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Lokálpatrióta hetilap • IX. évfolyam 18. szám • 2000. május 11.Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Felültek lovukra a gazdászok
A vá ros szé le sebb köz vé le mé nye elõtt a
gé pész- és a lovasballagás is mer tebb.
Erre pén tek dél után ej tet tek szert a Me -
zõ gaz da ság- és Kör nye zet tu do má nyi
Kar hall ga tói. A me net az egye tem elõl
in dul va ér ke zett a Vá ros há za elé, ahol
Six Edit al pol gár mes ter asszony bú -
csúz tat ta a di á ko kat, majd be töl töt te a
te ret a hin tók ra és egy sze rûbb lo vas ko -
csik ra fel ké redz ke dett fi a ta lok „Szer -
vusz tok!" kö szön té se. A bal la gás be fe je -
zõ ál lo má sa a ki rá lyi kas tély park ja volt,
amely ben Da rázs György mar ke ting
igaz ga tó üd vö zöl te a fi a ta lo kat (2. oldal)

Barokk védõszent
A kas tély temp lom fel szen te lé sé nek 250.
év for du ló ját ün ne pel  jük má jus 16-án, a
temp lom vé dõ szent je, Nepomuki Szent
Já nos nap ján. Mi ért ép pen Nepomuki
Szent Já nost hív ták an nak ide jén az
újon nan meg épült is ten há zá ba vé del -
mül, se gít sé gül? Szin te úgy érez het jük,
nem is le he tett ez más ként: a „ba rokk
fõ úr”, Grassal kovich An tal ál tal épít te -
tett temp lom ba a ba rokk kor rend kí vül
nép sze rû szent je ke rült. (10.  oldal)

Bach H-moll miséje Gödöllõn
A gödöllõi ze nei élet szem pont já ból
sze ren csés Bu da pest kö zel sé ge, hi -
szen sok fi a tal ze nészt és ze nei együt -
test csá bít a rö vid uta zás sal já ró fel lé -
pé si le he tõ ség. A fi a tal elõ adó mû vé -
szek szá má ra kü lö nö sen fon tos, hogy
mi e lõtt egy ran gos fõ vá rosi hang ver -
seny te rem do bo gó já ra lép né nek, „ki -
pró bál has sák” ma gu kat. A gödöllõi
kö zön ség már több ször hall ha tott fi a -
tal ze nei te het sé ge ket, s le het, hogy
egy kor büsz ke lesz a vá ros ar ra, hogy
ez vagy az a hí res ség fi a tal ko rá ban
Gödöllõn is fel lé pett. (13. oldal)
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K ö csög-, tal lér-, érem- és gyû rû ava tó
szak es té lyek kel ün ne pel ték a múlt
hé ten a Szent Ist ván Egye tem

gödöllõi vég zõs hall ga tói, hogy el ér kez tek
az ál lam vizs gá hoz, ha ma ro san meg sze -
rez he tik a dip lo má ju kat.  Ezek a nagy ha -
gyo má nyú ren dez vé nyek a di ák élet fe lejt -
he tet len ese mé nyei kö zé tar toz nak, s ka -
ron ként más és más ko re og rá fia sze rint
zaj la nak. A gé pész hall ga tók a ser leg be
ön tött bor ban avat ták fel gyû rû jü ket. Ná -
luk már har minc éve a dé kán üti csap ra a
hor dót. A nyolc va nas évek vé gén ala pí tott
Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Ka -
ron – ahol ma a leg töb ben ta nul nak – tal -
lért kap nak a vég zõ sök és leg ked vel tebb
ta ná ra ik, dé ká ni hi va ta li se gí tõ ik. Ma hol -
nap már a job bá ra köz gaz da sá gi pá lyá ra
lé põ fi a tal szak em be re ken mú lik, hogy
mennyi re sza po rít ják meg az ér mét. A

leg fi a ta labb szak a kör nye zet gaz dál ko dá -
si, es té lyü kön kü lön kö szön töt ték
Stefanovits Pál aka dé mi kust, aki tu do má -
nyos te kin té lyé vel a kez de tek tõl fog va az
új kez de mé nye zés mel lé állt. 

A vá ros szé le sebb köz vé le mé nye elõtt
a gé pész- és a lovasballagás is mer tebb.
Az utób bi ra pén tek dél után ej tet tek szert a
Me zõ gaz da ság- és Kör nye zet tu do má nyi
Kar hall ga tói. A me net az egye tem elõl
in dul va ér ke zett a Vá ros há za elé, ahol Six
Edit al pol gár mes ter asszony bú csúz tat ta a
di á ko kat, majd be töl töt te a te ret a hin tók ra
és egy sze rûbb lo vas ko csik ra fel ké redz ke -
dett fi a ta lok „Szer vusz tok!" kö szön té se.
A bal la gás be fe je zõ ál lo má sa a ki rá lyi
kas tély park ja volt, amely ben Da rázs
György mar ke ting igaz ga tó üd vö zöl te az
ün ne pe lõ fi a ta lo kat. 

Kép és szöveg: B. G

Felültek lovukra a gazdászok
Elkezdõdött a ballagási szezon
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Má jus ki len ce di kén, lap zár tánk kor lá to ga tott Gödöllõre Õ Ki rá lyi Fen sé ge Dr.
Chulabhorn Mahidol her ceg nõ, a thai föl di ki rály lá nya. A ma gas ran gú ven dég
fér jé vel és kí sé re té vel a Szent Ist ván Egye te met, majd a Me zõ gaz da sá gi Bio -
tech no ló gi ai Ku ta tó Köz pon tot ke res te fel. Gémesi György pol gár mes ter a kas -
tély ban ta lál ko zott a ven dé gek kel.  (A her ceg nõ vel ké szült in ter jút kö vet ke zõ
szá munk ban kö zöl jük.)

Scheiber Pál rektorhelyettes, Sándorné Pálfalvy Be á ta kül ügyi tit kár, Gémesi György, a her -
ceg nõ és fér je, Szendrõ Pé ter rek tor és Harnos Zsolt rektorhelyettes.        Fo tó: Her bai Józsefné 

Fenséges vendég

Pohárköszöntõ Fotó: Balázs Gusztáv



Az Egész ség ügy ben Dol go zók De -
mok ra ti kus Szak szer ve zet ének or szá -
gos iro dá ja és Pest me gyei szer ve ze te
a szo ci á lis ága zat hely ze té rõl szer ve -
zett fó ru mot má jus ötö di kén Gödöllõn,
a Tormay Kár oly Egész ség ügyi Köz -
pont ban.

A me gye szo ci á lis in téz mé nye i nek je le -
né rõl és jö võ jé rõl dr. Szép Ti bor, Pest
me gye ön kor mány za tá nak fõ jegy zõ je be -
szélt, majd Cser Ág nes, az EDDSZ el nö -
ke ele mez te a sze mé lyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek gond ja it az
EDDSZ ak ció prog ram já nak tük ré ben. A
fó rum meg hí vott ven dé ge Harrach Pé ter
szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter volt, õt
kér dez tük a me gyei sa ját sá gok ról.

– Van nak ered mé nye ink, de ter mé sze -
te sen nem nyu god ha tunk meg. Ha a me -
gyék kö zöt ti kü lönb sé ge ket néz zük, ak -
kor azt mond hat juk el, hogy Pest me gye
jó hely zet ben van, ami rész ben Bu da pest
kö zel sé gé nek is kö szön he tõ. A szo ci á lis
prob lé mák gyö ke re a mun ka nél kü li ség -
ben ke re sen dõ; me gyénk ben eb bõl a
szem pont ból is jó a hely zet.

– Az or szág más te rü le te in ho gyan
ala kul ez a prob lé ma?

– Ha az or szág kü lön bö zõ ré sze it te -
kint jük, el mond hat juk, hogy a nyu ga ti
ré gi ó ban a mun ka nél kü li ség már meg ol -
dott prob lé ma. A négy-öt szá za lé kos
mun ka nél kü li ség gel tar tó san kell szá -

mol nunk; az eb be tar to zó ré teg ugya nis
va la mi kép pen ve szé lyez te tett. Tá mo ga -
tott mun ka he lyek kel kell se gí te nünk, mi -
vel a gaz da sá gi fej lõ dés nem old ja meg
ezt a gon dot. Az észak ke le ti ré gi ó ban el -
len ben sok kal rosszabb a hely zet. Ott na -
gyon sok olyan ál lás ta lan mun ka vál la ló
van, aki ké pes len ne a gaz da sá gi fej lõ dés
kö vet kez té ben lét re jö võ mun ka he lye ken
el he lyez ked ni.

– Egy tár sa da lom ban fon tos he lyen
van a szo ci á lis gon dos ko dás. Er re mi lyen
for rá sok ve he tõk igény be?

– Min den nem zet nek ma gá nak kell ezt
meg ol da ni, de az eu ró pai uni ós csat la ko -
zás után lesz le he tõ ség ar ra, hogy uni ós
for rá so kat von junk be er re.

– Mi lyen hely zet ben van az öreg sé gi
szo ci á lis gon do zás?

– Egy ki csit ta lán túl sá go san is az in -
téz mé nyi el lá tás irá nyá ba moz dul tunk el.
Sok kal in kább az ott ho ni ápo lást, a
házigondozás in téz mé nyét kel le ne erõ sí -
te nünk, az in téz mény rend sze ren be lül
pe dig a fo gya té ko so kat el lá tó in téz mé -
nye ket.

– Egy ilyen szo ci á lis fó rum, mint a
mai, mi lyen se gít sé get nyújt hat a to vább -
lé pés hez?

– Sen ki nem gon dol kod hat író asz tal
mö gött; meg kell is mer ni a te re pen dol -
go zók gond ja it.

R. G.
Fo tó: a szer zõ
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Író asz tal mö gül nem megy…
A szo ci á lis ága zat hely ze te

Pol gár mes te ri fo ga dó nap
Gémesi György pol gár mes ter fo ga dó -
nap ja má jus 17-én, szer dán 10–12 és
14–16 óra kö zött lesz. g

Kisebbség
A Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat fo ga -
dó nap jai a Lumniczer ut cai iro dá ban: hét -
fõ és csü tör tök, 8–12 órá ig. g

Áram szü net
Má jus 12-én és 19-én (pén tek), a Vá ros -
há za Ok mány iro dá ján, áram szü net mi att,
az ügy fél fo ga dás szü ne tel. g

Egyetemi Nyugdíjas Club
Az egye te mi Nyug dí jas Club ve ze tõ sége
ez úton mond kö szö ne tet a részt ve võk ne -
vé ben Dr. Gémesi György pol gár mes ter
úr nak a Szent Ko ro na és az Or szág ház
meg te kin té se al kal má ból, to váb bá kö szö -
ni Már vány Mik lós úr ki tû nõ ve ze té sét. Az
él mény szá munk ra fe lejt he tet len ma rad.

A klub au tó bu szos ki rán du lást hir det má jus
19-én pén te ken 8 órai in du lás sal a fõ por ta
elõl. Gyön gyös, Sár hegy, Gyöngyös -
solymos és Mátrafüred út vo na lon. Ven dé ge -
ket is szí ve sen lá tunk. Rész vé te li díj: klub -
tag ok ré szé re 500 Ft, ven dé gek nek 600 Ft.
Je lent kez ni le het te le fo non: Körmendyné,
493-726. A ki rán du lást ve ze ti: Dr. Huzián
Lászlóné nyu gal ma zott könyv tá ros. g

HÍREK

Má jus 15. Er zsé bet ki rály né kör út 25. (1
db); Er zsé bet ki rály né kör út 27. (1 db);
Kos suth La jos u. 23. (1 db); Kos suth La -
jos u. 39. (1 db); Kos suth La jos u. 47. (1
db); (Kos suth La jos u.64. (1 db); Remsey
köz (2 db); Kos suth La jos u. 50-52. (1 db)
Má jus 17. Kos suth La jos u., Pe tõ fi S. tér
és Dó zsa Gy u. kö zött (2 db); Kos suth La -
jos u., Dó zsa Gy út és a Szt. Im re u. kö zött
(2 db); Körösfõi K. A. u. (3 db); Vá ros ma -
jor–Dó zsa Gy. u. sa rok (1 db); Vá ros ma -
jor–Szt. Im re u. sa rok (1 db)
Má jus 19. Szé che nyi–Ba las si B. u. sa rok
(1 db); Szé che nyi–Semmelweis u. sa rok
(1 db); Szé che nyi–Mik száth u. sa rok (1
db); Szé che nyi–Kandó K. u. sa rok (1 db);
Szé che nyi –Mó ricz Zs. u. sa rok (1 db);
Dó zsa Gy u. 60. (1 db); Te me tõ vel szem -
ben (1 db); Er kel F.–Szent Im re u. sa rok (1
db); Ba las si B. u. 26. (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER



A ki rá lyi kas tély ban tar tot ta köz gyû lés ét
a Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná lis Tu -
risz ti kai Egye sü let. Gémesi György pol -
gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ kö -
szön tõ jé ben ki emel te az ide gen for ga lom
fej lesz té sé ben is meg nyil vá nu ló tér sé gi
együtt mû kö dés fon tos sá gát. Is mét el -
mond ta, hogy ke vés a vá ros ban és kör -
nyé kén a szál lás hely, amit az is mu tat,
hogy a Ma gyar Pol gár mes te rek III. Vi -
lág ta lál ko zó já nak ven dé gei kö zül négy -
szá zat a fõ vá ros ban kel lett el he lyez ni.
Ki je len tet te, hogy a Gödöllõre éven te ér -
ke zõ 300 ezer ven dég szá mát meg fe le lõ
szol gál ta tá sok kal akár egy mil li ó ra is fel
le het ne emel ni. 

Az ön kor mány za to kat, vál lal ko zá so -
kat, in téz mé nye ket és ma gán sze mé lye ket
is tö mö rí tõ egye sü let az Eu ró pai kas té ly -
út prog ram ke re té ben a kö vet ke zõ hó na -
pok ban oszt rák, olasz és spa nyol part ne -
rek kel mû kö dik együtt a he lyi ide gen for -
gal mi kí ná lat gaz da gí tá sá ért.

Elõ ször osz tot ták ki az egye sü let köz -
gyû lé sén a Gödöllõi Ré gió Tu riz mu sá ért
el ne ve zé sû dí jat, amit a csö mö ri Báló Li -
pót Kul tu rá lis Egye sü let és a mû ve lõ dé si
ház, a turai Vi gyá zó Kör egye sü let, az
isaszegi mû ve lõ dé si ott hon és a Margita
344,2 Tu risz ti kai Egye sü let kép vi se lõi
ve het tek át. 

G. B.

Közélet • 5Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 11.

Ke vés a szál lás hely Gödöllõn
GKRTE-közgyûlés

Má jus 6-án köz le ke dés-biz ton sá gi na pot
tar tot tak a Pest Me gyei Köz le ke dé si Fel -
ügye let és a Gödöllõi Rend õr ka pi tány ság
Bal eset-meg elõ zé si  Bi zott sá ga szer ve zé -
sé ben. Ezen a szom ba ti na pon 104 db jár -
mû je lent meg a gödöllõi vizs gá ló ál lo má -
son. Le he tõ ség volt a for gal mi en ge dély
ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sá ra
azon jár mû vek nél, ame lyek meg fe lel tek a
mû sza ki vizs ga kö ve tel mé nye i nek, és a tu -
laj do nos kér te ezt. A meg fe le lõ nek mi nõ -
sí tett jár mû vek ve ze tõi ve tél ke dõ ke re té -
ben KRESZ-tesztlapot tölt het tek ki. A hi -

bát lan meg fej tõk sor so lá son vesz nek részt,
ame lyen vissza nyer he tik a vizs ga dí ját.

