, hogy el mé lyít sük, meg erõ sít sük a
két or szág kö zöt ti kap cso la to kat.

– Mi lyen ter ve ik van nak?
– Se gít sé get nyúj tunk en nek a nap kö zi

ott hon nak a be ren de zé sé hez, töb bek kö -
zött bú to rok kal és evõ esz kö zök kel. Köz -
re mû kö dünk a kert rendbehozásában és
tá mo ga tást nyúj tunk az Assisto Szö vet -
ke zet nek is.

R. G.
Fo tó: a szer zõ
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Má jus 8–15.: Medicina Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 12., tel.: 410-251

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 6–7.: Dr. Sebesztha Lász ló. Veres -
egy ház, Vásárhelyi u.. 8., (30) 9748-301 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Fo gya té ko sok Nap kö zi Ott ho na
Fel ügye let mel lett, biz tos kö rül mé nyek kö zött

Má jus 1-jén ren dez ték meg má so dik
al ka lom mal a moz gás kor lá to zot tak és
„ép” em be rek ke re kes-ko csis kö zös
nap ját a Gödöllõi Mû ve lõ dé si Köz pont
mel let ti par ko ló ban. Az Át já ró
Gödöllõi If jú sá gi In for má ci ós és Ta -
nács adó Iro da mun ka tár sai és ön kén -
tes se gí tõi ál tal szer ve zett prog ram
cél ja, hogy a moz gás sé rült és „ép” fi -
a ta lok nak al kal muk nyíljék is mer ked -
ni, be szél get ni, ba rát sá go kat köt ni.

Dél után 15 órá tól a ren dez vényt fel ke re -
sõ fi a ta lok ki pró bál hat ták, hogy mi lyen
is ke re kes szék kel köz le ked ni. Az
ügyes sé gi pá lyák olyan hely ze te ket je le -
ní tet tek meg, me lyek ko moly aka dályt
je len te nek a moz gás sé rül tek szá má ra a
min den na pi te en dõ ik el lá tá sá ban. Töb -
ben meg ta pasz tal hat ták, hogy nem is
olyan egy sze rû a rám pán va ló köz le ke -
dés, az aka dá lyok ki ke rü lé se vagy a
pad kán va ló át me nés. A részt ve võk az
ügyes sé gi pá lya ne héz sé ge i nek le küz dé -
se után ki sebb aján dé ko kat kap tak. 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 tá mo gas sa vá ros unk aka dály men -
tes sé té te lét.

17 órá tól Extrém spor tok cím mel a
28-as Sza bad idõ Egye sü let mu tat ko -
zott be. A fi a tal gödöllõi csa pat bra vú -
ros bi cik li-, gör desz ka- és korcso -
lyabemutatójával káp ráz tat ta el a kö -
zön sé get. Ezután az elekt ro ni kus ze nét
ked ve lõ fi a ta lok szá má ra Goa-party
kö vet ke zett, mely a mai fi a ta lok egyik
nép sze rû mû fa ja. A Goa-partyn fel lé põ
zsong lõ rök mû so rá val ért vé get az est.

Az Át já ró ven dé ge Hajnalváry Luk ács
And rás fes tõ, gra fi kus volt.

Szauzer Il di kó

Az akadálymentes városért

Gödöllõi kerekesnap



Áp ri lis 18-án, a mû em lé ki vi lág na pon
Bakonyiné Schubert Éva, a Gödöllõi
Ki rá lyi Kas tély Kht. fõ épí té sze ran gos
el is me rés ben ré sze sült: Rockenbauer
Zol tán mi nisz ter tõl a Ma gyar Mû em -
lék vé de le mért Dí jat ve het te át. A fõ -
épí tész asszonyt pá lyá já ról, a díj oda -
íté lé sé rõl és a kas tély ban fo lyó mun -
kák ról kér dez tük.

– A díj pon tos ne ve Schönvisner Ist ván
Em lék érem – Ma gyar Mû em lék vé de le -
mért Díj, amit öt szak em ber nek ítél nek
oda min den év ben. Nem csak a kas tély
hely re ál lí tá sa so rán vég zett mun ká mért
kap tam; hu szon hat éve va gyok Gödöllõn
épí tész.

– Ez már tör té nel mi táv lat. Ön mû em -
lék vé del mi szak mér nök – de az ak ko ri
idõk ben nem ép pen a mû em lék vé de lem
volt az el sõd le ges szem pont…

– Így igaz. A szán dék az volt, hogy
Gödöllõ ré gi ut cá i nak le bon tá sá val pa nel -
vá ros sá ala kít ják ezt a nagy múl tú te le pü -
lést. Épp a Vá ros ma jor és a Körösfõi ut -
cák vol tak so ron, azon ban si ke rült el ér ni
a ren de zé si terv meg vál toz ta tá sát, így a
bon tás el ma radt. A pa ne lek he lyett vé gül
a Remsey kör út szí nes, magastetõs há zai
épül tek meg, a föld szin ten üz le tek kel.

– Ezek sze rint az ak ko ri ta nács nál dol -
go zott.

– Igen, vá rosi épí tész mér nök ként
kezd tem, majd el nö ke let tem a vá ros vé -
dõk nek, és a Ganz gyár ban dol goz tam.
1984-tõl vá rosi fõ épí tész vol tam, 1992-
tõl dol go zom a kas tély ban.

– Itt ho gyan kez dõ dött a mun ka?
– Elõ ször csak az ál lag meg óvás folyt,

és pár hu za mo san az át vé tel a szo ci á lis
ott hon tól, a pol gá ri vé de lem tõl, a Hon -
véd ség tõl és a Pi li si Park er dõ gaz da ság tól.

– Az óta na gyot vál to zott a vi lág; a lá -
to ga tók a cso dá já ra jár nak a fo lya ma to -
san meg úju ló kas tély nak. Most mi lyen
mun kák foly nak?

– Kü lön bö zõ pá lyá za to kon húsz mil lió
fo rin tot nyer tünk a ku po la hely re ál lí tá sá -
ra, ti zen hár mat a Li pót-szárny ra, két mil -
li ót a ki rály dom bi pa vi lon ra és ötöt az
Er zsé bet-elõ kert re. A temp lom fa mun ká -
i ra is ren del ke zés re állt ti zen öt mil lió fo -
rint, így res ta u rál tat tuk a két csil lárt, a
bal da chint és a szó szé ke ket. Meg kell
em lí te nem, hogy a csil lár pa pír ma sé ból

ké szült, 1780 kö rül, de si ker rel túl va -
gyunk ezen a spe ci á lis hely re ál lí tá son is.

– A lá to ga tók mi kor gyö nyör köd het nek
mind eb ben?

– Má jus 14-én lesz a kas tély temp lom
fel szen te lé sé nek 250. év for du ló ja. A Li -
pót-szárny hat ter mét és az ora tó ri u mot
au gusz tus 10-én sze ret nénk át ad ni; ez zel
tel jes sé vá lik az 1750-tõl 1860-ig ter je dõ
idõ sza kot be mu ta tó mú ze um.

– A kas tély két vi lág há bo rú kö zöt ti
tör té ne té rõl mi kor lát ha tunk ki ál lí tást?

– En nek meg van a he lye az úgy ne ve -
zett Hor thy-bun ker ben, ami het ven négy -
zet mé ter nyi ki ál lí tó tér lesz. Ren del ke zés -
re áll az eh hez szük sé ges pénz; a Had tör -
té ne ti Mú ze um mal kö zö sen fog juk ezt a
ki ál lí tást meg ren dez ni.

– A ki rály dom bi pa vi lon mi kor ké -
szül el?

– Szep tem ber 21-ére ter vez zük az át -
adást. Grassalkovich An tal an nak ide jén
öt ven négy ki rály, fe je de lem és ve zér
port ré ját fest tet te meg, a Nádasdy Fe -
renc ál tal 1664-ben ki adott Mausoleum
gra fi kái alap ján. Ezek a fest mé nyek vol -
tak eb ben a pa vi lon ban, és most új ra lát -
ha tók lesz nek.

– Ma radt meg a ké pek kö zül?
– Ti zen négy ere de ti fest mény meg van,

ezek má so lat ban lesz nek lát ha tók. A töb -
bit azon ban is mét a Mausoleum gra fi kái
után kell meg fes te ni. A ha ma ro san kez -
dõ dõ mun kák ra öt csa pat pá lyá zik.

Radó Gá bor
Fo tó: a szer zõ
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Szü let tek
Ber ki Iza bel la
Ber ki Sán dor 
Bot lik Alexander
Csa ba Vik tó ria Klá ra
Csepregi Do rottya Fló ra
Czomba Ale xand ra
Er dé lyi Zsó fia
Far kas Krisz ti án
Flórika Zsa nett
Gás pár Le ven te Ger gõ
Gyõrfi La u ra 
Kiss Pé ter
Ma kó An na Mer cé desz
Már kus Dó ra Éva

Há zas sá got kö töt tek
Zeliska Csa ba és Pe resz lé nyi Il di kó
Lõrincz Pál és Hó dos Mar git
Valastyán Ta más és Pusz tai Eme se

Elhunytak
Ta kács Já nos, Dó zsa Gy. út 65.
Eperjesy Jánosné Hatvani Ju li an na Ka ta lin,
Ady End re sé tány 56.
Dányi Istvánné Kralovits Ilo na,
Amb rus Zol tán köz 9.
Ecker György,
Asbóth Sán dor ut ca 37.
Biró Im re, Szil hát ut ca 10.
Tinka Kár oly Józsefné Szilas Mar git,
Dó zsa György út 65.
Lestár Fló ri án,
Beth len Gá bor ut ca 27.
Bor bély And rás, Csa nak ut ca 2.
Sza ba di Ist ván, Szil hát ut ca 24.
Láz ár Józsefné Bellász Ve ro ni ka,
Pa lo ta-kert 
Sze gõ Imréné La dá nyi Ro zá lia,
Szent Já nos ut ca 24.
Oláh Istvánné Nagy Etel ka,
Dó zsa György út 65.
Acsai Já nos,
Munkácsy Mi hály ut ca 8.
Be ne dek Sán dor, Tá bor nok ut ca 36.
Gaz dag Já nos, Dó zsa György út 65.
Oláh Sándorné  Surman Má ria,
Ki ke rics ut ca
Padlovits Józsefné Nagy Er zsé bet,
Zrí nyi Mik lós ut ca 34.
Ribárszki Istvánné Tö rök Má ria,
Mik száth Kál mán ut ca 30.
Sza bó Sándorné Tóth Te réz,
Blaháné ut ca 117.
Szil ágyi Ist ván,
Grassalkovich An tal ut ca 28.
Tóth And rás, Szé che nyi ut ca 8. g

ANYAKÖNYV

A vá ros ért és a kas té lyért
Ki tün tet ték a kas tély fõ épí té szét



Áp ri lis 27-én Gödöllõ dél vi dé ki
test vér vá ros ában, Zentán tar -
tott ta nács ko zást a Ma gyar
Pol gár mes te rek Egye sü le te.
Az 1914-ben el ké szült vá ros -
há za dísz ter mé ben ju gosz lá vi -
ai ma gyar pol gár mes te rek, ön -
kor mány za ti kép vi se lõk és
tiszt ség vi se lõk gyûl tek egy be.

Ju hász At ti la, Zenta pol gár mes -
te re be ve ze tõ sza vai után Gémesi
György, a Ma gyar Pol gár mes te -
rek Egye sü le té nek el nö ke adott
tá jé koz ta tást a ma gyar pol gár -
mes te rek el sõ és má so dik vi lág -
ta lál ko zó já ról és a jú ni us vé gén
Gödöllõn meg ren de zen dõ har -
ma dik vi lág ta lál ko zó elõ ké szü le -
te i rõl. Mint el mond ta, a ren dez -
vény re ed dig több mint ez ren je -
lent kez tek; a vi lág ta lál ko zó hoz
ön kor mány za ti szak ki ál lí tás és
vá sár kap cso ló dik.

Rácz Sza bó Lász ló, a zentai kép vi se -
lõ-tes tü let vég re haj tó bi zott sá gá nak el nö -
ke a ki sebb sé gi hely zet bõl adó dó po li ti -
kai szük ség sze rû sé ge ket ele mez ve az ön -
kor mány zat ok erõ sí té sét ítél te a leg fon -
to sabb nak. A ta nács ko zá son Ju hász At ti -
lát de le gál ták a Ma gyar Pol gár mes te rek
Egye sü le te vá laszt má nyi tag já nak.

A kon fe ren cia részt ve või dél után a vá -
ros sal is mer ked tek. A ven dé ge ket elõ ször

a vá ros há za tor nyá ba ve zet ték, ahon nan
egész Zenta be lát ha tó. A har minc ezer la -
ko sú Ti sza-par ti te le pü lés nyolc van öt
szá za lék ban ma gyar; a vá ros ban öt ró mai
ka to li kus temp lom, egy evan gé li kus gyü -
le ke zet és egy szerb or to dox temp lom
van. A ti szai gá ta kat az el múlt év ti ze dek -
ben meg erõ sí tet ték, így a mos ta ni ár hul -
lám a Dél vi dé ken nem oko zott gon dot.

A Ma gyar Pol gár mes te rek Egye sü le te
kép vi se le té ben Gémesi György és Ju hász
At ti la meg ko szo rúz ta az 1697. szep tem -
ber 11-én a tö rök el len ví vott gyõ zel mes
zentai csa ta em lék mû vét, majd a kon fe -
ren cia részt ve või az épü lõ Kis Szent Te -
réz-temp lo mot ke res ték fel. Nagy Jó zsef
es pe res el mond ta, hogy a mun ka há rom
éve fo lyik; a hí vek ada ko zó kész sé ge és
az ide gen be sza kadt ma gya rok ál do zat -
kész sé ge eme li a fa la kat.

A prog ram a tûz ol tó lak ta nya meg te -
kin té sé vel zá rult. Az 1904-ben, a sze -
cesszió stí lu sá ban emelt épü le tet Lajta
Bé la mû épí tész ter vez te. A mai na pig
ren del te tés sze rû en hasz nált épít mény eu -
ró pai ran gú mû em lék – Ke ce li Mé szá ros
Gyu la nyug ál lo má nyú tûz ol tó pa rancs nok
azon ban ar ról szá molt be, hogy a mél tó
hely re ál lí tás hoz hi ány zik a pénz.

