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Törvény a Szabadság Napjáról
Vá ros unk pol gár mes te re és tér sé -
günk or szág gyû lé si kép vi se lõ je,
Gémesi György, az el múlt év kép vi -
se lõi mun ká já ról tá jé koz tat ta a vá -
lasz tó pol gá ro kat má jus 17-én, a mû -
ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben.
Az es tet Krassay Lász ló, a Lo kál pat -
ri ó ta Klub el nö ke nyi tot ta meg.
Gémesi György tá jé koz ta tó ját meg -
kezd ve el mond ta: ígé re té nek meg fe -
le lõ en éven te be szá mol te vé keny sé -
gé rõl a vá lasz tó pol gár ok nak. Az
esten Manninger Jenõ, a közlekedési
tárca államtitkára volt Gémesi
György vendége (2. oldal)

Spirituálé a kegytemplomban
Szom ba ton jó té kony sá gi hang ver -
senyt ren dez tek ugya nis a most egy
éves Se gí tõ Kéz Ala pít vány tá mo ga tá -
sá ra. A kon cer ten meg hall gat hat tuk
Patricia Bach chi ca gói ope ra éne kes -
nõt, amint Bár ká nyi Éva zon go ra mû -
vész or go na kí sé re té vel is mert és ke -
vés bé is mert spi ri tu á lé kat éne kelt.
Peter Locke or go na mû vész Nagy-Bri -
tan ni á ból jött el, hogy Bach- és Mo -
zart-mû ve ket ad jon elõ a mû ér tõ és
ada ko zó kö zön ség nek (7. oldal)

Címlap: Ma gyar néptáncörökség
cím mel a Csil lag sze mû Gyermektánc -
együttes és a Tí már Ka ma ra Tánc -
együt tes mû so rát lát hat tuk má jus 20-
án es te a mû ve lõ dé si köz pont ban. A
nagy si ke rû elõ adást az or szág szá -
mos te le pü lé sén mu tat ják be az idén,
a mil len ni u mi ün nep sé gek ré sze ként.
A mûsorról következõ számunkban
tudósítunk.

Fotó: Balázs Gusztáv
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Vá ros unk pol gár mes te re és tér sé -
günk or szág gyû lé si kép vi se lõ je,
Gémesi György, az el múlt év kép vi se -
lõi mun ká já ról tá jé koz tat ta a vá lasz tó -
pol gá ro kat má jus 17-én, a mû ve lõ dé si
köz pont szín ház ter mé ben. Az es tet
Krassay Lász ló, a Lo kál pat ri ó ta Klub
el nö ke nyi tot ta meg.

Gémesi György tá jé koz ta tó ját meg kezd -
ve el mond ta: ígé re té nek meg fe le lõ en
éven te be szá mol te vé keny sé gé rõl a vá -
lasz tó pol gár ok nak. Az Or szág gyû lés ben
vég zett tör vény ke zé si mun ká ról be szél -
ve a költ ség ve té si tör vény el sõd le ges
szem pont ja it emel te ki. A költ ség ve tés -
ben a leg na gyobb ered mény az inf lá ció
csök ke né se. Az inf lá ci ót tíz szá za lék
alatt tart ja a kor mány zat; a ter vek sze rint
a cik lus vé gé re si ke rül öt szá za lék alá
szo rí ta ni. A má so dik leg na gyobb ered -
mény az öt szá za lé kot meg kö ze lí tõ gaz -
da sá gi nö ve ke dés, ami nö vek võ be vé te -
le ket ered mé nyez. A kor mány zat tá mo -
ga tá si rend sze ré nek kö zép pont já ban a
csa lád, a gyer mek áll. Vissza ál lí tot ták a
gyest és a gye det; az adó ked vez mé nyek
a csa lá di adó zás alap ját fog ják meg te -
rem te ni.

A költ ség ve tés gyen ge pont ja az
egész ség ügy hely ze te, a gon dok a kór -
ház-szin tû el lá tás ban je lent kez nek. A
prob lé mát a for rás hi ány okoz za; a hi ányt
pó tol ni le het a kö vet ke zõ évek ben, de el
kell dön te ni, hogy pon to san mi lyen for -
má ban hasz nál ják fel a plusz pénz esz kö -
zö ket.

Gémesi György ar ról tá jé koz tat ta a
hall ga tó sá got, hogy a tör vény ho zás ban az
ön kor mány za to kat és a spor tot érin tõ kér -
dé sek re össz pon to sí tot ta te vé keny sé gét.