67 db jár mû bi zo nyult meg fe le lõ nek a
vizs gá la ton. A nem meg fe le lõ füstgáze-
missziójú, vagy hely te le nül be ál lí tott fény -
szó róval el lá tott jár mû vek fõ egy sé ge it a
Fel ügye let mun ka tár sai díj ta la nul be ál lí -
tot ták. A 37 db meg nem fe lelt jár mû nél
elõ for du ló leg gya ko ribb hi bák: fék rend -
szer hi bá ja, fu tó mû nél-, kor mány be ren de -
zés nél lé võ rend el le nes sé gek, kor ró zi ós je -
len sé gek a ka rosszé ri án, elekt ro mos be -
ren de zé sek nem meg fe le lõ mû kö dé se. A
kö vet ke zõ köz le ke dés-biz ton sá gi nap,  a
té li gép jár mû-fel ké szí tés je gyé ben, vár ha -
tó an  no vem ber 11-én lesz.

Tóth La jos
ki ren delt ség-ve ze tõ

Közlekedés-biztonsági nap

Mûszaki és KRESZ

Nem zet kö zi ma dár ijesz tõ szép ség fesz -
ti vált és ver senyt ren dez a Csesztvei
Ha gyo mány õr zõ és Kul tu rá lis Egye sü -
let, a Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná lis
Tu risz ti kai Egye sü let tag ja, má jus 14-
én a nóg rá di kis köz ség ben. A je lent ke -
zõ ket dé le lõtt 9 és 11 óra kö zött a szer -
ve zõ bi zott ság fo ga dó asz ta lá nál vár ják,
amit a he lyi mil len ni u mi em lék park nál
ál lí ta nak fel.

Min den je lent ke zõ lajst rom ba vé te tik,
sor szá mot és a ma dár ijesz tõ el ké szí té sé re

al kal mas he lyet, cí met kap, ahol szük ség
ese tén esz kö zök is ren del ke zé sé re áll nak. 

A fesz ti vá lon min den ér dek lõ dõ részt
ve het, aki el ké szít egy jól mû kö dõ, öt le -
tes ma dár ijesz tõt, fan tá zia-ne vet ad ne ki
és be je len ti a rész vé te li szán dé kát.

Az ered mény hir de tést a ha gyo mány -
õr zõ és kul tu rá lis egye sü let 15 óra kor
kez dõ dõ mû so ra alatt ej tik meg. 

A szer ve zõk szí ve sen fo gad ják a leg -
job bak szá má ra fel aján lott ado má nyo kat.

B. G.

Madárijesztõk az emlékparkban
Különös szépségverseny Csesztvén

Zim bab wei vér on tás
Az el múlt egy hó nap ban is mét fel lán golt az et -
ni kai ala pú erõ szak a dél-af ri kai
Zimbabwéban. A fe ke te föld fog la ló ve te rá nok,
aki ket Chanjerai „Hit ler” Hunzvi ve zet, már
több fe hér te le pest meg öl tek il let ve meg se be -
sí tet tek, több szá zat el ûz tek, a föld je i ket pe dig
ki sa já tí tot ták. A rend õr ség és a ka to na ság tel -
je sen tét le nül né zi az ese mé nye ket, ami nem
cso da, mi vel Robert Mu ga be el nök is az erõ -
sza kos föld fog la lók mel lett állt ki.

A te rü let 1891-ben ke rült an gol kéz re,  Dél-
Rhodesia né ven brit gyar mat lett, ahol a fe hér
te le pe sek vi szony lag nagy be fo lyás ra tet tek
szert. Ami kor szó ba ke rült a dél-af ri kai an gol
gyar ma tok fel sza ba dí tá sa, a Ian Smith ve zet te
Dél-Rhodesia ezt nem kap ta meg, mi vel nem
volt haj lan dó a fe ke té ket is be von ni a kor -
mány zás ba. A fe hér te le pe sek 1965-ben ki ki -
ál tot ták füg get len sé gü ket és dél-af ri kai min tá -
ra fa ji meg kü lön böz te té sen ala pu ló apar theid
po li ti kát kezd tek el foly tat ni. A Smith-rendszer
el len két nagy fe ke te ge ril la moz ga lom szer ve -
zõ dött: a moszkva barát ZAPU és a Mu ga be
ve zet te ZANU, me lyet Kí na tá mo ga tott. A fel -
sza ba dí tó harc 1980-ban ért vé get, mi kor az
el sõ sza bad vá lasz tá so kon a ZANU és Mu ga -
be sze rez te meg a gyõ zel met. 1987 óta Mu -
ga be az or szág telj ha tal mú ve ze tõ je (dik tá to -
ra), egy sze mély ben ál lam el nök és mi nisz ter -
el nök. A füg get len ség el nye ré se óta az or szág
sú lyos gon dok kal küzd: ma gas mun ka nél kü li -
ség, gaz da sági re cesszi ó, a föld kér dés meg -
ol dat lan (a 11 mil li ós or szág ban a ter mõ föl -
dek egy har ma da van 4500 fe hér nagy bir to -
kos ke zén, a töb bi te rü le ten gaz dál ko dó kis pa -
raszt ok vi szont tõ ke hi ány mi att kép te le nek
nye re sé ge sen ter mel ni.) Ez utób bi a for rá sa a
mes ter sé ge sen szí tott faj gyû lö let nek, amely
esz köz höz Mu ga be szí ve sen nyúl hoz zá ha
ha tal ma gyen gül ni lát szik. Mi vel a má ju si par -
la men ti vá lasz tá so kon vár ha tó an ve re sé get
szen ved ne, nem cso da ha a po li ti kai erõ szak
esz kö zé hez nyúlt. Ugya nis a Hunzvi-Hitler ve -
zet te ve te rá nok nem csak a fe hér far me rek el -
len foly tat nak ir tó had já ra tot, ha nem el len zé ki
ak ti vis tá kat is szép szám mal lik vi dál nak.
Nagy-Bri tan nia elõ ter jesz tett ugyan egy komp -
ro misszu mos ja vas la tot, mely sze rint Lon don
két év alatt 36 mil lió fon tot utal na Zim bab wé -
nek, amely bõl meg le het ne vá sá rol ni a fe hér
te le pe sek föld je it, csök kent ve az arány ta lan sá -
go kat, cse ré be vi szont az erõ szak meg ál lí tá -
sát és tisz ta vá lasz tá so kat kel le ne tar ta ni. Mu -
ga be el uta sí tot ta a ja vas la to kat.

Fábus

KITEKINTÕ
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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

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

Ér te sít jük a kedves szülõket, hogy a 3 éven aluli gyermekük bölcsõdei felvételének kérelmét
az alábbi idõpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsõdékben:

2000. május 2–12-ig, naponta 8 – 17 óráig (szombati napot kivéve)

1. számú Városi Bölcsõde Gödöllõ, Palota-kert (Tel.: 410-906). Bölcsõdevezetõ: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsõde Gödöllõ, Kossuth L. u. 5-7. (Tel.: 410-566) Bölcsõdevezetõ: Kunszt Veronika
3. számú Városi Bölcsõde Gödöllõ, Premontrei út 8. (Tel.: 422-072) Bölcsõdevezetõ: Kolozs Istvánné

Gödöllõ, 2000. áp ri lis 
Dr. Nánási Éva jegyzõ

Felhívás
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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 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
május 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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„Ide gen nyel ve ket tud ni szép, a ha za it
te het sé gig mû vel ni kö te les ség”. E
Köl csey-gon do lat szel le mé ben fo lyik
is ko lánk ban az anya nyelv és az ide -
gen nyelv ok ta tá sa. Még alig fe je zõd -
tek be az anya nyelv he té nek ren dez -
vé nyei, má ris egy újabb meg mé ret te -
tés kö vet ke zett: az an gol nyel vi ve tél -
ke dõ. Áp ri lis 28-án 2 óra kor hét is ko la
ver seny zõi vár ták iz ga lom mal a ver -
seny kez de tét.

Az Er kel is ko la egy, a Pe tõ fi is ko la ket -
tõ, a Szent Im re is ko la egy, a Ha jós is ko -
la egy, a Re for má tus Lí ce um ket tõ, a
Pre mont rei Gim ná zi um egy, a Tö rök Ig -
nác Gim ná zi um szin tén egy csa pat tal

kép vi sel tet te ma gát. Egy-egy csa pat ban
négy ta nu ló volt; nyolc fel ada tot kel lett
meg ol da ni. Szó be li, írás be li kér dé sek va -
la mint raj zo lás volt a csa pa tok fel ada ta.
A té mát elõ re meg kap tuk, Eric Kästner
Emil és a de tek tí vek cí mû re gé nyét kel -
lett an go lul el ol vas nunk. A re gény bõl je -
le ne te ket is elõ ad tunk. Ta lán ezek si ke -
rül tek a leg job ban, mert hu mo ro sak vol -
tak, és fel le he tett mér ni ál ta luk a sze rep -
lõk szó be li an gol tu dá sát. Min den csa pat
jól sze re pelt, és jól szó ra ko zott. A ve tél -
ke dõ ered mé nye: I. Tö rök Ig nác Gim ná -
zi um; II. Pre mont rei Gim ná zi um; III.
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la

Saska Ádám
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 7/B

Emil és a di á kok
An gol ver seny a Ha jós Alf réd is ko lá ban

A gyö nyö rû en meg újult Er kel Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la szá má ra a má jus ha -
to di kai szom bat már a má so dik zsú -
folt hét vé gét je len tet te. Míg a múlt hé -
ten, a Simonyi Zsig mond Me gyei He -
lyes írá si Ver seny há zi gaz dá ja ként 130
gye rek nek adott he lyet, most az a
meg tisz tel te tés ér te, hogy a több mint
het ven éves ha gyo mánnyal ren del ke -
zõ Ének lõ If jú ság me gyei ver se nyét
ren dez het te meg.

A kö zel 500 ál ta lá nos is ko lást La ka tos
Györgyné, az Er kel is ko la igaz ga tó nõ je
kö szön töt te, majd dé le lõtt 10 óra kor Dr.
Gémesi György, Gödöllõ pol gár mes te re

meg nyi tot ta a ver senyt. A pol -
gár mes ter úr örö mét fe jez te ki,
hogy a mai, ro ha nó, „szá mí tó -
gé pes vi lág ban” még mind ig
nagy szám ban van nak olyan fi -
a ta lok, akik nek örö möt je lent a
ze ne, az ének lés, a kó rus kö -
zös sé gé nek össze tar tó ere je.

A kó ru sok meg mé ret te té sé re
az is ko la új ze ne ter mé ben ke -
rült sor, mely nek cso dá la tos
akusz ti ká já ról nem csak a zsû ri -
tag ok, ha nem a kar nagy ok is el -
is me rõ en nyi lat koz tak. Ugyan -
csak el is me rés ben ré sze sült az
is ko la a ren dez vény zök ke nõ -
men tes meg ren de zé sé ért is.
Amíg a há rom ta gú zsû ri elõtt –
mely nek tag jai Szé kely Mik lós
kar nagy a KÓTA kép vi se le té -
ben, Brusznyai Mar git ze ne ta -

nár, kar nagy és Györe Zol tán ze ne szer zõ
vol tak – a ver seny zõ kó rus fel lé pett, ad dig
a töb bi ek a szá muk ra biz to sí tott tan te rem -
ben vá ra koz hat tak, pró bál hat tak.

A me gyei ver seny ben össze sen 13 kó -
rus lé pett fel. Õk kép vi sel ték Pomáz,
Monor, Gödöllõ, Vác, Isaszeg, Du na ke -
szi, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Érd
és Kistarcsa „ének lõ if jú sá gát”.

(Szauzer)
Fotó:  Radó Gábor

Ének lõ If jú ság
Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

Szü let tek
Vidák Vi vi en Bar ba ra
Kreisz Ro land
Sán ta Csen ge Dó ra
Mol nár Vi vi en
Udvardi Pat rí cia
Ne mes Bá lint
Fridrik Ist ván
Maxián Ro land Nor man
Hé rics Esz ter
Né meth Tí mea
Dó ka Do rottya

Há zas sá got kö töt tek
Zolnai Ti bor és Er dei Mó ni ka Mer cé desz
Ferenczhalmy Zol tán Lász ló és Buj dos
Éva Zsu zsan na
Nádaskai Ist ván és Rácz Ma ri ann
Bo ros And rás és Türi Má ria
Lestyánszky Pé ter és Sza bó Csil la
Er zsé bet
Ju hász Im re és Szalai Ri ta
Peresztegi Lász ló és Richter Ing rid Ka ta lin

El huny tak
Filó Jánosné Csom bor Má ria,
Arany Já nos ut ca 47/A.
Könczöl Tiborné Haj dú Mag dol na,
Köz tár sa ság út 47.
Bajnóczi Ist ván Mihályné Puszti Er zsé bet
Má ria,
Szent Já nos ut ca 1.B.

ANYAKÖNYV

Ter mék Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 48 50-60
Új bur go nya (Ft/kg) 258 200
Pa ra di csom (Ft/kg) 398-440 300-470
Pap ri ka (Ft/db) 28-38 70
Erõs pap ri ka (Ft/db) 28 60
Sa lá ta (Ft/fej) 48 39
Ubor ka (Ft/db) 88 100
Új fe jes ká posz ta (Ft/kg) 120 125
Fe jes ká posz ta (Ft/kg) 98 100
Sár ga ré pa(Ft/kg) 98 150-250
Zel ler (Ft/kg) 280 300
Vö rös hagy ma (Ft/kg) 80-88 80-100
Gom ba (Ft/kg) 398 250-400
Re tek (Ft/cso mó) 60 20-55
Al ma (Ft/kg) 128 120-200
Na rancs (Ft/kg) 148-158 150
Ba nán (Ft/kg) 198 200-220
Eper (Ft/kg) 580-720 600-650
Cit rom (Ft/kg) 220 240

PIAC
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Ezen a ta va szon má sod szor ren dez tünk
hang ver senyt a Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Is ko lá ban má jus 2-án. Az el sõ re még a
ta va szi szü net elõtt ke rült sor. Ak kor az
al só ta go za to sok sze re pel tek, most a fel -
sõ sök mu tat ták be tu dá su kat. Az est há zi -
gaz dá ja Kátai-B. Sándorné Ma ri ka né ni
volt. Mi, a sze rep lõk min den sza bad idõn -
ket fel ál doz va ké szül tünk a ren dez vény -
re. A hang ver seny  so rán a vál to za tos ság
leg in kább ab ban nyil vá nult meg, hogy a
leg egy sze rûbb fu ru lyá tól a leg ko mo -
lyabb kür tig igen sok hang sze ren szólt
egy kis íze lí tõ. A hang sze res szá mok ra a
ze ne is ko lai tan árok lel ke sen ké szí tet ték
fel a gye re ke ket. Eze ken kí vül két fé le
kó rust is hall hat tunk. Az egyik az 5/B-
bõl ala kí tott ve gyes kó rus, õk du nán tú li
nép da lo kat éne kel tek. Fel ké szí tõ ta ná ruk
Karvai Attiláné Éva né ni. A má sik ka ma -
ra kó rus, amely több osz tály ból szer ve zõ -
dött, Kátai Ma ri ka né ni ve ze té sé vel állt
elõ. Õk ro man ti kus szer zõk da la it ad ták
elõ.

Az est prog ram ja 27 mû sor szám ból
állt, ami ket más fél óra alatt ad tunk elõ. A
nyi tó szám egy ta va szi nép dal cso kor volt,
amit  két ki tû nõ han gú osz tály tár sunk
adott elõ. Benedekné Ju hász Ka ta lin ta -
nár nõ is ked vet ka pott a ze né lés hez, ezért
fu vo lát ra ga dott, és egyik ta nít vá nyá val
el ját szott egy Haydn-sze re ná dot. Az 5/B
osz tá lyos Mol nár Esz ter sze re pelt szó ló -
ban, csel lón és az osz tály kó rus ban is
éne kelt. Kér dé sünk re el mond ta, hogy na -
gyon iz gul tak va la mennyi en. Ám ezt
nem le he tett ész re ven ni az elõ adá su kon,
na gyon nagy si ke rük volt. Ked ves mû -
sor szám volt a Fa ze kas test vé rek pro duk -
ci ó ja is, va la mint a bú csú zó nyol ca di ko -
sok blokk ja. Min den pro duk ci ót fer ge te -
ges taps kö ve tett! Vé gül Var ga Fe renc
igaz ga tó bá csi meg ígér te a szü lõk nek,
hogy egy év múl va ugyan ilyen cso dás
pil la na tok ban lesz ré szük – a  kö vet ke zõ
év ta va szi hang ver se nyén.