Radó Gá bor
Fo tók: a szer zõ
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Ide gen be sza kadt ma gya rok ál do zat a
Pol gár mes te rek ta lál ko zó ja Zentán

Kor mány vál ság
Ola szor szág ban
Sú lyos kor mány vál ság bon ta ko zott ki áp ri lis
vé gén Itá li á ban, ami vé gül a bal kö zép
D’Alema-kormány bu ká sá hoz is ve ze tett.
Hosszas va jú dás után vé gül új ra a bal kö zép
ala kí tott kor mányt, a II. vi lág há bo rú be fe je -
zé se óta el telt 55 év alatt ez az 58. olasz
kor mány, Giuliano Amato ve ze té sé vel.

D’ Alema mi nisz ter el nök bu ká sát az áp ri -
lis 16-i tar to má nyi vá lasz tá sok okoz ták, me -
lyen a kor mány zó bal kö zép Olaj fa ko a lí ció
föld csu szam lás sze rû ve re sé get szen ve dett
a Silvio Berlusconi mé dia mág nás, ex-mi -
niszterelnök ve zet te jobb kö zép Polótól. A
jobb ol dal tel jes gyõ zel met ara tott a leg gaz -
da gabb és leg né pe sebb észa ki ipa ri tar to -
má nyok ban (Piemonte, Lombardia, Veneto),
sõt a ha gyo má nyo san bal ol da li ér zel mû
Liguriában, Abruzzóban és Lazióban. A sú -
lyos ve re sé get kö ve tõ en D’Alema, 18 hó na -
pos kor mány zás után, kény te len volt le mon -
da ni. Bu ká sá nak oka az volt, hogy elõd jé vel,
Romano Prodival, aki most az Eu ró pai Unió
leg fõbb tiszt vi se lõ je, szem ben kép te len volt
foly tat ni a gaz da sá gi és szo ci á lis re for mo -
kat: el ma radt a nyug díj re form és az is ko la -
rend szer át ala kí tá sa, a gaz da ság stag nál, a
mun ka nél kü li ség ro ha mo san nõ, egy re nõ a
kü lönb ség az el ma ra dott dé li és a fej lett
észa ki te rü le tek kö zött. A gyõz tes jobb ol dal
ter mé sze te sen nem elé ge dett meg a kor -
mány fõ le mon dá sá val: elõ re ho zott vá lasz tá -
so kat kö ve telt. (A par la men ti vá lasz tá sok
ere de ti idõ pont ja csak 2001 ta va sza len ne.)
Ciampi ál lam fõ vé gül úgy dön tött, hogy egy
szak ér tõi át me ne ti kor mányt bíz meg a vég -
re haj tó ha ta lom irá nyí tá sá val: így ke rül he tett
a 62 éves al kot mány jog ász Amato, a
D’Alema-kormány pénz ügy mi nisz te re a mi -
nisz ter el nö ki szék be.  Az ál lam fõ dön té sé be
nagy mér ték ben be le ját szott az, hogy má jus
25-én re fe ren du mot tar ta nak, mely nek a tét -
je a vá lasz tá si rend szer át ala kí tá sa len ne az
ed di gi ará nyos szisz té má ról a „gyõz tes min -
dent visz” jel le gû re, és egy eset le ges elõ re -
ho zott vá lasz tás el odáz ná ezt a nép sza va -
zást. Ha vi szont csú szik a vá lasz tá si rend -
szer át ala kí tá sa, a bel po li ti kai élet to vább ra
is in sta bil len ne, a sok kis párt mi att. Az új
struk tú ra vi szont az an gol szász tí pu sú két -
párt rend szer ki ala ku lá sá hoz ve zet ne, mely
sok kal kor má nyoz ha tób bá te het né Ola szor -
szá got. Ez a két pó lu sú vá vá lás már meg kez -
dõ dött, mi vel az egyik ol da lon ál ló bal kö zép

KITEKINTÕ

Az épülõ templom…

… és aki tudja, milyen lesz



Áp ri lis 28-án ko ra reg gel új ra me rü -
lés hez ké szü lõd tek a gödöllõi búv árok. A
ko rai sze zon kez dés, a feb ru á ri auszt ri ai
bú vár far sang után, ahol Lanbathsee je ges
ta vá ban jég alat ti fo ci tu dá su kat be mu tat -
va kép vi sel ték a ma gyar szí ne ket, most a
Ti sza 13 fo kos vi zé hez in dul tak fi úk.
Feb ru ár ban a já ték és szó ra ko zás volt az
ap ro pó fel ké szült sé gük bi zo nyí tá sá hoz,
most azon ban, im már két he te, az ár víz
hív ja új ra és új ra a gát hoz a bú vá ro kat.

Az ün ne pek elõtt a Sze ged hez kö ze li,
1889-ben épült kósdi zsi lip nél me rül tek
együtt a Mis kol ci Spe ci á lis Men tõ csa pat
bú vá ra i val. Ak kor is Mez õsi Ta más, a
men tõ cso port bú vár rész le gé nek ve ze tõ je
irá nyí tá sá val el len õriz ték a Ti sza leg öre -
gebb mû tár gyát. A sze ge di, be ce ne vén
„öt lyuk”-at a búv árok a zsi lip ki vi te li
raj zá nak ta nul má nyo zá sa után kezd ték
át vizs gál ni, azon ban a me rü lés so rán a
ki vi te li terv tõl el té rõ rész le te ket is ta lál -
tak. Sze ren csé re a ma tu zsá le mi mû tárgy
jól áll ja az idõ pró bá ját és a víz nyo má -
sát, az át szi vár gás el ha nya gol ha tó mér té -
kû volt.

Most pén te ken a Mind szent hez kö ze li
Kurcatoroki zsi lip hez in dul tak, ahol Ha -
lász Gé za vár ta csa pa tát, köz tük fi át Ger -
gõt, a vég zõs lí ce u mi di á kot. A bú vár ok -
ta tó áp ri lis 16. óta ad ügye le tet, amely -
nek so rán a szol no ki Tiszaligetnél az or -
szág min den te rü le té rõl ér ke zõ bú vár tár -
sa i val együtt fó li á zás sal aka dá lyoz ták
meg a gá tak át szi vár gá sát. 

A búv árok a
mind szen ti zsi lip
meg is me ré sét is a
raj zok ta nul má nyo -
zá sá val kezd ték. Ve -
ze tõ jük Mez õsi Ta -
más már is me rõs -
ként tért vissza, hi -
szen áp ri lis 16-án
ko ra haj nal ban õ tö -
mí tet te el a zsi lip
egy gu mi tö mí té sé -
nek le sza ka dá sa mi -
att ke let ke zett rést,
ez zel ko moly vész -
hely ze tet el há rít va.
En nek a tö mí tés nek,
il let ve a zsi lip töb bi
tö mí té sé nek el len õr -
zé se volt a búv árok

fel ada ta. Mi vel a mun ka te rü let meg le he -
tõ sen ve szé lyes nek mi nõ sül, ko moly biz -
ton sá gi sza bá lyo kat kel lett be tar ta ni uk.
Kö tél lel és biz to sí tó bú vár ral kel lett min -
den me rü lést vég re haj ta ni. Az el sõ me rü -
lést a men tett ol da lon haj tot ták vég re. Itt
az el len nyo mó me den cé ben le me rül ve
nul la lá tó tá vol sá gú víz ben egy 15 mé ter
hosszú alag út ba be úsz va ju tot tak el a
4×4 mé te res zsi lip táb lá ig. Ta po ga tás sal
át vizs gál va, több ap ró szi vár gás mel lett
egy na gyobb át öm lést is ta lál tak. Az át -
öm lés mér té két ele mez ve a nyo mott ol -
da lon is – ahol a szí vó ha tás mi att még
ve szé lye sebb – még vég re hajt ha tó nak
ítél ték a me rü lést. Ezen az ol da lon a zsi -
lip gép há zá nak egy szûk ak ná já ba kel lett
a bú vá rok nak le eresz ked ni ük, fel sze re lé -
sü ket kö té len en ged ték le hoz zá juk, majd
ott kel lett fel ven ni ük (képünkön: Ha lász
Ger gely a zsi lip kam rá ban). Az el sõ me -
rü lést Mez õsi Ta más haj tot ta vég re,
mely nek so rán egy újabb át öm lést szün -
te tett meg. 

Az ár víz rõl, a búv árok és a Mis kol ci
Men tõ csa pat mun ká i ról to váb bi ké pek az
interneten az awps.pipenet.hu cí men ta -
lál ha tók.

A gödöllõi cso port tag jai vol tak: Ha -
lász Gé za bú vár ok ta tó, Ha lász Ger gely
CMAS *** bú vár, Ma jo ros Mik lós
CMAS *** bú vár, Mé szá ros Ba lázs
CMAS ** bú vár.

Yobi
Fotó: Ha lász Gé za
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(Ár)víz alatt
Gödöllõi búvárok a Tiszánál

ko a lí ció ma gá ban fogl al ja a ke resz tény de -
mok ra tá kat, a cent ris ta ka to li ku so kat, a
poszt kom mu nis ta Bal ol da li De mok ra tá kat, a
szo ci a lis tá kat, a kom mu nis tá kat és a zöl de -
ket. A ve lük szem ben ál ló jobb kö zép
Polóban vi szont a Berlusconi ve zet te Forza
Italia, a Bossi ve zet te Észa ki Li ga, a Fini ne -
vé vel fém jel zett Nem ze ti Szö vet ség és a
neo fa sisz ta MSI tö mö rült. Fel me rül a kér -
dés, hogy ho gyan fog re a gál ni az Eu ró pai
Unió, ha a jö võ re ren de zett par la men ti vá -
lasz tá so kon is a jobb ol dal gyõ ze del mes ke -
dik: így ugya nis az új kor mány ban he lyet
kap na a nyíl tan na ci o na lis ta és ide gen el le -
nes Észa ki Li ga, mely Észak-Itá lia el sza ka -
dá sá ért küzd, és na gyon jó kap cso la to kat
ápol Haider Sza bad ság pár t já val, a
posztfasiszta Nem ze ti Szö vet ség, il let ve a
tény leg neo fa sisz ta, szél sõ jobb ol da li MSI.
Brüsszel va jon ha son ló mó don szank ci ó kat
hir det ne meg, mint most Auszt ri á val szem -
ben? Vagy nem tör  tén ne sem mi, mi vel
Olasz or szág a több mint 50 mil lió la ko sá val
és az észa ki ipar vi dé ke i vel az EU egyik ve -
ze tõ gaz da sá gi és po li ti kai ere je, és eset le -
ges bün te té se az Unió szét esé sét von ná
ma ga után?

KITEKINTÕ

Má jus 5.
Szent Já nos u. 32. (1 db); Szent Já nos u.
38. (1 db); Szent Já nos u. 44. (1 db); Kör
u. 4. (1 db); Kör u. 10. (1 db); Szõ lõ u.
16. (1 db); Szõ lõ u. 26. (1 db); Szõ lõ u.
34. (1 db)
Má jus 8.
Pa lo ta kert 2-3.(1 db); Pa lo ta kert 6-6/A. (1
db); Pa lo ta kert 6/B. (1 db); Pa lo ta kert 10.
(1 db); Pa lo ta kert 12. elé (db); Pa lo ta kert
15. (1 db); Pa lo ta kert 8. (1 db)
Má jus 10.
Ka zin czy krt. 3. (1 db); Ka zin czy krt. 5. (1
db); Ka zin czy krt. 9. (1 db); Ka zin czy krt.
12. (1 db); Ka zin czy krt. 16. (1 db); Ka -
zin czy krt. 22. (1 db); Amb rus Z. köz bel -
sõ (2 db); Nagy Sán dor köz 3. (1 db)
Má jus 12.
Sza bad ság tér 14-17. (1 db); Dó zsa Gy.
út1-3. és 5-7. (1 db); Szent Ist ván tér 2.
(1 db); Szent Ist ván tér 7. (1 db); Er zsé bet
ki rály né kör út 10. (1 db); Er zsé bet ki rály né
kör út 6-7. (1 db); Er zsé bet ki rály né kör út
1. (1 db); Er zsé bet ki rály né kör út 17. (1
db); Ma gyar Káz mér köz 3. (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
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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 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.

A szervezõk mindenkit szeretettel várnak, és bíznak abban,
hogy városunk lakossága, mint már annyiszor, most is tanúságot tesz

áldozatkészségérõl!
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Gödöllõ Város Önkormányzata árverést hirdet a felsorolt lakótelek és mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.

Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség.
Az árverés ideje: 2000. május 11. du. 14 óra

A lakótelek ismertetése:

Kossuth L. u. 12. sz. alatt található 377 hrsz-ú, 2044 m2 nagyságú, családi ház építésére alkalmas ingatlan. Kikiáltási ár: 8000 Ft/m2.

A Boncsok dûlõben fekvõ mezõgazdasági rendeltetésû ingatlanok:

1.) 7361/2 hrsz-ú, 1743 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 300 Ft/m2

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

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

5.) 7404/5 hrsz-ú, 1184 m2 területû, kert mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 150 Ft/m2

Az árverésre jelentkezés feltétele:

Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.

Az árverésen történõ részvételre 2000. május 10-én du. 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllõ Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség). Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad Tolnai Katalin

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

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Remsey Jenõ körúton, illetve
a Szent Imre utcában fekvõ ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzésére

Az ingatlanegyütes ismertetése:

Az ingatlanegyüttes az 523/38, 523/39, 523/40, 523/41, 523/42 és 523/43 helyrajzi számok alatt felvett,
222 m2, 196 m2, 193 m2, 191 m2, 180 m2 és 271 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû földrészletekbõl áll,

melyek természetben Gödöllõn, a Remsey J. körúton, illetve a Szt. Imre utcában fekszenek.
Ezen tehermentes ingatlanok Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.

