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Fotó:Balázs Gusztáv

Segélykoncert
Pén te ken a gödöllõi mû ve lõ dé si köz pontban került sor annak az egész országot átfogó jótékonysági gálamûsorsorozatnak az elsõ elõadására, amit az
árvíz- és belvízkárosultak megsegítésére
szer ve zett a Ma gyar Pol gár mes te rek
Egyesülete és a Nemzeti Konzervatív Fórum. Gémesi György a megjelenteket köszönt ve ar ról szá molt be, hogy a
Gödöllõrõl induló kezdeményezés máris
számos településen talált visszhangra;
minden megyében lesz legalább egy elõadás.
(2. oldal)

Testületi ülés
Rendeletet alkotott a képviselõ-testület az
érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére, 60 százalékos önkormányzati részvállalással megvalósuló út- járda és csapadékvíz-elvezetés építések szervezésérõl és
finanszírozásáról. A város polgárai igénylik, hogy saját pénzük felajánlásával és önkormányzati részvállalással legyen lehetõség Gödöllõn út-, járda, és csapadékvíz-elvezetés építésére. E beruházások összetettsége azonban a tervezéstõl a kivitelezésig igényli az érintett ingatlantulajdonosok
összefogását, és ennek a jogi szabályozása is szükséges.
(4. oldal)

Ballagás
„Egy Gerbert nevû francia tudós-szerzetes
kedvét lelte a különbözõ fizikai kísérletekben, de legnagyobb alkotása mégis az volt,
hogy a római számok helyett õ alkalmazta
elõször Európában az arab számokat – így
a számolást hihetetlenül felgyorsította. Nos
ez a szerzetes 999-ben II. Szilveszter néven
pápa lett. Õ volt az, aki szorgalmazta, hogy
István kapja meg a nyugati, keresztény és
civilizált világhoz való tartozás jelképét: a
koronát. Ez a történelmi esemény arra tanít
minket, hogy az iskola ne csak a tudomány,
a száraz ismeretanyag átadását szolgálja,
ha nem le gyen egy ben for má ló ja is az
(14. oldal)
egyénnek.
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Pázmány Péter dunaszerdahelyi polgármester és Gémesi György

Maczkó Mária

A Gödöllõi Fiatal Mûvészek

Pintea János

Koncert az árvízkárosultakért
Egy országos sorozat kezdete
énteken a gödöllõi mûvelõdési központban került sor annak az egész országot átfogó jótékonysági gálamûsor-sorozatnak az elsõ elõadására, amit az árvíz- és belvízkárosultak megsegítésére szervezett a Magyar Polgármesterek Egyesülete
és a Nemzeti Konzervatív Fórum. A program fõvédnökei Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ és Koppánné dr.
Kertész Margit országgyûlési képviselõ vol-

P

tak, a mûsorban fellépõ mûvészek tiszteletdíjukat ajánlották fel. Az elsõ elõadást a
gödöllõiek számára hirdették meg, az ezt követõ másodikra megyénk polgármestereit és
vállalkozóit várták a szervezõk.
Gémesi György a megjelenteket köszöntve arról számolt be, hogy a Gödöllõrõl
induló kezdeményezés máris számos településen talált visszhangra; minden megyében lesz legalább egy elõadás. Az események a mindennapok szintjén történõ összefogást példázzák: városunkban Remsey

András tíz képet ajánlott fel Varga János, a
Gödöllõi Galéria tulajdonosa közremûködésével. Az ügy érdekében sokan megmozdultak; megvették a jegyet, illetve eljuttatták adományukat azok is, akik nem tudtak
eljönni a rendezvényre.
Az est egyik díszvendége Szabó Péter,
Tiszadob polgármestere volt: többek között
az ottani gáton is dolgoztak gödöllõi önkéntesek. A másik díszvendég, Pázmány
Péter, Dunaszerdahely polgármestere a közönséghez szólva elmondta, hogy Szlová-
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MEGKÉRDEZTÜK

Ön miért segít?
Varga János

Fontos, hogy sok ember
érezze át annak a súlyát,
hogy segíteni kell. Egyik
módja, hogy el jönnek
egy ilyen mûsorra, vagy
megvásárolnak egy erre
a célra felajánlott képet.
Remsey András

Úgy gondoltam, a belépõ megvásárlásánál többet is tudok segíteni. Ha
már a gáton nem lehettem ott, a képekkel vállalok részt az erõfeszítésekbõl.

Bõzsöny Ferenc és a diákok

Szatmáry Béláné

Elsírom magam rögtön.
Addig, amíg nekünk jó
dolgunk van, semmi
gondunk-bajunk, a Tisza
mentén szenvednek az
emberek. Azért jöttünk,
hogy rajtuk segítsünk.
Katonáné
Kármán Katalin

A mi családunk már
adakozott. A mûsorra a
szervezõk és a mûvészek iránti tiszteletbõl és
hálából jöttem el, mivel
õk ezzel segítenek.
Pásztor Ferencné
Két elõadás között

kiában mintegy hatszáz településen alkot
többséget a magyarság. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete megtartó kapcsolatokat jelent a magyarság szétszakítottsága
ellenében. Dunaszerdahelyrõl is dolgoztak
önkéntesek a tiszai árvíznél, a felvidéki
magyarlakta településeken is szerveznek
jótékonysági mûsorokat, gyûjtést az árvízkárosultak javára. Egy mátyusföldi, háromezer-nyolcszáz lelkes község máris egymillió forintot juttatott el a bajbajutottaknak.
Az est házigazdája Bõzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott fõbemondója volt.
A számos mûfajt felvonultató, színvonalas
mûsorról vendég és helyi mûvészek gondos-

kodtak. Fellépett Pécsi Ildikó, Németh Kristóf, Géczi Erika, Madarászi László, Pánker
László, Prém Katalin, Rehorovszky Gábor,
Pintea János, aki tizenegy évesen a Károli
Gáspár kántorképzõ hallgatója, a Gödöllõi
Fiatal Mûvészek Egyesületének tagjai, Láng
Gabriella és Törpényi Sándor zongoramûvészek, a Gödöllõ Táncegyüttes szólótáncosai a
Fix Stimm Zenekar kíséretével és Maczkó
Mária népdalénekes. Arany János egyik versét Gémesi György szavalta, aki már nem
elõször mutatkozott be elõadóként. Rajta kívül népes családjának tagjai is felléptek, az
árvízkárosultakon segítendõ.
B. G.– R. G.
Fotó: Magyar Bertalan

A mai világban fon to sabb, mint valaha, hogy
érezzük az összetartozást, és segítsünk egymáson a szükséghelyzetben. Örülök ennek az
összefogásnak.
Ádám Pál

Szeretnék azoknak segíteni, akiket ilyen nagy
kár ért. Ha ilyen csekély
mértékben is, de sokan
járulnak hozzá a felajánlásokhoz, akkor az
nagy erõt jelenthet.
Kép: M. B.
Szöveg: R. G.
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HÍREK

Út- és járdaépítés a lakosság bevonásával

Építési telkek

Összedobják a pénzt

Városunkban alig találni, hatmillió forintos
ár alatt pedig nincs is az összes közmûvel rendelkezõ építési telek. Jó befektetésnek ígérkezik tehát az, hogy az önkormányzat november 15-ig elõközmûvesíti
Máriabesnyõn az Õz utca menti 81 ingatlanát. A képviselõk egyhangúlag egyetértettek a beruházás megindításával és jóváhagyták a beszer zési célokmányt. g

Közalapítványi beszámolók
A múlt évben 136 gödöllõi család fordult támaszért a Segítség Közalapítványhoz. Ebbõl 116 rezsihátralékos pályázat volt, a többi egyéb kérelem. A pályázaton 106 igénylõ
kapott támogatást. A közalapítvány tavalyi
egymillió 610 ezer forintos bevétele a baptista egyház 17 ezer forintos adományából
,a Digitel 2002 530 ezer forintos támogatásából, a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásaiból (561 ezer forint) és az
503 ezer forintos kamatbevételbõl tevõdött
össze. Segélyre és közmûhátralék kifizetésére kétmillió forintot költöttek. A Gödöllõi
Új Mûvészet Közalapítvány tavaly az önkormányzattól egymillió, a kulturális minisztériumtól 734 ezer forintos támogatás kapott,
összesen 3,2 millió forint bevételre tett
szert. Kiadása 2,627 millió forint volt. 1998
júliusától közremûködésével két reprezentatív nagykiállítás és hat kamara-kiállítás valósult meg a Körösfõi utcai alkotóházban. g

Rendeletet alkotott a képviselõ-testület az érintett ingatlantulajdonosok
kez de mé nye zé sé re, 60 szá za lé kos
önkormányzati részvállalással megvalósuló út- járda és csapadékvíz-elvezetés építések szervezésérõl és finanszírozásáról.

A város polgárai igénylik, hogy saját pénzük felajánlásával és önkormányzati részvállalással legyen lehetõség Gödöllõn út-,
járda, és csapadékvíz-elvezetés építésére.
E beruházások összetettsége azonban a
tervezéstõl a kivitelezésig igényli az érintett ingatlantulajdonosok összefogását, és
ennek a jogi szabályozása is szükséges.
Mivel a 114 kilométer hosszú belterületi úthálózatból csak 50 kilométer szilárd
burkolatú, az ésszerûség azt diktálja, hogy
elsõsorban a belterületi úthálózat épüljön
ki és azon belül is a lakóövezeti utcák,
járdák, csapadékvíz-elvezetések. A belterületen elhelyezkedõ üdülõövezet utcái
nem tartoznak a rendelet hatálya alá.
Gazdaságossági szempontok miatt önkormányzati hozzájárulás útépítésre csak
azokban az utcákban adható, melyekben
már megépültek a szükséges közmûvek
(víz, gáz, villany, szennyvízcsatorna, telefon). A rendelet értelmében az építõ
közösség belügye, hogy hogyan osztja
fel az épí té si költ ség rá esõ ré szét.

Amennyiben a közös fejlesztésnek nincs
akadálya, de nincsenek kivitelezésre alkalmas tervek, azok elkészíttetése a szervezõdõ építõközösség feladata.
A következõ esztendei városi költségvetési javaslat összeállításánál figyelembe vehetõ pályázatok beadási határideje
minden évben augusztus 30. Ezt követõen hat hét alatt elõzetes ajánlatok kérhetõk be a vállalkozóktól. Az ajánlatok ismeretében október 15-ig kell tájékoztatni
az épí tõ kö zös sé ge ket a vár ha tó brut tó
költségekrõl, ami alapján azoknak október 30-ig nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e a rájuk esõ költséget.
Az érvényes pályázatokat a városfejlesztési, környezetvédelmi és földmûvelésügyi bizottság november 30-ig elbírálja, rangsorolja, javaslatot készít azok beépítésére a következõ évi költségvetésbe.
Az építõközösségnek legkésõbb a következõ év január 15-ig az önkormányzat
le té ti szám lá já ra kell utal nia a rá esõ
költség fedezetét. A költségvetés tervezésénél csak pénzügyileg megalapozott
pályázatok vehetõk figyelembe. Az éves
költ ség ve tés el fo ga dá sát kö ve tõ en,
amennyiben a fejlesztés önkormányzati
részét a költségvetés tartalmazza, a megvalósítás közbeszerzési eljárás keretében
megvalósítható.
G. B.

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
Május 22.: Semmelweis u. (3 db); Mikszáth K. u. (3 db) Kandó K. u. Kotlán u. Széchenyi u. közé (1 db); Kandó K. u. Toldi u. - Széchenyi u. közé (1 db) Kandó K.
u. Toldi u. és Erkel u. közé (1 db)
Május 24.: Móra F. utca közepére (1 db);
Móricz Zs. u. (1 db); Virág u. 9. (1 db)
Táncsics M u. Kossuth Lajos - Körösfõi K.
A. u. közé (1 db); Táncsics M u. 28. (1
db); Kotlán S. u. - Táncsics u. sarok (1
db); Táncsics M. u. - Széchenyi u. sarok
(2 db); Röges u. - Kazinczy u. sarok (1
db)
Május 26.: Dózsa Gy. u.76. (1 db); Dózsa
Gy. u. Vízmûtõl vissza a 3. ház elé (1 db);
Röges u. 23. (1 db); Röges u. végére (1
db); Kazinczy u.8. (1 db); Körösfõi u. Dózsa u. sarok (1 db); Petõfi tér 1. (1 db);
Bajcsy Zs. u. közepe (1 db) Bajcsy Zs. u.
borozó (1 db) g

A Szilas-Metál nyert

Lõtérbõl sportközpont
Az Erzsébet park szomszédságában
fekszik az a félhektáros Táncsics Mihály úti ingatlan, amelyet tavaly márciusban jelölt ki értékesítésre a képviselõ-testület. A telken a volt lõtér romos alépítmény-részei és térburkolatai találhatók, megjelenése méltatlan
környezetéhez.

A döntéshozók meghatározták, hogy az
ingatlant sportcélú felhasználás esetén
13, egyéb vállalkozási célú felhasználás
esetén 21 millió forint irányárral pályáztatják meg.
A határidõn belül a kerepesi SzilasMetál Kft. és a budapesti Metzger István

nyújtott be ajánlatot egyaránt sportcélra,
13 millió, illetve 9,1 millió forintos vételárral. Mivel a második pályázó ajánlata nem terjedt ki a vételár fedezetének
iga zo lá sá ra, el bí rá lás ra al kal mat la nak
minõsült.
A Szilas-Metál Kft. ajánlatát elõször
az önkormányzat városfejlesztési, környezetvédelmi és földmûvelésügyi bizottsága ismerte meg és támogatta a benyújtott építészeti vázlattervet. Ezután a
gazdasági bizottság üzleti és gazdaságossági szempontokat értékelve javasolta elfogadásra az ajánlatot, amit a képvise lõ-tes tü let nagy több ség gel meg is
szívlelt.
A kft. nettó 98 millió forint értékû, a
városi tömegsport igényeit is kielégítõ
sportközpontot tervez felépíteni a területen.
G. B.
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Szeptembertõl emelkednek a bérleti díjak

HÍREK

Verseny a piacon

Parkolócsere

A városi piacot Gödöllõn is a piaci verseny mûködteti. Feltehetõen a felújítás
és bõvítés utáni színvonalasabb környezet, infrastruktúra és a nagy kereslet következtében olykor nemcsak a vevõk,
hanem a kereskedõk, termelõk is sorban állnak, hogy bebocsátást nyerjenek
portékáikkal. Ezért is volt például szükség mozgatható asztalok készítésére az
udvari árusításhoz.

A képviselõ-testület felülvizsgálta a piac
árusítóhelyein és üzleteiben alkalmazott
bérleti díjakat, melyeknek, mint tavaly, úgy
az idén is fedezniük kell az elismert és elfogadható üzemeltetési és fenntartási költségeket. Az önkormányzat a több százmillió
forintos beruházás költségét a jövõben sem
terheli a kereskedõkre, hiszen az számukra
megfizethetetlen lenne. Ez a támogatás a
város hozzájárulása volt ahhoz, hogy lakói
méltó körülmények között szerezzék be

többek között a zöldséget és gyümölcsöt
egy olyan világban, amelynek bevásárlóközpontjai pár percre Gödöllõtõl légkondicionált csarnokokban fogadják a vásárlókat.
Az önkormányzat – figyelemmel az
üzemeltetés biztonságának követelményére,
az infláció mértékére, valamint arra a körülményre is, hogy a következõ év elején az
energiaárak várhatóan ismét emelkedni fognak – tíz százalékkal emelte a bérleti díjakat
2000 szeptember elsejétõl az azt követõ egy
évre. Az õstermelõi asztalok éves és féléves
bérleti díjai is 10 százalékkal emelkednek,
200-ról 300 forintra drágul viszont a napijegy a stabil asztalokon, a mozgathatókon
pedig 300-ról 400-ra, hiszen a piacot üzemeltetõ cégnek is több a veszõdsége azokkal. Ha valamelyik bérlõ nem él a szerzõdés meghosszabbításának lehetõségével,
akkor a bérbevétel lehetõségét nyilvánosan
közzé kell tenni.
G. B.

Veszteséggel zárt a piac kft.

Felhatalmazás nélkül
A Gödöllõi Piac Kft. volt ügyvezetõ
igazgatójával szemben kártérítési per
indítását kezdeményezi a képviselõtestület. A városi piac mûködtetésére,
valamint a Hamvay-kúria és a piac elhelyezését szolgáló ingatlan-együttes
kezelésének és üzemeltetésének ellátására létrehozott társaság 1999-et 7,6
millió forintos veszteséggel zárta.