A mag zat vé del mi tör vényt em lít ve
Gémesi György el mond ta: a tör vény eb -
ben a for má ban szá má ra nem el fo gad ha -
tó. A mé dia ku ra tó ri u mok ról be szél ve a
kép vi se lõ ar ra em lé kez te tett, hogy az el -
len zék nem tu dott meg egyez ni a je lölt je i -
ben. A fel sõ ok ta tást érin tõ in teg rá ci ós
tör vény ered mé nye ként lét re ho zott,
gödöllõi szék he lyû Szent Ist ván egye tem
je len tõ sen hoz zá já rul a vá ros fej lõ dé sé -
hez.

A Szent Ko ro ná ról al ko tott tör vény
kez de ti húsz-har minc szá za lé kos tá mo -

ga tott sá ga a tör vény el fo ga dá sa kor vé gül
hat van-het ven szá za lék ra nö ve ke dett a
la kos ság kö ré ben: a Ko ro na Or szág ház -
ba szál lí tá sá nak köz ve tí té se so ha nem lá -
tott né zett sé get ered mé nye zett a te le ví zi -
ó ban.

A vá rosi kér dé sek rõl szól va a költ ség -
ve tés kap csán el mond ta: nem kel lett lét -
szám le épí tést kez de mé nyez ni az ok ta tá si
in téz mé nyek ben. A kép vi se lõ-tes tü let
ko ráb ban ér té kes pe da gó gi ai prog ra mo -
kat fo ga dott el, a lét szám le épí tés sel ezek
is csor bul tak vol na. Gödöllõ ki emelt
kér dés ként ke ze li a köz ok ta tást; a vá ros
óvo dái, is ko lái és a hát tér in téz mé nyek,
ki e gé szül ve a nem ön kor mány za ti fenn -
tar tá sú is ko lák kal, je len tõs vonz erõt
kép vi sel nek tér sé günk ben.

A do lo gi ki adá sok ra biz to sí tott pénz
eb ben az esz ten dõ ben nem inf lá ció kö ve -
tõ, a fel újí tá si rész azon ban erõ sebb. Így
is több év, amíg el ér jük azt az ál la po tot,
hogy csak a ja ví tá so kat kell jen el vé gez ni.

Fej lesz té sek re a költ ség ve tés hu szon öt
szá za lé kát tud juk for dí ta ni ak kor, ami -
kor az or szá gos át lag tíz szá za lék alatt
van. Sa ját for rás ból va ló sí tot tuk meg az
Er kel is ko la ti zen két tan ter mes bõ ví té -
sét, a mun ka má so dik fá zi sa ként most az
épü let új kül sõ bur ko la ta ké szül. El ké -
szül tek az új könyv tár ter vei; a meg va ló -
sí tás hoz si ke rült el nyer ni há rom száz het -
ven mil lió fo rint cím zett tá mo ga tást. Az
épít ke zés õsszel kez dõ dik a föld mun -
kák kal, az új könyv tár vár ha tó an 2002
ta va szán ke rül át adás ra.

Gödöllõ csa tor ná zott sá ga je len leg öt -
ven szá za lé kos. A már fo lya mat ban lé võ
há rom éves csa tor ná zá si prog ram negy -
ven szá za lé kát – egy mil li árd fo rin tot –
az ál lam biz to sít ja; a prog ram nem nél -
kü lö zi a vá ros sa ját ré szét és a la kos ság
hoz zá já ru lá sát.

Az út fel újí tá si prog ram jö võ re in dul.
Fi gye lem be kell ven ni, hogy a még csa -
tor ná zat lan ut cák ban nincs ér tel me a
vég le ges bur ko lat ki ala kí tá sá nak. Pár hu -
za mo san a csa tor ná zás sal, 2002-re azon -
ban lé nye ge sen jobb hely zet ben lesz nek
a vá rosi utak.

Meg újul a köz vi lá gí tás is; mi nõ sé gi -
leg jobb, ol csóbb rend szert va ló sí tunk
meg.

Az ár víz kö vet kez té ben vá ros unk har -

minc öt mil lió fo rint tal kap ke ve seb bet a
köz pon ti költ ség ve tés bõl.

Mi vel Ka to na Kál mán min den köz -
sze rep lé sét le mond ta, így a meg hir de tett
prog ram tól el té rõ en az est ven dé ge
Manninger Je nõ, a Köz le ke dé si, Hír köz -
lé si és Víz ügyi Mi nisz té ri um po li ti kai
ál lam tit ká ra volt. Az ál lam tit kár az M3-
as au tó pá lya, és eh hez kap cso ló dó an
Gödöllõ és kör nyé ke köz úti köz le ke dé -
sé nek je len le gi hely ze té rõl és le he tõ sé -
ge i rõl tá jé koz tat ta a meg je len te ket.