Az ingatlanegyüttes összközmûves területen fekszik. Mind a Remsey J. körúton, mind a Szt. Imre utcában elektromos energia, víz, gáz
és szennyvíz közmûvek találhatók.A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.

Az ingatlanegyüttes irányára: 12 530 000 Ft.

A pályázat benyújtásának feltétele:

A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia 
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.

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

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben, Tolnai Katalin fõmunkatársnak,

2000. június 29. 15.00 óráig

Pályázati hirdetmény

Árverési hirdetmény

Ér te sít jük a gödöllõi ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõ szü lõ ket, hogy a vá ros óvo dá i ba tör té nõ je lent ke zés idõ pont ja
2000. má jus 2–13-ig na pon ta 8–16 órá ig, a szom ba ti na pot ki vé ve.

Ké rem, a 3. élet év ét be töl tött gyer me kek óvo dai fel vé tel ének ké rel mét
el sõ sor ban a te rü le ti leg il le té kes óvo dá ba je lez zék.

Gödöllõ, 2000. áp ri lis 
Dr. Nánási Éva

Felhívás
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ARe for má tus Lí ce um tan tes tü le te és
di ák ön kor mány za ta kö zö sen ren dez -
te meg a Lí ce u mi Na po kat, amely nek

a Mû ve lõ dé si Köz pont adott ott hont a hét
vé gén. Im má ron har ma dik al ka lom mal zaj -
lott a min den má so dik év ben meg ren de zett
ese mény ke re té ben az Or szá gos Re for má -
tus Szín ját szó Ta lál ko zó, amely re a ma -
gyar or szá gi és ha tá ron tú li re for má tus gim -
ná zi u mok di ák szín ját szói kap tak meg hí vót. 

A ren dez vény prog ram ja igen vá lasz té -
kos ra és igé nyes re si ke re dett, hi szen a drá -
ma mel lett a ze nés me se já ték és a víg já ték

is sze re pet ka pott a szín pa don. A kö zön ség
ha tár ta lan szó ra ko zá sát az sem be fo lyá sol ta,
hogy a Mis kolc ról ér ke zõ szín ját szó cso port
a ta lál ko zó el sõ nap ján – a fõ sze rep lõ meg -
be te ge dé se mi att – vissza mond ta a rész vé -
telt, így el ma radt a szom bat ra ter ve zett, A
té koz ló fiú cí mû rock ope ra. A lí ce um ven -
dé gei vol tak el len ben a me zõ tú ri, a pé csi és
a kecs ke mé ti di á kok – az utób bi ak ed dig
min den Lí ce u mi Na pon fel lép tek.

A ta lál ko zó a há zi gaz dák fel lé pé sé vel
vet te kez de tét, ame lyen Kri za Já nos szé kely
nép dal gyûj te mé nyé bõl, a Vad ró zsák ból

mu tat tak be rész le te ket a je len lé võk nek. A
szá mos je le net bõl össze ál lí tott já ték ban a
né pi ki szá mo lók mel lett sze re pelt ze ne és
nép me se is. A kö zön ség ál tal is mer tebb mû -
vel foly ta tó dott a ren dez vény: Ta má si Áron
a Sze gény ör dög cí mû al ko tá sát ad ták elõ a
kecs ke mé ti ne bu lók, majd a me zõ tú ri ak
sze rep lé se kö vet ke zett. Õk Jó kai Mór A
deb re ce ni lu ná ti kus cí mû szín da rab já val
lép tek fel, amely ben egy deb re ce ni tó gás di -
ák ka land jai ele ve ned tek meg (aki a ked ve -
sé hez hold fé nyes éj sza ká kon járt, in nen ra -
gadt rá a ti tok za tos lu ná ti kus név). Nagy si -
kert ara tott a pé csi ek, Ri deg Sán dor kis re -
gé nye alap ján szín pad ra vitt Ben de gúz vég -
nap jai cí mû né pi es já té ka. A di ák sze rep lõk
a köz is mert film hez ha son ló an fur fan gos
ki fe je zé sek kel, mu lat sá gos je le ne tek kel ne -
vet tet ték meg a pub li ku mot.

A mis kol ci ak le mon dá sa mi att a má so -
dik, szom ba ti nap le rö vi dült, a zá ró mû sor
mel lett csu pán egy mo nod rá ma elõ adá sá ra
ke rült sor. Ezen igen meg ren dí tõ en ad ta elõ
a kecs ke mé ti ta nu ló, Benkõ Zsu zsa
Kerényi Fe renc Jú lia cí mû tör té ne tét. A
kez dés után a zá rás is a gödöllõi licisták
fel ada ta volt, akik nép tánc cal, nép dal cso -
kor ral, va la mint em lék lap pal és tor tá val
kö szön ték meg a ven dé gek fel lé pé se it.

A Lí ce u mi Na pok sze re pe nem csak a
szín ját szó ta lál ko zó mi att fon tos az is ko la
éle té ben, ha nem mert így is tud ják tar ta ni a
kap cso la tot a re for má tus is ko lák kal, va la -
mint a di á kok ba rát sá got köt het nek egy más -
sal. A ren dez vény fõ szer ve zõ je, Danku Ist -
ván ta nár úr ép pen ezért min dent meg tesz
an nak ér de ké ben, hogy két év múl va is mét
meg ren dez hes sék a lí ce um éle té ben im már
ha gyo mánnyá vált ren dez vényt.

Györe Ba lázs
Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Re for má tus di á kok a szín pa don

Lí ce u mi na pok

É lt egy szer ré gen, egy sze gény fiú.
Hogy nyo mo rán eny hít sen, el in dult

sze ren csét pró bál ni. Ahogy men de gélt az
úton, ta lált egy ka na lat. Azt mond ja ne ki
a ka nál: – Te fiú! Ha ki fé nye sí tesz, olyan
ha tal mat adok a ke zed be, hogy min den ki
azt te szi a föl dön, amit te sze ret nél.

A fiú fel vet te a ka na lat a föld rõl, és a ru -
há ja sar ká ba tö röl ve ki fé nye sí tet te. A ka -
nál meg tar tot ta az ígé re tét, és azt mond ta
ne ki: Ne ked adom az élet, a ha lál és a dön -
tés vi zét. Úgy és ak kor hasz ná lod fel õket,

ami kor jó nak lá tod. Ez zel el in dult ha za fe -
lé. Mi kor meg ér ke zett, az édes any ja kér -
dez te, hogy mi vel tért ha za a hosszú út ról.
A fiú azt fe lel te, hogy sem mi ér dem le ges
dol got nem ho zott. Telt-múlt az idõ, és a
fa lu ba egy go nosz föld bir to kos köl tö zött,
aki éh bér ért dol goz tat ta a sze gény em be re -
ket. A fiú, mi vel nem volt más le he tõ sé ge,
be állt dol goz ni hoz zá. Nap na pot, hét he tet
kö ve tett, de a gaz da csak nem akar ta ki fi -
zet ni a mun ká sok nak a já ran dó sá gu kat.
Egy szer tör tént, hogy az ura ság kint járt a
me zõn, sé tál ga tott, és meg bot lott egy va -
kond tú rás ban. El esett, de olyan rosszul,
hogy men ten el ájult. Össze csõ dült kö rü löt -
te a fa lu né pe, és kur jon gat tak, hogy ki nél
van víz. A fiú, aki szin tén ott állt, erõ sen

gon dol ko dott, hogy mi té võ le gyen. Mi ért
tegyen õ jót a gaz dá já nak, aki tõl ed dig
csak rosszat ka pott. Ek kor elõ kap ta ta risz -
nyá já ból a dön tés vi zét, és ti tok ban meg it -
ta. Nem so ká ra meg szü le tett a jó dön tés.
Elõ vet te a má sik üve get, de nem azt ami re
az volt ír va: ha lál. Meg itat ta a föl des urat,
aki ab ban a szent pil la nat ban job ban lett.
A gaz da et tõl a perc tõl igaz sá go san bánt
mun ká sa i val. Ek kor jött rá a fiú, hogy a
leg na gyobb aján dé kot kap ta a ka nál tól, hi -
szen egész éle tét nyu godt lel ki is me ret tel
éli le. Nem utol só sor ban meg vál toz ta tott
egy em bert, ami tõl má sok éle te is jobb lett.
Ez töb bet ér min den gaz dag ság nál.

Cseke Yvett
Ha jós A. Ált. Isk. 4. C.

Mesefolyamok óceánja

A kincs
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S zom ba ton a II. szá mú – Szent Já nos
ut cai – óvo da fenn ál lá sá nak hu szon -

ötö dik év for du ló ját ün ne pel ték az in téz -
mény dol go zói, a meg hí vott ré gi kol lé -

gák, a szü lõk és a ven dé gek. Az épü le tek
már több év ti ze de szol gál nak óvo da ként,
de a mai for má ban és ke re tek kö zött hu -
szon öt éve lé te sült a II. szá mú óvo da.

Gombosné Su ba Jú lia, az óvo da ve ze tõ je
a meg je len te ket kö szönt ve kü lön meg -
em lé ke zett a ré gi dol go zók ról, akik meg -
ala poz ták az in téz mény hír ne vét.

Gémesi György pol gár mes ter el mond -
ta: a vá ros szá má ra fon to sak a gye re kek,
az ered mé nyek alap ján büsz kék le he tünk
a gödöllõi ok ta tás ra, ami nek ré szét ké pe -
zik az óvo dák is. Há la Is ten nek, óvo dá -
ink te le van nak, ná lunk nem kell in téz -
mé nye ket be zár ni lét szám hi ány mi att. Az
el múlt hu szon öt év ered mé nye it a töb bi
óvo dá val, a be széd ja ví tó in té zet tel és az
is ko lák kal együtt mû köd ve ér te el az itt
dol go zó kol lek tí va.

A pol gár mes ter az ön kor mány zat ne -
vé ben aján dé kot adott át va la mennyi
óvo dai cso port szá má ra, majd Gombosné
Su ba Jú lia ad ta át az óvo dai ala pít vány
dí ját a két ko ráb bi ve ze tõ nek, Ko vács
Jánosnénak és Barkóczi Istvánnénak. E
je les al ka lom ból nyi tot ták meg az óvo da
ven dég könyv ét, amit az óvo da épü le te i -
nek, cso port szo bá i nak be já rá sa, meg te -
kin té se kö ve tett. Az ün nep nap a ré gi kol -
lé gák és a je len le gi dol go zók kö tet len be -
szél ge té sé vel zá rult.

R. G.
Fotó: a szerzõ

M i ta ga dás, erõ sen do bo gó szív vel lép -
tem be húsz év után an nak az óvo dá -

nak a ka pu ján, ami har minc egy évig éle -
tem egyik ré sze volt. Az em lé kek meg ro -
han tak, de nem mer tem en nek han got ad -
ni, mert fél tem, hogy el ér zé ke nyü lök.

Szép, kor sze rû cso port szo bák tá rul tak
elém, a ter mé sze tes, fá ból ké szült bur ko -
la tok, a fo nott já ték tar tó ko sa rak szép
össz hang ban van nak.

Az óvo dá nak jó ve ze tõ óvó nõ je lett
Gombosné Su ba Jú lia, aki ügye sen gaz -
dál ko dik; és úgy tû nik, lel kes tes tü let áll
mö göt te, mert tá mo ga tá suk nél kül nem
le het mind ezt el ér ni.

Az én idõm ben a ne ve lõ-ok ta tó mun kát
na gyon meg ne he zí tet te a Gödöllõ agg lo -
me rá ci ós hely ze té bõl adó dó örö kös fé rõ -
hely hi ány; a negy ve nes cso port lét szám ok.
Ak kor még gond volt óvó nõ ket sze rez ni;
az or szág va la mennyi óvó nõ kép zõ jét fel -
ke res tük, hogy Gödöllõre hív juk a kol lé -
ga nõ ket. Kény te le nek vol tunk ké pe sí tés
nél kü li e ket is al kal maz ni. Min den le het sé -
ges mó don tá mo gat tam a mun ká ju kat; so -
kan kö zü lük igen jó óvó nõk let tek. Ab ban

az idõ ben le fu tott au tó gu mik pó tol ták a
rönk vá ra kat és a ho mo ko zó ke re te ket. Az
ud va rok ki ala kí tá sát, a fü ve sí tést a szü lõk
vé gez ték. Ma már meg mo so lyog ni va ló,
de ak kor egy táb lá za tot ké szí tet tünk, és
an nak a gye rek nek, aki nek a szü lei se gí -
tet tek, egy pi ros pon tot tet tünk a ne ve
mel lé. A gyer me kek ver seng tek a pi ros
pon to kért, mun ká ra ins pi rál va a szü le i ket.

Sok öt le tes dol got ta lál tunk ki, hogy
já té ko san ké szít sük fel a gyer me ke ket
az is ko lá ra, mert ak kor még nem áll tak
ren del ke zés re kész fel adat la pok és esz -
kö zök.

To váb bi ered mé nyes mun kát kí vá nok
a II. szá mú óvo da pe da gó gu sa i nak és
min den dol go zó já nak.

Dr. Ko vács Jánosné (Gusz ti né ni)

25 éves a II. szá mú óvo da

Szent Já nos ut cai ne gyed szá zad

Vissza pil lan tás
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A z anyák nap já nak meg ün nep lé se
egy ame ri kai lány, Ann Jarvis ne -
vé hez fû zõ dik. 1906-ban meg halt

az édes any ja. Az el sõ szo mo rú év for du -
lón szólt ar ról egy jó ba rát já nak, hogy
min den édes anya meg ér de mel ne leg -
alább egy na pot, mi kor kü lö nö sen rá
gon dol nak, s ha még élet ben van, örö met
sze rez nek ne ki gyer me kei, ha pe dig már
meg halt, há lás ün ne pet szen tel nek em lé -
ké nek. A gyö nyö rû esz mé nek so ka kat
meg nyert, így 1907-ben már egész
Philadelphia vá ros a ün ne pel te má jus ban
az anyák nap ját. A lány ez zel nem elé ge -
dett meg. Ezer és ezer le ve let írt min den -
fé le be fo lyá sos em ber nek, s egyik ál lam
a má sik után tet te ma gá é vá az esz mét.
1913-ban Wa shing ton ban  el ha tá roz ták
má jus má so dik va sár nap já nak nem ze ti
ün nep pé té te lét, „oda szen tel ve ezt a vi lá -
gon a leg jobb anya, a te anyád em lé ké -
nek”. Ha ma ro san az egész vi lá gon el ter -
jedt ez az ün nep. Ha zánk ban má jus el sõ
va sár nap ja anyák nap ja. Ezen a na pon
em lé ke zünk meg a min ket so ha el nem
fe lej tõ leg drá gább asszony ról, az édes -
anyánk ról.