A május 11-én tárgyalt és elfogadott elõterjesztés szerint az ügyvezetõ igazgató
nem egyeztette az alkalmazottak létszámát és a személyi juttatást, átgondolatlan volt a felvett dolgozók munkaköri
beosztása, átfedés mutatható ki az alkalmazottak kötelezõ feladata és az alvállalkozói megbízások között. Így például
1 millió 861 ezer forintot fizettek ki kar-

bantartásra, ugyanakkor 1999. szeptembertõl havi 80 ezer forint bérért karbantartót is alkalmaztak. Az ügyvezetõnek
nem volt felhatalmazása a szakképzettséget nem igénylõ munkára köztisztviselõi béreket adni és a juttatási kört is ehhez igazítani. Egymillió forintos többletkiadás keletkezett a takarításban, fél-félmilliós a hátrányos távfûtési szerzõdés
és a túlzott gyakoriságú szemétszállítás
miatt. A képviselõk többsége által megszavazott elõterjesztés azt is tartalmazza,
hogy a piac 24 órás õrzése csak annyiban volt in do kolt, hogy a disz pé cser
szolgálatot kellett folyamatosan ellátni,
külön piaci õrzõ-védõ felügyelõ megbízása indokolatlan volt. A kft-t emiatt 1,7
millió forint hátrány érte.
G. B.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 13-14.: Dr. Csernai Ferenc
Mogyoród, Rákóczi u. 7. Tel.: (20) 9457-816

Május 22-29.: Kígyó Gyógyszertár
Gödöllõ, Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

A Gödöllõi Piac Kft. üzemeltetheti a jövõben a piac alatti mélyparkolót. A város 315 fizetõ parkolóhelyét bérlõ VM &
V Kft. a múlt év nyarán kötött öt évre
szóló szer zõdést a várossal. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállal ko zás ke re tei kö zött a mély par ko ló
nem üze mel tet he tõ gaz da sá go san;
szolgáltatásait csak akkor lehet célszerûen és gazdaságosan bõvíteni, ha az
épületrésznek egy üzemeltetõje van. A
VM & V Kft. üzemeltetheti ugyanakkor a
jövõben a kastély elõtti 62 fizetõ parkoló he lyet, ahol al kal ma zot ta i nak a mû emléki kör nyezethez illõ öltözékben kell
dolgozniuk. g

Nyereséges volt tavaly
a VÜSZI
Huszonkétmillió fo rin tos nye re ség gel
zár ta a múlt évet az önkor mányzati alapí tá sú VÜSZI Kht. Mi vel a köz hasz nú
szer ve ze tek re vo nat ko zó tör vé nyek
nem teszik lehetõvé az eredmény kivoná sát, azt a te vé keny sé ge el lá tá sá hoz
szükséges eszközök beszer zésére fordíthatja. A képviselõ-testület döntött is
ennek a felhasználásáról. A legjelentõsebb té tel egy 15 mil lió fo rin tos föld mun ka gép vá sár lá sa, amely az utak
karbantar tását segíti majd. Kisteherautót is vehet a kht. a gyepmesteri tevékeny ség hez. Bõ vít he tik a te me tõ ben a
két sze mé lyes ur na fül ké ket, egy mil lió
forintra egészíthetik ki a társaság lakásépí té si alap ját. Több ütem ben, 16,6
mil lió fo rin tér t kor sze rû sí ti a VÜSZI a
sze mét te le pi ka put, a be lép te tõ rend szer t és a hoz zá kap cso ló dó épít mé nye ket. Az el sõ rész let fe de zet étül a
múlt évi nyereségbõl 2,3 millió forintot
használhat fel. g

RENDELÉSI IDÕ-VÁLTOZÁS
Ked ves pá ci en se i met ér te sí tem, hogy
2000. május 22-tõl június 14-ig, tanulmányi szabadság miatt, rendelésem szünetel. Ez idõ alatt dr. Oravecz László helyettesít a II. rendelõben, saját rendelési
idejében. Telefon: 410-341.
Megértésüket köszönöm!
Dr. Szkalák Ilona
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Önkormányzati földhasznosítás:

KITEKINTÕ

Tradíció és uniós irányultság

Jugoszláv
robbanásveszély

A gödöllõi önkormányzat nem örökölt
a múltból jelentõsebb földterületeket,
ezért kiemelt feladatként kell kezelni
annak hasznosítását, ami van. A földhasznosításnak olyan profilt kell adni,
amely illeszkedik a tradíciókhoz, de
irányultsága az EU felé mutat.

A hagyományos mezõgazdasági mûvelés
Gödöllõ tér sé gé ben nem meg ha tá ro zó
ágazat; az elmúlt években a nagyüzemek
is leépültek. Ugyanakkor az egyéni vállalkozások és az õstermelõk szerepe erõsödik. A külterületi önkormányzati földterületek elhelyezkedése és termõképessége kedvezõtlen, ami gátolja a hatékony
gazdálkodást. Ezeknek tartós bérbeadása
a legszerencsésebb hasznosítási mód. A
boncsoki területen többen szeretnék hobbiteleknek megvenni az önkormányzati
ingatlanokat.
A kedvezõbb elhelyezkedésû, a sztrádától jól megközelíthetõ és egy tömbben
lévõ önkormányzati területek hasznosításának leggazdaságosabb módja az ipari
célú felhasználás; igaz, ez csak a teljes
infrastruktúra kiépítése után lehetséges,
ami komoly beruházási költségeket von
maga után. Azonban a település fejlesztéséhez szükséges forrásokat, az ezeken

a területeken megtermelt iparûzési adó
biztosíthatja.
A belterületi ingatlanok hasznosításánál egyre inkább terjed a lakóparki jellegû felhasználás. Sokan költöznek ki Budapestrõl, ezért komoly kereslet van a lakótelkek iránt.
A városközpontban található önkormányzati ingatlanok értékesítése biztosítja legjobban azt a feltételt, hogy az új
tulajdonos magántõkéje segítségével, a
lakosság igényeinek leginkább megfelelõ kereskedelmi, szolgáltató vagy idegenforgalmi profilt alakítson ki.
Gödöllõ jelentõs turisztikai potenciállal rendelkezik, és ennek az ágazatnak a
fejlesztése egyre több ember megélhetését jelenti. A város nagyban hozzájárult a
kastélyprogram felgyorsításához, amikor
önkormányzati földterületeket apportált
az alakuló Gödöllõi Királyi Kastély Khtba.
A lakosság életminõségének javítását
szolgálja a rekreációs lehetõségek fejlesztése, ezért a gépjármûvel könnyen
meg kö ze lít he tõ, zöld öve ze ti ön kor mányzati ingatlanok sport és kulturális
cé lú fel hasz ná lá sá nak igé nye egy re
emelkedik.
Halász Levente

„Szórd a szeretetet, mint nap a sugarát”

Hangverseny a besnyõi templomban
Mint egy meghívót,szeretném átadni
Önök nek e pár sort. Má jus 20-án
(szom bat) 17 óra kor jó té kony sá gi
hang ver senyt ren dez a Se gí tõ Kéz
Alapítvány, melyre nagy szeretettel
várunk mindenkit. Fellépnek: Patricia
Bach operaénekesnõ, Peter Locke orgonamûvész, Bárkányi Éva zongoramûvész.

Tudom,hogy sokak számára szinte már fárasztó az állandó kérés, de mi nagyon bízunk az emberek jószándékában. Köztudott,hogy Alapítványunk mûködteti az
O.R.A. kápolnánál létrehozott Ápolóházat.
Még nincs egy éve, hogy fogadni tudtuk
az elsõ betegeinket, de mára már kinõttük
a házat. Örömünkre szolgál, hogy sokan

megismerték munkánkat és bizalommal
fordulnak hozzánk. Súlyos, gyógyíthatalan
betegek ápolását is vállaljuk, maga a beteg
vagy hozzátartozói kérésére, hogy ebben a
meghittséget sugárzó házban pihenhessék
utolsó óráikat. Nem csak városunkból, hanem szinte az egész országból keresik fel
intézetünket. Ezért vált szükségessé, hogy
a bõvítést mielõbb elkezdjük. Ennek a
megvalósításához kérnénk az Önök adományait, hogy ez a célunk mielõbb megvalósulhasson. Rászoruló embertársainknak nagyon fájó érzés nemet mondani.
Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Ta más atyának, hogy elvállalta a hangverseny fõvédnökségét és fáradhatatlan segítõkészségéért
Éva nõvér

Egyre inkább robbanásveszélyessé válik a
helyzet déli szomszédunknál. A Milosevicsrezsim agóniájával párhuzamosan egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az ország polgárháborúba süllyed. Ezt a tendenciát erõsítik
a hatalom fokozódó erõszakos lépései: tüntetések szétverése, tömeges letar tóztatások,
rendõri megfélemlítés, illetve a romló közbiztonság: ebben az évben már több véres leszámolásra is sor került, melynek áldozatai a
Milosevicshez közelálló közismert politikusoküzletemberek (a legismer tebb áldozat a hírhedt Arkan kapitány volt, de ilyen körülmények között halt meg a jugoszláv kormány
egyik minisztere és most a hétvégén a vajdasági kormányfõ is). A gyilkosságok háttere
nem tisztázott: lehetnek egyfelõl politikai indíttatásúak, de lehetnek ‚üzleti’ eredetû viták is a
leszámolások hátterében. Ami bizonyos: az
erõszak a jugoszláv politikai élet része lett.
Pedig tavaly õsszel úgy tûnt, hogy hatalma
megõrzése végett nem kell Milosevicsnek keményebb eszközökhöz nyúlnia. Az ellenzék
megtette ezt helyette azzal, hogy képtelen volt
bármiféle egységes fellépésre (fõleg a két legnagyobb tömörülés, a Djindjics vezette Szövetség a Változásokért és a Vuk Draskovics
által fémjelzett Megújhodás mozgalom állt élesen egymással szemben). Az alkalom a rendszerváltásra pedig kitûnõ volt: a NATO légicsapásai nyomán Milosevics kénytelen volt
kivonni csapatait a többségében albánok lakta
Koszovóból, ami nagy valószínûséggel el is
veszett a szerbség számára. Az ellenzék
azonban képtelen volt kijátszani ezt a kár tyát:
az összefogás helyett azon vitatkoztak, hogy
milyen úton döntsék meg a rezsimet (rögtön
tartsanak-e választásokat, vagy elõbb legyen
egy átmeneti kormány), ki legyen az ellenzék
vezetõje, stb. Milosevics ezt az idõt hatalma
stabilizálására fordította, az esetleges rendkívüli választások pedig lekerültek a napirendrõl.
Az év elején végre megszületett az ellenzéket
tömörítõ egységfront, mely azért még meglehetõsen ingatag, és ez a lépés a rendszer keményebb fellépését is vonta maga után. Május ele jén sú lyos in ci dens re ke rült sor
Pozsarevácon: JUL-os aktivisták (a hatalmon
lévõ Jugoszláv Baloldal tagjai) megtámadtak
és bántalmaztak több Otpor (Ellenállás, ellenzéki diákmozgalom) tagot. A feszültség azóta
sem enyhült a városban és környékén, a rohamrendõrség gyakorlatilag teljesen lezár ta a
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Városi Zöld Nap

környéket. Ezt követõen nagyszabású razziasorozatra került sor, melynek egyetlen oka
volt: az ellenzéki vezetõk és szimpatizánsaik
megfélemlítése. A robbanáshoz elég lenne
egy kis szikra is, ami polgárháborúhoz vezethetne. De nézzük meg az erõviszonyokat. Látszólag teljes fölényben van az államfõ. Mellette áll a 100 ezer fõt számláló rendõrség, a korábbi horvátországi és boszniai háborúkban
‚kitûnt’ félkatonai szervezetek, a hadsereg vezérkara (a katonák és alsóbb tisztek már nem
biztos). Az ellenzék viszont számíthat a lakosság szimpátiájára, valamint a NATO-ra, mely
számára kiemelt fontosságú lenne Milosevics
bukása. A szerb sajtóban már meg is jelentek
olyan hangok, melyek egy „korlátozott polgárháború NATO-terveit” elemzik: eszerint a harcok kirobbanásakor a nemzetiségi területek
rögtön elszakadnának (aKoszovóval határos
albánok lakta térség, valamint a muzulmán
többségû Szandzsák), Montenegró kikiáltaná
a függetlenséget, Szerbiába ENSZ-felhatalmazással NATO-csapatok érkeznének, melyek
egy teljesen új rendszert segítenének hatalomra (mind Milosevics, mind Draskovics,
mind Djindjics nélkül), Magyarország, Horvátország és Bulgária a támogatásért pedig területeket kapna.

Sárkányok, életfa, honfoglalók

Fábus

ANYAKÖNYV
Születtek

Szohr Félix
Bakonyi Márk
Házasságot kötöttek

Sziráki Mihály Tamás és Forró Tímea
Mokos Béla és Zakar Eszter Zsuzsa
Hanzl Zoltán és Borbély Tünde
Nagy László és Kamenszki Eszter
Kottán Ervin és Adamec Andrea
Farkas Csaba és Gortva Melinda Teréz
Kontsits Balázs Péter és Köhler Katalin
Pázmándi Albert és Ozsváth Szilvia Éva
Elhunytak

Kovács Erzsébet, Marika-telep
Petró József, Dózsa György út 65.
Kautsky Emilné Harangozó Ilona,
Szent János utca 46.
Berki Kálmánné Botos Irma,
Szent János utca 26.
Berze István, Havas utca 17,
Sticz Lász ló Józsefné Mráz Mar git,
Zombor utca 6. g

Május tizedikén, a Városi Zöld Nap keretében ismét kifestették a diákok az
aluljáró falait. A nagy munkában a város valamennyi iskolája képviseltette
magát; a falakon megjelenõ témák közül több a honfoglaláshoz és a Magyar Millenniumhoz kapcsolódik. A
sárkányok, a magyar népmûvészet
motívumai, az életfa és a honfoglaló
lovasok láthatóan békében megférnek
egymással. A mû készülése közben
Nagy Júlia tanárnõt kérdeztük az alkotás folyamatáról.

– A gyerekek szeretnek nagy felületeken is dolgozni, erre azonban a mindennapokban nincs lehetõségük. Juhászné
Bankó Zsóka ötlete alapján a Föld Napja
al kal má ból – idén a Ma da rak és Fák
Napja alkalmából – módunk van arra,
hogy minden évben más és más koncepció szerint, de mindenképpen a természetes környezet megóvása érdekében fessük ki ezt az aluljárót. A gyerekek saját
ötleteik alapján tevékenykedhetnek. Idén
a Magyar Millennium és az oktatás té-

maköre került elõtérbe. Minden iskolában terveket készítettek a gyerekek, most
ezek valósulnak meg a kezük nyomán.
A Városi Zöld Nap Természetkutató
Verseny eredményei
1. Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 6.
osztályos csapata; 2. Premontrei Gimnázium 7. osztályosai; 3. Petõfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos csapata; 4.
Hajós Alfréd Általános Iskola 7. osztályos csapata; 5. Török Ignác Gimnázium
7. osztályosai; 6. Petõfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos csapata. Gratulálunk!
Az akadályverseny feladatait a Városi
Múzeum munkatársai, a Királyi Kastélyból Vajdai Ágnes, a Pálmaházból Kruták
Sándorné, Kerékné dr. Vida Paula és a
GATE Zöld Klub tagjai állították össze.
A fõleg kreativitást és környezetvédelmi, valamint biológiai ismereteket igénylõ állomások, mintegy 1,5 órás erõpróbát
jelentettek az induló 14 csapatnak.
R. G.
Fotó: a szerzõ
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Lakáspolitikai konferencia a Városházán

Azoknak, akik nem tudnak építkezni
Május 10-én a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége szervezésében lakáspolitikai konferenciát tartottak a Városházán.
A meghívott vendégeket és elõadókat
Gémesi György polgármester, a MÖSZ
elnöke köszöntötte.

Elsõként Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára tartott elõadást, aki elmondta hogy a javuló magyar
gazdaságnak, sajnos, szembe kell néznie a
munkaerõ mobilitásának problémájával.
A konferencián elhangzott: az állami támogatás nemcsak új lakások építésére, hanem a már meglévõ régiek felújítására, és
jelenleg más funkciót betöltõ épületek lakásokká történõ átalakítására is vonatko-

zik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás
küszöbén az önkormányzati bérlakások
építését szorgalmazni kell, mivel nálunk a
bérlakás állomány aránya 6 százalék körül
van, míg ez a szám az EU országaiban magasabb.
A sa ját la kás ren de let tel bí ró
önkörmányzatok számára a minisztérium
pályázatot fog kiírni. Az állam jelentõs támogatást akar adni a bérlakások számának
növelésére. A lehetõ legnagyobb önkormányzati bérlakás-számot kell elérni –
mondta Horváth Sándor, a Gazdasági Minisztérium Lakáspolitikai Fõosztályvezetõje.
Matolcsy Károly az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Rt. tudományos

osz tály ve ze tõ je
a
köz hasz nú
bérlakásépítési forma lehetõségeit vázolta
fel. Elmodta, hogy a bérlakás azoknak jelent ideális megoldást, akik nem tudnak
építkezni, akik nem akarnak a tõkelekötés
módszeréhez folyamodni vagy a hitelképességük nem megfelelõ, esetleg mobilok
szeretnének maradni és nem akarnak egész
éle tük ben egy he lyen él ni. Be szélt a
nonprofit lakásépítés egy lehetséges változatáról is, ami szerint ha az állam az építési
költség 30-40 százalékát átvállalja, akkor a
lakásépítést végzõ közhasznú társaság a
fennmaradó részre jelzáloghitelt vehet fel,
a lakbér pedig a hitel törlesztõrészleteit fedezi.
Az elkövetkezõ években tehát az önkormányzatok szociális és önköltségû lakbérrel járó bérlakásokat is építeni fognak,
melyre állami támogatás is rendelkezésükre áll, valamint a lakásfelújításokhoz is igényelhetõ lesz kedvezményes hitel.