Bu dai Zsó fia – Pe té nyi Edi na
Pe tõ fi is ko la, 6/B

Az Örök ség Nép mû vé sze ti Egye sü let és a Gödöllõi Mû ve lõ dé si Köz pont szer ve zé sé ben
or szá gos gyer mek nép mû vé sze ti ta lál ko zó zaj lott a hét vé gi gyer mek ma já lis ke re té ben.
Az or szág min den ré szé bõl ér ke zett együt te sek kép vi se le té ben egy szer re hét száz kis
tán cos for go ló dott a mû ve lõ dé si köz pont mel lett fel ál lí tott má jus fa kö rül. Ezt kö ve tõ en a
szín ház te rem ben Gémesi György pol gár mes ter kö szön töt te a részt ve võ ket és a kö zön -
sé get, majd kez de tét vet te a két na pos be mu ta tó. A prog ram nem csak a mû ve lõ dé si
köz pont ban zaj lott, a tánc cso port ok nagy si kert arat tak a kas tély lá to ga tói kö ré ben is.
Ké pün kön: a Gödöllõ Tánc együt tes alsótagozatos cso port ja.          Kép és szö veg: Radó Gá bor

Hét száz kis nép tán cos

Má jus 16-23.: Ezüstkehely Gyógyszertár
Petõfi S. u. 1. Tel.: 416-551

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 13-14.: Dr. Bodó Szilárd, Gödöllõ,
Szent János u. 14., tel.: 420-356 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

A sokoldalú iskola
Hangverseny a Petõfiben

Szent Fló ri án nap ján
Má jus ne gye di ke Szent Fló ri án, a tûz ol -
tók vé dõ szent jé nek ün ne pe. Óvo dánk ban
már ha gyo mány, hogy ezen a na pon a
tûz ol tók mun ká já val is mer ked nek a gye -
re kek. Tûz vé del mi meg bí zot tunk, Mar -
ton Lászlóné kez de mé nye zé sé re az idén
is be állt óvo dánk ud va rá ra a he lyi tûz ol -
tó ság egyik ko csi ja, mely nek ér ke zé sét
nagy iz ga lom mal vár ták gyer me ke ink.

A tûz ol tó ság mun ka tár sai kész sé ge sen
mu to gat ták a ki csik nek a tûz ol tó au tó
„tit ka it”: meg szó lalt a szi ré na, a kürt,
min den gye rek ki pró bál hat ta a han gos -
be szé lõt. Az óvo dá sok nak nagy él mény
volt vé gig néz ni, ho gyan ve szi fel az
egyik tûz ol tó a tel jes vé dõ fel sze re lést,
míg vé gül egy ûr uta zás részt ve võ jé hez
vá lik ha son la tos sá. A bát rab bak ki pró -
bál hat ták a tûz ol tó fecs ken dõt is – ami
ker tünk nö vé nye i nek hasz ná ra is vált eb -
ben a szá raz idõ ben.

Gye rek nek-fel nõtt nek egya ránt kel le me -
sen és ta nul sá go san telt ez a dé le lõtt. Ez -
úton is kö szön jük Medla Zol tán tûz ol tó -
pa rancs nok és mun ka tár sai szí ves sé gét.

Pász tor Ferencné
óvo da ve ze tõ

Fo tó: R. G.
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A kas tély temp lom fel szen te lé sé nek 250.
év for du ló ját ün ne pel het jük má jus 16-án,
a temp lom vé dõ szent je, Nepomuki
Szent Já nos nap ján. Mi ért ép pen
Nepomuki Szent Já nost hív ták an nak
ide jén az újon nan meg épült is ten há zá ba
vé del mül, se gít sé gül? Szin te úgy érez -
het jük, nem is le he tett ez más ként: a
„ba rokk fõ úr”, Grassal kovich An tal ál tal
épít te tett ba rokk temp lom ba a ba rokk
kor rend kí vül nép sze rû szent je ke rült. 

A vér ta nú püs pök a csehországi Pomuk
(vagy Napomuk) fa lu ban szü le tett 1350-
ben, s né hány év szá zad dal ké sõbb tel je se -
dett ki kul tu sza. Ba rokk (parasztbarokk)
stí lu sú szob rát ha zánk ban is min den fe lé
lát hat juk az utak men tén, kü lö nö sen ha ott
víz fo lyás ta lál ha tó, ha híd ve zet ke resz tül.
A hi dak szent je õ, hi szen úgy halt meg,
hogy Prá gá ban, a Kár oly-híd ról a Mold va
fo lyó ba ve tet ték. A le gen da sze rint hét csil -
lag le be gett ek kor a víz fe lett; ezért gyak -
ran áb rá zol ják eme csil la gok kal a fe je kö -
rül. Még a XX. szá zad el sõ fe lé ben is ak -
ko ra tisz te let nek ör vend he tett ná lunk, hogy
egy-egy szob rá hoz má jus 16-án el kezd ve
nyolc na pos bú csút jár tak a kö zel ben la kók. 

A 250. év for du ló ün nep ség so ro za tá nak
leg na gyobb ese mé nye má jus 20-án szom -
ba ton 17 óra kor lesz: Keszt he lyi Fe renc vá -
ci me gyés püs pök ce leb rál ja a temp lom ban
a szent mi sét.

14-én az es te 6 óra kor kez dõ dõ szent mi -
se után, 19.30-kor a Gödöllõi Szim fo ni kus
Ze ne kar egy ház ze nei hang ver se nyé re ke rül
sor. Köz re mû kö dik a veresegyházi
Cantemus Kó rus. (Je gyek 700 fo rin tért
kap ha tók a kas tély, va la mint a mû ve lõ dé si
köz pont pénz tá rá ban.)

N. A.
Fotó: a szerzõ

Passauban, a Niedernburg ko los tor
temp lo má nak ezer éves fa lai kö zött pi -
ros-fe hér-zöld sza la gos ko szo rúk,
csok rok hir de tik, hogy el sõ szent ki rá -
lyunk szent ként tisz telt hit ve sé nek
em lé ke má ig él két nem zet: a ma gya -
rok és a ba jo rok szí vé ben. Gi zel la
nap ján, má jus 6-án es te min den esz -
ten dõ ben ün ne pi mi sén em lé kez nek
rá.

Gi zel la õsei kö zött szá mos csá szárt, her -
ce get ta lá lunk. Nagy Kár oly és Nagy Ot -
tó csász árok csa lád ja in kí vül ro ko ni szá -
lak fûz ték a bi zán ci csá szá ri csa lád hoz is,
ugya nak kor ere i ben ta lán az Ár pá dok vé -
re is csör ge de zett, mi vel nem ki zárt,
hogy Arnulf ba jor her ceg egy Ár pád-há zi
her ceg nõt vett fe le sé gül, és eb bõl a há -
zas ság ból szü le tett Gi zel la, Ju dit ne vû

nagy any ja. Ap ja: II. (Ci va ko dó) Hen rik
ba jor her ceg, any ja: Bur gun di ai Gi zel la.

985-ben szü le tett Regensburgban, vagy
Abbachban. Ko ra gyer mek ko rá tól fe je del -
mi le á nyok nak já ró ko los to ri ne ve lés ben ré -
sze sült. 11 éves ko rá ban, Szent Adal bert
prá gai püs pök köz ve tí té sé vel jegy zi el a
ma gyar trón örö kös, Ist ván; nem tudjuk,
mikor volt az esküvõ. Gi zel la vál lát is meg -
érin tet te a szent ko ro na, „ez ál tal az or szág
ko ro ná zá sá ban ki rály sá gá nak sor sá ul
tétetett.” Az or szág já ró ki rályt el kí sér te út -
ja i ra. Leg hasz no sabb se gí tõ je és leg buz -
góbb mun ka tár sa lett. Új temp lo mok és ko -
los to rok ala pí tá sa, a már fel épí tet tek fel sze -
re lé se és fel dí szí té se fû zõ dik ne vé hez.

Veszp rém a ki rály né ud var há za volt. A
szé kes egy há zat Gi zel la épí tet te fel. Ke ze
mun ká já nak leg be cse sebb em lé ke, ezer éves
kin csünk a ki rá lyi ko ro ná zó pa lást. 

Több gyer me ké nek el vesz té se, majd a
trón örö kös Im re her ceg vá rat lan ha lá la
1031-ben, Szent Ist ván 1038-ban be kö vet -
ke zett ha lá la után a ba jor szár ma zá sú ki -
rály né éle te szo mo rú ra for dult. Be zár ták
veszp ré mi vá rá ba, va gyo nát el ko boz ták.
Ide te le pí tett hon fi tár sai éle tét – akik kö zött
pán cé los lo va gok, nagy mû velt sé gû írás tu -
dók, mes ter em be rek vol tak – ve szély fe -
nye get te. 1045-ben III. Hen rik csá szár se -
gít sé gé vel vissza tért ba jor föld re.
Passauban, a be ne dek ren di apá cák ko los to -
rá ban szer ze te si fá tyolt öl tött, ké sõbb apát -
nõ lett, 1060-1065. má jus 7-én be kö vet ke -
zett ha lá lá ig. 

Éle te vé gé ig imád ko zott a ke resz ténnyé
vált ma gyar ha zá ért. A ko los tor es ti zso -
lozs má i ban mai na pig meg em lé kez nek Ma -
gya ror szág ról. 

A gödöllõi nyug dí ja sok egy cso port ja
Szatmáry Béláné nyugalmazott ta nár nõ ve -
ze té sé vel, meg ha tott szív vel he lyez te el ko -
szo rú ját ez esz ten dõ má jus 6-án, Bol dog
Gi zel la sír já nál.

Akác Jánosné

Megérintette vállát a korona
Gödöllõi nyugdíjasok Boldog Gizella sírjánál

Barokk védõszent
250 éves a kastélytemplom Ben cés test vér is ko la

Má jus 3-án ér kez tek a Vá ros ház ára a
Gödöllõi Pre mont rei Szent Nor bert
Gim ná zi um né met or szá gi test vér is -
ko lá já nak ve ze tõi és ta nu lói.
Schäftlarn vá ros Ben cés Gim ná zi u -
má nak di ák ja it Six Edit al pol gár mes -
ter fo gad ta. 

Az össze jö ve te len Bár di Pé ter a Pre -
mont rei Gim ná zi um igaz ga tó ja el -
mond ta, hogy a test vér is ko lai kap cso -
la tok nem csak a nyelv ta nu lás ban nyúj -
ta nak se gít sé get a di á kok nak, ha nem
meg könnyí tik a kü lön bö zõ or szá gok
kul tú rá já nak, nép ének meg is me ré sét
is. Az is ko la a jö võ ben még job ban
sze ret né szé le sí te ni test vér is ko lai kap -
cso la ta it, me lyek el éré sé hez kü lön bö -
zõ, cse re is ko lai prog ra mo kat tá mo ga tó
pá lyá za ti le he tõ sé gek áll nak ren del ke -
zés re.

Pater Johannes, a Ben cés Gim ná zi um
ta ná ra el mond ta, hogy az a pár nap,
amit a Pre mont rei Gim ná zi um ven dé ge -
ként ha zánk ban el töl töt tek, szá mos gaz -
dag él mény hez jut tat ta õket. Az is ko la
ve ze té se biz tos ab ban, hogy ez a mos ta -
ni ta lál ko zás szi lárd ala pot fog te rem te -
ni egy ké sõb bi, ál lan dó és szo ros
együtt mû kö dés hez.

R. K.
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Harry Potter éle te nem könnyû. Meg -
ve tet ten síny lõ dik ro ko na i nál, sze gény
ár va ként, és sen ki sem sej ti, õ ma ga

sem, mit je lent
az a vil lám ala -
kú seb hely a
hom lo kán. Ki ne
sze ret  ne örök

vesz tes bõl gyõz tes sé vál ni? A „leg me -
nõb bé”, aki nek a si ke re i tõl min den ki -
nek tát va ma rad a szá ja? Le saj nál ták
ed dig, de most az tán meg mu tat ja! A
do log ér de ké ben min den eset re nem árt
hoz zá jut ni a böl csek kö vé hez. Vagy
leg alább egy va rázs pál cát kap ni a ke -
zünk be…

Köny vét ír va ta lán – ta lán? biz to san! –
az író nõ is va la mi ilyes mi rõl áb rán do -
zott. És láss csu dát! Egy szer csak, mi u -
tán so ká ig hi á ba há zalt ki adó tól ki adó ig a
kéz ira tá val, el ér te a si ker. Mi kor egy
könyv ki adó vég re meg je len tet te me se re -
gé nyét, meg kap ta ér te a gyer mek köny -
vek nek já ró leg te kin té lye sebb brit ki tün -
te tést. 1998-ban pe dig „az év szer zõ jé -
nek” vá lasz tot ták. 

Hõ se, Harry Potter ka land jai, me lyek -
bõl im már hét kö tet ol vas ha tó, mos tan ra
si kert arat tak az egész vi lá gon, a cso dá ról
áb rán do zó gyer me kek és fel nõt tek kö ré -
ben egya ránt.

- nád -

Joanne K. Rowling: Harry
Potter és a böl csek kö ve

Vesztesbõl gyõztessé

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió

min den pén te ken 18 óra kor
új mû sor ral je lent ke zik

a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS

A Gödöllõi Vá rosi Mú ze um rep rint ki -
adás ban meg je len tet te Ripka Fe renc
Gödöllõ a ki rá lyi csa lád ott ho na cí mû,
a múlt szá zad vé gén ki adott köny vét.
A gödöllõi Grassalkovich-kastély ki rá -
lyi kor sza kát uni kum ér té kû fo tók kal
il luszt rál va be mu ta tó könyv nagy ér -
dek lõ dés re tart hat szá mot. 

A köny vet a mil len ni um évé ben, 1896-
ban ad ták ki, ez zel óhajt ván ma ra dan dó
em lé ket hagy ni az utó kor nak “sze re tett
ha zánk ez red éves fenn ál lá sá nak év for du -
ló ja alkal má ból” – ol vas hat juk a szer zõ
be ve ze tõ jé ben. A vá ros po li ti kus Ripka
Fe renc (1871-
1944) egy isaszegi
er dész fi a ként lát ta
meg a nap vi lá got.
Jo gi ta nul má nyai
után új ság írás sal
fog lal ko zott, majd
a fõ vá rosi gáz mû -
vek ve zér igaz ga tó -
ja lett. 1924-tõl a
fõ vá ros fõ pol gár -
mes te ri ha tás kör rel
fel ru há zott kor -
mány biz to sa ként
te  vé  keny ke  de t t ,
1925-tõl 1932-ig
pe dig Bu da pest fõ -
pol gár mes te ri tisz tét töl töt te be.

Fi a tal új ság író ként ak tí van részt vett
Gödöllõ kö zé le té ben, rend sze re sen sze -
re pelt a Gödöllõ és Vi dé ke cí mû he lyi
lap ban, a gödöllõi „Honvédszobor-
Bizottság” tit ká ra ként 1890-ben
Kegyelet-Albumot szer kesz tett ab ból a
cél ból, hogy mél tó em lék mû vet ál lít sa -
nak az 1848-1849-es sza bad ság harc hõ si
ha lott ja i nak.