A  je len le gi hely zet tart ha tat lan: a for -
ga lom a 3-as úton csúcs idõ ben ka taszt -
ro fá li san meg nö ve ke dett. A ta valy el ké -
szült lám pák csak mi ni má li san ja ví tot tak
a hely ze ten. A meg ol dás a jegy vá sár lás
le he tõ sé gé nek vissza ál lí tá sa a bagi cso -
mó pont tól és a ne héz jár mû vek köz le ke -
dé sé nek tör vé nyi sza bá lyo zá sa, amíg az
el ke rü lõ út meg nem épül. Manninger
Je nõ meg erõ sí tet te, hogy Gémesi
György or szág gyû lé si kép vi se lõ köz ben -
já rás ára a kor mány a ta pasz ta la tok bir to -
ká ban fél éven be lül meg tárgy al ja, hogy
vál toz tas son-e a je len le gi rend sze ren. Az
el ke rü lõ út ter ve zé se fo lya mat ban van, a
3-as fõ út vo na lat és az M3-as au tó pá lyát
össze kö tõ sza ka sza 2002-re épül meg a
ter vek sze rint, je len tõ sen csök kent ve a
Dó zsa György út át me nõ for gal mát.

Az ál lam tit kár vé gül az ár víz- és bel -
víz hely zet rõl szólt. Az utób bi két év ben
ezek rend kí vü li fel ada tot je len tet tek az
or szág és a tár ca szá má ra. A prob lé ma
sú lyát jól mu tat ja, hogy Ma gya ror szá gon
négy mil lió em ber él az ár men te sí tett te -
rü le te ken. A helyt ál lás ha tal mas ter he ket
je lent az or szág nak; az idén min den nel
együtt ez negy ven há rom mil li árd fo rint.

Az est be fe je zé se ként Gémesi György
el mond ta, hogy az ár víz ká ro sul ta kért
ren de zett gödöllõi gá la est be vé te le több
mint há rom száz ezer fo rint. A ren dez vé -
nyek foly ta tód nak az or szág ban; a be fo -
lyó össze get ott ho nok hely re ál lí tá sá ra
for dít ják.

Vé gül, a mil len ni u mi év gödöllõi
prog ram ja i ról szól va el mond ta, hogy az
Or szág gyû lés elõtt van az a tör vény,
amely a Ma gyar Sza bad ság Nap ját – ami
Gödöllõrõl in dult kez de mé nye zés – em -
lék nap pá nyil vá nít ja.

R. G.

Törvény a Szabadság napjáról
Gémesi György képviselõi beszámolója a gödöllõi választóknak
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Bár ki, bár me lyik élet kor ban al ler gi ás -
sá vál hat. Ha zánk ban 2 mil li ó ra be -
csül he tõ je len leg az al ler gi á ban szen -
ve dõk szá ma, eb bõl más fél millióan
ér zé ke nyek a par lag fû vi rág por ára. Ez
a szám a par lag fû ter je dé sé vel,
mennyi sé gé nek nö ve ke dé sé vel pár -
hu za mo san nõ. Az al ler gi ás be teg ség -
ben szen ve dõ gyer me kek, fel nõt tek,
és a ma még egész sé ge sek vé del me
ér de ké ben ké rünk min den kit, hogy irt -
sa a par lag fü vet.

Jó ha tud juk, azt is hogy a nö vény vé del -
mi tör vény és a he lyi ön kor mány za ti ren -
de le tek sze rint min den föld te rü let tu laj -
do no sá nak, il let ve hasz ná ló já nak nem -
csak ér de ke, ha nem kö te les sé ge is te rü le -
té nek és az elõt te lé võ út sza kasz nak a
gyom men te sí té sét – így par lag fû men te sí -
té sét is rend sze re sen el vé gez ni. A la kos -
ság a kert gon do zás ból (fû nyí rás, met -

szés, avar össze gyûj tés) szár ma zó nö vé -
nyi hul la dék egy köb mé ter nyi mennyi sé -
gét díj men te sen el he lyez he ti a vá rosi sze -
mét te le pen. 