Interjú Glattfelder Bélával

Több lakás: több munkahely
Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára megnyitó
elõadásában úgy vélekedett, hogy ha
több lakás épül az országban, az a
gazdaságot is élénkíti. Ennek apropóján kérdeztük.

– Államtitkár úr köszöntõjében megemlítette azt a véleményt, hogy az alacsony
társadalmi mobilitás már gazdasági hátrányt okoz. Ezzel egyet is ért?
– Igen. Erõsödik az a vélemény, hogy
az or szá gon be lü li mo bi li tás ala csony
szintje fokozza a területi különbségeket.
Gyõr környékén például munkaerõhiány
van. Ez a munkaerõhiány Tatabányán keresztül közeledik Budapesthez az M1-es
vonala mellett. Ismert ugyanakkor Borsod óriási munkaerõ-tartaléka.
– Mennyire fontos eleme az e tekintetben
vett mobilitásnak a lakáspiac állapota?
– A szak ér tõk sze rint az egyik na gyobb akadály lett mára az, hogy az embe rek nem tud nak oda köl töz ni, ahol a
munkahelyüket megtalálhatnák. A fizetésekben háromszoros a különbség Borsod
és Gyõr között az utóbbi javára, mégsem
indul el a mozgás, mert kevés a bérlakás.
– Most évente 20 ezer lakás épül. Elmondta, hogy évrõl-évre kétszer ennyire,
a hazai lakásállomány egy százalékának

a megújítására volna szükség.
– Ha a jelenleginél kétszer
több lakást építünk, az a GDPt 1-1,5 szá za lék kal nö vel né,
50-100 ezer új munkahelyet teremtene és akár 100 milliárd
fo rint több let adó be vé tel hez
jut tat ná az ál la mi költ ség ve tést. A különbözõ tanulmányok
szerint, amelyek megalapozták
a Széchenyi-terv ide vonatkozó részét, több téglát, cementet, építõanyagot kellene gyártani döntõen Magyarországon.
Természetesen a kivitelezés is
hazai munkaerõt igényel.
– Elõ adá sá ban ki je len tet te, hogy a
kormány a magántõke és az önkormányzatok együttmûködésére is számít lakáspolitikája megvalósításában. Mire gondolt konkrétan?
– A je len le gi tá mo ga tá si rend szer,
amelyet jelentõs mértékben szélesítettünk, alapvetõen a magántõke vagyis a
maj da ni la kás tu laj do no sok tõ ké jé nek
mozgósítására épül. Ha valaki hajlandó
lakást építeni a megtakarításaiból vagy
hajlandó és képes hitelt felvenni, akkor
az állam meghatározott mértékben támogatja a törekvését. Az önkormányzatokat
is támogatni szeretnénk az állami bérla-

kás-építési program keretében. Ma a lakásállománynak csak a tizede bérlakás.
Az Európai Unióban ennek az ötszöröse.
– Az új törekvések alapján hogyan ítélik meg az ál la mi bér la ká sok nem is
olyan régen lezajlott privatizációját?
– A lakásértékesítés bevételébõl az önkormányzatoknak elkülönített alapokat
kellett képezniük lakásépítésre, a lakásokkal kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztésre. Ezeket az alapokat szeretnénk most
visszaforgatni a lakáspiacba.
G. B.
Fotó: a szerzõ
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Lakástámogatás az önkormányzatok szemszögébõl

Az államnak is érdeke

A lakástámogatási rendszer változásairól az önkormányzatok szemszögébõl Hegedûs Éva, a Gazdasági Minisztérium gazdaságpolitikai fõcsoportfõnöke beszélt.

– Ho gyan szé le sít he tõ a tá mo ga tás hoz ju tók
köre?
– Ma olyan új
elem rõl be szél tünk, ami egy
mûhelymunka
ered mé nye; még
nem a kor mány
által megtárgyalt
és jó vá ha gyott
elképzelésrõl
van szó. Kon cep ci ónk sze rint
az államnak célja és ér de ke,
hogy az ön kor mányzatok tulajdo ná ban lé võ
bér la ká sok ál lo má nya nö ve ked jen. El sõ sor ban azért,
hogy az adott település szempontjából
fon tos tár sa dal mi cso por tok la kás bér le ti igé nye ese tén aján la tot tud ja nak
tenni – másfelõl viszont fontos szem-

A MÖSZ a lakáskoncepcióról

Állásfoglalás
„Állásfoglalás. Elfogadta a magyar
Önkormányzatok Szövetsége 2000.
május 10-i elnökségi ülése

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi ülése a mai napon tartott
ülésén állásfoglalást fogadott el a kormány lakáspolitikai koncepciója és az
önkormányzatok gáz közmûvagyon juttatását szabályozni célzó törvénytervezet
és ügyében.
A lakáspolitikai koncepcióval kapcsolatban a MÖSZ Elnöksége örömét fejezte ki, hogy a kormányzat hangsúlyozottan foglalkozik az otthonteremtés támogatásának rendszerével és ebbe az önkormányzatokat is be kívánja vonni. Ennek egyik jelentõs területe a tervezett álla mi tá mo ga tá sú bér la kás-prog ram,
amely nagy ban hoz zá já rul hat ah hoz,
hogy a tervezett évi 40 000 lakás felépülhessen Magyarországon. Fontosnak

tartja, hogy az új rendszer bevezetésével
egyi de jû leg a mû kö dés hez szük sé ges
többletforrásokat is biztosítsa a központi
kormányzat. Ennek érdekében olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a lakás prob lé mák meg ol dá sá ra biz to sít ják
az anyagi forrásokat a települések számára. Az elnökség hangsúlyozza, hogy a
lakáspolitika kialakítása és megvalósítása elsõsorban állami feladat, az önkormány zat ok eb be ki egé szí tõ jel leg gel
kapcsolhatók be. Példaként, az önkormányzat biztosíthat telket a lakásépítéshez, de nem várható el tõle az építés finanszírozásának saját erejû megoldása.
Az ön kor mány za ti sze rep vál la lás leg hangsúlyosabb területe a bérlakás program megvalósítása.
Az elnökség, az évek óta húzódó, a
gázközmû-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények végleges – konszenzusra törekvõ – rendezését tartja szüksé-

pont, hogy a szo ci á li san rá szo rul tak
szá má ra is meg nyug ta tó meg ol dást
tudjunk kínálni.
– Hogyan lehet majd mindezt finanszírozni?
– E program forrása az elképzeléseink szerint két irányból lenne biztosított: az egyik egy ál la mi, vissza nem
térítendõ juttatás, a másik pedig az önkor mány zat ok ál tal biz to sí tott sa ját
rész. Az ál la mi for rás hoz pá lyá za ti
rendszer keretében lehetne hozzájutni.
– Milyen feltételeket szabnak?
– A feltételek egyik csoportja az önkor mány zat meg bíz ha tó pénz ügyi
hely ze tét ve szi fi gye lem be, más fe lõl
viszont rendelkezzen határozott elképze lés sel, ren de le tek kel a la kás po li ti ka
tekintetében.
– Vagyis?
– A pá lyá za to kat be nyúj tó ön kor mányzatok számára nyilvánvalóvá kell
tennünk, hogy a bizottság milyen preferencia-rendszer alapján hozza meg a
dön té sét. A cél az, hogy azok az ön kormányzatok részesüljenek állami támo ga tás ban, ame lyek egy ség nyi for rás ból mi nél több ál lam pol gár la kás gondját tudják megoldani.
R. G.
Fotó: szerzõ

gesnek. Egyetért azzal, hogy a helyi önkormányzatokat megilletõ gázközmû-vagyon értékének megtérítését törvényben
meghatározott módon és mértékben orvosolja az állam. Az elnökség elfogadhatónak tartja azt a – törvénytervezetben
ja va solt – meg ol dást, hogy az ön kor mányzatok az adott körülmények között
számítható, teljességre törekvõ kompenzá ci ó ban ré sze sül je nek, rész ben kész pénz, rész ben pe dig ál lam köt vény ben
történõ juttatás formájában. Az elnökség
támogatja azt a javaslatot, hogy az államkötvények likviditásának megõrzésére,
növelésére intézkedéseket kell tenni, így
egyetért azzal, hogy az állam évente kétszer visszavásárlási kötelezettséget vállal
az állampapírokra. Fontos ugyanakkor az
önkormányzatok figyelmét is felhívni arra, hogy az államkötvényekkel való jó
gaz dál ko dás sal az ön kor mány zat ok is
megelõzhetik az esetleges piaci értékvesztést, vagyis körültekintõ mérlegelést
igényel, hogy az értékpapírokat mikor s
milyen módon kívánatos értékesíteni piaci forgalomban.
Gödöllõ, 2000. május 10.”
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Gyarapodik a kastélymúzeum

Százötven éves kapcsolat

Erzsébet királyné és a spárga

A hercegnõ látogatása

postatörténeti szempontból is kimagasló
jelentõségû borítékot, amit Erzsébet címzett Fe renc Jó zsef nek. A bo rí té kon
gödöllõi a bélyegzés. A kastélyba kerül
még a királyné kanapéja
és egy asztal. Elfogadható
áron tudtuk megszerezni a
Szent Er zsé bet Rend II.
osz tá lyú ki tün te té sét –
ami ed dig köl csön ként
volt nálunk.
– Mennyire figyel most
a mûtárgy-kereskedelem
Erzsébet királynéra?
– Hihetetlenül nagy az
ér dek lõ dés Er zsé bet ki rályné iránt: a kereskedõk
meredeken verték fölfelé
az árakat. Igazából meg
kellett volna vennünk az
Tanácsadók a díszteremben. A zongoránál: Körösvölgyi László
auk ci ón kí nált tár gyak
– A múzeumi tevékenységünk megalapo- két har ma dát – leg alább ennyi köt he tõ
zottságának tisztázása végett egy olyan ugyanis Magyarországhoz.
szakmai tanácsadó testületet hoztunk lét– Ön nem rég Augsburgban járt. Mi
re, mely nek tag ja dr. Ko vács Ti bor, a volt e látogatás célja?
Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója,
– Erzsébet királyné kultuszához kapdr. Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti csolódóan még nagy lehetõségeink vanGaléria fõigazgatója, dr. Mojzer Miklós, nak az idegenforgalomban. Ebben az is
a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatója megerõsít minket, hogy Augsburg melés dr. Lovag Zsuzsa, az Iparmûvészeti lõl, egy Aichach nevû, húszezer lakosú
Mú ze um fõ igaz ga tó ja. A gré mi um nak városból kerestek meg bennünket. Ide
tagja még a múzeumi csoportunk vezetõ- tartozik Unterwittelsbach, ahol Erzsébet
je és – a kht. ügyvezetõ igazgatójaként – királyné édesapjának egyik kastélya áll.
én is. A tisztázandó kérdésekben kikér- Erzsébet mindössze néhány hónapot töltjük a véleményüket és ennek alapján já- hetett itt gyermekkorában – a helység
runk el. Az ország e négy vezetõ múzeu- idegenforgalmát azonban erre kívánják
ma így hátteret jelent a kastély munkájá- alapozni. A környék ugyan Németország
hoz.
leghíresebb spárgatermõ vidéke (valóban
– Úgy tudjuk, nemsokára jelentõs ér- kitûnõ spárgát kínáltak), ez azonban ketékekkel gyarapodik a kastélymúzeum…
vésnek bizonyult ahhoz, hogy növeked– A Nemzeti Kulturális Örökség Mi- jék a tu ris ta forga lom. A he lyi ön kor nisztériumától kaptunk arra lehetõséget, mányzat megvásárolta és helyreállítja a
hogy az Erzsébet királyné tárgyaiból ren- kastélyt, hogy megvalósítsa nagyratörõ
dezett aukción vásároljunk a kastélynak terveit. Július hatodikától november ötöés a Nemzeti Múzeumnak. Az árverés dikéig láthatják majd ott az érdeklõdõk a
Bécsben, a Dorotheumban volt.
gödöllõi kastélyból kölcsönadott tárgya– Mi kerül onnan a kastélyba?
kat, de természetesen bemutatjuk magát
– Megvásároltuk Ferenc József szobrát, a kastélyt és Gödöllõt is. A megnyitóra
amelyet a Szent István Renddel felékesí- meghívták Gödöllõ polgármesterét. Szetett öltözékben formált meg Ligeti Mik- retnének testvérvárosi kapcsolatot is lételós, és a Zsolnay Porcelángyárban ké- sí te ni, mi vel úgy gon dol ják, hogy
szült. Erzsébet királynéról egy fametszet Aichach is Erzsébet királyné kultuszának
került a birtokunkba – az eredeti kép árát a letéteményese.
sajnos annyira felverték, hogy arról le kelRadó Gábor
Fotó: Magyar Bertalan
lett mondanunk. Sikerült megszerezni egy

A Gödöllõi Királyi Kastély folyamatosan
bõvülõ múzeumáról és nemzetközi
kapcsolatairól beszélgettünk Dr. Körösvölgyi László ügyvezetõ igazgatóval.

Május kilencedikén Gödöllõre látogatott Õ Királyi Fensége Dr. Chulabhorn
Mahidol hercegnõ, a thaiföldi király lánya. A hercegnõ tudományos karriert
futott be; hazájában egy kutatóintézet
igazgatója, számos nemzetközi tudományos szervezet vezetõségében végez munkát. A vendég a Szent István
Egyetemen, majd a Mezõgazdasági
Biotechnológiai Kutató Központban
folytatott tárgyalásokat, a nap második
felében Gémesi György polgármesterrel találkozott a Gödöllõi Királyi Kastélyban. A hercegnõ a megbeszélések
után nyilatkozott lapunknak.

– Hogyan értékeli az országaink közötti
együttmûködést?
– Véleményem szerint nagyon szerencsés, hogy a thai nép és a magyarok között kapcsolat jöhetett létre, melynek során megosztjuk az oktatásban és a kutatásban elért eredményeinket is.
– Miért éppen Gödöllõt kereste fel?
– A Szent Ist ván Egye te men fo lyó
munkával kívántam megismerkedni, mivel szorosabb együttmûködést szeretnék
országaink között; a felsõoktatás és a tudományos kutatás területén.
– Száz öt ven év vel ez elõtt lá to ga tott
elõször Gödöllõre a thaiföldi királyi család egy tagja. Ön most milyen tapasztalatokkal tér haza?
– Nagy öröm számomra, hogy százötven évvel dédnagyapám látogatása után
én is felkereshettem a Gödöllõi Királyi
Kastélyt. Csodálatos érzés, hogy ez a kapcsolat másfél évszázadon át megmaradt.
R. G.
Fotó: Emõkey Balázs
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Pályázati felhívás I.
Sportegyesületek és szakosztályok részére
Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ sportegyesületek és szakosztályok részére,
az utánpótlás-nevelés mûködtetését elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– az egyesület, szakosztály létszámát korosztályonként, eredményességét,
– tervezett költségvetését a 2000. évre,
– saját rendezésû versenyeit,
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét,
– az 1999. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámolását (az általunk küldött nyomtatványon).
Rendelkezésre álló keretösszeg: 900 ezer forint.
A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság.
Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke

Pályázati felhívás II.
Oktatási intézmények sportcsoportjai részére
Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a város minden alap és középfokú oktatási intézményei részére, a
mûködtetésüket elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra, az atlétika, sakk, vívás és a diákolimpia felmenõ rendszerû labdajátékainak
sportágában.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– a csoport létszámát korosztályonként, eredményességét,
– tervezett költségvetését a 2000/2001-es tanévre,
– saját rendezésû versenyeit,
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét,
– az 1999. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámolását (az általunk küldött nyomtatványon),
– a felnõtt szakosztály javaslatát, véleményét.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 800 ezer forint.
A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság.
Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke

Pályázati felhívás III.
Szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek, egyéb közösségek részére
Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ szabadidõs sportegyesületek,
lakóközösségek és egyéb közösségek részére egyszeri pénztámogatására, mûködésük tárgyi feltételeinek javítására és saját rendezésû városi versenyek, sportesemények rendezési költségeinek támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– az egyesület, lakóközösség és egyéb közösségek sporttevékenységének bemutatását, létszámát,
– tervezett költségvetését a 2000. évre,
– saját rendezésû versenyeit, sporteseményeit,
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 250 ezer forint.
A pályázatokat írásban 2000. 06. 30-ig kell eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályáztok elbírálásáról – 2000. 09. 30-ig – minden pályázót írásban értesít a Sportbizottság.
Gödöllõ, 2000. május 10.
Köles László, a Sportbizottság elnöke
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Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Dózsa György út mellett fekvõ ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése:
A 6270/10 helyrajzi szánú, 3761 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan természetben Gödöllõn, a Dózsa Gy. út mellett fekszik.
Az ingatlan tehermentes, Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan közmûves területen fekszik. Mind a Berente István, mind a 6270/5 helyrajzi számú utcában elektromos energia és víz közmûvek
találhatók. A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.
Az ingatlan irányára: 18 805 000 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. sz. helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2000. június 29. 15.00 óráig