A Gödöllõ a ki rá lyi csa lád ott ho na cí -
mû mun kát né met nyel vû for dí tás ban is
ki ad ták. A ma gyar nyel vû dísz ki adá sú
vál to zat ke mény táb la kö tés ben, bo rí tó ján
dom bor nyo má sú Gödöllõ-címerrel, négy
szín nyo má sú vi rág dísszel, arannyal sze -
gett la pok kal és Jó kai Mór elõ sza vá val
je lent meg. A bel sõ bo rí tón Fe renc Jó zsef
va dász ru hás, egész ala kos ké pe lát ha tó,
sa ját ke zû alá írá sá val el lát va. Ez a fo tó Õ
Csá szá ri és Apos to li Ki rá lyi Fel sé ge en -
ge dé lyé vel Ripka mû vé hez ké szült 1895.
ok tó ber 23-án Gödöllõn. A bel sõ cím lap

után Má ria Va lé ria fõ her ceg né kéz zel
írott so rai kö vet kez nek: “A ked ves
Gödöllõn töl tött bol dog na pok mind ig
leg jobb em lé ke ze tem ben ma rad nak.”

A Gödöllõ me zõ vá ros és Pest vár me -
gye tá mo ga tá sá val ké szült mû egye dül ál -
ló kor do ku men tum a XIX. szá zad vé gi
kas tély ról és kör nye ze té rõl. Er dé lyi Mór
csá szá ri és ki rá lyi ud va ri fény ké pész fel -
vé te lei pá rat lan fo tó do ku men tá ci ót je len -
te nek a kas tély leg fon to sabb he lyi sé ge i -
rõl, a kas tély kör nye ze té rõl (par kok, va -
dász he lyek) és a szá zad vé gi Gödöllõrõl.
A fo tók mel lett Ripka Fe renc rész le te sen
le ír ja az egyes szo bák ren del te té sét, be -

ren de zé sét, a ta pé ta szí nét, a fa lon füg gõ
ké pe ket. A kas tély be ren de zé sé nek mai
re konst ru á lá sá hoz ez a könyv ad ta a leg -
fõbb for rást gaz dag szó- és kép anya gá val. 

Ez a ki ad vány ma már könyv rit ka ság -
nak szá mít, csak auk ci ón vagy an tik vá -
ri um ban le het be sze rez ni, ezért is tar tot -
ta fon tos nak a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um
az új ra ki a dá sát. A kas tély ki rá lyi kor -
sza kát és a XIX. és XX. szá zad for du ló -
já nak Gödöllõjét fo tó kon be mu ta tó,
szín vo na las ki ad vány egy rég óta meg lé -
võ igényt elé gít ki. „A mil len ni u mi
öröm év nek egyik dí sze ez a könyv . A
nagy nem ze ti ju bi le um kor alig adott és
nyert va la ki szebb em lé ket, mint az a
sze rény kis vá ros ka eb ben a mû ben. (...)
Köny ve mél tó ar ra,  hogy a
gödöllõieknek má so dik bib li á ja le gyen”
– ír ta dr. Herrmann An tal a Gödöllõ és
Vi dé ke 1898. évi 1. szá má ban, és ér té -
ke lé se ma is ak tu á lis. 

G. Merva Má ria 

Ripka Fe renc köny ve rep rint ben
A Vá rosi Mú ze um új ki ad vá nya

Má jus 18. csü tör tök mú ze u mi vi lág nap,
mely nek az Unesco ál tal meg hir de tett
idei jel sza va: „Mú ze u mok a bé ké ért és a
tár sa dal mi har mó ni á ért." (Museums for
Peace and Harmony in Society).  Ezen a
na pon in gyen lá to gat ha tó mind a
Gödöllõi Vá rosi Mú ze um, mind a Kas -
tély mú ze um.  g

MÚZEUMI VILÁGNAP
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Május 12. 17,00: El la At ti la és Tóth Ta más
nö ven dé ke i nek hang ver se nye
Május 14. 19,30: a Szinfonikus ze ne kar
hang ver se nye a kas tély temp lom ban
Május 15. 17,00: J. Matus Jo han na osz -
tály hang ver se nye
Május 16. 16,30: T. Pa ta ki Ani kó osz tály -
hang ver se nye
Május 16. 18,00: Fú vós tan sza ki hang ver -
seny
Május 18. 18,30: Ná das Csa ba nö ven dé -
ke i nek hang ver se nye
Május 19. 18,00: Ferenczi An na osz tá lyá -
nak hang ver se nye
Május 23. 18,00: So mo gyi Er zsé bet nö -
ven dék hang ver se nye
Május 24. 18,30: Kósáné Sza bó Be á ta
osz tály hang ver se nye
Május 25. 18,30: Bali Já nos nö ven dé ke i -
nek hang ver se nye
Május 26. 18,00: Braun Jú lia nö ven dé ke i -
nek hang ver se nye
Május 27. 11,00: Bé res Ágo ta osz tály -
hang ver se nye
Május 27. 19,30: az Arpeggio Gi tár ze ne -
kar  hang ver se nye a Kas tély temp lom ban
Május 29. 18,30: Zon go ra tan sza ki év zá ró
kon cert
Május 30. 18,00: Nép ze nei hang ver seny
Június 1. 18,00: Ütõ vizs ga kon cert
Június 2. 18,00: Jazz tan szak hang ver se -
nye
Június 2. 18,00: Musszorgszkij – Dr. Far -
kas Iván elõ adá sa
Június 3. 11,00: Wilhelm Il di kó nö ven dék -
hang ver se nye 
Június 3. 14,30: Gálné Bagi Már ta osz -
tály hang ver se nye
Június 4. 19,30: A Vá rosi Kó rus hang ver -
se nye a Kas tély temp lom ban
Június 6. 17,00: Nyitrai Mó ni ka osz tály -
hang ver se nye
Június 7. 16,30-17,30: Pót fel vé te li
Június 7. 18,30: Zsol tár est
Június 13.: Év zá ró hang ver seny, bi zo nyít -
vány osz tás
Június 14. 16,00-18,00: be irat ko zás

A ze ne ha tá rai
Hang szin té zis – per cep ció – a hal lás, lá -
tás, ta pin tás kap cso la ta a ze né ben – a fül
sze re pe a hang szer já ték ban – dra ma tur gia
– elekt ro ni kus ze ne. Ifj. Kurtág György ze -
ne szer  zõ (Fran cia or szág) elõ adá sa a
Gödöllõi Ze ne is ko la nagy ter mé ben, 2000.
má jus 11-én, csü tör tö kön 18 óra kor. Min -
den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk! g

FRÉDÉRIC CHO PIN ZE NE IS KO LA

A na pok ban je lent meg a gödöllõi
Arpeggio If jú sá gi Gi tár ze ne kar leg -
újabb fel vé te le it tar tal ma zó CD, mely -
nek be mu ta tó ját a Ki rá lyi Kas tély Lo var -
dá já ban tart ják. A kon cert má jus 26-án
pén te ken 19 óra kor kez dõ dik, je gyek
há rom száz fo rin tos áron kap ha tók. A
be mu ta tón ter mé sze te sen már kap ha tó
lesz a The Crystal Spring cí met vi se lõ
CD. A ze ne kar ról és a most meg je lent
anyag ról Kósáné Sza bó Be á ta ze ne kar -
ve ze tõ nyi lat ko zott la punk nak. 

Az Arpeggio If jú sá gi Gi tár ze ne kar 1992.
feb ru ár já ban a F. Cho pin Ze ne is ko lá ban
ala kult meg. El sõ fel lé pé sük má jus ban
egy vá rosi ren dez vé nyen volt. A kö vet -
ke zõ év ben a Sal gó tar ján ban ren de zett
Or szá gos Ze ne ka ri Fesz ti vá lon ka te gó ri -
á já ban har ma dik he lye zést ért el a
gödöllõi gi tár ze ne kar. 

A kö vet ke zõ idõ szak ban az or szág sok
vá ros ában ad tak kon cer tet. A leg több ször
Gödöllõn és kör nyé kén lép tek fel, il let ve
kü lön bö zõ ren dez vé nye ken sze re pel tek.
A ze ne kar 1995-ben meg je len te tett egy
ka zet tát, amely re leg nép sze rûbb szá ma i -
kat vet ték fel. A meg ala ku lá suk öt éves
év for du ló ján a Ki rá lyi Kas tély Dísz ter -
mé ben ad tak nagy si ke rû kon cer tet.

Az Arpeggio gi tár ze ne kar ta valy szep -
tem ber ben a né met or szá gi Rattstadtban,
egy nem zet kö zi fesz ti vá lon öreg bí tet te a
ze ne kar hír ne vét. A több kon cert bõl ál ló
si ke res kül föl di sze rep lés után dön töt tek
ar ról, hogy re per to ár ju kat CD-n is meg -
je len te tik. A fel vé te len hall ha tó mû vek
szer zõi kö zött meg ta lál hat juk töb bek kö -
zött H. Purcell, J. Haydn, A. Vi val di,
Far kas Fe renc, Weiner Leó ne vét. A CD-
n, amely Gödöllõn a Be se nyõ Hang stú di -
ó ban ké szült, klasszi ku sok, át irat ok és
dél-ame ri kai fel dol go zá sok hall ha tók. 

A fel vé te len Kósáné Sza bó Be á ta ve -

ze té se mel lett a kö vet ke zõk sze re pel tek:
I. gi tár: Gaz dag Ber na dett, Má zik Ka ta -
lin, Me leg An na, Pin tér Ad ri enn, II. gi -
tár: Dobrai Ju dit, Gá bor Er zsé bet, Ka to -
na Esz ter, Magyary Krisz ti na, Szõ ke Bá -
lint, III. gi tár: Braun Júlianna,
Dombovári Gá bor, Õry Ju li an na, Seidel
Mó ni ka, IV. gi tár: Beke At ti la,
Nuszbaum Fe renc, Sa mu Nagy Ce cí lia,
Sza bó Ákos, Vályi Nagy Bo tond.

A ze ne kar kon cert je in rend sze re sen
fel lép egy-két kül sõs gi tá ros és egyéb
hang sze res. A mos ta ni fel vé te len köz re -
mû kö dött: André Nó ra és Ferenczhalmy
Zsu zsan na (fu vo la), Tóth Zsu zsan na (fa -
gott), Ko vács Zsolt és Kósa Ist ván (ütõ -
hang sze rek). 

A gi tár ze ne kar ez úton is kö szö ni
Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za tá nak, a
Lear Automotive Hun ga ry Kft-nek, a F.
Chopin Ze ne is ko lá nak és a töb bi tá mo -
ga tó nak a se gít sé gét. 

A to váb bi prog ra mok ról Kósáné Sza bó
Be á ta el mond ta, hogy a CD be mu ta tó
kon cert más nap ján a Kas tély Ká pol ná ban
nö ven dék együt te sek hang ver se nyén lép
fel a ze ne kar. Au gusz tus ban Balaton -
lellén tart ják szo ká sos ze nei edzõ tá bo ru -
kat. Fo lya ma to san dol goz nak olasz gi tár -
ze ne kar ok kal va ló kap cso lat fel vé te len. A
ter vek sze rint jö võ ta vasszal Gödöllõn
ren de zik meg a Gi tár ze ne kar ok Or szá gos
Ta lál ko zó ját. 

-esztí-

Arpeggio CD
Nyolc éves a gi tár ze ne kar

Ke re sem a szé pet
A Pol gár mes te ri Hi va tal Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.
Sze re tet tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját Mé szá -
ros Er nõ Gra fi kus, fes tõ Ke re sem a szé pet cím mel
ren de zett ki ál lí tá sá ra. Meg te kint he tõ: 2000. má jus 4-
tõl, má jus 25-ig, mun ka nap okon 8-16 órá ig. Cso por -
tos lá to ga tás ese tén szom ba ton és va sár nap is. 
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A gödöllõi ze nei élet szem pont já ból
sze ren csés Bu da pest kö zel sé ge, hi -
szen sok fi a tal ze nészt és ze nei
együt test csá bít a rö vid uta zás sal
já ró fel lé pé si le he tõ ség. A fi a tal elõ -
adó mû vé szek szá má ra kü lö nö sen
fon tos, hogy mi e lõtt egy ran gos fõ -
vá rosi hang ver seny te rem do bo gó já -
ra lép né nek, „ki pró bál has sák” ma -
gu kat. A gödöllõi kö zön ség már
több ször hall ha tott fi a tal ze nei te -
het sé ge ket, s le het, hogy egy kor
büsz ke lesz a vá ros ar ra, hogy ez
vagy az a hí res ség fi a tal ko rá ban
Gödöllõn is fel lé pett.

Áp ri lis 29-én, szom ba ton es te a bu da -
pes  t i  Orfeo Ka ma ra  ze  ne kar  és  a
Purcell Kó rus, Vas he gyi György ve -
zény le té vel, Bach h-moll mi sé jét ad ta
elõ. Ez a for má ció ma Ma gya ror szá -
gon, a leg na gyobb „mé re tû” a né hány,
ba rokk ze nét elõ adó ma gyar his to ri kus
együt tes kö zött, akik ko ra be li hang sze -
re ken (il let ve több nyi re ezek má so la ta -
in) ját sza nak. Ezek a ba rokk épí té sû
hang sze rek ke vés bé telt, ugya nak kor
szí ne sebb hang zá sú ak, mint a ma hasz -
ná la to sak. Hang juk ezért job ban ke ve -
re dik egy más sal és az éne ke sek hang -
já val, s nem nyom ja el egyik a má si -
kat.

Az Orfeo Ka ma ra ze ne kar vo nós ka -
rát fa got tok, obo ák, (fá ból ké szült) fu -
vo lák, trom bi ták, na túr kürt (nin csen
raj ta ventilszerkezet), üst dob ok, egy
kis or go na és egy csem ba ló egé szí tik
ki, s eh hez tár sul a ba rokk ze ne elõ -
adá sá ra sza ko so dott Purcell Kó rus:
négy szop rán, négy mez zo szop rán, há -
rom kont ra te nor (fér fi alt), két te nor és
négy basszus, s eb ben ben ne fog lal tat -
nak az éne kes szó lis ták is, akik – kó -
rus ta gok lé vén – vé gig éne kel tek a kó -
rus sal – mint Bach ide jé ben. Igaz, a
hang ver seny má so dik fe lé ben be állt
még né hány ki se gí tõ kó rus éne kes fõ -
ként a Sanctus té tel hez. Ezt az elõ adói
gár dát hang ver se nyen ko ráb ban mind -
össze egy szer hal lot tam, ha jól szá mo -
lom, nyolc éve; így nagy vá ra ko zás sal,
de azért a csa ló dás le he tõ sé gét sem ki -
zár va men tem el az elõ adás ra.

Az el sõ Kyrie té tel kó rus anya gát a
szó lis ták in dí tot ták el, s a basszus be -
lé pé sé tõl kezd ve fo ko za to san csat la ko -
zot t  hoz zá az egész kó rus ,  akár  a
Gardiner-féle hang fel vé te len. Bár a hí -
res fel vé tel ha tá sa érez he tõ volt a ké -
sõb bi ek ben is, Vashegyiék elõ adá sa
túl nõtt azon. Az együt tes a hang ver -
seny ele jén is jól ját szott, bár érez he tõ
volt né mi egye net len ség, s a te nor szó -
lis ta hang ja az el sõ meg szó la lás kor
kis sé ér des volt. A má so dik, Christe
té tel fo lya mán né ha za var tak a he ge dû -
szó lam né gyes hang cso port ja i nak el sõ
hang já ra tett, mes ter kél ten el túl zott
hang súly ok.

A Christe után kö vet ke zõ má so dik
Kyrie té tel tõl kez dõ dött a meg le pe tés.
A kar mes ter vá rat la nul élénk tem pót
vett, mint ezek után még jó né hány -
szor. Fel me rült ben nem: ho gyan fog ják
gyõz ni eb ben a tem pó ban? Gyõz ték, s
nem csak las su lás, bi zony ta lan ság nél -
kül, ha nem ha tá ro zott biz ton ság gal,
könnye dén, ki egyen lí tett hang zás sal, a
ze nei tör té nés min den rész le tét szá mon
tar t  va,  le  nyû gö zõ ze ne i  ség gel .  A
Gloria meg szó la lá sá tól az egész kö -
zön ség érez het te, hogy itt va la mi rend -
kí vü li tör té nik.