Mi lyen meg ra ga dó lát vány a ki csiny
gyer me ke fö lé haj ló édes anya. Va la mi
vég te len gyön géd ség, va la mi föl dön tú li
fény öm lik el az ar cán. Hogy is ne, mi kor
szí vé rõl sza kadt, drá ga ki csi élet fek szik

kar já ban. A leg szebb arc a vi lá gon a
gyer me ke fö lé haj ló, a gyer me ké re mo -
soly gó anyai arc. És a leg szebb do log a
vi lá gon anyá nak len ni. Szép, de na gyon
ne héz, gon dok kal te li hi va tás. Vi lág ra
jön egy te he tet len, ki csiny gyer mek. És
at tól a pil la nat tól kezd ve ezer nyi gond és
ag go da lom ne he ze dik az édes anya vál lá -
ra. Mennyi ve szély tõl kell óv ni azt a
csöpp nyi em bert. Néz zünk csak vissza
éle tünk re, és ak kor meg lát juk, mennyi
gon dot je len tet tünk édes anyánk nak.
Mennyit ve szõ dött ve lünk ad dig, amíg
meg tet tük az el sõ lé pést. És at tól kezd ve
ho gyan vi gyáz ta min den lé pé sün ket. Mi -
kor be te gek vol tunk, ag gó dó sze re tet tel
ho gyan vi selt ránk gon dot. Hány szor föl -
kelt éj sza ka, hogy be ta kar gas son. Hány
éj sza kát vir rasz tott át fö löt tünk. Hogy
szen ve dett ve lünk együtt. És ahogy nõt -
tünk, úgy nõtt ve lünk együtt a gond ja is.
Ag gó dó, vi gyá zó szem mel kí sér te min -
den lé pé sün ket. Re me gõ szív vel gon dolt
jö ven dõ sor sunk ra: mi lesz be lõ lünk, mi -
vé  fej lõ dünk? Hogy meg vá lo gat ta, ki vel
ba rát koz zunk, ne hogy rossz ba rá tok
rossz ra csá bít sa nak, táv út ra vigyenek. Õ
volt a leg meg hit tebb ba rá tunk, aki nek
min dent el mond hat tunk. És ná la mind ig
meg ér tés re ta lál tunk. Jaj an nak a gyer -
mek nek, aki nem me ri any já val meg osz -
ta ni szí ve tit ka it. Ilyen nek ta kar gat ni va -

ló ja van, és bi zo nyá ra a bûn út ját jár ja.
És mi lyen jó még fel nõtt fej jel is meg -
osz ta ni ve le gond ja in kat, örö me in ket. Ki
érez ne ve lünk úgy, mint õ, aki szent té -
koz lás sal ál doz ta oda éle tét ér tünk. Ha ja
meg õszül, ar ca meg rán co so dik, mert éle -
te elég a nagy szol gá lat ban. Hát el fe led -
kez het-e az anya a gyer me ké rõl, akit szí -
ve vé ré vel táp lált, akit kar já ban hor do -
zott, aki ért annyit ag gó dott.

És mi lyen ke gyet len az élet. A leg több
édes anya öreg kor ára egye dül ma rad. A
gyer me kek föl nõ nek, ki re pül nek a szü lõi
ott hon ból. De ak kor is min den gon do la ta
ott jár ná luk, nem fe led ke zik el ró luk. Mi
van ve lük? Nem rossz, ke se rû-e a sor -
suk? Mi lyen bol dog, ha le vél ér ke zik
gyer me ke i tõl, vagy föl hív ják te le fo non.
Hogy di csek szik, hogy ne ki mi lyen jó
gyer me kei van nak. Nem szá mít, hogy
meg van nak szám lál va nap jai; bol dog,
hogy éle tét föl ál doz hat ta gyer me ke i ért.

Még az az édes anya sem fe led ke zik
meg gyer me ké rõl, aki nek rossz, há lát lan
gyer me ke van. Sen ki so ha úgy meg nem
tud bo csá ta ni, mint az édes anya. Le het
dur va az a gyer mek. Min den tet té vel ke -
se rû sé get okoz hat édes any ja szí vé nek.
Meg sért he ti, meg ver he ti. Az édes anya
min dent el tûr. Szí ve mind ig kész meg bo -
csá ta ni, min dent el néz ni.

Mi elõbb meg fe led ke zünk édes -
anyánk ról, mint õ ró lunk. Sok szor be -
szél ge tek meg fá radt, öreg édes anyák kal,
akik só haj toz nak gyer me ke ik után, mert
azok még aj tót sem nyit nak rá juk. Egy
édes anya sok gyer me ket föl ne vel het, de
sok gyer mek is alig tud el tar ta ni egy
meg öre ge dett édes anyát. És hány édes -
anya sír ja hor pad be úgy, hogy még csak
egy vi rá got sem tesz nek rá. A  meg halt
gyer mek sír ját azon ban bõ ven ön tö zi az
anyai könny.

Em lé kez zünk mind er re anyák nap ján.
Gon dol junk ar ra, mit kap tunk édes -
anyánk tól, és gon dol junk ar ra, hogy mit
ad tunk mi ne ki. Ha él még, ad junk ne ki
leg alább egy szál vi rá got, há lánk, sze re -
te tünk je lé ül, ne ki az is elég, és ha már
nem él, tegyük azt a vi rá got a sír já ra.
Meg ér dem li.

Dr. Körpöly Kál mán
ny. ref lel kész

Fotó: Magyar Bertalan

El nem feledkezõ anyai szeretet
Szép, de nagyon nehéz, gondokkal teli hivatás
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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!

A z el sõ ál do zás. Ma egy szó ba ír -
juk, s nem is igen gon do lunk rá,
va ló já ban mit je lent. Az em ber

mind ig, ami ó ta csak él itt a föl dön, ál -
do za tot mu ta tott be az Úr nak. Égõ ál do -
za tot, mely nek a füst je ma gas ra, az ég
fe lé szállt, je lez ve a te remt mény hó do la -
tát Te rem tõ je elõtt. Tör tént ter mény-, ál -
lat-, sõt, em ber ál do zat – em lé kez zünk
pél dá ul Áb ra hám ra, aki kész volt sa ját
fi át, Izsá kot fel ál doz ni, ha úgy kí ván ta
az Is ten. 

Az tán egy szer csak vég be ment egy
olyan ál do zat, mely ér vé nyes sé vált az
idõk vé ge ze té ig, mely fe les le ges sé tet te a
to váb bi ál do za to kat. Is ten ál doz ta fel
egy szü lött fi át az em be rért. Ez az én tes -
tem, hall juk a szent mi sén az Úr fel mu ta -

tás kor, és: ez az én vé rem. Fel kép zik
elõt tünk a Gol go ta, a Kál vá ria hegy, a fe -
szü let, az össze gyûlt nép, a ka to nák, és
em lé ke zünk. Ki ál tás hal lat szik, az ég el -
sö té tül, vér sza gát érez zük, vé rét és ve rí -
té két. El vé gez te tett: Is ten fia meg halt a
ke reszt fán. Az Em ber fia ál do za tul ad ta
ma gát. Meg vál tot ta mind azo kat, akik
utá na jön nek. 

Ma gunk hoz vesszük az Úr tes tét, az
Úr vé rét, és el önt a mély sé ges nyu ga lom:
nem va gyunk egye dül. Gon dos kod tak ró -
lunk. Ki je löl ték az utat szá munk ra. 

Fel so ra koz tunk, fel so ra ko zunk fe hér
ru há ban, kis gyer mek ként a temp lom ban,
büsz kén, hogy már mi is, mint ed dig a
fel nõt te ket lát tuk ál doz ni, az ol tár elé vo -
nul ni és ven ni a Szent os tyát, ál do zunk.

Az tán ki nek-ki nek ho gyan ala kul a sor sa.
Van, aki meg ma rad, de még erõ sö dik is
az idõ mú lá sá val a hit ben, az áhí tat ban.
Más ha ma ro san meg is fe led ke zik az
egész rõl, egy sze ri al ka lom volt, egy szép
ün nep, szé pen fel öl töz ve, el jött apu,
anyu, szin tén ün nep lõ ben, fény ké pez tek,
és ked ve seb bek, sze lí deb bek vol tak, mint
ál ta lá ban más kor. 

Az el múlt va sár nap a kas tély temp -
lom ban a Szent Im re is ko la negy ven há -
rom ta nu ló ja já rult elõ ször szent ál do zás -
hoz. Égõ gyer tyát fog tak a ke zük be: a
fel tá madt Krisz tus vi lá gos sá gát. S hit -
val lást tet tek, vá la szol tak a kér dé sek re,
me lyek re an nak ide jén, meg ke resz te lé -
sük kor szü le ik, ke reszt szü le ik ad tak vá -
laszt he lyet tük. El le ne mon do tok-e a go -
nosz nak? Negy ven há rom kis to rok je -
len tet te ki el szán tan: el le ne mon dunk!
Hisz tek-e… ? S hang zott negy ven há -
rom szo ro san: hi szünk!

N. A.
Fo tó: a szer zõ

El sõ ál do zók a kas tély temp lom ban

Nem va gyunk egye dül
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Pagnol, Marcel: Dom bok vi ze
Marcel Pagnol fö löt tébb nép sze rû re gé nyek
és drá mák so ka sá gát ír ta. Tu laj don kép pen
egész éle té ben fog lal koz tat ták szü lõ föld jé -
nek, a Fran cia or szág egyéb vi dé ke i tõl min -
den szem pont ból el té rõ Provence-nak az
em be rei, a szin te élõ lény ként ke zelt-áb rá -
zolt provence-i „le ve gõ”, at mosz fé ra, ez a
spe ci á lis vi lág. Ez a mû a ma gya rul most
hoz zá fér he tõ vé vált, két könyv bõl ál ló al ko -
tás, a Dom bok vi ze. A két szo ro san össze -
tar to zó re gény (Jean de Florette; Manon, a
for rá sok lá nya) egy örök sé gi his tó ria kö rül
zaj lik, dús gaz dag (és go nosz) nagy apa, és
szá má ra is, az érin tett szá má ra is meg le põ
kap cso ló dá sú uno ka kö rül, ám azt az ön -
ma gá ban is ér de kes, ka lan do san ala kí tott
his tó ri át a Provence szin te tel jes en cik lo pé -
di á ja kö rí ti. Há rom nem ze dék éle tét mu tat ja
be a re gény, egy ként ér zé kel tet ve az õsit,
ma ra dan dót, örö köt és a min den kor vál to -
zót, a fel szí nen a moz gás lát sza tát kel tõ,
tü né keny szép sé get, szo mo rú sá got, tra gi -
ku mot és ko mi ku mot.
Mû velt, ínyenc ol va sók nak csak úgy ér de -
mes aján la ni, mint na iv, gya kor lat lan ol va -
sók nak.
Bp. , 1999, Kör nye zet és Fejl.

Smith, Wilbur: A só lyom röp te
Wilbur Smith re gé nye 1860-ban ját szó dik
Fe ke te-Af ri ká ban; fõ prob lé má ja lát szó lag a
vi rág zó rab szol ga-ke res ke de lem, amely nek
ek kor már azon ban ko moly el len zõi, sõt
har co sai is van nak. Az iga zi tét azon ban
ter mé sze te sen nem ez, ha nem egy fi a tal
an gol lány és egy rab szol ga va dász és - ke -
res ke dõ ame ri kai fér  fi min den mér  té ket
meg ha la dó szen ve dé lyes sze rel me, amely -
nek sze xu á lis töl te te ak ko ra, hogy át hid al ja
a lel ki is me re ti, val lá si, vi lág né ze ti, mû velt -
sé gi, em be ri es sé gi el len té te ket. E tra gi ku -
san ero ti kus szí ne zé sû szextörténetnek ke -
re te csu pán a gyar ma to sí tott Af ri ka és an -
nak ször nyû sé gei, vér fa gyasz tó ka land jai,
ka lóz ak ci ói és mér ges kí gyó-tör té ne tei.
Bp., 2000, De lej

KÖNYVTÁR

Apa kép, apá ba ka pasz ko dás, apá val va ló
le szá mo lás – ez Es ter házy Pé ter leg -
újabb, éle sen két rész re kü lö nü lõ kö te te.
Az el sõ rész (könyv) az Es ter házy-pró za,

a nyel vi já té kok,
a pa ra bo lák, a
gon do lat-buk fen -
cek szak ér tõ i nek
okoz hat él ve ze -

tet. Csu pa „édes apa” né pe sí ti be. Édes -
apák a tá vo li õsök – pél dá ul a XVII. szá -
zad ban élt Es ter házy Pál, aki nek
Harmonia caelestis (Égi har mó nia) cí mû
val lá sos ének gyûj te mé nye ih let te a je len
kö tet cí mét – , de az bár ki, sõt, bár mi is.
Hi szen lét re jöt tünk höz, ah hoz, akik és
ami lye nek va gyunk, min den ki és min den
va la mi kép pen hoz zá já rult.