Díszpolgári cím adományozása
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elismerése,
Gödöllõ Város Díszpolgára kitüntetõ cím adományozását.
A kitüntetõ cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mûvészeti életében maradandót alkottak;
– egész életmûvükkel, kiemelkedõ munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a mûvészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
Gödöllõ Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslatát 2000. május 30-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Gödöllõ, 2000. május 15. Tisztelettel: Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Értesítés kötelezõ kéményseprõ-ipari feladatok ellátásának idõpontjáról
Értesítjük a város lakosságát, hogy a Pest Megyei Kéményseprõ, Cserépkályha-építõ és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat kéményseprõ dolgozói a 27/1996.(XII.30.) BM. rendelet 3–7. §-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat
Gödöllõ közigazgatási területén 2000. június 1-tõl 2000. június 30-ig látják el.
A kéményseprõk arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, és díjat szednek.
Gödöllõ, 2000. május 8.
Homa Ibolya Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás a hörcsög elleni védekezésre
A hörcsög populáció 1999. év õszén tömeges felszaporodást mutatott a Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás tájékoztatása
szerint. A tavaszi felmérések eredményei azt jelzik, hogy egyes Pest megyei területeken (Cegléd, Abony, Nagykõrös, Heves megyével határos
területek) folytatódhat gradációja (( 4 kotorék/ha). Az állatok téli álmukat befejezték és a mezõgazdasági mûvelt területekre való betelepedésüket
megkezdték. Mindenevõ rágcsáló, így a legkülönfélébb kultúrákban számíthatunk táplálkozására, ill. kártételére. Tevékenységére utaló jelek, a foltokban földig rágott õszi gabonák, évelõ pillangósok és tavaszi vetésûek. Gradációs méretû felszaporodásához kedveznek a nagy, csak idõnként mûvelt
táblák (pl. évelõ kultúrák) ill. a háborítatlan területek (parlag, gyepszegély stb.), továbbá fehérjében és a szénhidrátban gazdag termények (kukorica,
pillangósok stb.). A védekezés irányelvei: Az 1988. évi 2. tvr. szerint „….a termelõ köteles a károsítók ellen védekezni, terjedésüket megakadályozni,
szükség esetén azokat elpusztítani…” A fent idézett rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 5/1988. (IV.26.) MÉM. sz. r. a hörcsögöt a veszélyes
károsítók közé sorolja, a kártételi veszélyhelyzettel fenyegetõ fertõzés esetén, a védekezést elmulasztó termelõ megbírságolható.
A kémiai védekezésre engedélyezett készítmények:
Készítmény

hatóanyag

forgalmi kategória

Polytanol
Delicia Gastoxin
Gulyás-Palotás
hörcsögirtó
Critox
Hörcsögcsalétek

28% kálcium-foszfid
60% alumínium-foszfid
31% kálium-nitrát+28% kén

I.
I.
III.

3 g/kotorék
1 db tabl./kotorék
1 db patron/kotorék

a nyílást eltömni
gázmesteri képesítéssel
a nyílást eltömni

33% kálium-nitrát+30% kén
2,6 g/kg endoszulfán
+ 1,0 g/kg ízesítõanyag

III
II.

1 db patron/kotorék
5-6 dkg/kotorék

csak szabadföldön
szántó, zöldség-gyümölcs
rét, legelõ, ruderália

Gödöllõ, 2000. május 16. Lakosságszolgálati Iroda

alkalmazás

megjegyzés
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Konfirmáció az evangélikus templomban

Továbbviszik elõdeik hitét

„... a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy
egy is elvesszen e kicsinyek közül.” Máté evangéliumából szólt a példabeszéd a
vasárnapi evangélikus konfirmációs istentisztelet igehirdetésében. Blázy Árpád, a gyülekezet lelkésze arra hívta fel a
figyelmet: miként a pásztor inkább örvend az egy megtalált báránynak, mint a
kilencvenkilencnek, mely sohasem tévedt el, Isten számára is nagy jelentõsége van az egynek – mindegyikünknek.

Zászló a Szent Imre
iskolának
kas tély temp lom fel szen te lé sé nek
A
250. évfordulója alkalmából az egyházközség zászlót adományozott az általa fenntartott Szent Imre Katolikus Általános Iskolának. Az átadásra Nepomuki
Szent Já nos, a kastély kápolna
védõszentje ünnepének elõestéjén került
sor, az iskola tornacsarnokában.
A Szent Imre di ák ja i nak nagy tet széssel kísért mûsorát követõen a házi
rajz- és kerámiapályázat gyõztesei vehették át a díjakat. Képünkön Szecsõdi
Péter kanonok-plébános megáldja az
iskola új zászlaját.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Hét fi a tal lép most a kon fir má ci ó val
gyülekezetük felnõtt tagjai sorába. Örvendetes ez, mert nem a számukat kell
tekinteni, nem azt, hogy lehetnének többen, hanem a hét egyéniséget. Õk azok,
akik vállalták, hogy folytatják, továbbviszik szüleik, nagyszüleik, és mind a korábbi elõdeik hitét. Hallatszottak, hallatszanak olyan megnyilvánulások, hogy a
templomokba már csak az idõs emberek
járnak, s majd ha õk kihalnak, megszû-

nik a hit, megszûnik a vallás. Ezek az
idõs em be rek, ezek az õsz ha jú hí vek
azonban nem életük végén találtak be a
templomba. Hitben élték le az életüket.
Krisztus teste és vére tartotta meg õket
az élet harcaiban.
Minden keresztyén gyülekezetnek legjelesebb ünnepei közé tartozik a konfirmáció. Ilyenkor láthatják, hogy gyülekezetüknek, s ezzel egyházuknak van jövõje. Ilyenkor láthatják azt a csodát: Istennek vannak választottjai.
Még az is ten tisz te le tet meg elõ zõn,
amikor a konfirmandusok vizsgájának
lehettünk tanúi ott bent a templomban,
peregtek a tiszteletes úr kérdései, s érkeztek rájuk bátran, átélten, zökkenõ nélkül a válaszok, valóban úgy érezhettük:
kiválasztottak õk.
Vizsga után megköszönték, hogy eljutottak eddig: hitükrõl számot adva áldásban részesülhessenek, elõször úrvacsorához járulhassanak. Megköszönték szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy valamikor
kézen fogták, s elvezették õket a templom ba. K ér ték ke reszt szü le i ket, hogy
imádkozzanak értük, a gyülekezetet pedig, hogy fogadja õket magába.
A presbitérium nevében Papp Ágnes
gondnok üdvözölte legfiatalabb tagjaikat. Örvend a szívük, mondta, látva azt,
hogy birtokába jutottak a hittel, hitélettel
kapcsolatos ismereteknek. Emléklapot,
Szentírást, könyveket adtak át nekik emlékeztetõül életük egyik legnagyobb ünnepére, s folytatásaként annak.
N. A.
Fotó: a szerzõ
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Két osztály végzett a líceumban

Ma valami megváltozik
1994. szeptemberében kezdte meg tanulmányait az a két osztály a Gödöllõi
Református Líceumban, akiknek május 13-án délelõtt szólalt meg utoljára
a tanítás kezdetét jelzõ csengõ. Az alsóbb évfolyamok virággal feldíszített
termeikben várták a ballagó diáktársak búcsúzását. Az udvaron szülõk,
rokonok, barátok és volt iskolatársak
gyülekeztek virágcsokrokkal kezükben.

A ballagási ünnepség az iskola hagyományaihoz híven a református templomban
istentisztelettel kezdõdött, melyet Miklós
Attila református lelkész tartott. A diákok nevében Koncz Emõke (5/B) búcsúbeszéddel, Andrássy Márton (3/B) verssel és Simon Kinga (4/A) fuvolaszólóval
kö szön töt te a vén di á ko kat. Mé szá ros
Zsó fia (6/A) és Hor váth Di á na (6/B)
végzõsök búcsúztak a tanároktól, a diákok tól és az is ko lá tól. Ezu tán Ha lász
Krisztián (6/B) szavalata következett.
Igazgatónõnk, Barthos Zoltánné ked-

ves szavakkal köszöntötte a ballagókat,
és egyben felhívta figyelmüket, hogy a
mai nappal valami megváltozik. Leomlik
egy fal, megszûnik az iskola védõfunkciója, eltûnik egy korlát, amit eddig a Líceum jelentett. Ezentúl olyan döntéseket
fognak hozni, amikért nekik kell vállalniuk a felelõsséget. Az ünnepi beszéd
után igazgatónõnk könyvekkel jutalmaz-

ta meg azokat a végzõsöket, akik kiemelkedõ tanulmányi- és sporteredményükkel, valamint újságírási tevékenységükkel öregbítették iskolánk hírnevét.
A ballagási ünnepség a Himnusz eléneklésével és Miklós Attila református
lelkész áldásával zárult.
Rédling Amarilla 5/A
Fotó: Balázs Gusztáv

A Madách Imre Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola ballagási ünnepsége

„Add jó szívvel másoknak a tudásodat!”
Az idei ballagás napján, május 13-án
13 osztály 340 végzõs tanulója búcsúzott alma materétõl. A klasszikus
bal la gá si vi rá gok ugyan el nyíl tak
már, az iskolát mégis pompás díszbe
öltöztették diákjai. Délelõtt 10 órakor
felcsendültek a híres ballagási énekek, és az udvaron álló hozzátartozók
virágcsokrokkal kezükben figyelték a
ballagó osztályok komoly, fegyelmezett búcsúzását örömük és néha bánatuk helyszínétõl, egykori iskolájuktól, tanáraiktól, osztálytársaiktól.

Az osz tá lyok bal la gá sa után ün ne pi
mûsor következett, a 9/D osztályos tanulók közremûködésével. A zászlóbevonulás után a résztvevõk közösen elénekel ték nem ze ti imád sá gun kat, a Him nuszt, majd részletek következtek Berzsenyi Dániel verseibõl.
Ezu tán kö vet ke zett Ko vács Fe renc
igazgató ünnepi beszéde, aki diákjainak

útravalóul a következõket mondta: „Egy
Gerbert ne vû fran cia tu dós-szer ze tes
kedvét lelte a különbözõ fizikai kísérletekben, de legnagyobb alkotása mégis

az volt, hogy a római számok helyett õ
alkalmazta elõször Európában az arab
számokat – így a számolást hihetetlenül
felgyorsította. Nos ez a szerzetes 999ben II. Szil vesz ter né ven pá pa lett. Õ
volt az, aki szorgalmazta, hogy István
kapja meg a nyugati, keresztény és civilizált világhoz való tartozás jelképét: a
koronát. Így vált a tudomány jeles mûvelõje a magyar államiság kialakulásának fontos eszközévé. Ez a történelmi
esemény arra tanít minket, hogy az iskola ne csak a tudomány, a száraz ismeretanyag átadását szolgálja, hanem legyen egyben formálója is az egyénnek.
Az iskolában kapott értékeket, szakmai
tudást, becsületet tovább kell adnunk –
akkor gyarapodni fog és tartalmasabbá
válik.”
Az ünnepi beszédet búcsúztató követte, majd a Szózat eléneklésével ért véget
a ballagási ünnepség.
Szauzer Ildikó
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Ballagás a Törökben

Csipet só, pogácsa, pár forint…
A Török Ignác Gimnáziumban is elballagtak a hétvégén a végzõsök. Idén
négy osztály: egy kéttannyelvû, két
nyelvi speciális és egy általános tantervû osztály hagyja el az intézményt.

A gimnázium belsõ ballagása szombat
délelõtt 9 órakor kezdõdött. A XI. évfolyam diákjai búcsúztatták elõször a XII.
osztályosokat, átadva nekik a csipet sót,
pogácsát, egy pár forintot, és egy fényképet vagy idézetet tartalmazó tarisznyát,
és az elsõ szál virágot. Ez után a végzõsök a ballagó dalok és az iskola kis harangjának hangja mellett végigvonultak
az épületen. A szülõk, hozzátartozók és
meg hí vot tak az ud va ron vár ták õket,
ahová a zászlókat vivõ tizenegyedikesek

ve zet ték ki a
bal la gó kat. A
Himnuszt a tizenegyedik évfo lyam ver se ket, éne ke ket
és a búcsúztató
beszédet tartalma zó mû so ra,
majd a zászlóátadás követte.
A vég zõ sök
búcsúzása után Heltai Miklós igazgató úr
mondta el ünnepi beszédét, amiben hangsúlyozta, hogy a ballagásnak nem szabad
csupán szép frázisokat tartalmazó ünnepséggé válnia, s többek közt említette még
a végzõsök eddig elért és a továbbtanulás

Szent Norbert-díj a legjobbnak

„Elmegyek, elmegyek…”

A Gödöllõi Pre mont rei Szent Nor bert Gimnázium ballagási ünnepségén meg em lé kez tek ró la, hogy 52
éve nem hangzottak fel ilyen és hasonló énekek ezen a táján a városnak. A mos ta ni ak elõtt 1948-ban
bal la gott itt utol já ra a pre mont rei
gim ná zi u mot el vé gez ve osz tály.
Csakugyan hosszú útra mentek akkor, olyan hosszúra, amirõl nem is
gondolták, hogy vége szakad egyszer.

A most ballagók, két osztály nyi pre montrei diák,
ha elmegy is,
bármikor
vissza tér het,
eset leg egyegy ked ves
tanárához,
vagy nála fiatalabb barátai hoz, hi szen
áll az is ko la,
hiszen folytatódik benne a
ta ní tás, új és
új év fo lyam ok készülõdnek, hogy majd egyszer õk
énekelhessék: „Elmegyek, elmegyek...”
– A mostani az a nap, amelyhez eljutni
mindig fõ célunk volt – mondta Hevesi
Áron, jelenleg még XII/A osztályos tanuló, társai nevében is az ünnepségen. –
Vártuk: kiléphessünk az Életbe. S hogy
itt állunk, ennek a küszöbén, két dolgot
érzünk: az elválás fájdalmát és a hálát.
Egyre többet gondolunk mindarra, ami
elmúlt, közös élményekre, barátságok,
kap cso la tok meg szü le té sé re. Észre -

terén várható szép eredményeit. A diákokkal ellentétben õ csak hétfõig, az írásbeli érettségi elsõ napjáig búcsúzott el a
tizenkettedikesektõl.
N. L.
Fotó: Germán Viktória

vesszük, inkább mint eddig, hogy olyan
gyö nyö rû kör nye zet ben le võ is ko lá ba
jár hat tunk, ami lyen az egész vi lá gon
nem sok akadhat. Köszönünk mindent.
Köszönjük Ottó atyának, hogy megalapította ezt az iskolát. A tanárainknak a törõdést, a gondoskodást. A szüleinknek,
hogy éppen ide írattak be bennünket.
Bár di Pé ter igaz ga tó be je len tet te:
meg ala pí tot ták a Szent Nor bert dí jat.
Minden évben a legérdemesebb diáknak
adják majd át Oláh Szilveszter szobrászmûvész alkotását, Szent Norbert szobrát.
A díj megalapításakor, a jutalmazáson túl
az is vezérelte az iskola vezetését, tanári
karát, hogy felhívják a figyelmet névadójuk életének példájára. Tudunk-e mi is
olyan önzetlenek lenni, mint õ volt? Tudunk-e, kel lõ alá zat tal, nem a sa ját
javunkat, hanem a közösségét szolgáló
célt követni?
Méltatta végzõs diákjaik teljesítményét,
melyet országos tanulmányi versenyeken,
nyelvvizsgákon, a számítógépes szakma
megszerzése terén értek el. Emlékérmet
és oklevelet adott át Pál Ildikónak, Lakatos Máriának, Petneházy Gyöngyvérnek,
valamint Malatinszki Szilviának, aki az
országos földrajz verseny döntõjében hetedik helyezett lett. A Szent Norbert díjat
nyolc évi kimagasló tanulmányi eredményéért, a közösségért végzett munkájáért
Kovács Béla kapta (képünkön).
N. A.
Fotó: szerzõ
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Angelotti Zsuzsanna
Magyar pénzérmék és papírpénzek

A kötet a Szent István korával kezdõdõ,
csaknem ezeréves magyar pénztör ténet
korszakait tekinti át, jól kihasználva a szûk
terjedelem korlátozta lehetõségeket. A
bevezetõ rész rövid összefoglalót ad a pénz
kialakulásáról, a pénzverés kezdeteirõl, az
egyes pénzfajták, pénznevek (obulus,
dénár, tallér, forint, dukát, krajcár stb.) eredetérõl. A magyar pénzverés és bankjegykibocsátás tör ténetét tárgyaló fejezetek
ismer tetik a korszakonként változó
pénzrendszereket, a forgalomban volt pénzfajokat, az egyes uralkodók pénzverési és
pénzforgalmi politikáját. A könyv egészen a
jelenkorig követi nyomon a magyar pénz
történetét. Nagykovácsi, 1999, Grafon
Kundera, Milan: Az élet máshol van

A történet a harmincas évek közepe táján,
Prága kertes városnegyedében indul, Jaromilt
nagyszülei és szülei egyaránt kényeztetik a
levegõtõl is óvják, valóságos csodagyereknek
tartják. A gyermek különféle történéseket raktároz el lelke mélyén – arra gondolván, hogy
kellõ idõben megérti majd. Kundera regénye
mozgalmas, zsúfolt történet, az elbeszélõ
próza realisztikus hagyományaival egy egész
társadalom elevenedik meg, át- meg átszõve
szürreális elemekkel. Jaromil sorsa valami
módon emlékeztet egy sajátos kelet-középeurópai életmódra és sorsra. A történet végén
derül ki, hogy Jaromil születését igazából
senki sem kívánta, minden hazug benne is és
körülötte is: megcsúfoltak minden értéket, a
feje tetején áll a világ, csak az ostobaság az
ami állandó, meg a boldogtalanság. Az élet
máshol van. Kundera mûveinek sorában a
legkeserûbb tapasztalatokat hordozó regény.
Bp., 1999, Európa g