Ka tar ti kus él mény volt szá mom ra a
Do mi ne Deus szop rán-te nor du ett ,
ahol a te nor szó lis ta, Drucker Pé ter
gyö nyö rû han gon s hi he tet len biz ton -
ság gal éne kelt. Ugya nígy, csak szu per -
la tí vusz ok ban le het be szél ni a Qui
sedes alt ári á ról, me lyet Bá rány Pé ter
fi nom kont ra te nor hang ján tö ké le te sen
adot t  e lõ .  A Cum sancto Spir i tu
zárófúga em bert pró bá ló po li fon ré szét
a kar mes ter a szó lis ták ra bíz ta. Egyéb -
ként az egész h-moll mi se elõ adá sa fo -
lya mán  szo kat la nul sok szor éne kel ték
a kó rus anya got szó lis ták. A szü net
után a Credo té te lei még egyen le te sebb
pro fi szín vo na lon szó lal tak meg.

Az iga zi, ze nei ér tel me zés ben is újat
nyúj tó meg le pe tés a Sanctus volt. Az
ál ta lá ban mél tó ság tel je sen, pa te ti ku san
meg szó lal ta tott Sanctus – ami ví zió az
an gya lok mennyei éne ké rõl – Vas he gyi
meg for má lá sá ban ön fe led ten ör ven de -
zõ vé vált anél kül, hogy szik rá nyit is

vesz tett vol na mél tó sá gá ból, adoráló
jel le gé bõl. Nem tu dom, ho gyan csi nál -
ták, de szá mom ra re ve lá ció volt, s nem
csak ze nei ér te lem ben. A ze ne se gít sé -
gé vel ugya nis itt olyan kö ze li vé vált a
mennyei vi lág, ami lyen kö ze li vé a sza -
vak igen csak torz tük re ál tal so ha sem.
Ta lán sze ren csé sebb let t  vol  na az
Agnus Dei szó ló ját fér fi alt tal éne kel -
tet ni a szép, de eh hez a té tel hez nem
il lõ, könnyû nõi hang he lyett. Kár,
hogy a té tel el sõ fe lé ben a he ge dûk túl
di rekt han gon ját szot tak, s szó la muk
szá mos dal la mi-har mó ni ai for du ló -
pont ját nem a kel lõ je len tõ ség gel dom -
bo rí tot ták ki. A té tel vé ge fe lé per sze
itt is le tisz tult az elõ adás. Nem hi á ba,
ahol ennyi ki vá ló ze nész van együtt,
ott sok szor ösz tö nö sen meg ol dód nak a
ze nei prob lé mák.

A zá ró „Dona nobis pacem” té tel az
egyet len az egész mû vön be lül, amely -
nek ze nei anya ga a Gloriában „Gratias
agimus tibi” szö veg gel már egy szer el -
hang zott. Ez a nem tu da to san ér zé kelt
vissza té rés a hall ga tó ban a le zárt ság és
a célbaérkezést ér ze tét kel ti. E té tel
fel eme lõ hall ga tá sa köz ben eszem be
ju tott, mi lyen sok szor pró bál ták Bach
ze ne szer zõi ér de me it az zal csor bí ta ni,
hogy spó rolt a kom po ná lás sal. Sze rin -
tem egy részt írt ele get, más részt, ha
más mû ve i bõl sok té telt új ra szö ve gez -
ve, kis sé át ala kít va át is vett (a h-moll
mi sé ben kü lön ben nagy az ilyen ún.
pa ró dia té te lek szá ma), so ha nem tet te
ezt a ze ne ká rá ra.

A kö zön ség hosszú, lel kes taps sal
ün ne pel te az elõ adó kat. En gem csak az
bán tott kis sé, hogy a né zõ té ren fog hí -
ja sak vol tak a so rok. Tény, hogy Bach
mu zsi ká ja nem iga zán nép sze rû (a ne -
vé vel el len tét ben), leg fel jebb szak mai
kö rök ben. En nek egyik oka az elõ adás
vé gé re vált nyil ván va ló vá, hi szen pél -
dá ul ez a mû is sok át la gos, kö zép sze -
rû, unal mas elõ adást ért meg, s le het -
sé ges, hogy sok fi a tal, akik most ott
vol tak a hang ver se nyen, egész más -
ként tá voz tak vol na, ha nem ez a ze ne -
kar, ez a kó rus és ez a kar mes ter van a
do bo gón. 

Unterwéger Zsolt

Bach H-moll miséje Gödöllõn
Az Orfeo Kamarazenekar és a Purcell Kórus vendégszereplése
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Má jus 5-én szom ba ton 18 óra kor ke -
rült sor Kukla Má tyás ama tõr fes tõ -
mû vész ki ál lí tásának meg nyi tó já ra a
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont
Gödöllõi Ga lé ri á já ban. A meg hí vot ta -
kat Kecs kés Jó zsef, a Mû ve lõ dé si
Köz pont ve ze tõ je kö szön töt te, majd
át ad ta a szót Sze ke res Er zsé bet tex -
til mû vész nek, aki szí ve sen vál lal ta a
ki ál lí tás meg nyi tá sát, hi szen 1971 óta
is me ri a mû vészt.

Kukla Má tyás 1929-ben szü le tett
Kötegyánban. Mun kás csa lád ból szár ma -
zik, dol go zott ács ként, kõ mû ves ként.
Se géd le ve le meg szer zé se után ma gas -
épí tõ fel sõ ipa ri is ko lá ban ta nult Bu da -
pes ten, majd Bé ké sen. Ta nul má nyai
alatt Gyökössy György ta nít vá nya volt,
aki sík mér tant, áb rá zo ló geo met ri át,
sza bad ké zi raj zot ta ní tott Kukla Má tyás -
nak. Mi vel a ta nár úr egy ben hi va tá sos
fes tõ mû vész is volt, az õ biz ta tá sá ra
kez dett fes te ni. Ké sõbb már ko mo lyan
fog lal ko zott toll rajz zal, gra fi ká val, ak -
va rel lel és olaj fes tés sel is. Sze ke res Er -
zsé bet meg em lí tet te, hogy a ki ál lí tás
meg nyi tó ra so kan el jöt tek olya nok is,
akik a mû vészt még a Ganz Áram mé rõ -
gyár ból is me rik, hi szen Kukla Má tyás
épí tész ként dol go zott a Ganz ban. Épí té -
szi vég zett sé ge erõ sen be fo lyá sol ta ré -
geb bi mû ve it, ahol a ré gi Gödöllõ épü -
le te it örö kí tet te meg.

Ezen a ki ál lí tá son azon ban az utób bi
két év al ko tá sa it lát hat juk, me lyek sok -
ban el tér nek a mû vész ed di gi mû ve i tõl.
Sze ke res Er zsé bet sze rint a mû vészt
ezek az al ko tá sok gyó gyí tot ták meg be -
teg sé gé bõl. A ki ál lí tott táj ké pek me leg
szí nei em lé ke ze tes uta zá sa in kat, gyer -
mek ko run kat jut tat ja eszünk be.

A mû vész re me kül bá nik az ak va rel -
lel, mely rõl tud juk, hogy na gyon ne héz
ve le dol goz ni. A táj kép so ro zat mel lett,
fi gye lem re mél tók a mû vész ál tal ké szí -
tett port rék, me lyek at tól vál nak hi te les -
sé, hogy nem csak a mo dell vo ná sa it
tük rö zik vissza, ha nem a lel két is.

A meg nyi tó a Cho pin Ze ne is ko la
Blockflöte Együt te sé nek re ne szánsz mu -
zsi ká já val zá rult. Kukla Má tyás mû vei
meg te kint he tõk a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si Köz pont ban má jus 14-ig, hét fõ ki -
vé te lé vel 10-18 órá ig.

Szauzer Il di kó

Gödöllõi Galéria

Gyógyító mûvészet

A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Dísz ter mé ben
ke rült sor Zsin Ju dit szob rász mû vész
idõ sza ki ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra, má -
jus 5-én, 16 óra kor. A meg je len te ket Six
Edit al pol gár mes ter kö szön töt te a
Gödöllõi Ön kor mány zat ne vé ben, aki be -
ve ze tõ jé ben mél tat ta, hogy sok ne ves ki -
ál lí tó hely után a mû vész nõ mun ká i nak
vég re a Ki rá lyi kas tély is he lyet ad ha tott.

Ezu tán a Cho pin Ze ne is ko la te het sé ges, fi a -
tal nö ven dé kei – Langer Ág nes, Langer
Dó ra és Nagy Han na – elõ adá sá ban
Rameau Ron dó ját hall gat hat ták meg a
meg hí vot tak. A ki ál lí tást Mészöly De zsõ
Kos suth-dí jas köl tõ nyi tot ta meg, aki nem
tit kol ta, há lát lan do log ilyen fen sé ges ze ne
után pró zá ban meg szó lal ni. Zsin Ju dit éle tet
su gár zó szob rai és Rameau ze né je Mészöly
De zsõ szá má ra a Szent írás Te rem tés tör té -
ne tét idé zik fel. Az élet meg je le né se a föl -
dön a mo dern ter mé szet tu do mány szá má ra
is meg fejt he tet len. Ma sem tu dunk töb bet
az élet misz té ri u má ról, mint a Te rem tés tör -
té net me ré szen köl tõi szép sé gû meg fo gal -
ma zá sa. Ho gyan vál hat egy szo bor olyan -

ná, hogy szin te meg szó lít ben nün ket? Va ló -
szí nû leg csak úgy, ha a mû vészt az a tö rek -
vés ve ze ti, hogy a ta pint ha tó ma té ri á hoz
ve gyít sen va la mit ön ma gá ból is. Zsin Ju dit
az a mû vész, aki nek si ke rül „be lé le hel nie”
mû ve i be tu laj don lel két. Ez te szi szob ra it
„élõ vé”. Min den mun ká ját sze mé lyes ügyé -
nek te kin ti, et tõl érez zük úgy, hogy mû vei
be szél nek hoz zánk. 

A mû vész nõ mun kái meg te kint he tõk a
Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély föld szin ti ren dez -
vény ter me i ben, má jus 5-21 kö zött, a Kas -
tély nyit va tar tá si ide jé ben.

Szauzer Il di kó
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan

Matéria és lélek
Zsin Judit kiállítása a kastélyban

Sze ke res Er zsé bet tex til mû vész me se -
ké pe ket és bá bo kat áb rá zo ló leg újabb
ki ál lí tá sánakk meg nyi tó já ra má jus 4-én
ke rült sor a Tesse dik Ga lé ri á ban.

A Remsey Je nõ Mû vé sze ti Egye sü let el nö -
ke ez út tal ak va rell je i vel és báb ja i val a ma -
gyar nép me se vi lá gá ba ka la u zol ja el a

„gyer mek szí vû e ket.” Nem min den na pi a
mû vész nõ ki ál lí tá sá nak cí me. Az
Óperencián in nen élõ ál la tok, nö vé nyek, tá -
jak, a ma gyar nép me se vi lá ga ih let te meg a
mû vészt. A me se ké pek el ké szí té sé nek öt le -
tét Sze ke res Er zsé bet uno ka öccse ad ta, hi -
szen az el sõ kép ne ki ké szült.

Ezu tán kö vet ke zett a ma gyar nép me se tár
leg is mer tebb me sé i nek fest mény be „ál mo -
dá sa”. A Tessedik Sá mu el Anya ott hon fa la -
in ezen túl ta lál koz ha tunk a hí res
Kiskakassal, Ka cor ki rállyal és tár sa i val, hi -
szen a mû vész nõ az Anya ott hon nak aján dé -
koz ta mû ve it, ahol ma ga is sok szor meg for -
dul, ugya nis a fi a tal anyá kat szõ ni ta nít ja.

A ki ál lí tást Roszík Ág nes nyi tot ta meg,
majd mu zsi ka fo gad ta a ven dé ge ket
Simonova Jaroslava és Balogh Fe renc elõ -
adá sá ban. Ezu tán Õriné Nagy Ce cí lia mû -
vé szet tör té nész, mu ze o ló gus tar tott rö vid
tár lat ve ze tést. Majd a há zi gaz dák meg ven -
dé gel ték a meg hí vot ta kat.

A ki ál lí tás, me lyet Mé szá ros Emõ ke és
Se res Im re ren de zett, meg te kint he tõ jú ni us
4-ig, na pon ta 10-18 órá ig.

Szauzer Il di kó
Fo tó: a szer zõ

Óperencián innen
Tessedik Galéria
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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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Ál lás
g Fod rászt ke re sek gödöllõi mun ka hely re (ven dég kör
van). Tel.: (30) 9965-066.
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 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 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.
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 A HM ARMCOM RT. fel vesz au tó vil la mos sá gi sze re -
lõt, mû sze részt, au tó sze re lõt, for gá cso lót, szer ke ze ti
la ka tost, vil lany sze re lõt, fes tõt, kõ mû vest, te tõ fe dõt,
kár pi tost, be ta ní tott kár pi tost, se géd mun kást, ud va ri
mun kást. Tel.: 422-119 vagy 422-120 vagy (30)
2409-305.
g Gödöllõn a Hegy ut cá ban lé võ há zam hoz kül sõ
mun ká ra (ker  ti stb.) nyug dí jast ke re sek. Tel.: (20)
9566-110.
g Az Át ri um üz let ház ban lé võ kí nai üz let be 2 nõi el -
adót 35-45 éves ko rig fel ve szünk. Érd.: sze mé lye sen
vagy: 419-125.
g 44 éves, meg bíz ha tó, le in for mál ha tó öz vegy -
asszony, he ti 4 na pos ház ve ze tõ nõi ál lást, ta ka rí tást
ke res (gya kor lat tal) Gödöllõ és kör nyé kén. Tel.: 402-
226.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. má jus 1-
tõl azon na li kez dés sel, kõ mû ve se ket, se géd mun ká so -
kat hosszú táv ra al kal maz. Tel.: (30) 203-9604. 
g Domonyvölgyben pa tak par ti va la mint pa no rá más,
kül te rü le ti üdü lés re al kal mas, 800 nm-es tel kek el -
adók. Tel.: (1) 357-1631 vagy (20) 9532-502 (18 óra
után).
g Isaszeg üdü lõ öve ze té ben 2000 nm-es dup la te lek,
be ke rít ve, fúrt kút tal, vil lannyal, 1,4 mil lió Ft-ért el adó,
vagy kü lön-kü lön 700 ezer Ft/db. Tel.: (30) 9616-524. 

g Friss nyug dí jas B,C,D,E ka te gó ri ás szak vizs gá val,
gép ko csi ve ze tõi ál lást ke res. Tel.: 430-574.
g Be já ró nõi ál lást vál la lok. Tel.: 422-418.
g Gödöllõn a kas tély hoz kö zel fris sen fel újí tott 80 nm-
es össz kom for tos ré gi tí pu sú csa lá di ház, kis ud var ral
el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 3173-249.