Jú ni us 17-én Vá rosi par lag fû-el le nes
nap lesz, amely nek cél ja, hogy mi nél töb -
ben meg is mer jék az al ler gi ás be teg sé ge -
ket ki vál tó oko kat, a meg elõ zés, vé de ke -
zés le he tõ sé ge it, va la mint a par lag fü vet
és más al ler gi át oko zó nö vé nye ket. Prog -
ram terv: 8–11 óra kö zött par lag fû-gyûj tõ
ak ció az Al só-park ban (ta lál ko zás a Vi -
lág fá nál). 10–11 óra kö zött a mo zi ban és
a Sza bad ság té ren gyer mek rajz be mu ta tó,
fo tó be mu ta tó a vá ros szé pen gon do zott
kert je i rõl, vi de o film-ve tí tés az al ler gi á ról,
a par lag fû rõl, a ze ne is ko la ta nu ló i nak fi -
gye lem fel hí vó „öröm ze né je”, in for má ci -
ós hely, já té kos ve tél ke dõk gyer me kek -
nek, dél után a mo zi ban a Vízipók-
Csodapók c. rajz film ke rül ve tí tés re.

Miklósik Már ta

Te is le hetsz al ler gi ás!
Vá rosi par lag fû-el le nes nap lesz június 17-én

Mi a vé le mé nye a ká bel tévés
szol gál ta tá sok ról?

Knopfler Sán dor:
Sze rin tem na gyon ke -
vés a ma gyar adó, és
elõ for dul nak mi nõ sé -
gi prob lé mák. A hi -
bákat csak igen las -
san ja vít ják ki. Ami kor
le het néz ni, ak kor jó.

Dr. Berente Ág nes:
Ele gen dõ csa tor na
van, de drá ga. Az is
baj, hogy né ha, saj -
nos, rossz mi nõ ségû
a vétel, így nem le het
igazán élvezni a mû -
sort.

Ker tész Istvánné:
Ne kem iga zán sem mi
pa na szom, a mû so -
ro kat gyak ran szok -
tam néz ni. A mû so -
rok tar  tal má ér t meg
a csa tor na fe lel, nem
pe dig a szol gál ta tó.

Ve len cei Ti bor:
Ne kem na gyon sok
az ára, ezért nincs is
min den re elõ fi ze té -
sem. Amelyik mû -
sorra elõfizettem, azt
szeretem is, mert az
él vez he tõ.

Sza bó Józsefné:
Ne kem igen drá ga,
csak az uno ká im
né z ik  a  ren ge teg
adót. En gem bõ ven
ki elé gí  te nek a ha -
gyo má nyos ma gyar
adók is. 

Kiss Ka ta lin:
Sze rin tem jó, hogy a
több kül föl di adó kö -
zül is le het vá lo gat ni,
így biz to san ta lál az
em ber va la mi meg fe -
le lõ mû sort.

Kép és szö veg: hacker

MEGKÉRDEZTÜK

A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht. ve ze té se
nagy je len tõ sé gû meg ál la po dá so kat
kö tött a schönbrunni kas télyt is fenn -
tar tó oszt rák ál la mi in téz mény kép vi se -
lõ i vel má jus 22-én Gödöllõn. A meg be -
szé lé sek rõl Körösvölgyi Lász lót, a kht.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ját kér dez tük.

– A kö zelmúlt ban a gödöllõi kas tély negy -
ven hat mun ka tár sa szak mai ki rán du lá son
vett részt Bécs ben: Schönbrunnt és a
Hofmobiliendepot-t te kin tet tük meg. Ez
utób bi in téz mény az oszt rák csá szá ri kas té -
lyok be ren de zé si tár gya it ke ze lõ ál la mi vál -
la lat; 159 ezer tárgy rak tá ro zá sát és be mu ta -
tá sát szer ve zi. Õk mû köd te tik többek kö zött
a schönbrunni kas télyt és a Hofburgot is.

– A hét fõi meg be szé lé se ken mi lyen té -
mák ke rül tek szó ba?

– Az oszt rák in téz ményt ér dek li, hogy
mi lyen volt Bu da és Gödöllõ fel sze relt -
sé ge a csá szá ri kor szak ban; eb ben a té -
má ban kö zös ku ta tást aján lot tak. Azt is
fel aján lot ták, hogy tár gya kat köl csö nöz -
nek a ki ál lí tá sa ink ra. Ne kik ugya nis ke -
vés a ki ál lí tó te rük, és szá muk ra ez mar -

ke ting szem pont ból is fon tos. Fel me rült
egy oszt rák-ma gyar in dít ta tá sú, kö zép-
eu ró pai köz pont lét re ho zá sa az auszt ri ai
Slosshofban. Ez össze fog ná a tér ség kas -
té lya i nak ku ta tá sát, il let ve tré nin ge ket
tar ta ná nak itt a kas té lyok ban dol go zó
ide gen for gal mi szak em be rek nek. E
prog ram meg va ló sí tá sá hoz szá mí tás ba
jön az eu ró pai uni ós tá mo ga tás is.