Kedves Gyerekek!
A Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyermekrészlege
Mesefolyamok Óceánja címmel több hónapon át
(októbertõl májusig) tartó nagy meseírásra hív benneteket! Pályázni 14 éves korig minden hónap elsõ
péntekéig lehet! A beadott pályázatokat pontozzák, több
hónapon át lehet a pontokat gyûjteni és a májusig
legtöbb pontot összegyûjtõ két meseíró jutalomban
részesül. A májusi mese így kezdõdik: „Hol volt, hol
nem volt , még az Óperenciás tengeren is túl a Kerek
Erdõ sarkánál állt a Seholsincs Kastély… A Ti feladatotok: A mese folytatása (max. 1 oldal), melyet a
Gyermekkönyvtárban adhattok le. A kapott
pontszámok felõl is ugyanitt érdeklõdhettek! Ne feledjétek! A májusi pályázat beadási határideje: 2000 .
június 2. péntek; helye: Juhász Gyula Városi Könyvtár
Gyermekrészlege, Gödöllõ, Dózsa György u. 10.
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Joydeep Roy-Bhattacharya: A Gábriel Klub

Régi szép idõk, indiai szemmel
Távoli tájakon, egzotikus vidékeken történhetnek az izgalmas dolgok; ami körülöttünk
van, merõ unalom – gondoljuk, de ugyancsak meglepõdhetünk most, mert egy indiai
író éppen Budapestet, a Margitszigetet, a
várnegyedet, a Dunakanyart találja izgalmasnak, eg zo ti kus nak,
olyan hely nek, ahol
csupa-csupa fantasztikus dolog játszódik le.
Politikai érdeklõdése, politikai tanulmányai, Közép-Európában tett tanulmányútja
indították arra, hogy hazánk közelmúltját kutassa. A regényében szereplõ Gábriel Klub
egy ellenzéki kör a 70-es években, mûvészek
alapították, abban az idõben, amikor nem is
volt szükséges ellenzéki szervezkedésben
részt venni ahhoz, hogy a rendõrség intenzíven foglalkozzon egy-egy mûvész, elsõsorban író lelki életével. (Régi szép idõk!)
A fõhõs egy író, András, aki tízévi vidéki
(ábrahámhegyi) tartózkodás után tér vissza
Budapestre. 94-et írunk, a rendszerváltás már
lejátszódott, de körülötte, vele kapcsolatban

kísért a múlt. Sorra elébe kerülnek a múltból
mindazok, akik nem lettek öngyilkosok,
vagy nem tûntek el nyomtalanul.
Minden csupa titok. Sirályok röpülnek a
biztos pusztulásba, köd borong, esõ esik.
Zöld labirintusok nyílnak a parkokban, a kertekben. A házak kihaltak, a helyiségekben a
legkülönösebb tárgyak. A föld mélye is rejt
titkokat, meg egy több száz éves híd, amit az
író a Duna fölé konstruál képzeletben.
„Irodalmi regény”, állapították meg a mûrõl egy londoni kritikában, melybõl a könyv
borítóján közölnek részletet.
A hazai olvasóban ellentétes érzések dúlnak: egyrészt megtisztelve érzi magát az érdeklõdés miatt, másrészt tiltakozik az ellen,
hogy bizarrnak mutassák. Õt. A honfitársait.
A környezetét.
Vagy valóban csak így lehet írni a legutóbbi évtizedeinkrõl, a távolból szemlélve – az
író, mint bevallja, mindössze négy napot töltött Budapesten –, a furcsánál is furcsábbnak
tartva azt.
- nád -

Május 18–24, 1730

Hó hull a cédrusra
Fsz.: Ethan Hawke, Max von Sydow
Május 18–24, 2000

A bennfentes
30

20-án 15
Mûsorváltozás:

Fsz.: Al Pacino, Russel Crowe

Kedvenc marslakóm Mátrix
Fsz.: Keanu Reeves, Lawrence Fishburne
21-én 1515

A hetedik testvér

MOZI
Magyar rajzfilm
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Remsey András festõmûvész fotókiállítása

Rendhagyó olvasóvetélkedõ

Fák, Fák, Fák…

Juharfalvi Emil tanyája

Duflex Fotográfiai Stúdió, a
Gödöllõi Mûvelõdési Központ és a
Gödöllõi Remsey Jenõ Mûvészeti
Egyesület
kö zös meg rendezésében került
sor Remsey
A n d r á s
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
fotókiállításának megnyi tójára május 13-án 17
órai kezdettel a Mû velõ dé si Köz pontban.
A kiállítást Kecs kés Jó zsef, a Mû velõdési Központ igazgatója nyitotta
meg, aki bevezetõjében a kö vet kezõket mondta: „Remsey András mûvein mindennapinak mondható természeti értékeket és feltûnõen kevés
emberi tárgyat látunk. Kozmikus
szemléletet sejthetünk a képek mögött,
olyat, amelyben az emberi történelem
pár ezer éve elenyészik a természet

A

több millió éves története mellett.
Évezredes hagyománya van a fa
mitológiájának, a fa tiszteletének.
Eleink a természet rendjéhez, a körforgáshoz igazodva éltek. Életük
alapját e rend állandóságába vetett hit
vagy inkább érték jelentette. Ezért számukra a fa hosszú élettartamával,
hatalmas termetével az idõt, az örök kévalóságot, és azedékrõl nemzedékre
újjászületõ életet testesíti meg.”
Remsey András fotóin a múlt, a
jelen és a jövõ egységét láthatjuk. A
mûvész munkáival hozzájárul az
ember és a természet közötti békeszerzõdés megkötéséhez.
A kiállításmegnyitón közremûködött
Szabó Károly népzenész.
Remsey András fotói meg te kint hetõk június 30-ig a Gödöllõi Mû velõdési Központ földszinti fo lyo sóján.

A Könyvtár Gyermekrészlege a idén is
vetélkedõre hívta a 4–5-eseket. Az elõdöntõ az Erkel iskolában és a könyvtárban
zajlott, 23 ötfõs csapat részvételével. A
kérdések Astrid Lindgren svéd írónõ három
regényébõl tevõdtek össze. Végül 12 csapat
jutott az április 26-i városi döntõbe.
Elõzetes feladatként Juharfalvi Emil
tanyáját kellett elkészíteni makett formájában. Az értékelés nehéz volt: 12
remekmû született. A hatodik feladat
megoldása után a három legmagasabb
pontszámú csapat jutalomban részesült. I.:
Premontrei 5/A (Tóth Máté Ákos, Terfán
Gábor, Kovács Tamás, Rozsnyai Dávid);
II.: Erkel V/C (Sztuhár Krisztina, Kanalas
Edina, Benkó Réka, Simon Márk); III.:
Petõfi IV/B (Lázár Dóra, Cserkúti József,
Lantai Gergely, Egyed Attila, Wolaviecz
Szilvia). Köszönjük a Fáma Köny ves boltnak az ajándékkönyveket és az Imago
BT-nek az oklevelek elkészítéséhez nyújtott segítséget!

Szauzer Ildikó

Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros

MEGHÍVÓ

Trafo Club
(Palotakert, nyitva 19–04-ig; e-mail: trafo(mail.digitel2002.hu).
Máj. 19., péntek: És Mááás Diszkó Zenék ( Becherovka akció 1-et
Fizet 2-t Kap! ) Május 20.: Sedative Bang és a Seven Days a Week.
25.: Anima Sound System lemezbemutató koncertje. 27.: Land of
Charon, Lélekzet és Dying Wish t. 28., 12.00–24.00: Jótékonysági
koncer t a balesetben elhunytak (Inside Fears) szüleinek
megsegítésére: Dawncore, New Born, Speak Up, Burning Inside,
Social Fee Face, Kevés, Resources, Aljas Indokból, Embers. Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két óráig tart nyitva.

Dallamok szárnyán
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2000 május 27-én
szombaton, 19.30 órakor kezdõdõ hangversenyünkre a
Kastélytemplomba. Közremûködnek: Tücsök zenekar (mûvészeti
vezetõ: Novák Gyuláné); Varázs – Fuvola zenekar (mûvészeti
vezetõ: Lászlóné Román Enikõ); Gyermek-kórus (vezényel:
Székely Judit); Blockfõte együttes és a kis Gitárzenekar
(mûvészeti vezetõ: Braun Julianna, vezényel: Zagyváné Molnár
Ildikó); Arpeggio Gitárzenekar (vezényel: Kósáné Szabó Beáta);
zongorán közremûködik: Bar ta Katalin. A belépés díjtalan,
adományokat a kápolna javára elfogadunk.

Kastélytemplom
Maczkó Mária népdalénekes mjájus 28-án este 7 órakor a
Kastélytemplomban „Könyörgés” címmel régi egyházi
népénekeket énekel. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel
hívunk és várunk. g
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Gödöllõn az Irtványban 2000 nm-es lucernás terület eladó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen a horgásztó és a lovas pályák közelében,
1200 nm-es szántóterület eladó. Tel.: 430-687.
g Isaszegen 6700 nm-es szántó eladó. Tel.: 430-687.
g Eladó 59 nm-es, fsz-i lakás a Kazinczy körúton. Alkalmas rendelõ, iroda kialakítására is. Telefon, vízóra, kábeltévé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 411-084 (du. 17-21 óra
között).
g Gödöllõn, 520 nm teleken lévõ, 56 nm felújítandó ház
eladó. Ár: 5 millió Ft. Tel.: 415-569.
g Sürgõsen vásárolnék Gödöllõn 5 millió forint ér tékben
földszinti, vagy elsõ emeleti lakótelepi lakást. Tel.: 410 641
(este 8 óra után).
g A Kör utcában erkélyes, telefonos, vízórás, gázkonvektoros, kábeltévés, 1+2 félszobás lakás eladó 7,3 millió Ftért. Tel.: (30) 9601-633 vagy 41-170.
g Gödöllõn, a Kör utcában 1+2 félszobás 69 nm-es elsõ
emeleti (konvektoros, vízórás) bútorozatlan lakás június 1tõl kiadó. Tel.: 413-208 vagy (60) 471-850.
g Zöldövezetben, csendes helyen (Nyár utcában) 2,5 szobás családi ház eladó. Iá.: 15 millió Ft. Tel.: 418-370.
g Az Isaszegi úton 3 szobás manzárdtetõs villa (melléképületek vállalkozásra is alkalmassá teszik) eladó. Iá.: 20
millió Ft. Tel.: 417-175.
g Gödöllõn, az Ady E. Sétányon 1 szobás, 50 nm-es gázkonvektoros házrész eladó vagy 1,5-2 szobás gázkonvektoros lakásra cserélhetõ, 3.emeletig, ér tékegyeztetéssel.
Tel.: 420-543.
g Eladó vagy elcserélném csongrádi 6 szobás, tetõtér-beépítésû családi házam gödöllõi 3 szobás, ker tes családi
házra. Iá.: 11,5 millió Ft. Tel.: 63/484-432.
g Gödöllõn ökör telki részén telket vennék! Tel.: (20) 9329971.
g Eladó Gödöllõn 2 szoba konyha, fürdõszoba házrész
nagy telekkel. Víz, gáz, villany, telefon bent van. Ár: 5 millió
Ft. Tel.: 421-449.
g Kategóriájában az egyik legjobb fekvésû, HÉV-tõl 1 percre, I. emeleti, 62 nm-es (kibõvített), 1+2 félszobás, beépített erkélyes, körbe redõnyös, kábeltévés, vízórás, telefonos öröklakás, augusztusi kiköltözéssel eladó. Tel.: 417432 (18-tól).
g Eladó a Légszesz u. 7. sz. alatt egy 1 szobás, 41 nm-es,
teljesen felújított lakás. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn a kastélyhoz közel frissen felújított 80 nm-es
összkomfor tos régi típusú családi ház, kis udvarral eladó.
Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 3173-249.
g Eladó lakást, házat keresek Gödöllõ területén. Tel.: (30)
26888-34.
g Eladó a Kossuth utcában 2 lakás és egy garázs júniusi
költözéssel. Tel.: (30) 9960-174 vagy 520-347.
g Családi ház, vállalkozásra alkalmas melléképületekkel eladó a Kiss József utcában. Tel.: (20) 332-6515.
g Gödöllõn eladó 200 nöl-es telken, felújított, összkomfortos parasztház. Iá.: 7,2 millió Ft. Tel.: 416-803, 416-993,
vagy (20) 9886-335.
g Eladó ker tes családi házat keresek Gödöllõn, 10 millió
g

Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,
hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és
16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára
20 szóig
240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés
ára
szavanként 32 Ft + áfa

Állás
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. 415-660.
g Gödöllõn a Hegy utcában lévõ házamhoz külsõ munkára
(ker ti stb.) nyugdíjast keresek. Tel.: (20) 9566-110.
g Az Átrium üzletházban lévõ kínai üzletbe 2 nõi eladót 3545 éves korig felveszünk. Érd.: személyesen vagy: 419125.
g 44 éves, megbízható, leinformálható özvegyasszony,
heti 4 napos házvezetõnõi állást, takarítást keres (gyakorlattal) Gödöllõ és környékén. Tel.: 402-226.
g Szinkron XXI. Építõipari és Szolgáltató Bt. május 1-tõl
azonnali kezdéssel, kõmûveseket, segédmunkásokat
hosszú távra alkalmaz. Tel.: (30) 203-9604.
g A Prompt Számítástechnikai Kft. gödöllõi telephelyére
fõállású hivatalsegédet keres (takarítás, ügyintézés).
Gödöllõn és környékén lakók elõnyben. Tel.: 430-695.
g Aki szeretné, hogy jól menõ vállalkozóvá válhasson - tõke befektetés nélkül - annak segítünk! 25 év felettiek, min.
érettségizettek, Gödöllõ környéki lakosok, magas intelligenciájúak jelentkezzenek! Tel.: (30) 213-2628.
g Életvidám, játékos kedvû hölgyet keres Gödöllõn, 9 hónapos kisfiú mellé, heti két alkalommal, 5-5 órára, változó
napszakban, fõiskolás anyuka. Tel.: 423-006.
g A Gödöllõi Profil Kft. tervezõirodája pályázatot hirdet fiatal építészmérnök és építõmérnök számára, tervezõ munkakörbe. Valamint keres üzemmérnököt részlegvezetõnek,
szá mí tó gé pes fel dol go zói is me ret tel, ArchiCAD,
Nemetschek programokhoz. Tel.: 413-550, 413-551, vagy
415-347(fax).
g Ruhaipari technikust, nõi szabót keresek egyedi ruhák,
függönyök szabásához, varrásához, Gödöllõn a városközpontba. Tel.: (30) 9461-807.
g Gyakorlattal rendelkezõ szakképzett szakácsot felveszünk, a Hunyadi Kisvendéglõbe. Tel.: 414-673.
g A HM Armcom Rt. felvesz és kiképez ipari alpinista
munkára jelentkezõket. Tel.: 422-119, 422-120, vagy (30)
2409-305.
g A HM Armcom Rt. felvesz autóvillamossági szerelõt,
mûszerészt, autószerelõt, forgácsolót, szerkezeti lakatost,
kõmûvest, tetõfedõt, segédmunkást, udvari munkást. Tel.:
422-119, 422-120, vagy (30) 2409-305.
Ingatlan
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u. 60. szám alatt, egy
65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Iá.: 7 millió 750 ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, 2 szobás, teljesen
felújított lakás eladó, téglaépületben, III. emeleten. Tel.:
411-494, vagy (30) 9841-352.