In gat lan
g Mo gyo ró don 92 nm lap te rü le tû, össz kom for tos, há -
rom szin tes, 3 szo ba + nap pa lis, csa lá di ház el adó.
Iá.: 16 mil lió 500 ezer Ft. (A szu te rén üz let hely ség nek
ki ala kít ha tó.) Tel.: 441-079 (es te), vagy (20) 9729-
237 (egész nap).
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 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 4 és fél szo ba hal, 2 szin ten, a bel vá ros -
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 Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel je -
sen fel újí tott la kás 58 nm) el adó, tég la épü let ben, III.
eme le ten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
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 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 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 El adó 59 nm-es, fsz-i la kás a Ka zin czy kör úton. Al -
kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon, víz óra,
ká bel té vé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 411-084 (du.
17-21 óra kö zött).
g El adó 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.:
421-435.
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 Gödöllõn, 520 nm te le ken lé võ, 56 nm fel újí tan dó
ház el adó. Ár: 5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
g El adó Gödöllõ köz pont já ban II. eme le ti, 2 szo bás,
fel újí tott la kás. Tel.: (30) 2688-834.
g Gödöllõn a kert vá ros ban 200 nöl tel ken 100 nm-es
fel újí tan dó csa lá di ház el adó. Iá.: 11,9 mil lió Ft.
LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316, (30) 9144-174.
g Gödöllõn a köz pont ban 300 nöl tel ken 200 nm-es
(vál lal ko zás cél já ra is al kal mas) csa lá di ház el adó.
LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316, (30) 9144-174.
g Gödöllõn a 30-as úton 100 nm-es üz let he lyi ség
1000 nm te lek kel ki adó. LIPCSEY In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-
174.
g Gödöllõn a Kör ut cá ban 69 nm-es, la kás el adó. Iá.:
7,5 mil lió Ft. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Gödöllõn a Já nos ut cá ban 49 nm-es kon vek to ros
la kás el adó. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Gödöllõn 63 nm-es la kás 5,9 mil lió Ft-os irány áron
el adó. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Gödöllõn 52 nm-es, kon vek to ros la kás 5,8 mil lió Ft-
ér t el adó. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Sür gõ sen vá sá rol nék Gödöllõn 5 mil lió fo rint ér ték -
ben föld szin ti, vagy el sõ eme le ti la kó te le pi la kást. Tel.:
410 641 (es te 8 óra után).
g A Kör ut cá ban er ké lyes, te le fo nos, víz órás, gáz kon -
vek to ros, ká bel té vés, 1+2 fél szo bás la kás el adó 7,3
mil lió Ft-ért. Tel.: (30) 9601-633 vagy 41-170.
g Gödöllõn, a Kör ut cá ban 1+2 fél szo bás 69 nm-es
el sõ eme le ti (kon vek to ros, víz órás) bú to ro zat lan la kás
jú ni us 1-tõl ki adó. Tel.: 413-208 vagy (60) 471-850.
g Zöld öve zet ben, csen des he lyen (Nyár ut cá ban) 2,5
szo bás csa lá di ház el adó. Iá.: 15 mil lió Ft. Tel.: 418-
370.
g Az Isaszegi úton 3 szo bás man zárd te tõs vil la (mel -
lék épü le tek vál lal ko zás ra is al kal mas sá te szik) el adó.
Iá.: 20 mil lió Ft. Tel.: 417-175. 
g Gödöllõn, az Ady E. Sé tá nyon 1 szo bás, 50 nm-es
gáz kon vek to ros ház rész el adó vagy 1,5-2 szo bás gáz -
kon vek to ros la kás ra cse rél he tõ, 3.eme le tig, ér  ték -
egyez te tés sel. Tel.: 420-543.
g El adó Gödöllõn, 1 szo bás, jó ál la pot ban lé võ föld -
szin tes la kás. Tel.: 432-957 (es ti órák ban) vagy (30)
2654-606.
g El adó vagy el cse rél ném csong rá di 6 szo bás, tetõtér-
beépítésû csa lá di há zam gödöllõi 3 szo bás, ker  tes
csa lá di ház ra. Iá.: 11,5 mil lió Ft. Tel.: 63/484-432. 
g Gödöllõn el adó a Tá bor nok u. 43. alat ti la kó ház,
1260 nm-es tel ken (Iá.: 14 mil lió Ft.), 2 szo bás örök -
la kás be szá mí tá sá val. Tel.: 430-319, „Ott hon” In gat -
lan iro da, Át ri um üz let ház.
g Jász be rény tõl 15 km-re Alattyánon, csen des kör -
nye zet ben, üveg tor ná cos, für dõ szo bás pa raszt ház
1260 nm-es tel ken 4 éves gyü mölcs fák kal el adó. Jó a
köz le ke dés. Iá.: 1,3 mil lió Ft. Tel.: 419-478.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy apróhirdetéseket

személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,

szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között

A lakossági apróhirdetés ára 20 szóig
240 Ft + áfa;

a kereskedelmi apróhirdetés ára
szavanként 32 Ft + áfa
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g El adó Gödöllõn a Pa lo ta ker ten  2 szo bás, 61 nm-es,
sza bá lyoz ha tó fû té sû la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870. 
g El adó Gödöllõn, a Kör ut cá ban 1+2 és fél szo bás,
nagy ét ke zõs, er ké lyes la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn, a Kos suth ut cá ban 1+2 és fél szo -
bás la kás. Iá.: 7,3 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn, az Egye tem mö göt ti ré szen, 4 éves,
4 szo ba+nap pa lis csa lá di ház, 150 nöl-es tel ken. Iá.:
16,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn, az Antalhegyi úton 210 nöl-es épí -
té si te lek. Iá.: 3,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Sashalmon 240 nöl tel ken 98 nm-es (2×1
szo ba össz kom fort, kü lön be já rat tal) ház. Ár: 15 mil lió
Ft. Tel.: 413-509. 
g Gödöllõn a Láz ár V. ut cá ban 300 nöl pa no rá más tel -
ken 100 nm la kó te rü le tû, tetõtérbeépítéses ház. Ár:
8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9105-159. 
g El adó a valkói hor gász tó mel lett 800 nm be ke rí tett
tel ken fél kész nya ra ló. Víz, vil la nya be ve zet ve. Ár: 2,2
mil lió Ft. Tel.: (20) 9213-913. 
g Gödöllõn ökör tel ki ré szén tel ket ven nék! Tel.: (20)
9329-971.
g El adó Gödöllõn 2 szo ba kony ha, für dõ szo ba ház -
rész nagy te lek kel. Víz, gáz, vil lany, te le fon bent van.
Ár: 5 mil lió Ft. Tel.: 421-449. 
g Ka te gó ri á já ban az egyik leg jobb fek vé sû, HÉV-tõl 1
perc re, I. eme le ti, 62 nm-es (ki bõ ví tett), 1+2 fél szo -
bás, be épí tett er ké lyes, kör be re dõ nyös, ká bel té vés,
víz órás, te le fo nos örök la kás, au gusz tu si ki köl tö zés sel
el adó. Tel.: 417-432 (18-tól).
g El adó Gödöllõn a Szõ lõ ut cá ban I. eme le ti 65 nm-es
3 szo bás gáz kon vek to ros la kás (te le fon, víz óra, ká bel -
té vé van). Iá.: 125 ezer Ft/nm. Két szo bás cse re ér de -
kel. Tel.: 414-897.
g El adó a Lég szesz u. 7. sz. alatt egy 1 szo bás, 41
nm-es, tel je sen fel újí tott la kás. Tel.: 415-299.
g El adó la kást, há zat ke re sek Gödöllõ te rü le tén. Tel.:
(30) 26888-34.
g El adó a Kos suth ut cá ban 2 la kás és egy ga rázs jú -
ni u si köl tö zés sel. Tel.: (30) 9960-174 vagy 520-347.
g Gödöllõn a Boncsoki dû lõ ben, pa no rá más, er dõs
kör nye zet ben fel újí tás ra szo ru ló tég la ház el adó.
Víz, vil lany meg old ha tó. Iá.: 5,3 mil lió Ft. Tel.: 484-
028.
g Veresegyházon 514 nm-es dé li fek vé sû köz mû ve sí -
tett épí té si te lek el adó. Tel.: (30) 267-0030 (10-21
órá ig).
g Csa lá di ház, vál lal ko zás ra al kal mas mel lék épü le tek -
kel el adó a Kiss Jó zsef ut cá ban. Tel.: (20) 332-6515.
g Gödöllõ ró zsa domb ján, 1000 nöl tel ken nap pa li+3
szo bás csa lá di ház bo ros pin cé vel, ven dég ház zal igé -
nye sek nek el adó. L.I.I.-N3. Tel.: (30) 272-8185 és
430-548.
g 1680 nöl tel ken78 nm-es, 1993-ban épült csa lá di
ház sür gõ sen el adó. L.I.I.-N5. Tel.: (30) 272-8185 és
430-548.
g Zsámbokon 1483 nöl tel ken 70 nm-es pa raszt ház
kü lön ál ló ga rázzsal, asz fal tút mel lett, sür gõ sen el adó
4,5 mil lió Ft-ér t. L.I.I.-N6. Tel.: (30) 272-8185 és
430-548.

Al bér let
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 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.
g Fod rász üz let ben üz let rész ki adó koz me ti kus nak és
masszõr nek. Tel.: 422-812 vagy (60) 343-032.

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 Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés, lom -
ta la ní tás, te rí tés. Tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig (szom -
bat, va sár nap is). Tel.: 430-206.
g A Gödöllõi Kis okos ke res dol goz ni sze re tõ fi a tal agi -
lis fér fi a kat hir de tés szer ve zõi fõ ál lás ba. Tel.: 422-583
vagy (20) 9654-978, Lo var da u. 26.
g Szá mí tás tech ni ka tan fo lyam kez dõk nek má jus 22-
tõl és ha la dók nak jú ni us 13-tól. 3 hét (21 óra). Rész -
vé te li díj: 8000 Ft/fõ. Je lent ke zés: Pest Me gyei Vál lal -
ko zás fej lesz té si Ala pít vány (Gd., Tessedik S. u. 6.),
tel.: 521-110.
g Er dé lyi ki rán du lás 2000. aug. 9-tõl. 8 nap, 30 ezer
Ft/fõ. Fél pan zió. Je lent ke zés má jus 25-ig. Tel.: 420-
634, Mesterné.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665. 
g Gyer me ké re szí ve sen vi gyá zok, ha Ön nek el fog lalt -
sá ga akad. Nap köz ben 8-17 órá ig, va la mint al ka lom -
sze rû en es tén ként és hét vé gén is. Hív jon fel bi za lom -
mal. Tel.: 422-418.
g Csa lá di há zak vil lany sze re lé se, ri asz tó rend sze rek -
kel, au to ma ta ga rázs és ka pu nyi tó táv irá nyí tás sal, me -
cha ni kus be tö rés vé de lem, lap ra sze relt kony ha bú tor
össze sze re lé se, szál lí tá sa. Tel.: 422-413 vagy (20)
9921-981.
g La ká sok, iro dák, nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Tel.: (20)
3303-362.

Adás-vé tel
g Ma gán gyûj tõ ke res: ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze -
ket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-
7330, vagy (1) 409-4628.
g El adó 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 El adó 1 db, új ál la pot ban lé võ to ló ko csi, szét szed -
he tõ. Iá.: 20 ezer Ft. Tel.: 418-791.  
g Min den csü tör tö kön a he lyi pi a con élõ hal kap ha tó.
Kü lön bö zõ faj ták (ponty, ká rász, bu sa stb).
g El adó két sze mé lyes ágy ne mû tar  tó ka na pé, 1 db
gáz kály ha palackal. Tel.: 414-935.
g Go be lin ké pek el adók. Tel.: 413-914 vagy (20)
3303-362.
g Új ülõ gar ni tú ra (2+1+1) el adó. Iá.: 40 ezer Ft. Tel.:
414-080.
g El adó 1 pár pioneer hang szó ró 2 utas, 2×120 W, 4
ohm 20-2000 Hz, mû anyag memb rá nos. Ára: 10 ezer
Ft. Érd.: Gödöllõ, Pa lo ta kert 10. X/2., du. 17 óra után.

Jár mû-al kat rész
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.

g 1986-os Wart burg 353 sp., mû sza ki 2000. aug.
25-ig. ára: 60 ezer Ft. Érd.: Pa lo ta kert 10. X/2., dél -
után 17 óra után.
g Sko da 120 L el sõ tu laj do nos tól, ga rázs ban tar tott,
el adó. 1984-es, 2001. 02. 08-ig. Iá.: 150 ezer Ft. Tel.:
418-991 (H-P: 8-17-ig).
g 1985-ös év já ra tú 1.6-os ben zi nes Ford Escor t
2000. no vem be rig ér vé nyes mû sza ki val. Ár.: 400 ezer
Ft. Tel.: 417-845.
g El adó Wart burg de Lux 18 éves, 65 ezer km-rel el -
adó. Új gu mik, rá di ós mag nó meg kí mélt ál la pot ban.
Tel.: 418-830 vagy 37-361-174.
g La da 2107, 87-es év já ra tú, 2 év mû sza ki val, 81
ezer km-rel, ülés hu zat tal, vo nó ho rog gal, rá di ós mag -
nó val, má so dik tu laj do nos tól, meg kí mélt ál la pot ban
el adó. Iá.: 370 ezer Ft. Tel.: 414-455 vagy (30) 2120-
217. 
g Re na ult 19, 1.4 ccm, 80 LE Energy. Fel sze relt ség:
lég kon di ci o ná ló, ri asz tó, köz pon ti zár, elekt ro mos ab -
lak eme lõ, szí ne zett üveg, köd lám pa, szte reó rá di ós -
mag nó. Mû sza ki vizs ga: 2002-ig. Tel.: (20) 9391-968. 
g 11 éves Sko da 120 el adó ka rosszé ria hi bák kal, mo -
to ri ku san fel újít va, 180 ezer Ft-ért, va la mint épít ke zés -
bõl ma radt „Austroterm” hõ szi ge te lõ, drót ke rí tés, vas
nagy ka pu, zuhanycsaptelep, vö rös réz csa tor na. Tel.:
(20) 9139-869.

Ok ta tás
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.
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000 jú ni us 19-tõl
he ti tur nu sok ban, fél na pos, il let ve na pos szer ve zés -
ben. Tel.: 417-719, Astra-Ariadne Nyelv is ko la.
g Az Astra-Ariadne Nyelv is ko la nyá ri in ten zív tan fo lya -
ma i ra a be irat ko zás 2000 jú ni us 8-án és 9-én 16-18-
ig lesz a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban, Gödöllõn. Tel.:
417-719.

Egyéb
g Vissza vá sá rol nám ott ho nom ból má jus 8-án el tu laj -
do ní tott, óné met stí lu sú két sú lyos fa li ó rá mat. Tel.:
410-658 (8-15-ig).
g Gyer  mek sze re tõ pótnagyit ke re sek 8 éves
kisfiamnak, mi vel nincs nagy ma má ja. Köl csö nös
szim pá tia és se gít ség alap ján. Tel.: 495-962 vagy
413-422 (18 óra után).
g El ve szett! Ke res sük fe ke te-fe hér fol tos, 7 éves an gol
vizs la ku tyán kat. A meg ta lá ló nak pénz ju tal mat adunk!
Tel.: 412-156 vagy (30) 9440-345. 
g Rottweiler kis ku tyák el adók (2,5 hó na po sak, olt va).
Tel.(19 óra után): 407-067.
g Sissi ne vû ház õr zõ ku tyán kat aján dék ba ad nánk.
Tel.: 407-193.

Kö szö ne te met fe je zem ki
mind azok nak, akik fér je met,
Sza bó Já nos, nyu gal ma zott
gim ná zi u mi ta nárt utol só út já -
ra el kís ér ték. 

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

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

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

Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza, I. em., sajtóiroda, Emõkey Katalinnál.
6. A pályázat benyújtásának határideje:
2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja:
2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl minden
pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft, 3. díj: 4000 Ft
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KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!

06-30/250-36-90

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

ELADÓT keresünk!
Kínai Peking Bolt

Tel.: 06-30/232-60-37
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 1-3.