A má so dik könyv ben a ha gyo má nyo -
sabb stí lust ked ve lõk is za var ta lan örö -
möt lel het nek. Az író ér zék le tes port rét
raj zol azok ról a hoz zá tar to zó i ról, akik
gyer mek ko rá ban kö rül vet ték, a
„vadmagyar”, Kár olyi csa lád ból szár ma -
zó nagy ma má ról, a volt mi nisz ter el nök

nagy pa pá ról, me lyi kük ho gyan élt, ho -
gyan vi sel ke dett rang ja és va gyo na veszt -
ve. Meg je le nik az édes anya és ter mé sze -
te sen az édes apa. Kö vet jük a csa lá dot a
ki te le pí tés be, Hortra, egy He ves me gyei
fa lu ba, egy „ku lák csa lád” por tá já ra.
Csobánkán egy alag so ri la kás a kö vet ke -
zõ la kó hely. Ki rán du lá so kat te szünk ve -
lük volt bir to ka i kon le võ te le pü lé sek re,
an nál in kább, mert a nagy ma ma ott él,
Majkon, nem kü lön böz ve az öreg pa -
raszt asszony ok tól egy dol got ki vé ve: az
ép pen szük sé ges ide gen nyel ven iga zít ja
el a tu ris tá kat. 

Az édes apa al ko ho liz mu sa Es ter házy
szá má ra nem ször nyû, és nem szé gyen le -
tes. Sze re te té ben irán ta ter mé sze tes ként
éli meg. Mint ahogy ter mé sze tes ként
min dent, ami tör tént nem min den na pi
csa lád juk kal. Ez volt. Ez van – mu tat ja
fel. Fel nõtt ként. Akin már csak egye dül
ma gán a fe le lõs ség. A sok „édes apa” már
ed dig re meg tet te a dol gát. No ha min de -
nütt ott van, „itt” nincs. Mel let te nincs. 

- nád -

Es ter házy Pé ter: Harmonia caelestis”

„Édes apám min de nütt ott van…
Csak itt nincs”

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, 1530

Apafej
Szinkronizált amerikai filmvígjáték

M Û S O R
MOZIGödöllõi Kró ni ka

A helyi televízió
min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik
a ká bel há ló za ton.

Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész -
let fi ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to sí tunk.
Tel.: 415-660.
g Gödöllõi iro dánk ba szor gal mas, rá ter mett tit kár nõt
és fér fi, dol goz ni sze re tõ hir de tés szer ve zõ ket ke re -
sünk fõ ál lás ba. Fi ze tés, meg ál la po dás sze rint. Tel.:
418-023, vagy 422-583.
g Fod rászt ke re sek gödöllõi mun ka hely re (ven dég kör
van). Tel.: (30) 9965-066.
g Kony ha lányt, sza kács ta nu lót és pin cér ta nu lót fel -
ve szünk Gödöllõre. Tel.: 414-262, vagy (20) 3309-
564.
g „Kis okos” In for má ci ós és Rek lám ki ad vány gödöllõi
iro dá já ba, dol goz ni sze re tõ hir de tés szer ve zõ ket ke re -
sünk fõ ál lás ba. Fi ze tés, meg egye zés sze rint. Tel.:
418-023, vagy 422-583.
g Pest Me gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer El len -
õr zõ ál lo más mér leg ké pes vég zett ség gel, költ ség ve té -
si gya kor lat tal ren del ke zõ köny ve lõt ke res. Il let mény a
köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint. Tel.: 420-611. Érd.:
Ádám Ödön né, gaz da sá gi ve ze tõ nél.
g Gya kor lat tal ren del ke zõ vi rág bol ti el adót fel ve szünk
gödöllõi mun ka hely re.
Tel: 411 857
g Gödöllõi ét te rem be kony hai mun ká ra nõi al kal ma -
zot tat fel ve szünk. 
Tel: (20) 9 437 474
g Sváj ci köz pon tú, Bu da pes ti szék he lyû cég mun ka -
tár sa kat ke res, Pest me gye te rü le té rõl, fõ és mel lék ál -
lás ba. Nyu ga ti szin tû jö ve de lem, ru gal mas mun ka idõ,
in gye nes kép zés. Tel.: (20) 9933-050.
g A HM Armcom Rt. Fel vesz és ki ké pez ipa ri al pi nis ta
mun ká ra je lent ke zõ ket. Tel.: 422-119, 422-120, vagy
(30) 2409-305.
g A HM Armcom Rt. Fel vesz mû sze részt, au tó sze re -
lõt, for gá cso lót, szer ke ze ti la ka tost, vil lany sze re lõt,
víz ve ze ték sze re lõt, fes tõt, fé nye zõt, kõ mû vest, te tõ fe -
dõt, kár pi tost, be ta ní tott var ró nõt, se géd mun kást, ud -
va ri mun kást. Tel.: 422-119, 422-120, vagy (30)
2409-305.
g Szak kép zett ápo ló nõt fel ve szünk. Re for má tus Sze -
re tet ott hon, 2100 Gödöllõ, Kos suth La jos u. 8. Tel.:
410-954.
g Kezd a má so dik fél évet új mun ka he lyen! Le gyen
több idõd csa lá dod ra, ba rá ta id ra! Ke ress 150 000 Ft
fe lett! Hívj, ha el múl tál 25 éves és van érett sé gid! Tel.:
Kertai Gá bor, (30) 9912-778.
g Az ABN AMRO Biz to sí tó, áp ri lis ban in dí tott te rü le ti
igaz ga tó sá ga ke res ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö -

zép- vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-
671.
g Gödöllõi mun ka hely re épí tõ ipa ri vég zett sé gû, szá mí -
tó gé pes is me re tek kel ren del ke zõ mun ka tár sa kat ke re -
sünk – le het kez dõ is, mû sza ki elõ ké szí tõ fel ada tok ra.
Tel.: 420-649.
g A HM ARMCOM Rt. Fel vesz: leg alább 2 éves szak -
mai gya kor lat tal ren del ke zõ, mér leg ké pes köny ve lõi
vég zett sé gû mun ka tár sa kat, szám vi te li elõ adói mun -
ka kör be. Adó ta nács adói ok le vél elõny. Je lent kez ni: Vi -
rág Lászlóné, gazd. Igaz ga tó nál. Tel.: (30) 9196-041.
g Gödöllõ kör nyé ké nek leg te het sé ge sebb em be re it
ke re sem – akik ké pe sek el iga zod ni az ér  ték pa pír ok
rej tel me i ben. 30 év fe let ti, ve ze tõi ké pes sé gek kel ren -
del ke zõk hív ja nak ki zá ró lag! Tel.: (30) 213-2628.
g A Prompt Szá mí tás tech ni kai Kft. Gödöllõi te lep hely -
ének szer vi zé be, elekt ro mû sze rész szak ké pe sí té sû,
fõ ál lá sú dol go zót ke res. Tel.: (mun ka idõ ben) 430-695.

In gat lan
g Gödöllõn köz mû ve sí tett, 860 nm épí té si te lek el adó.
Tel.: 420-038.
g 300 ezer Ft. köz ve tí tõi ju ta lék! Gödöllõn a 3-as fõ út
31-es km-nél, 105 nm-es üz let, 1543 nm-es te lek kel
sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis. Tel.: (20)
9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz -
kom for tos pa raszt ház. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g Bu da pes ti, VII. ke rü le ti, 1,5 szo bás la kást, ha son ló
gödöllõire cse rél nék. Tel.: 422-489.
g El adó Isaszegen, Új te le pen, zöld öve zet ben,
Gödöllõ fel öl a leg el sõ ut cá ban, 196 nm össz-alap te -
rü le tû, két ge ne rá ci ó nak is al kal mas csa lá di ház, 640
nm-es tel ken. (gáz + ve gyes tü ze lé sû ka zán, tel je sen
alá pin céz ve, 5 szo ba + nap pa lis, ame ri kai kony hás
ház). Iá.: 17,5 mil lió Ft. Köz ve tí tõi ju ta lék: 200 ezer Ft.
Tel.: (20) 9109-578, vagy 493-835.
g El adó 59 nm-es, fsz-i la kás a Ka zin czy kör úton. Al -
kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon, víz óra,
ká bel té vé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 411-084 (du.
17-21 óra kö zött).
g Gödöllõn köz mû ves ut cá ban, épí té si tel kek és fa há -
zas in gat la nok el adók. Tel.: 421-101.
g Szadán, a Margita u. 24. sz. alatt el adó szép fek vé -
sû, meg oszt ha tó, gyü mölcs fák kal, szõ lõ vel be ül te tett,
1850 nm-es te lek. Raj ta, öreg pa raszt ház ban vil lany,
te le fon, az ud var ban ásott kút van. Víz, gáz az ut cá -
ban. Tel.: (18 óra után) 413-655.
g Gödöllõn a kert vá ros ban csa lá di ház kü lön be já ra tú,
eme le ti la ká sa, 3 + félszoba, ét ke zõs el adó. Tel.: (20)
9785-501.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sas -
ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 1 + 3 fél -
szo bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel té vés la kás el adó.
Iá.: 12 mil lió Ft.  Tel.: 412-275.
g A Kas tély kö ze lé ben 100 nm-es, alá pin cé zett ház,
175 nöl te lek kel el adó. Ár:
14,5 mil lió Ft. Lipcsey In -
gat lan iro da Gödöllõ,
Remsey kr t. 6. Tel.: 415-
316.
g Ibo lya ut cá ban 175 nöl
tel ken nap pa li + 3 szo bás
csa lá di ház el adó Lipcsey
In gat lan iro da Gödöllõ,
Remsey kr t. 6. Tel.: 415-
316.
g Kert vá ros ban új, nap pa li
+ 4 szo bás csa lá di ház,
162 nöl te lek kel el  adó.
Lipcsey In gat lan iro da
Gödöllõ, Remsey kr t. 6.
Tel.: 415-316.
g A Kos suth La jos u-ban,
I. eme le ti, 64 nm-es la kás

el adó. Ár: 7,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da Gödöllõ,
Remsey krt. 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Remsey kör úton, négy éve épült, két
szin tes, egye di fû té sû tég la épü let (+18 nm-es te -
rasz), el adó, 14 mil lió Ft. Tel.: 410-838 (es te).
g Gödöllõn, az Er zsé bet kör úton el adó egy 63 nm-es,
2 és fél szo bás, er ké lyes, II. eme le ti la kás. Iá.: 7 mil lió
Ft. Tel.: (20) 941-2516, vagy 415-253 (es te).
g A Já nos ut cá ban, 59 nm-es, kon vek to ros, fel újí tott,
IV. eme le ti la kás el adó. Tel.:422-453.
g A Já nos ut cá ban, 50 nm-es, par ket tás, gáz fû té ses,
IV. eme le ti la kás el adó. Tel.:422-453.
g Az al kony ut cá ban, négy la ká sos tár sas ház ban, I.
eme le ti, 87 nm-es, gáz fû té ses la kás, 40 nm-es be -
épít he tõ te tõ tér rel, ga rázzsal el adó. Tel.:422-453.
g A Rad nó ti ut cá ban, két szo bás, kom fort nél kü li, fel -
újí tan dó ház, 519 nm-es tel ken el adó. Köz mû vek a
ház elõtt. Tel.:422-453.
g Az Antalhegyi úton, nap pa li + 3 szo bás, ren de zett,
’81-ben épült ház, 117 nöl tel ken el adó. Tel.:422-453.
g Az Asbóth ut cá ban, ’93-ban épült, 4 szo bás, két -
szin tes, alá pin cé zett ház, 161 nöl tel ken el adó
Tel.:422-453.
g Veresegyházon, für dõ höz, tó hoz kö ze li, 36 nm-es,
jó ál la po tú nya ra ló, 120 nöl ren de zett tel ken el adó.
Tel.:422-453.
g Vá sá rol nék a Remsey kör úti tár sas ház ban, I., vagy
II. eme le ten, más fél – két szo bás la kást (õszi köl tö -
zés). Tel.: 410-383.
g Tég lá ból épült, szín vo na las nya ra lók el adók: Tó al -
má son 2 szin tes, 5 mil lió Ft-ért;  Jász apá ti ban föld -
szin tes, 150 nm-es, 8,5 mil lió Ft-ért; Dányi tó part ján,
2 szin tes, 4 mil lió Ft-ért; Mátraderecskén, 55 nm-es,
té len is lak ha tó, 3 mil lió Ft-ér t; Isaszegen, Szõ lõ he -
gyen, 6 mil lió Ft-ért. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán, a Tá bor nok ut cá ban, 2 szin tes, 48
nm-es tég la épü let, 1004 nm-es tel ken. Iá.: 5,8 mil lió
Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 1 + 2 fél -
szo bás, ma gas föld szin ti la kás. Iá.: 7,3 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Pa lo ta ker ten 2 szo bás, 61 nm-es
la kás, sza bá lyoz ha tó fû tés sel. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g El adó Új pest köz pont já ban, 72 nm-es, V. eme le ti, 3
szo bás, ét ke zõs, te le fo nos, pa ra bo lás, te her men tes
la kás. Azon nal be köl töz he tõ, fris sen ta pé táz va. Tel.:
421-432.
g 1 + 2 fél szo bás, 54 nm-es la ká so mat el cse ré lem, 1
vagy 1,5 szo bás. II. eme le tig gáz kon vek to ros la kás ra,
vagy ven nék 1,5 szo bás la kást. Tel.: 413-652 (es te).
g Gödöllõn köz pont hoz kö zel, 40 nm kö rü li, kon vek to -
ros (gáz fû té sû), örök la kást ven nék, 5 mil lió Ft-ig. Tel.:
(es te) (1) 333-1067.
g Gödöllõn 4 és fél szo ba hal, 2 szin ten, a bel vá ros -

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

Folytatás a 18. oldalon

Tájékoztatjuk kedves régi és új ügyfeleinket, hogy az 

AATTLLAASSZZ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
ééss  DDRR..  KKOOVVÁÁCCSS  ÁÁGGNNEESS  ÜÜGGYYVVÉÉDD

irodája 2000. március 1-tõl

a Remsey Jenõ krt. 6 szám helyett a 3 szám alatt található.
Tel.: 28/422-453, 430-351

(A remsey krt.-i épülettömb hátsó sorában a Méteráru bolttal és
az Éden presszóval szemben.)