A Kastély Kávézó
szezonális kisegítõ
munkára munkatársat keres.
Érdeklõdni a
kastélyban,
Fõzõ Szilviánál

Ft-ig, csere is érdekel: 2 szobás, konvektoros, erkélyes lakásom beszámításával. Tel.: 410-244 (munkaidõben),
vagy (20) 9715383 (este).
g Gödöllõn 1 szobás, félkomfor tos lakás elõkerttel eladó.
Mér föld Ingatlan Iroda, Dózsa György út 38. Tel.: (20)
9814-043.
g Gödöllõn, a Kazinczy körúton, 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Iá.: 7 millió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Szadán, panorámás csendes helyen, a Zalagyöngye utcában, téliesített, összkomfor tos faház + téglaépület eladó. Beépíthetõ dupla garázzsal. Iá.: 6,8 millió Ft. Tel.: (20)
9947-709.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban, 1 + 2 félszobás
lakás. Iá.: 7,3 millió Ft. Fõnix Ingatlan Iroda, Gödöllõ, Szabadság tér 14. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Palotaker ten, 71 nm-es, felújított, igényesen kialakított lakás. Iá.: 7,2 millió Ft. Fõnix Ingatlan Iroda, Gödöllõ, Szabadság tér 14. Tel.: (20) 9194-870.
g Zuglói, Cser tõ u-i, 46 nm-es, 1,5 szobás, világos konyhás, parkettás, telefonos, vízórás, III. emeleti lakás, 6,9
millió Ft-ért eladó. Tel.: (1) 220-0326, vagy (20) 9236614.
g Antalhegyen 796 nm-es telek eladó. Az alatta lévõ utcában közmû van. Tel.: (30) 984-6546.
g Eladó Mogyoródon, 250 nöl telken, 1 szoba komfort, 54
nm-es ház (víz, gáz a telken van). Cím: Mogyoród, Alkotmány u. 48. Balogh. ( 16 órától).
g Eladó Gödöllõ központjában egy 2 és félszobás, kábeltévés, telefonos, vízórás, II. emeleti lakás. Tel.: 432-016 (18
óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g A Szt. János u-ban 2 szobás, III. emeleti, 50 nm-es, jó
állapotban lévõ lakás (pincével) eladó. Iá.: 7 millió Ft. Tel.:
(20) 9654-928.
g A Bocskai utcában 3 szobás családi ház, garázzsal eladó Gödöllõn. Tel.: 416-462.
g Elcserélném Kartali 3 szobás, összkomfor tos, telefonos
családi házamat, gödöllõi 1 szobás, lehetõleg földszintire,
5 millió Ft ér tékben. Tel.: 410-878 (este).
g Gödöllõn a kertvárosban, 620 nm-es telken, kétszintes,
160 nm-es, két generációs családi ház, tetõtér beépíthetõ,
garázzsal két autó részére, telefonnal, ipari árammal eladó.
Tel.: 415-768.
g Gödöllõn, a Remsey körúti lakótelepen, tetõtéri 1 + 3
félszobás lakás eladó. Tel.: 411-923.
g Palotaker ti felújított, 56 nm-es, fsz-i öröklakás, azonnali
beköltözéssel, reális áron eladó. Tel.: (30) 9140-801.
g Eladó Gödöllõn 3 szobás, 2 erkélyes, szuterénes, ker tes
házas ingatlan. Harmadik szint belsõ kialakítása engedélyezett. Ár: 21 millió Ft. Tel.: 430-715.
g Gödöllõn garzonlakást keresek megvételre, alacsony rezsivel, 3,8 millió Ft kp. fizetéssel. Tel.: (1) 3024-807 (munkaidõben), vagy (1) 3392-236.
g Szilasligeten eladó 220 nm-es, beépített tetõteres, 6
szobás családi ház, garázs, melléképület, 360 nöles telekkel. Iá.: 28 millió Ft. Tel.: 480-257, vagy (7-16 óráig) 422512, Borsukné.
g Antalhegyen 796 nm, panorámás telek eladó. Alatta lévõ
utcában közmû van. Tel.: (30) 9846-546.
g Gödöllõ szép, panorámás helyén, hétvégi ház, 152 nöl
telekkel eladó. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn 220 nöl teleken, felújításra szoruló ház a kertvárosban eladó. Ár: 5,5 millió Ft. LIPCSEY Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144174.
g Palotaker ten 4 db. 64 nm-es lakás eladó. (Azonnali költözéssel is.) LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt.
6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn eladó csúcspanorámás 191 nöl telken, nappali
+ 3 szobás, duplagarázsos családi ház igényeseknek.
19,5 millió Ft. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey
krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn ‘96-ban épült nappali + 3 szobás, exkluzív
belsõ térkialakítású családi ház eladó. Ár: 16,9 millió Ft.
LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316, vagy (30) 9144-174.
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Keresünk és kínálunk termõföldeket, szántókat eladásra
és vételre gazdálkodó és befektetõ ügyfeleink részére.
LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316, vagy (30) 9144-174.
g Befektetõk, mezõgazdasági vállalkozók figyelmébe. Erdõ
- szántó - Bp. - Nagytarcsa - Pécel - Dány - Isaszeg vonalán eladó. L.I.L.-N7. Tel.: 430- 548 (este), vagy (30) 2728158.
g Gödöllõ rózsadombján, 1000 nöl telken nappali+3 szobás családi ház borospincével, vendégházzal igényeseknek eladó. L.I.I.-N3. Tel.: (30) 272-8158 és 430-548.
g 1680 nöl telken78 nm-es, 1993-ban épült családi ház
sürgõsen eladó. L.I.I.-N5. Tel.: (30) 272-8158 és 430548.
g Zsámbokon 1483 nöl telken 70 nm-es parasztház különálló garázzsal, aszfaltút mellett, sürgõsen eladó 4,5 millió Ft-ért. L.I.I.-N6. Tel.: (30) 272-8158 és 430-548.
g Szada fõútján, ‘80-ban épült, kétszintes, nappali + 3
szobás ház, garázzsal, panorámás két utcára nyíló telken
eladó. ATLASZ Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
Tel.: 422-453.
g Isaszegen, 110 nm-es, kétlakásos ház, garázzsal, 230
nöl telken eladó, vagy kisebb házra, lakásra cserélendõ.
ATLASZ Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Tel.:
422-453.
g A Kossuth Lajos u-ban, 62 nm-es, 1 + 2 félszobás, II.
emeleti lakás eladó. ATLASZ Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Tel.: 422-453.
g A Szt. János u-ban, 59 nm-es, konvektoros, felújított, IV.
emeleti lakás eladó. ATLASZ Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Tel.: 422-453.
g Másfél, két és háromszobás lakásokat kínálunk ügyfeleink részére, díjmentes közvetítéssel, teljes körû jogi ügyintézéssel. ATLASZ Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
Tel.: 422-453.
g

Hagyma (60Ft/kg), krumpli (40Ft/kg) eladó. Tel.: 430413. Cím: Gödöllõ, Béri Balogh Á. u. 36.
g Egyszer használt padlószõnyeg 260 Ft/nm Gödöllõn.
Tel.: 418-926 (16 óra után).
g Pentium számítógép digitális monitorral, programokkal
eladó. Tel.: (60) 330-616.
g J(ger típusú, napi 500 literes teljesítményû, terem hûtésû sör fõzõ eladó. Tel.: (78) 425-174, vagy (30) 2185653.
g 80-100 kg használtruha eladó. Ára: 30 ezer Ft. Tel.: (20)
9771-671.
g Eladó: zöld buklé, ágynemûtar tós rekamié, 2 fotel, 2
szék, asztal; állv. Singer varrógép 2 db.; porszívó; bakelit
hanglemezek; gyúródeszkás konyhaasztal, 2 hokedli; csillárok. Gödöllõ, Vörösmar ty u. 2. Tel.: (20) 9138-952.
g Egy ZC-18 Cirkó, és egy 4 fm szerelt kémény eladó.
Tel.: (20) 3367-746.
g

Albérlet
g Kiadó lakást, bútorozott albérletet keres, korosodó házaspár, Gödöllõn vagy környékén, gépkocsi parkolási lehetõséggel. Tel.: (30) 9153-193.
g Fodrászüzletben üzletrész kiadó kozmetikusnak és
masszõrnek. Tel.: 422-812 vagy (60) 343-032.
g Asztalos mûhely kiadó. Tel.: (20) 3313-976, vagy 414318.
g Kiadó hétvégi házat - nyaralót keresek Gödöllõn, illetve
Gödöllõ közvetlen környezetében. Tel.: (30) 9066-478
Lotfi - visszahívom!
g Fiatal pár kisgyermekkel bútorozatlan házat, házrészt bérelne Gödöllõn. Tel.: 422-450.
g A Szelidi-tónál nyaralók, hétvégi házak kiadók, 4 ágyastól, 16 férõhelyesig. Diák csopor toknak 30 százalék kedvezmény. Tel.: (30) 229-6794.
g Kiadó garázst keresünk, a Kossuth Lajos utca környékén. (Elõny: a Remsey körúti mélygarázsban.) Tel.: (30)
9775-260.
g Gödöllõ központi részén, 23 nm-es üzlethelység kiadó,
Bajcsy Zs. u. 17. Tel.: (20) 9771-671.

Szolgáltatás
g Új varrómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elérhetõ áron.
Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 8-12 óráig. Tel.:
419-392 (18 óra után).
g Kedvezõ fuvarvállalás rakodókkal. Költöztetés, lomtalanítás, terítés. Távolsági fuvarok 12 tonnáig (szombat, vasárnap is). Tel.: 430-206.
g A Gödöllõi Kisokos keres dolgozni szeretõ fiatal agilis
fér fiakat hirdetésszervezõi fõállásba. Tel.: 422-583 vagy
(20) 9654-978, Lovarda u. 26.
g Számítástechnika tanfolyam kezdõknek május 22-tõl és
haladóknak június 13-tól. 3 hét (21 óra). Részvételi díj:
8000 Ft/fõ. Jelentkezés: Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (Gd., Tessedik S. u. 6.), tel.: 521-110.
g Erdélyi kirándulás 2000. aug. 9-tõl. 8 nap, 30 ezer Ft/fõ.
Félpanzió. Jelentkezés május 25-ig. Tel.: 420-634,
Mesterné.
g Költözködni szeretne vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g Családi házak villanyszerelése, riasztó rendszerekkel,
automata garázs és kapunyitó távirányítással, mechanikus
betörésvédelem, lapra szerelt konyhabútor összeszerelése,
szállítása. Tel.: 422-413 vagy (20) 9921-981.
g Lakások, irodák, nagytakarítását vállalom. Tel.: (20)
3303-362.
g Tanya tejbolt, Városi Piac Gödöllõ: friss tehéntej, friss
kenyér és péksütemények. Akciós tejtermékek rendszeresen.
g Var rónõ! Ruhakészítést, méretre igazítást, javítást
vállalok. Gödöllõ, Csanak u. 15. Tel.: 422-105 (egész
nap).
g Gyermek felügyeletét vállalná egy 50 éves, nyugdíjas,
gyakorló nagymama, illetve idõs személy társalkodója, segítõje lenne napi 2-3 órában. Tel.: 421-762.
g Nyugdíjas ker tészmérnök permetezést, kertkialakítást,
gondozást vállal. Tel.: (30) 9770-593.
g Gipsz díszítõ elemek gyár tása és szerelése Pl: stukkó,
rozetta, oszlop, boltív stb.) Tel.: (20) 327-4652.

Adás-vétel
g Minden csütör tökön a helyi piacon élõhal kapható. Különbözõ fajták (ponty, kárász, busa stb.).
g Magángyûjtõ keres: régi képeslapokat, papírpénzeket,
postatiszta bélyeggyûjteményt. Tel.: (1) 405-7330, vagy
(1) 409-4628.
g Hízók eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
g Gobelin képek eladók. Tel.: 413-914 vagy (20) 3303362.
g Hûtõszekrény (200+60L), páraelszívó, hatágú bronz
csillár (antik), tolóajtó olcsón eladó. Tel.: 430-205.
g Motorola d. 160-as, praktikum kár tyával, bõr tokkal, töltõvel eladó. Tel.: (20) 336-8380.
g 4LE Rotációs kapa + fûnyíró; 2 db. háromszárnyas ablak + üveg + redõny; 1 db. permetezõ 18 l.; 1 db mázsa
nagy mérleg. Tel.: (20) 331-3976, vagy 414-318.
g „Robi-55”- típusú (majdnem új) kert kapálógép, egy hozzátar tozó fûnyíróval 40 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 419-131 Tóth.

Jármû-alkatrész
g Eladó 1988-as, 2105-ös Lada, 2002-ig mûszakival. Tel.:
413-131.
g Skoda 120 L elsõ tulajdonostól, garázsban tar tott, eladó. 1984-es, 2001. 02. 08-ig. Iá.: 150 ezer Ft. Tel.: 418991 (H-P: 8-17-ig).
g 1985-ös évjáratú 1.6-os benzines Ford Escort 2000.
novemberig érvényes mûszakival. Ár.: 400 ezer Ft. Tel.:
417-845.
g Renault 19, 1.4 ccm, 80 LE Energy. Felszereltség: légkondicionáló, riasztó, központi zár, elektromos ablakemelõ,
színezett üveg, ködlámpa, sztereó rádiósmagnó. Mûszaki
vizsga: 2002-ig. Tel.: (20) 9391-968.
g Eladó Moszkvics 2140, 1987-es, szeptemberig ér vényes mûszakival, korának megfelelõ állapotban. Ár: 60
ezer Ft (alku nélkül). Tel.: 421-762, vagy (60) 437-256.
g 10 éves Polski Fiat 126 jó állapotban eladó. Tel.: 411902.

Kis Polski 1988-as, jó állapotban eladó. Tel.: 387-832,
vagy (30) 9828-098.
g Eladó 1987-es Wartburg 353-as, 1,5 év mûszakival,
megfelelõ állapotban. Iá.: 95 ezer Ft. Tel.: 416-993, vagy
416-803.
g Lada-1200S 1983-as évjárat, 2001. december hóig érvényes mûszakival, felújított motorral, jó állapotban, fényezve eladó. Tel.: (30) 2119-721.
g Jó állapotú, ‘86-os Trabant, 601. Spec. Eladó. Iá.: 15
ezer Ft. Tel.: 410-749 (hétköznap 17 óra után).
g Lada 2107. ‘87-es évjáratú, 2 év mûszakival, 81 ezer
km-rel, üléshuzattal, vonóhoroggal, rádiósmagnóval, második tulajdonostól, megkímélt állapotban eladó. Iá.: 370
ezer Ft. Tel.: 414-455, vagy (30) 2120-217.
g VW Golf 1,1 benzines, fehér, 3 ajtós, 1982-es, vizsga
2001. 06. hó eladó. Iá.: 250 ezer Ft. Tel.: (20) 9771-671.
g Ford Tranzit 2500 Diesel típushoz új alkatrészek eladók,
kedvezõ áron. 4 db Pirelli L 8 225/70 R 15 C gumi, 1 db
teljes kuplung szett, 2 db hátsó fékdob, 2 db külsõ nagyalakú tükör, 4 db (piros) porlasztó csúcs, 2 db lengéscsillapító, 1 pár ködlámpa. Tel.: 414-673.
g

Oktatás
g Intenzív angol, német, francia, spanyol, magyar nyelvtanfolyamok indulnak 2000. június 13,- szeptember 30-a
között. A kurzusokra, valamint az angol Trinity (TCL) nyelvvizsgákra beiratkozás május 25,26-án, 16-19 óra között.
Ingyenes gyakorló órák, angolos és németes diákjainknak!
I.L.I. Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.I. a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által „Minõsített és ajánlott” nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak
egyike!
g Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap. Fordítás. Tel.: 418-537.
g Gyerekeknek nyári nyelvi tábor 2000 június 19-tõl heti
turnusokban, fél napos, illetve napos szervezésben. Tel.:
417-719, Astra-Ariadne Nyelviskola.
g Az Astra-Ariadne Nyelviskola nyári intenzív tanfolyamaira a beiratkozás 2000 június 8-án és 9-én 16-18-ig lesz a
Török Ignác Gimnáziumban, Gödöllõn. Tel.: 417-719.
g Számítógép kezelõi tanfolyamok indulnak Gödöllõn a városközpontban. Alapfokú, középfokú és internet tanfolyamok. Egy hét vizsgával 9000 Ft. Egyéni foglalkozások,
korrepetálások óradíja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.
Egyéb
g Elveszett! Keressük fekete-fehér foltos, 7 éves angol
vizsla kutyánkat. A megtalálónak pénzjutalmat adunk! Tel.:
412-156 vagy (30) 9440-345.
g Szombaton du., vagy vasárnap de. elveszítettem a városközpont környékén, zöld zsákos (15 cm hosszú, 4 cm
széles) szemüvegtokban lévõ, szemüvegemet (kék, az
üveg lila színû). A becsületes megtalálót kérem, hogy az
Átrium Üzletház belsõ udvarán, a Bizsu boltba legyen szíves hozza be! Tel.: (20) 9138-649.

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, a volt gimnáziumi osztálytársaknak, barátoknak, az „Életet az éveknek”
nyugdíjas klub tagjainak, a Cukorbetegek Gödöllõi Szer vezetének, és mindazoknak, akik férjem, szeretett édesapám Dr. Petrei János temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Dr. Petrei Lajosné
lánya: Emese
veje: Giancarlo
unokája: Veronika
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NÓNIUSZ LOVASISKOLA
Ez a speciálisan gyermekekkel foglalkozó
lovasiskola
gödöllõi
dombvidék
festõi
környezetében, a Grassalkovich Kastély
közelében helyezkedik el. Az oktatás saját
nevelésû lovakon, szakképzett edzõ irányításával folyik.
A nyári idõszakban, június 26-tól augusztus
végéig, 5 napos turnusokban (hétfõtõl-péntekig)

LOVASTÁBOROKAT

is szervezünk, ahol a gyerekek a lovaglás mellett elsajátíthatják a lovakkal való bánásmód
alapvetõ tudnivalóit, valamint elméleti
oktatásban is részesülnek. A táborok ára, ami
magában foglalja a teljes ellátás, szállás,
lovaglás költségeit:
Bentlakásos: 18 000 Ft
Napközis: 13 000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a 430-099 vagy a
60/620-246 telefonon, valamint írásban 2101
Gödöllõ Pf. 3oo címen adunk.
LOVAGOLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!
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ELADÓT keresünk!
Kínai Peking Bolt

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

CIB

Pályázati hirdetmény
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllõ, Petõfi
s. u. 1.) pályázatot hirdet az I. sz. rendelõintézetében levõ
büfé 5 éves bérleti jogának megszerzésére.
A büfé 28 nm alapterületû, 2 helyiségbõl áll, az I. sz. rendelõintézet elsõ emeletén helyezkedik el.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az
Egészségügyi Központ gazdasági vezetõje ad. Tel.: 420-655
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Tormay Károly Egészségügyi Központ, Igazgatósága,
Gödöllõ, Petõfi s. u. 1.
dr. Szabadfalvi András igazgató fõorvosának,
2000. június 15-ig.