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)  felvételt
hirdet  a májusban induló Értelmi Fogyatékos

nappali intézetébe az alábbi helyekre:
1 fõ vezetõ

Képesítési feltétel: gyógypedagógus, pszicholó-
gus, szociális munkatárs, szoc. vezetõ,

pedagógus  -  mentálhigiénés képesítéssel, óvónõ
1 fõ terápiás  munkatárs

Képesítési feltétel:gyógyfoglalkoztató szak-
asszisztens, rehabilitációs tevékenységgel

foglalkozó terapeuta
1 fõ szociális gondozó

Képesítési feltétel:szoc. gondozó,  ápolói
végzettség,  ápolási asszisztens
Továbbá az Idõsek Otthonába

- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés
munkatársat,  képzési elvárás az 1/2000 (1.7)

SZCSM rendeletében foglaltak szerint
- 1 fõ gazdasági vezetõ

- Feltételek: felsõfokú mérlegképes könyvelõi
végzettség,  költségvetési intézményeknél szerzett

gyakorlat.
Részletes tájékoztatás az intézmény-

vezetõtõl kérhetõ  a 420-600 telefonszámon.

CIB

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el

weboldalunkra! 

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

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

telefonon
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A Karcag el le ni bra vú ros ered mény hí re
ter mé sze te sen a kö vet ke zõ el len fél hez, a
Po rosz ló hoz is el ju tott. Szur ko lók és fut bal -
lis ták ér dek lõd tek ar ról a mér kõ zés rõl, és
ál ta lá nos volt a vé le mény, hogy ha a GLC
azt a for má ját hoz za, ne kik esé lyük sem
lesz. A gödöllõiek több sé ge vi szont érez te,
tud ta, hogy még egy szer nem jö het ki olyan
tö ké le te sen a lé pés az együt tes nek. Rá adá -
sul a gyors szél sõ, Kál mán sé rü lé se és az
utób bi meccse ken a fel nõtt gár da alap em -
be ré vé vált Kerecsényi sár ga la pos el til tá sa
mi att, Vö rös At ti la edzõ kény te len volt is -
mét vál toz tat ni a kez dõ ti zen egyen.

For du la tos el sõ ne gyed órát pro du kál tak a
lab da rú gók. Azu tán eny he fö lény be ke rül -
tek a po rosz ló i ak, de csak lab da tar tás te kin -
te té ben, mert ka pu ra õk sem vol tak ve szé -
lye sek. A já té kot, a pon tos passzo kat te kint -
ve vi szont vá ros unk gár dá ja ve ze tett pon to -
zás sal. A fél idõ utol só per ce i ben az tán ke -
vés hi ány zott hoz zá, hogy az iga zán fon tos,
gó lok ban szá mí tott elõnyt a ven dég lá tók ra -
gad ják ma guk hoz. Elõbb Ron tó tört be a ti -
zen ha to son be lül re, ám az utol só pil la nat -
ban sze rel ték, majd Sabo csap ta be egy
ügyes csel lel a vé dõ ket, ám Ko vá cson õ
sem tu dott ki fog ni: a ka pus ujj heggyel hoz -
zá ért a lab dá hoz, mely így a ka pu fá ra csa -
pó dott. A kö vet ke zõ perc ben is mét a ro mán
kö zép pá lyás ve szé lyez te tett, ez út tal egy tá -
vo li sza bad rú gás ból, de Ko vács is mét a he -
lyén volt.

A já ték rész utol só le he tõ sé ge azon ban
egy Ber ta, Labanics, Kiss passzol ga tás ré -
vén a mi e ink elõtt adó dott, ám a csa tár egy
ki csit célt té vesz tett.

Szü net után újabb Sabo-helyzettel foly ta -
tó dott a ta lál ko zó, ám Ko vács nagy ve tõ -
dés sel ez út tal is ka pu fá ra tor náz ta a lö vést.
Nem so kat ké sett a vá lasz sem: Vízler fe jelt
le ma gá nak egy elõ re ívelt lab dát, majd for -
du lás ból alig lõtt mel lé. Nem sok kal ké -
sõbb, egy szög le tet kö ve tõ en a csa tár társ
ka pu ra irá nyí tot ta ugyan a lab dát, ám Ma gi
bra vúr ral ki ütöt te azt. Nem so ká ig sza ba -
dult fel azon ban a po rosz lói ka pu, mert még
ugya nab ból az ak ci ó ból Wendler ívelt jobb -
ról, mér ta ni pon tos ság gal az ötö sön he lyez -
ke dõ Kiss Zol tán fe jé re, a tá ma dó pe dig
meg sze rez te a ve ze tést csa pa tá nak. Sem õ,
sem név ro ko na, a já ték ve ze tõ nem vált a
ha zai né zõk ked ven cé vé.

Ezt kö ve tõ en kis sé be szo rult a GLC, és
Fatul fel sõ sa rok ba tar tó lö vé sé nél Ko vács
bra vúr já ra is szük ség volt, hogy ne szü les -
sen meg az egyen lí tõ gól. Az utol só per cek -
re az tán ki sza ba dult a szo rí tás ból vá ros unk
gár dá ja, és ek kor gyors el len ak ci ó kat ve zet -
tek Vízlerék. Már min den ki az órá ját néz te,
mi kor a ven dég lá tók ju tot tak sza bad rú gás -
hoz a ka pu tól 25 mé ter re. A cse re ként be állt
Krasznai egy bõl ka pu ra tet te a lab dát, mely
meg pat tant és azu tán a há ló ban fe jez te be
út ját. Szo mo rú és ti pi kus ka pus sors ju tott
osz tály ré szül Ko vács nak: a mér kõ zé sen vé -
gig meg bíz ha tó an, he lyen ként bra vú ro san
vé dett, ám sen ki nek sem ez fog eszé be jut ni
er rõl a ta lál ko zó ról, ha nem az a bi zony ta -
lan sá ga, mely két pont já ba ke rült csa pa tá -
nak. Az utol só pil la nat ban el sza lasz tott
gyõ ze lem mi att kis sé csa ló dot tak vol tak a
gödöllõi já té ko sok és szur ko lók, de a fut -
bal lis ták jó tel je sít mé nyé nek meg íté lé sét ez
a tény nem vál toz tat ta meg.

Mi u tán a ve tély tár sak kö zül a He ves ve -
re sé get szen ve dett Gyön gyö sön, a
Tápiószentmárton vi szont gyõ zött, utób bi
gár da jobb gól kü lönb sé gé vel (60:30) meg -
elõz te a GLC-t (40:23). Ér de kes ség, hogy
eb ben a for du ló ban az em lí tett csa pa tok ép -
pen egy más el len mér kõz nek, míg
Krónerék a 12. he lyen ál ló Pász tót lát ják
ven dé gül a Táncsics Mi hály úton.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: má jus 14. va sár -
nap. 14 óra: if jú sá gi, 16 óra: fel nõtt
Gödöllõi LC – Pász tó.

Tóth Már ta

Lab da rú gás

Versenyben az ezüstért

Po rosz ló, 200 né zõ; V: Kiss (Paróczai,
Asz ta los)
GLC: Ko vács R. – So mo gyi, Wendler,
Stolcz – Ber  ta,  Labanics, Króner,
Nádasdy (Föld vá ri, a szü net ben), Var ga –
Kiss Z. (Bar na, 78 p), Vízler. Edzõ: Vö rös
Ist ván At ti la. Gól szer zõ: Kiss Z. (55. p.)

If jú sá gi mér kõ zé sen
Po rosz lói SE – Gödöllõi LC 1:13 (0:6)
GLC: Lo vas – Pin tér T, Cser nyák, Pé ter
G. – Gémesi, Ök rös, Hovodzák, Morár,
Pin tér K – Turai (Ol dal, a szü net ben),
Csom bor. Edzõ: Ivanovics Kár oly. Gól -
szer zõk: Morár (5), Csom bor (3), Ol dal
(2), Pé ter G., Lo vas, Pin tér T. Jó: MGorár,
Csom bor, Cser nyák, Ol dal.

Poroszlói SE – Gödöllõi LC 1:1 (0:0)

Bár a FOVA FC a ta vasz fo lya mán el -
ma radt õszi tel je sít mé nyé tõl, így is az
él cso port ba tar to zik a félidény ered -
mé nyei alap ján, össze tett ben pe dig õr -
zi el sõ he lyét a baj nok ság ban. Nem
túl zás te hát azt ál lí ta ni, hogy a kö zép -
me zõny al só ré szé hez tar to zó Trident
FC az esély te le nek nyu gal má val ké -
szül he tett ket te jük össze csa pá sá ra.

An nál is in kább, mert több já té ko -
su kat nél kü löz ni vol tak kény te le nek a
gödöllõiek. Az egyet len té nye zõ, ami
mel let tük szólt, a szur ko lók tá mo ga tá -
sa le he tett.

Az el sõ fél idõ ben hosszú ide ig csak
hely ze te ket lát ha tott a szép szá mú né -
zõ kö zön ség mind két  ol  da lon.  De
Palocsay ez út tal is bra vú rok egész so -
rát mu tat ta be és ez zel tar tot ta csa pa -
tát. Sõt az utol só perc ben Morvay át -
adá sá ból Sztriskó meg sze rez te a ve ze -
tést.

A szü net a ven dé gek nek tett jót, hi -
szen az új ra kez dés után 2 perc 17 má -
sod perc cel már 3:1 volt a ja vuk ra. A
ha zai  gól  szer  zõ passzá ból  az  tán
Sztriskó szé pí tett a 10. perc ben, majd
há rom mi nu tum múl tán Csiszér ál lí -
tot ta be a vég ered ményt az iz gal mas,
szín vo na las ta lál ko zón.

A Trident FC a mér kõ zé sen pá lyá ra
lé põ fut bal lis tái min den di csé re tet
meg ér de mel nek nem csak az el  ért
ered mény, de fe gyel me zett já té kuk
okán is.

Má jus 15-én, hét fõn bi zo nyít hat ják
Sztriskóék, hogy ha úgy ala kul, az
esé lyes ség ter hé vel is meg tud nak bir -
kóz ni. Ek kor ugya nis a ki esés el len
küz dõ Limpit lát ják ven dé gül es te hét
órá tól az egye te mi sport csar nok ban.

Martha

Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 300 né -
zõ
Trident FC: Palocsay – Morvay, Csiszér,
Sztriskó, Tóth L. 
Cse rék: Nagy L., Szüllõ, Ná dor, Szûcs.
Edzõ: Gacsályi At ti la 
Gól szer zõ: Sztriskó (19. p.), Tóth L. (30.
p.), Csiszér (33. p.)

Trident FC – FOVA FC 3:3 (1:0)

Teremlabdarúgás

Döntetlent ért
a fegyelmezett játék
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A ne gye dik kor cso por tos ké zi lab da di -
ák olim pia me gyei dön tõ jét Monoron ren -
dez ték meg. Far kas Ba lázs csa pa ta gyõ -
zel mi eséllyel in dult a leg jobb négy kö -
zött. A Tö rök Ig nác Gim ná zi um együt te -
se meg fe lelt az elõ ze tes vá ra ko zás nak
és re mek já ték kal, nagy fö lénnyel nyer te
el a baj no ki cí met.

A sem le ges pá lyán le zaj lott me gye dön tõ el -
sõ mér kõ zé sén a Pilisvörösvár és a Ceg léd
csa pott össze. A vörösváriak vé gig ve zet tek,
egy pil la na tig sem volt két sé ges a gyõ zel -
mük. A 25:16-os ta lál ko zó má so dik fél ide -
jé ben már tar ta lé kol tak a dön tõ re.

Kö vet ke zett a Tö rök Ig nác Gim ná zi um –
Százhalombatta mér kõ zés. Szik rá zó an ke -
mény, idõn ként szín vo na las össze csa pást
ho zott az el sõ fél idõ. A gödöllõi csa pat
5+1-es vé de ke zés sel kez dett. Ez zel si ke rült
meg za var ni az el len fél fal elõt ti já té kát. A
battaiak cse ré be tá ma dás ban le vet ték Ka -
szát, ami mi att Far kas Ba lázs nak ki csit át
kel lett szer vez nie a csa pat fel ál lá sát. A for -
du lás után a gödöllõi fi úk áll va hagy ták el -
len fe lü ket. Úgy lõt tek hat gólt, hogy köz ben
– ki vá ló vé de ke zé sük nek kö szön he tõ en –

ti zen öt per cig egyet sem kap tak. Ez ter mé -
sze te sen el dön töt te a mér kõ zést. A cse rék is
le he tõ sé get kap tak tu dá suk be mu ta tá sá ra,
ami nagy sze rû en si ke rült, hi szen to vább nö -
vel ték az elõnyt. A 23:11-es gyõ ze lem tel je -
sen meg ér de melt volt.

A har ma dik he lyért ví vott mér kõ zé sen az
egy re job ban fá ra dó Százhalombatta nem
tud ta meg aka dá lyoz ni a ceg lé di szak kö zép -
is ko la csa pa tá nak gyõ zel mét (21:15).

A dön tõ ben a Tö rök Ig nác Gim ná zi um
és a pilisvörösvári Muttyánszky Szak kö -
zép is ko la csa pa tai mér kõz tek az arany -
érem ért és a to vább ju tá sért. Far kas Ba lázs
sze rint a meccs már a ti ze dik perc ben el -
dõlt. A két leg jobb vörösvári já té kost Ka sza
és Polgárdi le vet te a pá lyá ról, ami hez a töb -
bi ek re mek vé de ke zé se is kel lett. A gödöllõi
csa pat egy más után lop ta el a lab dá kat és
gyors le ro ha ná sok kal elõbb négy, majd hat
gó los elõnyt szer zett. Az el len fél vég képp
meg ad ta ma gát, ami kor Bartik a ka pu ból
két szer át dob ta a pá lyát és gólt szer zett. A
13:5-ös fél idõ je lez te, hogy nem lesz ne héz
a foly ta tás.

A pilisvörösvári csa pa ton lát szott a tel jes
be le tö rõ dés. Vé de ke zé sük rõl min dent el -

mond, hogy a Tö rök csa pa ta kí nai fi gu rák -
ból is be ta lált. Va ló já ban ak kor dob tak gólt,
ami kor akar tak. Az el len fél edzõ je ma gá ba
ros kad va szem lél te a tel jes csõ döt. A két já -
ték ve ze tõ 23:13-as ál lás nál ko moly ta lan já -
ték mi att le fúj ta a me gye dön tõt; ez zel meg -
kí mél ve a vörösváriakat újabb nyolc-tíz
gól tól. 

A Pest me gyei di ák olim pia dön tõ jé nek
vég ered mé nye: 1. Gödöllõ, Tö rök Ig nác
Gim ná zi um; 2. Pilisvörösvár, Muttyánszky
J. Szak kö zép is ko la; 3. Ceg léd, Bem J.
Szak kö zép is ko la; 4. Százhalombatta, Arany
J. Gim ná zi um. A gyõz tes csa pat tag jai:
Bartik Ta más, Göblös Zol tán, Ka sza Dé nes,
La ka tos Zsom bor, Nagy And rás, Polgárdi
Ger gõ, Sipos And rás, Tóth Kor nél, Tóth
Vik tor, Vaigel Csa ba; edzõ és test ne ve lõ:
Far kas Ba lázs.

A me gye baj nok ként to vább ju tó csa pat
részt ve het az or szá gos elõ dön tõ ben, ami -
nek egyik hely szí ne elõ re lát ha tó lag Gödöllõ
lesz. A má jus vé gi, jú ni us ele ji mér kõ zé sek -
re ala po san fel kell ké szül ni, mert va ló szí -
nû, hogy lé nye ge sen ne he zebb mér kõ zé sek
vár nak majd Far kas Ba lázs fi a i ra.

-esz-

A kör ze ti há rom- és négytusa ver se -
nyek nagy küz del met hoz tak a múlt
hé ten. 