– Gödöllõ és Schönbrunn kö zött mi -
lyen együtt mû kö dés va ló sul hat meg?

– Van le he tõ sé ge a kö zös stra té gi ai ter -
ve zés nek, a kö zös prog ra mok nak. Gödöl -
lõ ha ma ro san fel ke rül Schönbrunn inter-
net-honlapjára. Az internetet je len leg az
oszt rák la kos ság har minc szá za lé ka hasz -
nál ja, ha ma ro san azon ban ez öt ven szá za -
lék ra emel ke dik. 

– Ho gyan ala kul a foly ta tás?
– Jú ni us 15-én Schönbrunnban ta lál -

ko zunk is mét. Ne künk is van nak ja vas la -
ta ink: tu risz ti kai szak ki ál lí tá sok kö zös
ren de zé sé ben gon dol ko dunk, meg va ló -
sít ha tó nak lát juk idõ sza ki ki ál lí tá sok cse -
ré jét és aján dék tár gyak cse re áru sí tá sát.

R. G.

Gödöllõ és Schönbrunn
Osztrák-magyar, közép-európai központ?
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A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély adott ott -
hont 2000. má jus 8-án, a Gödöllõ és
Kör nyé ke Re gi o ná lis Tu risz ti kai Egye -
sü let köz gyû lés ének, ahol több fon tos
té ma kö zött sze re pelt a tér ség
tourinform iro dá ja prob lé más hely ze -
té nek meg ol dá sa, a ter ve zés alatt ál ló
új iro da ki ala kí tá sá nak és ki vi te lez he -
tõ sé gé nek be mu ta tá sa. Az ak tu á lis in -
for má ci ó kat J. Berencz Ibo lya épí tész -
mér nök, a té ma fe le lõ se is mer tet te az
egy be gyûl tek kel. Tá jé koz ta tónk ban
elõ adá sá nak fõbb pont jai ol vas ha tók.

A Ma gyar Tu riz mus Rt-vel kö tött név -
hasz ná la ti szer zõ dés sze rint már öt éve
mû kö dik tourinform iro da a ré gi ó ban, de
idá ig ne he zen tud ta zök ke nõ men te sen el -
lát ni fel ada tát, mert iro da he lyi sé gé nek
adott sá gai ezt nem tet ték le he tõ vé.

Az el sõ fel me rü lõ kér dés, mi lyen nek
kell len nie egy jól mû kö dõ te rü le ti in for -
má ci ós és mar ke ting iro dá nak? Eh hez se -
gít sé get a Ma gyar Tu riz mus Rt. név hasz -
ná la ti ké zi könyv ében ta lá lunk, mely sze -
rint a „tourinform iro da” fo gal ma: nem
uta zá si iro da, ha nem egy faj ta be mu ta tó -
te rem, ahol a ven dég a he lyi és or szá gos
tu risz ti kai kí ná lat tal ta lál ko zik. Az iro da
fel ada tai a tu ris ták tá jé koz ta tá sa mel lett:
kis tér sé gi in for má ci ók gyûj té se és to váb -
bí tá sa (adat gyûj tés, kap cso lat tar tás a saj -
tó val, szak mai kap cso la tok ápo lá sa, ide -
gen for gal mi fej lesz té sek ko or di ná lá sa);
tu riz mus szer ve zé se (prog ra mok szer ve -
zé se, tu ris ták ér dek kép vi se le te); ki ad -
vány ok ké szí té se; ki ál lí tá so kon va ló
rész vé tel.

Mû kö dé sé re, fel sze relt sé gé re vo nat ko -
zó szak mai elõ írá sok (+) jel lel je löl ve,
amik ed dig is meg vol tak, (-)-szal, amik
ezu tán sem áll nak ren del ke zés re): tu risz -
ti kai szem pont ból a leg for gal ma sabb he -
lyen, jól meg kö ze lít he tõ el he lyez ke dés
(+); le gyen ut cai be já ra ta, ki ra ka ta, sa ját
rak tá ra (-); ver seny sem le ges sé gét sér tõ
vál lal ko zás sal együtt; nem mû köd het
(+); két önál ló te le fon, egy fax és egy
fény má so ló el fér jen ben ne; mé re te két
dol go zó mun ka vég zé sét tegye le he tõ vé;
ki ad vány tá ro lók el he lyez he tõk legyenek;
kö te le zõ fel irat ok, nyit va tar tás el he lyez -
he tõ le gyen.