Gödöllõi Szolgálat

Hirdetés

már az interneten is.

A Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht keres hegesztõi
vizsgával, jogosítvánnyal rendelkezõ szakembert, - változatos munkára.
Korhatár: 30 év
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Keresünk továbbá településüzemeltetési feladatok
ellátásához mûszaki beállítottságú öntevékeny, szorgalmas munkatársakat.
Jelentkezni lehet a következõ telefonszámon:

Látogasson el weboldalunkra!

www.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés felvétele az újságba és a
weboldalra a

30/2011-961-es
telefonon

06 209 495 586.
VÜSZI Kht
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– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándéktárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók
Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646
Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék
felszereltséggel.

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

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

Kistarcsa, Ifjúság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

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

Diákolimpia

Gödöllõi fölény
a területi versenyen
Az atlétikai diákolimpia három-, négyés öttusa megyei területi versenyeit a
GEAC pályán rendezték meg az elmúlt héten. A három korcsoportban a
körzetek legjobbjai mérték össze tudásukat. Az elsõ helyezett csapatok,
valamint az egyéni továbbjutók május
20-án Vácott (három- és négytusa) és
27-én Cegléden (öttusa) versenyeznek a dobogós helyezésekért és az
országos döntõbe jutásért.

A háromtusa területi versenyen a lányoknál az Erkel, a fiúknál a Hajós iskola képviselte városunkat. Sajnos csak két
területrõl érkezett csapat, így az egyéni
továbbjutókkal együtt összesen 35 gyerek indult a versenyen. A lányoknál az
Erkel iskola 1192 pontot gyûjtött, és biztosan gyõzte le Tápiószentmárton csapatát (1040). A versenyt Ritecz Lilla (Erkel) nyerte 325 ponttal, második Kaszás
La u ra (Nagykáta) 318 pont, har ma dik
Király Pálma (Hajós) 250 pont. A fiúknál a Hajós iskola csapata a nagykátai
Váci Mihály iskola együttesét gyõzte le:
1. Ha jós (1434), 2. Nagykáta (1108).
Egyéniben Szeleczky Alex (Hajós) nyert
357 ponttal, Székely Csaba (Hajós, 285)
és Bátori Balázs (Hajós, 273) elõtt.
A négytusás lányoknál három csapat és
hat egyéni továbbjutó mérte össze tudását. A versenyt a Tápiószentmárton nyerte 2109 ponttal. A gödöllõi Erkel csapata
1977 pont tal ezüst ér mes lett, míg az
aszódi 2.sz. iskola 1490 ponttal a harmadik helyen végzett. A verseny három legjobb eredményét az egyéni indulók érték
el: 1. Bárány Kinga (Pánd) 560 pont, 2.
Dús Jetta (Premontrei) 542 pont, 3. Vágó
Mónika (Török) 539 pont. Mindhárman
továbbjutottak a megyei döntõbe.
A fiúk négytusaversenyében Tápiószecsõ
bi zo nyult a leg jobb nak 2306 pont tal.
Második a Hajós (2084), harmadik az
Aszód (1284). Az egyéni versenyt a szintén Tápiószecsõrõl érkezett Andrejcsik
Dávid nyerte 531 ponttal. Alig maradt le

Röplabda

tõle Varga János (Premontrei), aki 526
pontot szerzett. Harmadik Varga László
(Tápiószecsõ) 498 ponttal.
Az öt tu sa kör ze ti ver se nyé ben négy
lány- és öt fiúcsapat indult. A lányoknál
a következõ sorrend alakult ki: 1. Török
(3442 pont), 2. Erkel (3011), 3. Petõfi
(2658), 4. Hajós (2642). Egyéniben Fábián Boglárka (Török, 807 pont) volt a
leg jobb, meg elõz te Babrián Lo ret tát
(Erkel, 709) és Berbekár Évát (Török,
686).
A fiúk versenyét a Hajós nyerte nagy fölénnyel a töb bi csa pat elõtt. 1. Ha jós,
(3743 pont), 2. Erkel (2979), 3. Premontrei (2813), 4. Pe tõ fi (2742), 5. Dam janich (két versenyzõ, 1102). Az egyéni
versenyt Szibilla László (Hajós) nyerte
nagy fö lénnyel, 835 pont tal. Má so dik
Somogyi Ádám (780), harmadik Nagy S.
Miklós (756) (mindkettõ Hajós).
A megyei területi versenyen a fiúknál
is mét a Ha jós bi zo nyult a leg jobb nak
3751 ponttal. A nagykátai iskola csapata
3511 pontot gyûjtött, az aszódi együttes
pedig 2338 ponttal zárta a versenyt. Az
egyé ni ver seny ben ugya naz a sor rend
alakult ki, mint az elõzõ versenyen: 1.
Szibilla László (821 pont), 2. Somogyi
Ádám (778), 3. Nagy S. Miklós (752).
A lányok versenyén csak a gödöllõi csapat vett részt, sajnos a másik két terület
elsõ helyezettje nem jelent meg. A Török
csapata 3235 pontot ért el. Egyéniben 1.
Fábián Boglárka (Török, 758 pont), 2.
Babrián Loretta (Erkel, 662), 3. Mászáros Krisztina (Török, 648).
A me gyei dön tõ ben azon ban egyet len
gödöllõi leány sem indul. Ennek az az
oka, hogy ugyanazon a napon rendezik
meg az országos váltó bajnokságot, amelyen lényegesen nagyobb eséllyel indulnak majd a gödöllõi versenyzõk.
-esz-

Az Architekton GRC Baráti Köre elsõ
alkalommal rendezte meg az Ádám
László Emléktornát. A versenyen három extra-ligás csapat szerepelt: az
Angyalföld, a Vasas Budai Tégla és a
há zi gaz da Gödöllõ. A Tö rök Ig nác
Gimnázium termében lejátszott mérkõ zé se ken több pró ba já té kon lé võ
röplabdás kapott játéklehetõséget Dobos János csapatában. Az elsõ találkozót az Angyalföld és az AGRC együttese játszotta. A helyenként izgalmas
meccsen mindkét csapat sokat rontott,
a gödöllõi többet. Így a végeredmény
2:3 lett. A második mérkõzésen az angyalföldi lányok simán nyertek három
null ra a Va sas el len. A be fe je zõ
meccsen a kissé leeresztett Vasas ismét három nullás vereséget szenvedett a házigazda Gödöllõ csapatától.
A tor nát az An gyal föld nyer te, a
Gödöllõ és a Vasas elõtt.

Atlétika
A Református Líceum versenyzõi a
Honvéd pályán versenyeztek az egyéni
megyei diákolimpián. A csapat egy
aranyérmet és nyolc dobogós helyet
szerzett a negyedik és ötödik korcsoportban. Eredmények: IV. kcs.: 800 m:
3. Nagy Hilda, 1500 m: 2. Kiss Orsolya, 3. Kelédi Ka ta lin. 3000 m: 2.
Kelédi Katalin, 3. Kiss Orsolya. Magasugrás: 3. Jaeger Ákos. V. kcs.: 800
m: 2. Varga Krisztina, 1500 m: 2. Rébb
Anikó, 3000 m: 1. Varga Krisztina.

Röplabda
Gödöllõi gyõzelemmel ért véget Pest
megye férfi röplabda bajnoksága. A
Gödöllõi Öregfiúk nagyszerû teljesítményt nyújtva, magabiztosan utasították maguk mögé a megye jóval fiatalabb csapatait. A bajnokságban mindössze egy vereséget szenvedtek, tehát
nem véletlenül lettek az elsõk. A bajnokcsapat tagjai között ismerõs neveket fe dez he tünk fel: Dóczi Ist ván,
Gorove Miklós, Koltai Gyula, Koska
János, Kõrösfõi András, Magyar Gergely, Magyar László, Magyar Tamás,
Ó Nagy Miklós, Winhardt Oszkár. A
szintén gödöllõi GATE együttese az
ötödik helyen fejezte be a bajnokságot. A nõi csapatok között a GATE
ezüstérmet szerzett. g
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Labdarúgás

Minden korosztályban dobogón a GLC
Gödöllõi LC – Pásztó 3:1 (3:0)
Gödöllõ, 350 nézõ, vezette: Kiss Z. (Nyitrai,
Kerékgyár tó)
GLC: Kovács R.–Somogyi, Wendler, Stolcz–
Ber ta, Labanics, Kerecsényi, Króner, Varga–
Kiss Z., Vízler.
Edzõ: Vörös István Attila
Gólszerzõ: Kerecsényi 11. p., Kiss Z. 13. p.,
Wendler 45. p.
Ifjúsági mérkõzés:
GLC – Pásztó 8:0 (2:0)
GLC: Lovas–Pintér T., Csernyák, Péter G.–
Morár (Gémesi, 68 p.), Hovodzák, Ökrös
(Urbán, 49 p.), Kovács M., Pintér K. (Zelnik,
81 p.)–Csombor, Barna. Edzõ: Ivanovics
Károly.
Gólszerzõ: Kovács M. 2 (7. és 72. p.), Barna
2 (12. és 78. p.), Csombor 2 (26. és 86. p.),
Urbán (57. p.), Morár (67. p.)
Jó: Barna (a mezõny legjobbja), Csombor,
Kovács M., Urbán
Serdülõ elõkészítõ:
Kistarcsa–GLC 0:10 (0:4)
Gólszerzõ: Berki V. (4), Benko (2), Borsos,
Farkas, Minorits, Székely

Míg a felnõttek most érkeztek a bajnokság véghajrájába, addig a legfiatalabbak már utolsó meccsüket játszották az
elmúlt pénteken, és a Kistarcsa ellen idegenben is igencsak gólkülönbség-javító
gyõ zel met arat tak. Az, hogy vé gül
hanyadik helyen végeztek a serdülõ elõkészítõk küzdelmében, még kérdéses, de
az már biztos, hogy a másodiknál nem
lesznek rosszabbak. A szezonzáró mérkõzésüket e héten (lapzárta után) játszó serdülõk ezüst-várományosok korosztályukban. Folytatva a fiatalokkal kapcsolatos
jó hírek sorozatát, az ifjúsági gárda következik. Mivel õk a felnõttcsapattal párhuzamosan lépnek pályára, náluk is hátravan négy forduló a zárásig. Mindenesetre a Pásztó elleni nagy különbségû és
látványos gyõzelemmel õk is felkapaszkodtak a dobogóra, annak is a második
fokára. A gödöllõi súlyos vereség ellenére elsõ helyezett gyöngyösiektõl azonban
már csak két pont választja el a tavasszal
még veretlen (9 gyõzelem, 2 döntetlen)
Hovodzákékat, így a bajnoki cím sem elérhetetlen számukra.
Az már a Pásztó elleni bajnoki találkozó
elõtt biztos volt, hogy a felnõttek nem tudnak elõrébb lépni a harmadik helynél, ugyanis a vetélytárs Tápiószentmárton Hevesen

Teremlabdarúgás

Papírforma vereségek
Gödöllõi KFC–Szárliget Eurotrans
Kronos 2:13 (1:6)
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 100 nézõ
Vezette: Radvánszky, ifj. Hidasi (Vámos)
GKFC: Bangó–Aszódi, Gyémesi, Bartalis,
Ivanovics. Cserék: Tóth M., Szabó Zs., Fazekas, Gémesi. Játékosedzõ: Ivanovics Károly
Gólszerzõ: Tóth M. 14 p., Ivanovics 23 p.
Dekád SC – Trident FC 12:5 (6:2)
Tököl, vezette: Lettrich, ifj. Vad (Erdõs)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Tóth L.,
Csiszér, Pfeffer. Cserék: Magyar, Molnár,
Földesi, Nádor, Szûcs, Szüllõ. Edzõ: Gacsályi
Attila. Gólszerzõ: Magyar (2), Molnár, Tóth L.,
Csiszér

A Gödöllõi KFC a negyedik helyen álló és
három találkozó óta 100 százalékos Szárliget gárdáját látta vendégül, míg a Trident
FC a dobogó alsó fokát elfoglaló és hazai
pályán öt mérkõzésen veretlen Dekád SChez látogatott a teremlabdarúgó-bajnokság
legutóbbi fordulójában. Egyik összecsapáson sem gödöllõi sikert ígért a papírforma...
A hazai környezetben pályára lépõ GKFC
kezdõcsapata még állta a versenyt a jó képességû ellenféllel szemben, ám a második sor
fegyelmezetlenségeit könyörtelenül kihasználta a Szárliget és néhány perc alatt 3:0-s vezetést szerzett. Egy szép ellenakció végén
ugyan Tóth Márton szépített, ám ezután ismét
a vendégek büntettek. A második félidõben
letámadással próbálkoztak Ivanovicsék, ami a
játékosedzõ révén gyors gólt eredményezett.

is gyõzedelmeskedett. A tizenkettedik helyezett vendégek elleni siker azonban nagyon kellett a versenyben maradáshoz. És
városunk gárdája negyedóra alatt el is döntötte az összecsapás sorsát: elõbb Wendler
bal oldali szabadrúgása után Kerecsényi lõtt
a hálóba, majd Berta ívelését Kiss Zoltán fejelte a léc alá. Ezután is támadásban maradt
a GLC, de gól nélkül. Mivel a ritka vendégkontráknál a védelem magabiztosan látta el
feladatát, az elõnyt így sem fenyegette veszély. A 40.perc kiállítása (a pásztói Jeney
mehetett elõbb zuhanyozni) és a szünet
utolsó percében Wendler által gólra váltott
büntetõ végleg eldöntötte a mérkõzés sorsát.
A „Darazsak”, ahogy a szurkolók legújabban becézik kedvenceiket, a második
félidõben is mezõnyfölényben játszottak,
de lövéseik vagy célt tévesztettek, vagy
Oláh védte próbálkozásaikat. A vendégek
kapusa azzal tette fel a koronát teljesítményére, hogy csapata egyetlen gólját is
õ szerezte – igaz, büntetõbõl.
Krónerék tehát – továbbra is csak gólkülönbséggel lemaradva a második mögött – megszilárdították helyüket a dobogón. Mi vel „csak” az al só fo kán, így
most harmadik helyezésükkel õk állnak
legrosszabbul a GLC gárdái közül. Soha
rosszabbat!
Következõ mérkõzés: 2000. május 21.,
15 óra: ifjúsági, 17 óra: felnõtt: Gödöllõi LC
Ózd. 14 órától: Gödöllõi Öregfiúk – Zseliz
Öregfiúk, Parlamenti válogatott minitorna.
Tóth Márta

A Szárliget ugyanis élt a kontra lehetõségével,
és szebbnél szebb gólokat lõtt.
A szervezési problémák miatt a találkozó
helyszínére a fél nyolcas kezdés helyett 19.35kor érkezõ és ezért kapkodva öltözõ, be sem
melegítõ tridentesek még fel sem ocsúdhattak,
máris 3:0-ra vezetett a Dekád. Az Ughy, Tóth
és Schild személyében egykori NB I-es labdarúgókat is felvonultató tököliek ezután is szervezetten, okosan és eredményesen játszottak.
A gödöllõiek is kialakítottak ugyan helyzeteket, de ami az elmúlt héten, a listavezetõ elleni
bravúros döntetlennél befelé pattant, az most
biztos kifelé ment, így csak a tisztes helytállásban reménykedhettek, abban is hiába.
A Trident FC ezzel a kilencedik, a GKFC
pedig a 12. helyen áll a bajnokságban három fordulóval a befejezés elõtt.
Kö vet ke zõ for du ló: 2000 má jus 22.,
Gödöllõ, Egyetemi sportcsarnok, 19 óra:
Gödöllõi KFC – Dunakeszi VSE, illetve
Deszk Miki Makó FC – Trident FC
ToMa
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Labdarúgógála
a GLC-pályán!
A GLC–Ózd mérkõzései elõtt,
2000. május 21-én, vasárnap
a Táncsics Mihály úti labdarúgópályán
14 órakor a

Gödöllõi Öregfiúk – Zselizi Öregfiúk (Szlovákia),
14.50-kor a

Parlamenti Válogatott – Zselizi Öregfiúk,
15.40-kor a

Gödöllõi Öregfiúk – Parlamenti Válogatott
csapata méri össze erejét
A mérkõzésekrõl helyszíni közvetítést ad Böröczki József,
a Mikroszkóp Színpad mûvésze. A parlamenti válogatott pontos
összeállítását még nem lehet tudni,
de a csapatban vendégként játszik majd Kû Lajos és Máté János
egykori FTC- és válogatott játékosok.
A gödöllõi öregfiúk:
Bánhegyi Béla, Bánhegyi Nándor, Bankó György, Bara László kapus, Baranyi János, Boda János kapus, Gedei Sándor,
Dr. Gémesi György, Kelemen Barnabás, Kerepesi Ferenc,
Lovrencsics László, Lõrinc Ferenc, Pataki József, Rab Tibor,
Rab Pé ter, Rácz Jó zsef, Sza bad Ist ván, Szûcs La jos,
Sztriskó István, Tamás Ferenc, Varga István, Vörös István
Attila, Zagyva Lajos kapus – Malatinszki József manager,
Pintér Miklós gazdasági vezetõ Imre József vezetõedzõ