Új irodánkban megújult környezetben, színvonalas szol-
gáltatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket,

jogi tanácsadással és képviselettel, friss
ingatlanpiaci információkkal, teljes jogi ügyintézéssel.
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ban, plusz 50 nm mel lék épü let el adó, vagy cse rét is
be szá mí tok. Tel.: (70) 214-4164.
g Szadán, csa tor na part mel lett, sür gõ sen el adó egy
1535 nm-es ter mõ föld, 10 sor, 2 éves ter mõ mál nás -
sal. Iá.: 700 ezer Ft. Tel.: (26) 302-432 (es te).
g Tó al má son, frek ven tált he lyen (strand tól egy perc -
re), 170 nöl-es tel ken, 50 nm-es, fél kész ház el adó.
Gáz, víz az ud var ban. Tel.: 367-3850/109. (8-18 órá -
ig).
g El adó Gödöllõn, két csa lád nak al kal mas, két szin tes,
kü lön be já ra tú csa lá di ház. Iá.: 21,5 mil lió Ft. Tel.:
410-066, vagy 432-576.
g El adó 1407 nm kert in gat lan Gödöllõ, Ma ri ka-te le -
pen. Be épít he tõ gaz da sá gi épü let, 3 szá za lék. Víz be -
ve zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban. Tel.: 420-
669.
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri 1 +
3 fél szo bás la kás el adó. Tel.: 411-923.
g Ke re sek Gödöllõn, a HÉV-hez kö ze li, 3-4 szo bás,
tel kes csa lá di há zat. Tel.: 416-225.
g Gödöllõ köz pont já ban, csa lá di ház jel le gû, kö zös
ud va ros tár sas ház ban, ut ca fron ti, 95 nm-es, 3 szo -
bás, fel újí tás ra szo ru ló la kás, kocsibeállási le he tõ ség -
gel, kert résszel el adó. Üz let, iro da ki ala kí tá sá ra is al -
kal mas. Iá.: 8,8 mil lió Ft. Tel.: 413-564 (17 óra után).
g Gödöllõn az Irt vány ban 2000 nm-es lu cer nás te rü let
el adó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen a hor gász tó és a lo vas pá lyák kö ze lé ben,
1200 nm-es szán tó te rü let el adó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen 6700 nm-es szán tó el adó. Tel.: 430-687.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel je -
sen fel újí tott la kás el adó, tég la épü let ben, III. eme le ten.
Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám alatt,
egy 65 nm-es, össz kom for tos, te le fo nos, ká bel té vés,
ma gas föld szin ti la kás. Iá.: 7 mil lió 850 ezer Ft. Tel.:
412-565.

Al bér let
g Gödöllõn csa lá di ház föld szint je, 2 szo ba össz kom -
fort ki adó. Tel.: 421-383.
g Fi a tal há zas pár 1,5-2 szo bás al bér le tet ke res
Gödöllõn. Tel.: 417-608, vagy (20) 9562-969.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra bér be
adó vál lal ko zás nak, 370 nm, több hely ség bõl ál ló in -
gat lan, nagy par ko ló val. Ér dek lõd ni nap köz ben a
Startex Kft-nél. Tel.: 419-954.
g Fi a tal há zas pár egy éves kis lánnyal, ol csó al bér le tet
ke res. Tel.: 421-042 (21 óra után).
g Gödöllõn, Pe tõ fi tér 15-16 szán alat ti (a Gim ná zi um
mel lett) üz let so ron, 3. sz. üz let hely ség ki adó. Tel.: (es -
te) 410-838.
g Ga rázs ki adó a Ka zin czy la kó te le pen, a ga rázs so -
ron. Tel.: 412-428.
g Ki adó 1 szo ba, össz kom for  tos ker  tes ház ga -
rázzsal, le in for mál ha tó fi a tal há zas pár nak. Tel.: 430-
206.
g Gödöllõ köz pont já ban, a Pe tõ fi té ren, jú li us ban át -
adás ra ke rü lõ üz let köz pont ban, 57 nm-es üz let hely ség

hosszú táv ra ki adó. Tel.: 418-363 (es te).
g Ke re sek Gödöllõ köz pont já hoz kö zel, 1 vagy 1,5
szo bás ki adó, bú to ro zott la kást, jú ni us tól au gusz tus
vé gé ig, 30 ezer Ft/hó ig + re zsi. Tel.: 421-762.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a. szám alatt, hosszú táv ra bérbe
adó vál lal ko zás nak, 370 nm, több hely ség bõl ál ló in -
gat lan, nagy par ko ló val. Tel.: (nap köz ben) Startex Kft-
nél. 419-954.
g Ki adó la kást, bú to ro zott al bér le tet ke res, ko ro so dó
há zas pár, Gödöllõn vagy kör nyé kén, gép ko csi par ko -
lá si le he tõ ség gel. Tel.: (30) 9153-193.

Szol gál ta tás
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha ké -
szí tést, ja ví tást, mé ret re ala kí tást vál la lunk, el ér he tõ
áron. Nyit va tar tás: H-P-ig 9-18 órá ig, Szo. 8-12 órá -
ig. Tel.: 419-392 (18 óra után). 
g Gipsz kar to no zás, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes tés,
má zo lás, ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran ci á val,
ta va lyi áron. Tel.: (20) 3387-365.
g 9 sze mé lyes kis busz ra, sze mély- vagy da rab áru
szál lí tást vál la lok. Tel.: (30) 9146-020.
g Fi a tal, gyer mek sze re tõ ta nár nõ, dél utá non ként gyer -
mek fel ügye le tet és ál ta lá nos is ko lai kor re pe tá lást vál -
lal. Tel.: 422-508.
g Nyug dí jas ker tész szõ lõ és gyü mölcs fa per me te zést
vál lal. Per me te zé si szak ta ná csot ad. Tel.: (30) 9770-
593.
g Gyer mek fel ügye let ét vál lal ná, egy 50 éves, nyug dí -
jas, gya kor ló nagy ma ma, il let ve idõs sze mély tár sal -
ko dó ja, se gí tõ je len ne, na pi 2-3 órá ban. Tel.: 421-
762.
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés, lom -
ta la ní tás, te rí tés. Tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig (szom -
bat, va sár nap is). Tel.: 430-206.

Adás-vé tel
g El adó Motorola d 160 kár tyá val, bõr tok kal, há ló za ti
töl tõ vel, 1 év el ér he tõ. Tel.: (70) 2130-958. (9-20 órá -
ig) 
g El adó fa, ma ga sí tott gye rek ágy, csúsz dá val, alat ta
kuc kó val. (190x90) Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (30) 9440-
984.
g 10 m-es szál lí tó sza lag el adó. Tel.: 421-271 (es te),
vagy (20) 3329-686.
g Hagy ma, krump li (ve tõ is) el adó. Tel.: 430-413.
Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh Á. u. 36.
g Ma gán gyûj tõ ke res: ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze -
ket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-
7330, vagy (1) 409-4628.
g Há rom csil la gos, 60 li te res, Le hel fa gyasz tó el adó,
alig hasz nált. Gödöllõ, Szt. Já nos u. 8/b. Záhonyiné.
Tel.: 412-294.
g Zu hany tál ca ka bin nal, 8-as ké zi hús da rá ló, csík
tész ta vá gó gép, réz ele mek kel el adó. Tel.: (es te) 417-
819.
g Épít ke zés bõl ki ma radt cse rép, 1000 db Tan gó pi ros,
20 db kúp cse rép és 320 db na túr csa bai el adó. Tel.:
415-939.
g El adó: kony ha bú tor, fo te lok, ka na pé ágy nak nyit ha -

tó, szõ nyeg, do hány zó asz tal, kár pi tos sa rok ét ke zõ,
por szí vó ETA 400-as, szek rény, mû bõr gar ni tú ra, bõr
ét ke zõ sa rok. Tel.: 416-851.
g El adó 180x150-es, há rom szár nyas üve ge zett ab -
lak, KF-04-es. Fû nyí ró és 6-os ro tá ci ós ka pa, 2 db 18
l-es per me te zõ, és 2 db 11 l-es gáz pa lack. Tel.: (20)
3313-976.
g El adó fran cia bár sony hu zat tal, 4 ré szes, sa rok ülõ -
gar ni tú ra, új ál la pot ban. Iá.: 90 ezer Ft. Tel.: 485-367.
Vácszentlászló, Zsámboki út 75.
g Pentium szá mí tó gép mo ni tor ral, prog ra mok kal el -
adó. Tel.: (60) 330-616.
g Bar na, 40x40-es sík pa la, bon tás ból : 1100 db el -
adó, 40 Ft/db. Gödöllõ, Vi rág u. 8. Tel.: (30) 970-
5854.
g El adó fel újí tott, 160 l-es be ton ke ve rõ, 38 ezer Ft.; 3
csil la gos 162 l-es hû tõ szek rény, 25 ezer Ft.; ko sár pa -
lánk, zárt szel vény osz lop pal, 18 ezer Ft.; fér fi ke rék -
pár, 5 ezer Ft.; PB pa lack, 5 ezer Ft. Tel.: 415-727.
g Hí zók el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5. 

Jár mû, al kat rész
g Re na ult 5 Super, 1989-es, meg kí mélt ál la pot ban, el -
adó. Mû sza ki: 2000. ok tó be rig. Szí ne fe hér, ext rák:
köz pon ti zár, szí nes üveg. Irány ár: 550 ezer Ft. Tel.:
412-778.
g Ford Escort 1,4i 1989-es, 3 aj tós, köz pon ti zá ras,
ABS-el, meg kí mélt áron el adó. Mû sza ki: 2001. 12. hó.
Iá.: 685 ezer Ft. Tel.: (30) 9196-394, vagy 411-919
(17 óra után).
g 1982-es év já ra tú, Sko da 120 L 2001. má ju si mû -
sza ki val, vo nó ho rog gal el adó. Tel.: (20) 9593-777.
g Fi at 126-os új mo tor ral, jó ál la pot ban el adó. Tel.:
(30) 210-6474.
g El adó 8 éves, fe hér szí nû Maruti. Vizs ga: 2002. 04.
12-ig. 2. Tu laj do nos. Iá.: 690 ezer Ft. Tel.: 420-502,
vagy (30) 222-9411.
g El adó 1988-as, 2105-ös La da, 2002-ig mû sza ki val.
Tel.: 413-131.

Ok ta tás
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten,
min den kor osz tály nak, egész nap. For dí tás. Tel.: 418-
537.
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
nyelv tan fo lyam ok in dul nak 2000. jú ni us 13,- szep -
tem ber 30-a kö zött. A kur zu sok ra, va la mint az an gol
Trinity (TCL) nyelv vizs gák ra be irat ko zás má jus 25,26-
án, 16-19 óra kö zött. In gye nes gya kor ló órák, an go los
és né me tes di ák ja ink nak! I.L.I. Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2.
Tel.: 411-266. Az I.L.I. a Nyelv is ko lák Szak mai Egye -
sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és aján lott” nyelv is ko la, az or -
szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak egyi ke!
g Szá mí tó gép ke ze lõi, alap fo kú, in ten zív tan fo lyam
egyé ni fog lal ko zá sok kal is, csak 9000 Ft. Tel.: (30)
9314-202.

Egyéb
g Sze re tõ gaz dit ke res egy jó ter mé sze tû, né met-ju -
hász ke ve rék kan, 8 he tes kis ku tya (fé reg te le ní tés, el -
sõ ol tás meg van). Tel.: (16 óra után) 411-029

Folytatás a 17. oldalról

Fá jó szív vel mon dunk kö szö -
ne tet mind azok nak, akik
édes anyám, Dányi Istvánné
te me té sén rész vét ük kel fáj -
dal mun kat eny hí tet ték. 

Vida Károlyné és csa lád ja

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

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
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MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

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

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

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

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

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

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

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy ajándék felszereltséggel.
Önre bízzuk a döntést.

Használt

Suzukik

Gödöllõn is! – Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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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 ren-
delkezik (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.

A Gödöllõi Tormay Károly Egészség-
ügyi  Központ felvételt hirdet 3 fõ
védõnõi állásra. Az állás azonnal be-

tölthetõ. Bérezés a Kjt. szerint. 
Férõhely biztosított. 
Pályázati feltétel:
szakmai önéletrajz, 

a védõnõi diploma másolata.
Jelentkezés, információ:

Dr. Szabadfalvi András igazgató fõorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 410-681 vagy 420-655

Riporteri,
fotózási hajlammal,

gépkocsival, telefonnal,

önállóan dolgozni tudó
munkatársat keres

kiadó
gödöllõi munkára.

Fantázia Kiadó’98, 
Tel.: 27/333-130



22 • Hirdetés Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 4.

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)  felvételt hirdet a 2000. év májusá-
ban induló Értelmi Fogyatékos nappali intézetébe az alábbi helyekre:

1 fõ vezetõ
Képesítési felvétel: gyógypedagógus, pszichológus, szociális munkatárs, szoc. vezetõ,

pedagógus  -  mentálhigiénés képesítéssel, óvónõ

1 fõ terápiás  munkatárs
Képesítési felvétel:gyógyfoglalkoztató szakasszisztens,

rehabilitációs tevékenységgel foglalkozó terapeuta

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

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés munkatársat, képzési elvárás az 1/2000 (1.7) SZC-

SM rendeletében foglaltak szerint
- 1 fõ gazdasági vezetõ

- Feltételek: felsõfokú mérlegképes könyvelõi végzettség
- költségvetési intézményeknél szerzett gyakorlat.

Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl kérhetõ  a 420-600 telefonszámon.

CIB

Gyakorlott mérlegképes
könyvelõt valamint szak-
és 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
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Dup la ün ne pet tart ha tott má jus el se jét meg -
elõ zõ nap a gödöllõi fut ball tár sa da lom. A
sport ágat sze re tõk tá bo rá nak nagy örö mé re
ugya nis fö lé nyes gyõ zel met ara tott a lis ta ve -
ze tõ Karcag el len a GLC. És hogy mi tõl két -
sze res a bol dog ság? At tól, hogy be kö vet ke -
zett a csa pat és a szur ko lók egy más ra ta lá lá sa
is. Kö szön he tõ ez egy részt Krónerék lel kes
és ered mé nyes já té ká nak; más részt az elõ zõ
nap a pá lyán (10:0-s si ker ide gen ben a
Kistarcsa el len), majd ez út tal a le lá tón is je -
les re vizs gá zó, a szin tén gyõz tes fi a ta labb és
idõ sebb kor osz tály tag ja i val meg erõ sí tett ser -
dü lõk nek, akik „Haj rá GLC!” fel ira tú transz -
pa rens sel és du dák kal fel sze rel kez ve ké szül -
tek a ki emel ke dõ fon tos sá gú mér kõ zés re.