A lá nyok há rom tu sa ver se nyét Ritecz
Lil la (Er kel) nyer te 305 pont tal, má so dik
Ki rály Pál ma (Ha jós) 274 pont, har ma dik
Pus kás Ilo na (Ha jós) 264 pont. A csa pat
ver seny ben az Er kel vég zett az élen 1211
pont tal, 2. Ha jós 1187, 3. Kistarcsa Köl -
csey 968, 4. Pe tõ fi 853, 5. Damjanich
676, 6. Szent Im re 495. A négytusa ver -
seny ben Dús Jetta (Pre mont rei) 528
pont tal bi zo nyult a leg jobb nak. Azo nos
pont szám mal má so dik Vá gó Mó ni ka
(Tö rök), bronz ér mes Er dé lyi Zsó fia (Er -
kel) 483 pont tal. A csa pat ver senyt az Er -
kel nyer te (2240 pont) a Ha jós (2138)
elõtt. A har ma dik Pe tõ fi (1959) és a 4.
Pre mont rei (1958) kö zött mind össze egy

pont dön tött a bronz érem sor sá ról. 5.
Köl csey 1874, 6. Szent Im re 1641, 7.
Damjanich 1518.

A fi úk há rom tu sa ver se nyét Szeleczki
Alex (Ha jós) nyer te 370 pont tal. Má so dik
Szé kely Csa ba 283, har ma dik Bátori Ba lázs
276 szin tén a Ha jós is ko la ver seny zõi. A
csa pat ver seny ben a Ha jós (1410 pont) biz -
tos gyõ zel met ara tott, 2. Er kel 1119, 3. Pe -
tõ fi 992, 4. Szent Im re 905, 5. Damjanich
880, 6. Köl csey 867. A négy tu sás fi úk kö -
zött Var ga Já nos (Pre mont rei 516) sze rez te
a leg több pon tot. Má so dik Zabodál Iván
(Köl csey) 473, har ma dik Vígh Csa ba (Köl -
csey) 472 pont tal. A csa pa tok ver se nyét a
Ha jós nyer te 2110 pont tal, 2. Er kel 2092, 3.
Köl csey 2053, 4. Pe tõ fi 1998, 5. Tö rök
1648, 6. Damjanich 1556, 7. Pre mont rei
1049 (há rom ver seny zõ vel).

-sz-

Kézilabda

Me gye baj nok a Tö rök fiúcsa pa ta

Diákolimpia

Elsõ körben az Erkel és a Hajós…Gödöllõ K-100 Or -
szá gos ke rék pá ros
tel je sít mény tú ra
2000. má jus 21-
én. A tú ra út vo na -

la: Gödöllõ, Veres -
egyház, Vácrátót,

Váckisújfalu, Galgamácsa, Iklad,
Domony, Bag, Tura, Zsámbok, Dány,
Isaszeg, Gödöllõ. Hossza: 95 km, szint -
emel ke dé se: 600 m, szint ide je: 8 óra (a
14 év alat ti ak és a 40 év fe let ti ek 1 óra
szint idõ ked vez ményt kér het nek.) Költ sé -
ge: 300 Ft. A rajt és a cél he lye: Gödöllõ
Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.) A rajt ide je:
8-9 óra kö zött. A részt ve võk fris sí tõt, ha -
rap ni va lót, cso ko lá dét, a szint idõn be lül
tel je sí tõk ki tû zõt és em lék la pot kap nak.
Ér dek lõd ni le het: Hardi Lász ló, tel.: 410-
376.
Min den kit sze re tet tel vár „Margita 344,2”
Tu risz ti kai és Sport Egye sü let g

MARGITA 344,2
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Május 11-17, 1730, 2000

Amerikai szépség (5 Oscart nyert!)
Fsz.: Kevin Spacey (11-én csak 1745-kor!)

Május 11., 2000

A Magyar Filmszemle
díjnyertes játékfilmje

Május 13., 1530

Hugó, a víziló
Am.-magyar rajzfilm

Május 14, 1530

Mátrix
Amerikai fantasztikus film

M Û S O R
MOZI

Az el múlt év ben a nõi röp lab da csa pat
a har ma dik he lyet sze rez te meg az el -
sõ osz tály ban. Az idei sze zon lé nye -
ge sen job ban si ke rült ne kik. Egy részt
meg nyer ték az NB I-es alap sza kaszt,
más részt a ku pá ban be ke rül tek a leg -
jobb nyolc kö zé, ahol az or szág leg -
jobb csa pa tá tól szen ved tek ve re sé -
get. A baj nok ság ban a nyolc kö zött is -
mét ki fog ták a Nyír egy há za csa pa tát,
így nem volt esé lyük a leg jobb négy
kö zé ke rü lés re. 

Az ötö dik he lyért ví vott mér kõ zé se ken
ke mény csa tá ban ma rad tak alul az An -

gyal föld együt te sé vel szem ben. Nagy
kár, mert re á lis esé lyük volt a gyõ ze -
lem re. A he te dik he lyért a Ka pos vár el -
len le he tett vol na még ja ví ta ni. A le ját -
szott  há rom mér kõ zé sen azon ban
mind ig a ha zai csa pat gyõ zött. Saj nos
ezek kö zül ket tõt Ka pos vá ron ját szot -
tak, így az Architekton Gödöllõi Röp -
lab da Club vég ered mény ben a ma gyar
baj nok ság nyol ca dik he lyét sze rez te
meg, ami el is me rés re mél tó tel je sít -
mény.

A kö vet ke zõ évi baj nok ság ban az
együt tes az ext ra-li gá ban in dul hat. Ez
már iga zán ko moly meg mé ret te tés lesz a

csa pat nak. Jö võ re az or szág leg jobb csa -
pa ta i val ját szik az AGRC, ezért vár ha tó -
an ke mény mun ka vár a lá nyok ra, hi szen
nem lesz könnyû fel ven ni a ver senyt a
leg job bak kal. 

Az Architekton GRC Ba rá ti Kö re
má jus 14-én, va sár nap 9 órá tól ren de zi
meg az el sõ al ka lom mal ki írt Ádám
Lász ló Em lék tor nát. A vil lám tor nát az
egye sü let, a né hány év vel ez elõtt tra gi -
kus hir te len ség gel el hunyt ve ze tõ sé gi
tag em lé ké nek szen te lik. A há zi gaz dák
mel lett két to váb bi ext ra li gás csa pat –
az An gyal föld és a Va sas – ját szik kör -
mér kõ zést a Tö rök Ig nác Gim ná zi um
tor na ter mé ben.

A szur ko lók vár ha tó an is mét szín vo -
na las  össze csa pá so kat  lát  hat  nak
Gödöllõn.

-ta más-

Röplabda

Nyolcadik helyen az AGRC

Kerékpár
Elmúlt  het i  lapszámunkban a
„Másodszor is nyer tek a margitások”
címû írásunk szerzõje tévesen közölte a
gödöllõi Györe Domonkos helyezését.
Az ifjúsági versenyzõ kategóriájában
nem a második, hanem az elsõ helyen
végzett. g

At lé ti ka
Vá rosi At lé ti kai Baj nok sá got ren dez nek a
hét vé gén az egye tem at lé ti kai pá lyá ján. A
gyer mek kor cso por  tos ver seny zõk tõl
kezd ve a fel nõt te kig min den ki rajt hoz áll
ezen a vi a da lon. A baj nok ság má jus 14-
én 9 óra kor kez dõ dik. g

Úszásoktatás
a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában, 2000. június  19–július 7.
naponta 8–10 óra között speciális úszá-
soktatást 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 g

Labdarúgás:
Má jus 14. va sár nap, GLC-spor ttelep
(Táncsics Mihály u.) 14 óra: if jú sá gi, 16 óra:
fel nõtt Gödöllõi LC – Pász tó. g

Teremlabdarúgás
Má jus 15., hét fõ, 19 óra, Egyetemi
Spor tcsarnok:  Trident FC – Limpi g

HÍREK
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zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatrazálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra

Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay étkészletek, figurákArany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák
és mûszaki cikkek árusítása 10 % kedvezménnyel.és mûszaki cikkek árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–PP. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611T
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Nagykõrösön ren dez ték meg a 4. Pest
Me gyei Ut cai Ko sár lab da Baj nok ság má -
so dik for du ló ját a Mo zi Gló busz Ku pá ért.
A De ák té ren fel ál lí tott pa lán ko kon 45
csa pat lé pett pá lyá ra a mi nél jobb he lye -
zé se kért. A gödöllõi csa pa tok kö zül a lá -
nyok két el sõ és egy har ma dik, a fi úk két
má so dik he lyet sze rez tek.

Fér fi egyes ben is mét a monori Sír ásók
nyer tek (már 10 pont juk van), a gödöllõi
Worms (2 pont) az ötö dik he lyen fe jez te be
a ver senyt. Fér fi ket tes kor osz tály ban 12
csa pat ví vott nagy csa tát a dön tõ be ke rü lé -
sért. A gödi X-ray meg is mé tel te vá ci si ke rét
és 10 pont tal ve ze ti a cso por tot. A há rom
gödöllõi együt tes kö zül a most a Vac kor és
a töb bi ek (5 pont) sze re pelt a leg job ban és

ezüst érem mel tér he tett ha za. Az Izom vic -
ces fa ter ja (4 pont) ne vû ala ku lat ez út tal a
ne gye dik he lyet sze rez te meg, a Szûz ol tók
(2 pont) a 9. he lyért egy pon tot ka pott.

A fér fi hár mas kor cso port ban ha zai gyõ -
ze lem szü le tett. A nagykõrösi All Star (6
pont) nyert a monori Ko sár fo nók (6 pont)
és a tápiószöllõsi Száj ko sa ras Csi gák (4
pont) elõtt. A fér fi né gyes ben öt új csa pat is
pá lyá ra lé pett. A Du na ke szi rõl ér ke zett
Nem pis kó ták (10 pont) szin tén meg is mé -
tel ték vá ci gyõ zel mü ket. Má so dik lett a bat-
tai Kefír (6 pont), har ma dik a ceg lé di Nylon
Kar csi (2 pont). A gödöllõi Sztár Ács és a
Ki-verlek két for du ló után egya ránt 2-2
pont tal áll. A fér fi ötös ben a nagykõrösi
Filtermat (10 pont) a dön tõ ben a gödöllõi
Gold Boys (6 pont) el len gyõ zött.

A nõi kor cso port ok kö zül az egyes ben a
gödöllõi Old Girls (8 pont) nyert. A ket tes -
ben most há rom gödöllõi csa pat lé pett pá -
lyá ra. A Hoffnunglos (7 pont) arany-, a Má -
so dik rész (3 pont) bronz ér met szer zett, míg
a Gyo mor görcs (4 pont) a ne gye dik he lyen
zár ta a ver senyt. A hár mas kor osz tály ban a
monori Gye re be bu tik (5 pont) nyert az
albertirsai Bo szor ká nyok (3 pont) el len. 

A ve gyes ka te gó ri á ban a nagytarcsai
Remix (10 pont) szin tén dup lá zott és biz to -
san ve zet a töb bi csa pat elõtt. Má so dik a vá -
ci Po zi tív hoz zá ál lás (6 pont), har ma dik a
kõrösi Baby Boy (2 pont). A gödöllõi
Forever Young ez út tal is egy pon tot gyûj tött
be, így két pont já val a 3-5. he lyen áll. 

A kö vet ke zõ ket tõs for du lót Gödöllõ
(má jus 27. szom bat 9 óra) és Monor (má jus
28. va sár nap 9 óra) ren de zi. Az új csa pa tok -
nak má jus 26-án 14 órá ig le het ne vez ni a
Vá ros há zán a 224-es iro dá ban (tel.: 420-
411/140 m.).

-esztí-

Áp ri lis 16-án ser dü lõ, Di ák A,B, C le -
ány MKK ke rült meg ren de zés re Mis -
kol con, ahol csa pa tun kat 3 fõ kép vi -
sel te. Ered mé nyek: ser dü lõ 48 kg:
Ra pavi Anett I. hely. Di ák A, 35 kg:
Tóth Ma ri an na II. hely (Gödöllõ); di ák
B, 44 kg Semeráth Zsó fia III. hely
(Gödöllõ).

A hús vé ti ün ne pek alatt Fran ci a or szág -
ban járt négy spor to lónk, akik a Deb re -
ce ni Sport is ko la csa pa tá val együtt utaz -
tak ki, ahol lu xus kö rül mé nye ket biz to -
sí tot tak szá muk ra a ven dég lá tók és az
uta zás is ké nyel mes volt. Ha za fe lé Ola -
szor szág ban a Gar da tó nál is meg áll tak
él vez ni a táj szép sé gét Ered mé nyek: 36
kg: Vér Gá bor I. hely; 42 kg: Pálinkó
Ger gely I. hely; 39 kg: Vér And rás III.
hely; +45 kg Ti ha nyi Ba lázs III. hely

Áp ri lis 29-én If jú sá gi MKK volt a Bp.
Hon véd ban, ahol a két ifi ver seny zõn -
kön kí vül el in dult Rapavi Anett ser dü lõ
ver seny zõnk is, aki rend kí vü li tel je sít -
ményt nyúj tott. Csak volt csa pat tár sa a
je len leg ifi vá lo ga tott Baczkó tud ta õt
meg ál lí ta ni a szép, lát vá nyos judót be -
mu ta tó gyõ zel mek so rá ban. Saj nos pont
a dön tõ be ju tás nál ke rül tek össze, így
Anett a har ma dik he lyért küzd he tett,
ahol foly tat va jó sze rep lé sét ippon ér té -
kû gyõ zel met ara tott a szajoliak ifi vá lo -
ga tott ja el len. Ko vács Er nõ ezen a ver se -
nyen az V. he lyen vég zett, nagy küz de -
lem ben ma radt alul a har ma dik he lyért
va ló csa tá zás ban.

Áp ri lis 30-án Deb re cen ben Di ák A,
B, C kor osz tá lyú ver seny zõ ink Re gi o ná -
lis Di ák olim pi án vet tek rész Ered mé -
nyek : Di ák C 30 kg: Bagi Le ven te I.

hely (Gödöllõ Pe tõ fi is ko la); Auer Dá ni -
el 11, hely (Kistarcsa, Köl csey is ko la);.
Szer da he lyi So ma V hely. 33 kg: Tö rök
Dá ni el 1. hely; Ju hász Richard III. hely.
39 kg: Bellus Zsolt I.  hely. 42 kg:
Pálinkó Ger gely I. hely

Di ák B, 29 kg: Tóth And rás III. hely.
38 kg: Ja kab György I. hely (Gödöllõ
Pe tõ fi). 45 kg: Simó An dor III. hely
(Gödöllõ Tö rök Ig nác). 49 kg: Semeráfh
Zsó fia 1. hely (Gödöllõ Pe tõ fi). +54 kg:
Pa lo tai Zsolt IV, hely. Di ák A - 34 kg:
Semeráth Osz kár V, hely. 38 kg: Ko vács
Ádám I. hely Kistarcsa, Köl csey). - 41
kg: Tö rök At ti la I. hely; Melegh Dá vid
II, hely;

Gugán Pé ter V. hely (Gödöllõ Pe tõ fi).
45 kg: Zabodál Iván II. hely (Kistarcsa
Köl csey). 35 kg: Tóth Ma ri an na II. hely
(Gödöllõ Pe tõ fi). 49 kg: Ti ha nyi Ber na -
dett I. hely (Kerepesi Ált. lsk.)

Gra tu lá lunk va la mennyi ver seny zõnk -
nek az el ért ered mé nyek hez, és to vább ra
is bí zunk a lel kes, jó edzés mun kát vég -
zõk si ke re i ben. g

Streetball

Öt csapatunk a dobogón

Cselgáncs: Kistarcsa 2000 SE

Az elmúlt hónap eredményei
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon, má -
jus 16-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 16. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„És meg ér zik a fényt a gyö ke rek, 
és szél tá mad és föl zeng a vi lág.”

A Gödöllõ Vá ros áért Ala pít vány aján dé kát
nyer  ték: Föld vá ri Sán dor, 2119 Pécel,
Ráday tér 4/c., Szen ti Sándorné, Ka zin czy
krt. 13., Abadi Attiéáné, 1204 Bu da pest,
Eperjes u. 54., Tóth Gáborné, Jó zsef At ti la
u. 30.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Szom bat Haj nal ka, Szt. Já nos u.
32., Pál Il di kó, Ve res Pé ter u. 35. g
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