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
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Atlétika

Erdélyi Eszter országos bajnok
GEAC-atléták sikereirõl Benkõ Ákos
A
tájékoztatta lapunkat. Az élre kívánkozik egy olyan eredmény, amely újabb országos bajnoki címmel gazdagította a gödöllõi
atlétikát. Erdélyi Eszter a Kismaratoni Országos Bajnokságon elsõ helyezést ért el. A
versenyen sok atléta állt rajthoz, akik nagyszerû küzdelmeket vívtak egymással. A 15
kilométeres távon induló Erdélyi Eszter
nyolc kilométernél lerázta ellenfeleit. Ezután fokozatosan növelte elõnyét és a célba
érkezéskor már 250 méterrel vezetett a második helyezett elõtt. Eszter nagyszerûen
versenyzett és egy újabb aranyéremmel
gazdagította gyûjteményét. Gratulálunk!
A Magyar Atlétikai Szövetség csapata
egy nemzetközi versenyen vett részt a jugoszláviai Zentán. A GEAC atlétái közül
öten indultak ezen a versenyen. Sajnos a
hosszú és körülményes utazás érzõdött az
eredményeken. Pék Andrea ötödik lett 400
méteren, 100 m gáton pedig hatodikként ért
célba. A többiek a következõ távokon versenyeztek: Harmati Katalin 100 m, Fábián

Borbála és Szekeres Viktória 400 m, Pecze
Dániel 3000 m.
A felnõtt ügyességi OB-t Budapesten
rendezték meg. Örvendetes, hogy a GEAC
atlétái a felnõtt versenyen is teljes csapattal
tudtak indulni. A gödöllõi csapatok a középmezõnyben végeztek, értékes bajnoki
pontokat szerezve. A nõk között a Durkó
Eliána, Gácsi Judit, Szeleczky Xénia, Nagy
Zita, Pál Nóra összetételû csapat magasugrásban hatodik helyen, távolugrásban tizedik helyen végzett. A Szörényi Zoltán,
Jaeger Ákos, Katona Máté, Szörényi István
alkotta rúdugró csapat a hatodik helyen fejezte be a versenyt. Kuriózumnak számít,
hogy a bizonytalankodó Szekeres Zsolt helyett beugró edzõ – Szörényi István (55 év)
– három méteren felüli eredménnyel lett a
csapat negyedik embere!
A Budapesti Honvéd serdülõ összetett és
egyéni versenyén ismét gödöllõi sikereknek
örülhettünk. Az összetett versenyben Szibilla László kiemelkedõ eredménnyel gyõzte
le ellenfeleit. A lányoknál Mészáros Kriszti-

Vívás

A kardcsapat és Princz harmadik
Az utóbbi hetekben sokat hallottunk a
vívókról. Bokor és Kerecsényi magyar
vívó válogatottban az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon;
múlt héten a Benkõ Tibor emlékversenyen, és most hétvégén vidék bajnokságon és számos más helyszínen szerepeltek vívóink. Többek között a gyönyörû belgiumi Gent városában öregbítették Gödöllõ hírnevét. Gémesi Csaba,
a GEAC vívószakosztályának vezetõje
tájékoztatta lapunkat.

Ezen a hétvégén összesen öt helyen,
összesen tíz versenyen szerepeltünk. Veszprém a felnõtt és újonc vidék bajnokságnak,
a BSE országos kard-csapatversenynek, az
MTK az újonc és a serdülõ tõrözõknek, a
Honvéd a junior nõi tõrözõknek, míg Gent
a felnõtt kardozóknak (egyéniben és csapatban) adott otthont.
A belgiumi Gent városa patinás meghívásos nemzetközi versenyt rendezett. A
GEAC Architekton ví vó szak osz tá lyát

Princz Ágoston, Bokor Gergõ és Zágoni
Balázs képviselte. Egy egész éjszakai vezetés után (csaknem 1500 km, ami önmagában is kiváló teljesítmény) álltak másnap
pástra és lettek csapatban harmadikak, míg
egyéniben Princz Ágoston harmadik, Bokor Gergõ ötödik és Zágoni Balázs a tizenegyedik helyen végzett. A részleteket nem
ismerem, mivel a fiúkkal csak telefonon
tudtam beszélni, és valószínûleg most hajtanak kocsival hazafelé, annyit tudok, hogy
a versenyen elindultak a belgákon kívül
hollandok, angolok, németek, franciák,
ausztrálok is.
A fel nõtt és újonc vi dék-baj nok ság
mindig nagy presztízsharcot szokott hozni
a vidék vívószakosztályainak. Az idén is
így volt. Egyéniben és csapatban is jól szerepeltünk, annak ellenére, hogy kardozóink csak tar ta lé ko san sze re pel tek.
Somogyvári Gábor újonc fiú tõrben hatodik, felnõtt nõi tõrben Gémesi Réka második, Balló Eszter hetedik, újonc nõi tõrben
Gurbi Marianna elsõ, Szél Nagy Éva har-

na is a mezõny fölé emelkedett. Serdülõ fiúk: 1. Szibilla László 100 m gát (15,7), távolugrás (561), magasugrás (165), gerelyhajítás (42,10), serdülõ lányok: 1. Mészáros
Krisztina 80 m gát (13,6), távolugrás (463),
magasugrás (138), gerelyhajítás (21.00).
Egyé ni leg jobb ered mé nyek, il let ve
gyõztesek a serdülõknél: 300 m Babrián
Lorti 44,2, 80 m gát Fábián Boglárka 13.0,
Mészáros Krisztina 13,6, 100 m gát Szekeres Zsolt 15,7, távolugrás Fábián Boglárka
483. Az ifik között: rúdugrás Szörényi Zoltán 390, 200 m Dezsõ Ákos 23,8, 1000 m
Szántai Péter 2:45,4.
Az UTE-pályán megrendezett Atlétikai
Világnapon színvonalas versenyt vívtak az
ifjúsági és junior atléták. A GEAC versenyzõi egy elsõ, egy második és két harmadik
helyezéssel négy érmet nyertek. A 4×100as váltó gyõzelmét a Pék-Szeleczky váltás
rontotta el. Jobb eredmények: 300 m 1. Pék
Andrea 41,17, 6. Fábián Borbála 44,25, 7.
Harmati Katalin 44,26, 600 m 5. Szekeres
Viktória 1:39,9, 100 m gát 2. Pék Andrea
16,17, 3. Szeleczky Xénia 17,64, 4×100 m
váltó 3. GEAC 50,9 Szekeres Viktória –
Pék Andrea – Szeleczky Xénia – Gácsi Judit.
-tak-

ma dik, Mu hi Ré ka ne gye dik és Sza bó
Zsó fi a ha to dik, míg újonc kard ban
Gémesi Csanád az elsõ, Juhász László a
második, Fazekas Ákos az ötödik, felnõtt
nõi kardban Gémesi Kinga a második,
Kerecsényi a harmadik helyet szerezte
meg. Az összesített csapatversenyben a
szakosztálynak a második hely jutott.
A BSE-ben rendhagyó módon szervezték meg különbözõ korosztályok számára
kardban az egyéni és csapatversenyt. Egyéniben Kerecsényi elsõ, míg fiú kardcsapatban két csapatot indítottunk, amik a negyedik és ötödik helyen végeztek.
Junior tõr válogató versenyen a Honvédban a szakosztályt egyedül Gémesi Tekla
képviselte. A 16-os tábláig jól vívott, aztán
a 8-ba ke rü lé sért ki ka pott az UTE-s
Csanktól és így végül a tizenkettedik helyen
végzett.
Az MTK-ban az újonc leány és a serdülõ
fiú tõrözõk álltak pástra. Az újonc leányok
igen gyengén szerepeltek, míg a fiúknál 32es táblára jutottak néhányan, és ott kényszerültek búcsúzni. Sajnos Somogyvári az elsõ
fordulóban lesérült.
Összefoglalva: nagyon mozgalmas hétvége volt, váltakozó sikerekkel.
(erni)
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Gyermekfoci

Három korosztály, három elsõ hely
Szent István Egyetem sportpályáin renA
dezték meg a Góliát McDonald’s Nyári
Tornáját, melyrõl Csató Sándor, a Gödöllõi
Góliát DSE elnöke számolt be lapunknak. A
három korcsoportban összesen 29 Pest megyei csapat mérte össze tudását. Az 1991.
január 1. után és az 1989. január 1. után születettek a GEAC pályán kialakított négy kisebb pályán versenyeztek. Az 1987. január
elseje után születettek pedig a felsõ füves
pályán vívtak nagy csatákat egymással.
A 78 mérkõzésen 435 labdarúgó-palánta
lépett pályára. A nézõk izgalmas mérkõzéseket és kiütéses gyõzelmeket is láthattak.
Néhány csapatnál csak ebben az évben kezdõdött el a munka, ezért szenvedtek többször nagy gólarányú vereséget. Ennek is
köszönhetõ, hogy a mérkõzésenkénti gólátlag 5,57 lett.
A legkisebbek között tíz csapat lépett pályára, a csapatok két csoportban kezdték meg
a küzdelmeket. Az A-ban a gödöllõi gyerekek fölényére jellemzõ, hogy négy gyõzelmet
arattak, 41 gólt rúgtak és egyetlen gólt sem
kaptak. A második, harmadik helyezett
Hévízgyörk és Nagytarcsa egyaránt hét pontot szerzett, köztük a gólkülönbség döntött.
A B csoportban Iklad szintén négy gyõzelemmel lett elsõ, megelõzve Aszódot és
Püspökhatvant. A keresztbejátszásnál az
Iklad 9:0-ra ver te a Hévízgyörköt, a
Gödöllõ A 7:1-re az Aszódot. A harmadik
helyért: Aszód – Hévízgyörk 6:0, az elsõ
helyért: Gödöllõ – Iklad 5:1. A gyõztes csa-

pat tagjai: Berze Balázs, Cserven Máté, Hevesi Milán, Lovrencsics Balázs, Nagy Dániel, Seregi András, Simon Krisztián, edzõ:
Nagy Dániel. A huszonhét meccsen 156 gól
született; a gólkirály Blaubacher Gergõ
(Iklad), a legjobb játékos Hevesi Milán, a
legjobb kapus Rigó Milán (Aszód) lett.
A következõ korcsoportban szintén villogtak a gödöllõi gyerekek. Az A csapat
eredménye négy gyõzelem, 45 rúgott és egy
kapott gól. A B csapat a harmadik lett a csoportban. A másik öt csapat közül az Iklad bizonyult a legjobbnak, szintén négy gyõzelmet arat tak, gól kü lönb sé gük 42:3. A
gödöllõi C csapat második, a D csapat pedig
ötödik lett. A helyosztók eredményei: 9. helyért Mogyoród – Gödöllõ D 5:2, 7. helyért
Aszód – Domony 5:1, 5. helyért Gödöllõ B
– Hévízgyörk 5:2. A keresztbejátszáson
Tápiószecsõ – Iklad 2:2, Gödöllõ A –
Gödöllõ C 16:3. A bronz meccsen
Tápiószecsõ – Gödöllõ C 6:0, az elsõ helyért Gödöllõ A – Iklad 7:0. A gyöztes csapat tagjai: Bátori Balázs, Busai Attila, Holló
Tamás, Homoki Gábor, Nagy Roland, Papp
Gábor, Seregi Dávid, Szeleczky Alex, Szira
Attila, Varga Roland, edzõ: Lovrencsics
László, Nagy Dániel. A huszonhét meccsen
220 gól esett, gólkirály Blaubacher Bálint
(Iklad), legjobb játékos Busai Attila, legjobb
kapus Mikulás Ádám (Tápiószecsõ).
A legidõsebbek versenyében kilenc csapat vett részt. A két legerõsebbnek ítélt
együttes (Gödöllõ, Tápiószecsõ) egy cso-

Kosárlabda

Országos döntõben a Hajós mini lányai
Az elmúlt években több alkalommal sike rült or szá gos elõ dön tõ be jut ni a
gödöllõi kosarasoknak. A különbözõ isko lák csa pa ta i nak ed dig azon ban nem
jött össze az országos döntõbe kerülés.
Most a Hajós Alfréd Általános Iskola mini leány csapatának sikerült. Értesüléseink szerint a csapat edzõje nem akarta,
hogy er rõl a nagy si ker rõl a Gödöllõi
Szolgálat beszámoljon az olvasóinak. Mi
viszont úgy érezzük, hogy az ország legjobb nyolc csapata közé bekerülni remek
teljesítmény és a gyerekek megérdemlik,
hogy egész Gödöllõ megismerje a nevüket.

A döntõbe jutott csapat játékosai: Barcza
Kinga, Barsán Viktória, Bánhegyi Adrienn,
Farkas Dorottya, Heim Rita, Hollósi Szilvia, Kõhidi Ildikó, Mácsai Anna, Sütõ Adrienn, Szakács Vanda, Szép Vera, Ugrósdy
Marianna.
Az országos elõdöntõben a gödöllõi lányoknak nagy szerencséjük volt, hiszen egy
teljesen képzetlen csapat ellen kellett játszaniuk. Már 45:5-re vezettek a Salgótarján
csapata ellen, amikor a második félidõ 5.
percében a játékvezetõk komolytalan játék
miatt lefújták a találkozót. Más kérdés,
hogy ilyen gyenge csapat hogy juthatott el
az országos elõdöntõbe.

portba került. A találkozót óriási küzdelemben 1:0-ra a gödöllõi csapat nyerte. A többi
meccsen nagy különbséggel verték ellenfeleiket. A másik csoportban Erdõkertes lett a
legjobb négy gyõzelemmel, megelõzve
Ikladot és Hévízgyörköt. Itt valamennyi
meccsen szoros eredmény alakult ki.
A 7–9. helyeket körmérkõzéssel döntötték el, ami ben Püspökhatvan gyõ zött,
Aszód és Domony elõtt. Az 5. helyért Mogyoród 2:0-ra legyõzte Hévízgyörköt. A keresztbejátszáson Tápiószecsõ Erdõkertest
verte 2:0-ra, Gödöllõ pedig Ikladot 4:0-ra.
A bronz meccsen Erdõkertes – Iklad 4:0.
A döntõben megismétlõdött a nagy csata
a gödöllõi és a szecsõi csapat között. A selejtezõhöz hasonlóan itt is csak egy gól
döntött. Szerencsére ezt a hazai csapat rúgta, így megnyerte a tornát. A gyõztes csapat
tagjai: Bánáti Bence, Dobróczi Péter, Énisz
Péter, Gólya Tamás, Husszein Levente,
Koczkás Péter, Koleszár Ádám, Kovács
Ádám, Labát Márton, Lovrencsics Gergõ,
Nyári Gergõ, Szabó Dávid, Vécsey Kristóf,
Winkler Attila, edzõ: Lovrencsics László,
Gólya György. A huszonnégy meccsen 59
gól született, gólkirály Énisz Péter, legjobb
játékos Lovrencsics Gergõ, legjobb kapus
Moczó Norbert (Tápiószecsõ).
Csató Sándor elmondta, nagyon örül a
gödöllõi gyerekek sikeres szereplésének, a
nagyszerû játéknak és a sok gólnak. Köszöni a csapatok mellett dolgozó edzõk munkáját, valamint a rendezvény sikeres lebonyolításában részt vett szülõk segítségét.
Sok sikert kíván a gyõzteseknek, akik június 17-18-án az országos döntõben bizonyíthatják tudásukat.
-ót-

A második mérkõzésen legalább egy felkészült, ügyes csapat ellen kellett kivívniuk
a döntõbe kerülést. Az Eger ellen az elsõ
félidõben sikerült olyan elõnyt szerezni a
gödöllõi lányoknak, amelyet a fordulás után
már csak meg kellett tartani.
A harmadik meccsen a Salgótarjánt csak
azért nem léptették le az Eger ellen, mert a
különbség nem érte el a negyven pontot.
Igaz, hogy többször is 39 pont volt a különbség.
A gödöllõi lányok közül többen is nagyszerûen játszottak – például Barcza Kinga,
Barsán Viktória, Szép Vera, Ugrósdy Marianna – sõt Barcza Kinga még egy külön díjat is kapott, mint a legtöbb pontot elérõ játékos. A csapatnak sok sikert kívánunk a júniusi országos döntõben való szerepléshez.
-sz-
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REJTVÉNY

Balassi Bálint sorai
Rejtvényünk megfejtését
nyílt levelezõlapon, május 23-ig küld he tik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 17. szám rejtvényének megfejtése:
„Már egy hete csak a mamára
gondolok, mindig meg-megállva.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványát
nyer ték: Zsigri Adrienn, Köztársaság u.
62. (1000 Ft)., Egervári Györgyné, Er zsébet kr t. 22. (600 Ft)., Hollósi Pé ter,
Dalmady u. 5. (500 Ft)., Pék And rea,
2145 Szilasliget, Béke u. 5. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Drippey Veronika, Dessewffy u.
34., Marosi Beatrix, Alkony u. 4. g
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