A kez dés nem azt su gall ta, hogy ne kik
lesz okuk az ün nep lés re, hi szen Binder
alap vo nal tól be adott lab dá já ba az ötö sön
tel je sen egye dül ha gyott Szat má ri fe jelt
be le, meg sze rez ve ez zel a ve ze tést csa pa -
tá nak. Nem so kat kel lett azon ban vár ni az
egyen lí tés re, mely Wendler bün te tõ jé bõl
szü le tett meg. Sõt, még mind ig az el sõ fél -
órán be lül jár tunk, ami kor a ven dé gek ta lá -
la tát „má sol va” Vízler át adá sá ból Kiss
Zol tán a ha za i a kat jut tat ta elõny höz. Az
utol só ne gyed óra sem telt el gól nél kül:
Wendler 30 mé ter rõl nye sett el egy sza -
bad rú gást a sor fal mel lett és Mógának már
nem volt más dol ga, mint hogy ki szed je a
lab dát a sa rok ból. Ez zel már fél idõ ben
csú csot dön tött vá ros unk gár dá ja, hi szen a
már baj nok nak te kint he tõ Karcag ed dig
egy meccsén sem ka pott két gól nál töb bet.

Az elõ ze tes vá ra ko zá so kat fi gye lem be
vé ve hi he tet len nek tûnt a ta lál ko zó ala ku -
lá sa; az pe dig, ami a szü net után tör tént,
már szin te a cso da ka te gó ri á já ba so rol ha tó.
Alig hat perc múl tán ugya nis egy újabb ti -
zen egyes bõl Wendler nö vel te a kü lönb sé -
get (a ki tû nõ rú gó tech ni ká jú vé dõ há rom
bün te tõ bõl és négy sza bad rú gás ból szer -
zett ta lá la tá val ta va szi há zi gól ki rály a
GLC-nél). Az új don sült B kö zép pe dig ke -
rí tés re má szott örö mé ben. A hát ra lé võ kö -
zel negy ven perc ben még há rom szor (!) is -
mé tel het ték „pro duk ci ó ju kat”. Elõbb a
fris sen be állt Labanics ló dult meg Var ga
Zol tán passzá val, vé gig ve zet te a lab dát az
el len fél tér fe lén és a les re ját szó vé dõk kö -
zött ki ugor va 14 mé ter rõl gu rí tott a jobb

sa rok ba. A kék-sár gák úgy gon dol hat ták,
hogy ez még egy szer nem si ke rül het ne ki,
mert ami kor So mo gyi át adá sá val új ra el in -
dult, nem fi gyel tek oda rá. Is mét gól lal
bûn hõd tek. A fi a ta lok fel vált va, de egy for -
ma bol dog ság gal ki a bál ták a „Jaj, sze gény
Karcag!” és a „Még, még, még, ennyi nem
elég!” rig mu so kat. Va ló szí nû leg nem ven -
dég gó lért epe ked tek, de nagy vo na lú „Ala -
mizs na” ki ál tá sok kal el in téz ték, mi kor
még is ez kö vet ke zett. Nagy si kert ara tott
köz tük az újabb ha zai ne ve lé sû újonc, Lo -
vas Dá ni el be ál lí tá sa is. Ar ról, hogy az
utol só szó, il let ve gól a gödöllõieké le -
gyen, Vízler gon dos ko dott: a ki lenc ve ne -
dik perc ben egy szög le tet kö ve tõ en
Kerecsényi fe jé rõl hoz zá ke rült lab dá val
gyö nyö rû en for dult be és ki lõt te a bal sar -
kot. Káp rá za tos gól ja mél tó be te tõ zé se
volt en nek az elõ re ho zott fut ball ma já lis -
nak, ami nek vé gén mél tán szólt a szép szá -
mú kö zön ség tap sa.

Ezen a dél utá non min den be jött
Króneréknak, de min den egyes pá lyá ra lé -
pett já té kos meg is küz dött azért, hogy ez
így le gyen. Az el múlt he ti, tiszafüredi ha -
tos után még le gyint het tek a fa nyal gók, de
az el sõ he lyen ál ló, ed dig 23 mér kõ zé sen
össze sen 13 gólt ka pott Karcag utá ni he tes
után õk is meg kell, hogy emel jék ka lap -
ju kat. Rá adá sul – kö szön he tõ en an nak is,
hogy a Tápiószentmárton meg le pe tés re
ve re sé get szen ve dett Karancslapújtõn – a
Gödöllõi LC a rang adón ara tott gyõ zel -
mé vel vissza sze rez te a má so dik he lyet a
táb lá za ton. Szom ba ton (má jus 6., 14 óra:
if jú sá gi, 16 óra: fel nõtt) Po rosz lón a ta -
vasszal jól sze rep lõ ha zai csa pat el len
gon dos kod hat nak Kissék a po zí ció meg -
erõ sí té sé rõl. 

Tóth Már ta

Má jus 8., 19 óra, GATE csar nok:
Gödöllõi KFC–Szár li get Eurotrans, NB
II-es baj no ki te rem lab da rú gó mér kõ zés.

Lab da rú gás

Elõbb re hoz ták
a ma já list

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

Gödöllõ, 350 né zõ, ve zet te: Mol nár
(Komjáti, Ágos ton)
GLC: Ko vács R. (Lo vas 88. p.)–So mo gyi,
Wendler, Stolcz–Kál mán (Labanics 60.
p.), Ber  ta, Kerecsényi, Króner, Var ga Z.
(Bar na 76. p.)–Kiss Z., Vízler.
Gól szer zõ: Wendler 3 (eb bõl ket tõ bün te -
tõ bõl) 20. p., 34. p. és 51. p., Labanics 2
(62. és 78. p.), Kiss Z. 27. p., Vízler 90. p.
Jó: az egész csa pat

If jú sá gi mér kõ zé sen:
GLC–Karcag 4:0 (2:0)
GLC: Lo vas–Pin tér T. (Ocskay 68. p.),
Cser nyák, Pé ter G.–Morár, Hovodzák, Ök -
rös, Ko vács M., Pin tér K. ( Zelnik 84. p.) –
Turai (Gémesi 52. p.), Csom bor. Edzõ:
Ivanovics Kár oly.
Gól szer zõ: Csom bor 2 (9. p. és 48. p.),
Morár (37. p.), Pé ter G. (60. p.)
Jó: Morár, Ök rös, Cser nyák

Ser dü lõk
Kistarcsa–GLC 0:10 (0:3)
Gól szer zõ: Zelnik (2), Or bán (2), Bar tók
(2), Sze les (2), Hor nok (2)

Ser dü lõ elõ ké szí tõ
GLC–Er dõ ker tes 3:2 (2:1)
Gól szer zõ: Ma ros (2), Ber ki

Gödöllõi LC–Karcag 7:2 (3:1)
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H ét vé gén a Re for má tus Lí ce um tor -
na ter me adott ott hont a már ha gyo -

má nyo san meg ren de zés re ke rü lõ Benkõ
Ti bor Ví vó Em lék ver seny nek. A

gödöllõi kard ví vók ap ra ja-nagy ja pást ra
lé pett, hogy meg em lé kez zen Ti bor bá -
csi ról. Jó volt lát ni, hogy a ko ráb bi ta -
nít vá nyai és is me rõ sei meg lá to gat ták a

ver senyt, és buz dí tot ták a fi a ta labb
gödöllõi ví vó kat.

A buz dí tás nak az ered mé nye sem ma -
radt el. Kü lö nö sen a ser dü lõ fi úk tet tek
ki ma gu kért. Kö zü lük Csjernyik Ba lázs
re mek, és né hol iz gal mas pil la na to kat
sze rez ve szur ko ló i nak egyé ni ben a ser -
dü lõ Ma gyar Baj nok ság har ma dik he -
lyét sze rez te meg. Ugya nígy kard csa -
pat ban a fi úk (Csjernyik Ba lázs, Ju hász
Ti bor, Gémesi Csa nád, Ju hász Lász ló)
ki tet tek ma gu kért az esé lye sebb nek tûnt
Újpest csa pa tá val szem ben. Iz gal mas
csa tá ban a fi úk le hen ge rel ték az UTE-t,
de saj nos a BSE-vel nem bír tak és így
itt is a har ma dik he lyet sze rez ték meg.
Le ány kar do zó ink nak a ne gye dik hely
ju tott.

A fel nõt tek nél Csong rá di, Princz Á.,
Bo kor A, , Bo kor G. és Csoma R. küz -
dött a dön tõ be ju tá sért. A ver se nyen
kül föl di ek is in dul tak. Saj nos,  vég sõ
küz del mek be va ló be ju tás csak Csong -
rá di Lász ló nak si ke rült (aki a ha to dik
he lyen vég zett), de biz ta tó volt a töb bi -
ek ví vá sa is.

Va sár nap ke rült sor az újonc kor osz -
tály küz del me i re. Itt Gémesi Csa nád a
ne gye dik, Ju hász Lász ló a ha to dik he lyet
sze rez te meg. 

(erni)
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan

AKa to li kus Is ko lák Di ák sport Szö -
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  Pre  mont  re i  Szent  Nor  ber t
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,

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-

Ví vás

Benkõ Ti bor Em lék ver seny

Or szá gos di ák sport-ta lál ko zó

Hetvenen Gödöllõrõl
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Á prilis utolsó napján már negyedik
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
ál lomást  ér intõ 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 tele-
jesítõk, közöttük a legfiatalabb hölgy,
Kisgergely Viktória (1992) és a legfi-
atalabb úr, Bucsányi Brúnó (1991). A jó
idõnek köszönhetõen megdõlt a pályac-
súcs is, amit mostantól a kistarcsai
Máró József tart 1 óra 45 perces idõvel.

Nem érdemel dicséretet az az egyén
sem, aki az egyik útvonaljelzést eltün-
tet te ,  ami miat t  a  mezõny vége
eltévedt, és jókora kerülõre kénysz-
erült. Az a kutyatulajdonos is gondo-
lkodóba eshetne, aki kiengedte a hara-
pós 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 te tanusz- injekcióval  is
„gazdagabb lett”.

pt

A galgahévízi  Gaia
Ökológiai Ala pítvány a
múlt szombaton ren-
dezte a „Város a Vi dé -
kért–Vidék a Vá ro sért”
elnevezésû or szágúti
k e r é k p á r v e r s e n y t .

Gödöllõt ezúttal is a „Margita 344,2”
Turisztikai és Sport  Egyesület

kerékpárosai képviselték. A verseny
rajtja a gödöllõi egyetem mezõgazdasá-
gi múzeuma elõtt volt, a cél pedig a
galgahévízi GAIA ökohotelnél (18 km).

Az ifjúsági kategóriában az aszódi
Krekács Oszkár mögött a gödöllõi
Györe Domokos le t t  a  második.
Felnõt t  kategóriában elsõ le t t
Borosnyai  Péter,  második Fibecz

Zsolt, harmadik Kristóf Zsolt (mindan-
nyian gödöllõiek), így Gödöllõ csapat-
ban 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 tel-
jesítse. Már csak egy alkalommal kell
nyerni a margitásoknak, hogy a hatal-
mas serleget a többi mellett véglegesen
õrizhessék.

Pálffy Tibor

D eb re cen ben áp ri lis 28–30. kö zött ren -
dez ték meg a Sakk Or szá gos Di ák -

olim pia dön tõ it, al sós, fel sõs lá nyok, il -
let ve fi úk ré szé re. A négy cso port ban
meg ren de zett ver se nyen 104 csa pat vett
részt (ka te gó ri án ként 26). A fel sõs fi úk
me zõ nyé ben a Tö rök Ig nác Gim ná zi um
kép vi sel te Pest me gyét, il let ve Gödöllõt.
A ta valy baj nok sá got nyert csa pat ból az
el sõ táb lás Tö rök Sán dor „öre ge dett ki”,
így jog gal le he tett bíz ni a jó sze rep lés -
ben, ér ték szá muk alap ján az elõ ke lõ 4.
ki emel tek vol tak.

A nyolcfor du lós sváj ci rend sze rû ver -
se nyen a tö rö kö sök re mek raj tot vet tek:
há rom gyõ ze lem mel (Jed lik Á. Gim ná zi -
um, Bp XXI. 3,5:0,5; Tapolca 2,5:1,5;
Gyõr 2,5:1,5).

A min dent el dön tõ va sár na pi já ték nap
el sõ mér kõ zé sén a ver seny ben ve ze tõ
Szom bat hely csa pa ta el len nagy csa tá ban
2:2 ará nyú dön tet len szü le tett, míg az
utol só for du ló ban bra vú ros já ték kal, tel -

je sen meg ér de mel ten si ke rült nyer ni a
XXI. ke rü le ti Köl csey Ferenc Ál ta lá nos
Is ko la el len. A re mek haj rá nak kö szön he -
tõ en tel je sen meg ér de mel ten si ke rült a
do bo gó har ma dik fokátra fel áll ni.

Vég ered mény (fel sõs fi úk): 1. Zrí nyi
Ilo na Ál ta lá nos Is ko la, Szom bat hely 21,5
pont; … 3. Tö rök Ig nác Gim ná zi um,
Gödöllõ (Somodi Ba lázs, Bajnóczi Pé ter,
Rádóczki At ti la, Tö rök Zol tán, Ke le men
Ta más) 19,5 pont.

A most el ért har ma dik he lye zés leg -
alább ak ko ra si ker nek te kint he tõ, mint a
ta va lyi gyõ ze lem! A csa pat be bi zo nyí -
tot ta, hogy a ta va lyi si ker nem volt a vé -
let len mû ve, il let ve – leg jobb ját nél kü -
löz ve is ké pes ver seny be len ni az el sõ
he lyért.

A nyolc mér kõ zés bõl 5 gyõ ze lem, 2
dön tet len, il let ve 1 ve re ség szü le tett.

Egyé ni tel je sít mé nyek: Somodi Ba -

lázs 8/3 (+2,=2,–4); Bajnóczi Pé ter 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.

Áp ri lis 13–24. kö zött Pakson ren dez -
ték meg az or szá gos kor cso por tos dön tõ -
ket. Tö rök Sán dor (Gödöllõi EAC) a 16
éven alu li ak me zõ nyé ben a 10. he lyen
vég zett.

Áp ri lis 20–23. kö zött Gyön gyö sön
zaj lott a Mát ra Ku pa nyílt nem zet kö zi
sakk ver seny, me lyen két GEAC-os sak -
ko zó is el in dult. Az erõs me zõny ben
Somodi Ba lázs 4, Ri gó Jó zsef 3,5 pont tal
a kö zép me zõny ben vég zett.

T. Zs.

Terepkerékpár

Gödöllõ MTB 40

Sakk

Bra vúr az or szá gos dön tõn

A GAIA Ökológiai Alapítvány sportnapja

Másodszor is nyertek a margitások
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M á jus el se jén Vácott ren dez ték meg a
IV. Pest Me gyei Ut cai Ko sár lab da

Baj nok ság el sõ for du ló ját a Mo zi Gló -
busz Ku pá ért. A Du na-par ton el ké szí tett
tíz pá lyán 58 csa pat kezd te meg a küz -
del me ket. A leg töb ben a fér fi ket tes és
né gyes kor cso port ban, va la mint a ve gyes
ka te gó ri á ban in dul tak. Vá ci sa já tos ság,
hogy ezer fo rin tos ne ve zé si dí jért a he lyi
is ko lá sok nak kü lön ver senyt ren dez tek.

A nagy sze rû idõ ben egy szer re húsz
csa pat lé pett pá lyá ra. A mér kõ zé sek ál ta -
lá ban iz gal mas, vál to za tos küz del met
hoz tak. Ke vés ta lál ko zó fe je zõ dött be idõ
elõtt. A re mek han gu la tot né hány do log
ron tot ta. Az asz fal tos pá lyá kon ki sebb-
na gyobb sé rü lé sek tör tén tek, ami ket el lá -
tott az or vos, már ami kor ott volt. Saj nos
nem min den ki spor tol ni jött a Du na part -
ra. Az egyik gödöllõi ko sa ras új há ti -
zsák ját és ve le együtt min den hol mi ját
(iga zol vá nyo kat, kul cso kat, pénzt, ru hát)
el vit te va la ki. 

Az el sõ for du ló ne héz sé ge i vel együtt a
ver seny jól si ke rült. A köz pon ti ver seny -
bi zott ság Bu dai Zsolt ve ze té sé vel ru ti no -
san ol dot ta meg a me net köz ben fel me rü -
lõ prob lé má kat. A gyõz te sek nek a ku pát
és az ér me ket Sze mes Ár pád me gyei
sport igaz ga tó, Ignácz Gyu la sport igaz ga -
tó he lyet tes és Ja kab Bé la vá ci fõ szer ve -
zõ ad ta át.

A fér fi 1-es kor osz tály ban in du ló csa -
pa tok kö zött nagy volt a ma gas sá gi és a
tu dás kü lönb ség. En nek el le né re rend kí -
vül lel ke sen, idõn ként szép meg ol dá so -
kat be mu tat va ko sár lab dáz tak a srá cok.
Az el sõ he lyért já ró öt pon tot a Sír ásók
gyûj töt ték be. A gödöllõi Worms az ötö -
dik he lyen fe jez te be a ver senyt.

Az F2-es kor cso port ban (10 in du ló)
már ko moly ko sár lab da múlt tal ren del ke -

zõ csa pa tok ját szot tak egy más el len. A
há rom gödöllõi együt tes re me kelt a cso -
port meccse ken, sor ra arat ták a gyõ zel -
me ket. A leg jobb há rom kö zött az Izom
vic ces fa ter ja és ta nít vá nyai el ne ve zé sû
ala ku lat le gyõz te a Vac kor és a töb bi ek
csa pa tát, majd rend kí vül iz gal mas csa tá -
ban egy pont tal ma radt alul a gyõz tes X-
ray együt te sé vel szem ben, akik nyer tek a
Vac kor ék el len is. Vé gül az Izom há rom,
a Vac kor két, a Szûz ol tók egy pont tal
zár ta az el sõ for du lót. 

A fér fi hár mas kor cso port ban most
nem volt gödöllõi in du ló. A kör mér kõ zé -
sek után a Sa sok csa pa ta vég zett az el sõ
he lyen, meg elõz ve a Ko sár fo nó kat és a
Száj ko sa ra so kat.

A fér fi né gyes kor cso port ban, a nyílt
ka te gó ri á ban in dult a leg több (13) csa pat.
A há rom gödöllõi együt tes kö zül a Star
Ács sze re pelt a leg job ban. Nem ke rül tek
be a dön tõ be, de az erõs me zõny ben az
ötö dik he lyen fe jez ték be a ver senyt. A
má sik két együt tes – Ki-verlek és Vá za –
a kö vet ke zõ for du lók ban vár ha tó an jobb
ered ményt ér el, mint Vácott. A ka te gó ri -
át a Nem pis kó ták nyer ték meg a Kefír és
a Yuhééé elõtt.

A fér fi ötös kor osz tály ban öreg spí le -
rek bû völ ték a lab dát. Itt már nem a
gyor sa ság, ha nem a pon tos do bá sok, a
lát vá nyos passzok és a szép já ték do mi -
nált. A gödöllõi Gold Boys jó szo ká sá -
hoz hí ven is mét do bo gós he lyen fe jez te
be a for du lót. Egye dül a volt nagykõrösi
ko sa ra sok tól szen ved tek ve re sé get, így
ezüst érem mel tér het tek ha za. A har ma dik
he lyet a Vá ci masszív sze rez te meg. 

Saj nos a nõk ver se nyé ben a vá ci, el sõ
for du ló ban csak 12 csa pat in dult. Ezért
két he lyen kör mér kõ zés, a nõi ket tes ben
pe dig cso port mér kõ zé sek után dõlt el a

he lye zé sek sor sa. A nõi egyes ben in du ló
gödöllõi Old Girls csa pa ta ki csit bá tor ta -
la nul ko sa ra zott, és ki ka pott a he lyi ek
együt te sé tõl, vé gül a má so dik he lyet sze -
rez te meg. 

A nõi ket tes ben két cso port ra osz tot ták
a részt ve võ ket. Ki csit meg za var ta a hely -
ze tet, hogy egy csa pat nem je lent meg,
egy pe dig kés ve ér ke zett. Eb ben a cso -
port ban tör tént a leg több sé rü lés, de ál ta -
lá 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 lá nyok jól sze re pel tek. Mind a
négy együt tes be ke rült a leg jobb hat kö -
zé. A ver senyt a Ro hadt Klub nyer te meg
ve ret le nül, így õk kap ták az el sõ he lye -
zett nek já ró öt pon tot, a ku pát és az
arany ér me ket. Csak a gyõz tes tõl ka pott
ki a Gyo mor görcs és a Hoffnungslos csa -
pa ta (egy más el len nem ját szot tak), övék
lett az ezüst- és a bronz érem. A Má so dik
rész a ha to dik he lyen fe jez te be a ver -
senyt.

A nõi hár mas ban az idõ sebb ge ne rá ció
lé pett pá lyá ra. A ver senyt a Ci cu sok
nyer ték a Mi mó zák elõtt. A gödöllõi Vas -
macs kák har ma di kok let tek, tel je sít mé -
nyü ket be fo lyá sol ta az el lo pott há ti zsák
is.

A ve gyes, nyílt kor cso port szín vo na las
mér kõ zé se ket és ke mény küz del me ket
ho zott. A há rom cso port el sõ játsz ha tott
az ér me kért, a má so di kak pa dig a 4-6.
he lyért lép tek pá lyá ra. A gödöllõi
Forever Young csa pa ta épp hogy le ma radt
a cso port el sõ ség rõl. Vé gül nagy csa tá -
ban az ötö dik he lyet sze rez ték meg a tíz
csa pat kö zül. A ver senyt a nagytarcsai
Remix nyer te a Po zi tív hoz zá ál lás és a
Kincs-Tárnok elõtt.

A má so dik for du lót má jus ha to di kán
Nagykõrös ren de zi. A már be ne ve zett
csa pa tok a vá ros há zán sze mé lye sen vagy
a 420-411/140-es mel lé ken je lez zék in -
du lá si szán dé ku kat. A kö vet ke zõ for du -
lók ra új csa pa tok is ne vez het nek.

-esztí-

Aha gyo má nyos má jus elsejei fu tó ver -
se nyen kö zel fél szá zan in dul tak az

Al só-park ban. A nagy me leg el le né re
min den ki be csü let tel tel je sí tet te a tá vot.
A há rom kor cso port ban iz gal mas ver -
senyt vív tak a ver seny zõk a do bo gós he -

lye zé se kért. Kü lön dí jat ka pott a leg fi a ta -
labb in du ló, a hétéves Romhányi Vik tor
és Kál mán Zol tán, mint a leg idõ sebb ver -
seny zõ. Az el sõ há rom kö zé több nyi re az
at lé ti kai ver se nyek rõl jól is mert fu tók ke -
rül tek. A dí ja kat Benkõ Ákos ad ta át a

leg job bak nak. El sõ kor cso port: 1. Dús
Jetta, 2. Ki rály Pál ma, 3. Kál mán An na.
1. Keszt he lyi Kris tóf, 2. Romhányi Bo -
tond, 3. Gomb ár Dá vid.

Má so dik kor cso port: 1. Kiss Or so lya, 2.
Már kus Ju dit, 3. Reznák Ale xa. 1. Nagy S.
Mik lós, 2. Kolesza Ger gõ, 3. Gönc zi Csa -
ba. Har ma dik kor cso port: 1. Má tyás Eni kõ,
2. Pék And rea, 3. Rébb Ani kó. 1. Gajda
Gá bor, 2. Frey Ákos, 3. Romhányi Jó zsef.

-sz-

Streetball

Ut cai ko sa ra sok a vá ci Du na-par ton

Május elseji futóverseny

Közel ötvenen indultak
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AGödöllõi Lo vas Sport és Ha gyo -
mány õr zõ Egye sü let szer ve zé sé ben
áp ri lis 30-án va sár nap Díj ug ra tó

Lo vas ver senyt ren dez tek a Ki rá lyi Kas -
tély park já ban. Az in du ló kat és a né zõ ket
Gémesi György pol gár mes ter, va la mint
Dr. Perényi Mik lós, a GLSE ve ze tõ je kö -
szön töt te, jó szó ra ko zást és ered mé nyes
helyt ál lást kí ván va.

A ver seny re töb bek kö zött ki lá to ga tott,
René Roch úr, a Nem zet kö zi Ví vó szö -
vet ség el nö ke is.

Az or szág kü lön bö zõ ré sze i bõl ér ke -
zett ver seny zõk B/I, B/II és B/III ka te gó -
ri ák ban, és a GLSE-díjért a va dász-ug ra -
tás ban mér ték össze ere jü ket.

A B/I ka te gó ri á ban ki lenc ver seny zõ
tel je sí tet te hi bát la nul a pá lyát, így õket
kék sza lag gal ju tal maz ták. A ma ga sabb
fo ko za tú B/II-ben gödöllõi ver seny zõk is

do bo gó ra áll hat tak. Az if jú sá gi ak nál a
Grassalkovich Lo vas Egy let tag ja, Izsó
Szil via, míg a fel nõt tek nél a GLSE szí -
ne i ben in du ló Gáll Im re vég zett a har -
ma dik he lyen. Egyéb ként utób bi lett a
GLSE leg jobb ver seny zõ je, aki nek Six
Edit al pol gár mes ter nyúj tot ta át a Pol gár -
mes te ri Hi va tal kü lön dí ját. A B/III-as ka -
te gó ri á ban az if jú sá gi ak nál Bo gyó Ber -
na dett, a fel nõt tek nél pe dig Mandik Fe -
renc gyõzött.

Ezu tán kö vet ke zett a va dász-ug ra tás,
ami ab ban kü lön bö zött az elõ zõ ek tõl,
hogy itt nem hi ba pon tot, ha nem plusz
idõt kap tak a ver seny zõk egy-egy le vert
aka dá lyért. Ezt a szá mot a leg rö vi debb
idõ alatt So mo gyi Gá bor tel je sí tet te, a
GLSE Tú ra szak osz tá lyá nak el nö ke,
Bucsy Lász ló ál tal fel aján lott stí lus dí jat
pe dig egy if jú sá gi ver seny zõ, a
Grassalkovich Lo vas Egy let tag ja, Izsó
Szil via nyer te el.

Ezen kí vül a szer ve zõk sör sá tor ral, me -
leg éte lek kel és hi deg fris sí tõk kel ked ves -
ked tek a lo vas sport sze rel me se i nek.

Chris
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan

M eg hí vást kap tam 2000. áp ri lis
29–30-án az olasz or szá gi Ma -

niágóba, a nyílt olasz baj nok ság ra.
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.

Ered mé nyek: 1. B. Fiegel (Olasz or -
szág) 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 Vi lág ku pa-
for du ló.

Maczkó Osz kár

Díj ug ra tás

Ló ver seny a Fel sõ park ban

Mo del le zés

Olasz nyílt bajnokság
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jus 9-ig küld he t ik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 15. szám  rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Sem mi sem emel fel, csak is az alá zat,
Sem mi sem ta szít le, csak is a gõg és a
gyû löl ség.”
A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya it
nyer ték: dr. Fülepp Már ta, Bat thyá ny L. u.
56. (1000 Ft.)., Sza bó Gyuláné, Dó zsa
György út 5-7. (600 Ft.)., Könnyûné V. Zsu -
zsa, Pa lo ta kert 6/A. VII/2. (500 Ft.)., Kul csár
Ferencné, Pa lo ta kert 6/A. fsz. 2. (400 Ft.).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét nyer -
te: dr. Buzás Mihályné, Sza bad ság u. 113/A.,
Var ga Ani kó, Amb rus Zol tán köz 7. fsz. 6. g
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