A maj da ni iro da hely szí nét több szö ri
egyez te tés ered mé nye kép pen vé gül a

kas tély épü le tén be lül
ta lál tunk meg. Ez meg -
fe lel a kri té ri u mok dön tõ
több sé gé nek; emel lett a
kas tély, a vá ros és az egye -
sü let is el fo gad ta, to váb bá a
mû em lék vé del mi ha tó ság sem el len zi.

A név hasz ná la ti szer zõ dés ál tal tá -
masz tott kö ve tel mé nyek mel lett a gya -
kor la ti igé nye ket is meg kel lett fo gal -
maz ni ah hoz, hogy jól hasz nál ha tó iro -
da szü les sen. Össze fog lal va cím sza -
vak ban a kö vet ke zõ ket kell még tud nia
egy jól mû köd tet he tõ iro dá nak: hosszú
ki szol gá ló pult, az ügy fe lek könnyebb
ki szol gá lá sá ra; az ügy fél fe lé is ki for -
dít ha tó számítógépmonitor; az ügy in té -
zõ szá má ra könnyen el ér he tõ ira tok és
be ren de zé sek; tematikusan és nyel vek
sze rint is jól el he lyez he tõ pros pek tu -
sok; le gyen hely a tech ni kai be ren de zé -
sek nek (te le fon, fax, fény má so ló); le -
gyen kü lön pénz tár; be mu ta tó vit ri nek
és áll vá nyok ki ad vány ok, úti köny vek,
videokazetták, tér ké pek, me net ren dek,
je gyek, bér le tek és aján dék tár gyak áru -
sí tá sá hoz; könnyen el ve he tõ in gye nes
pros pek tu sok; sok tá ro ló re kesz, a kü -
lön bö zõ ki ad vány ok és a szak iro da lom
el he lye zé sé re; le he tõ ség le gyen ki sebb
tár gya lá sok, meg be szé lé sek le bo nyo lí -
tá sá ra; zár ha tó fi ók az ügy in té zõ sze -
mé lyes hol mi já nak; le ke re kí tett bú tor -
sar kok legyenek; éj sza ká ra zár ha tó le -
gyen az iro da, de ki ra ka ta is le gyen.

Ezen kö ve tel mé nyek tük ré ben az új
iro da he lyét a kas té lyon be lü li aján dék -
bolt tal szem ben ta lál tuk meg, ahol kb. 10
négy zet mé te ren mind ezt biz to sí ta ni le -
het. Ez az új iro da olyan sa já tos sá gok kal
ren del ke zik, hogy te rü le tén csak az ügy -
in té zõk fog lal nak he lyet, min den ven dég
kí vül ma rad, mi vel a te ret csak egy pult -
rend szer rel ha tá rol juk le. A ha tá ro ló pult
egy ben ki szol gá ló pult ként mû kö dik.
Egye di bel sõ épí té sze ti terv alap ján, az
aján dék bolt rész let meg ol dá sa it meg tart -
va ké szül majd a be ren de zés.

Az iro da kö ve tel mé nyei kö zött sze re -
pelt egy olyan ki té tel is, hogy „sa ját
rak tár”. Mi vel a kas tély ban csak a na pi
mennyi sé gek rak tá ro zá sa old ha tó meg,
a  prob lé mát a mû ve lõ dé si ház be li ad -
mi niszt rá ci ós iro da és rak tár bõ ví té sé -
vel le het meg ol da ni. En nek mód ja,

hogy a je len le gi poz dor ja fal
he lyett, más fél mé ter rel

kij  jebb meg épí te nénk
egy fa szer ke ze tû, üveg -
be té tes, sze relt jel le gû
fa lat. Ez mé re te i ben és
ki ala kí tá sá ban is tel je -

sen iga zod na a már meg -
lé võ üz le tek bel sõ por tál -

ja i hoz. En nek kö szön he tõ en
az iro dá ban majd ké nyel me seb -

ben vé gez he tõk az ad mi niszt rá ci ós te -
en dõk. A rak tár te rü let pe dig akár a há -
rom szo ro sá ra is nõ het. Az üveg fe lü le te -
ken re lu xá val le het majd sza bá lyoz ni az
át lát ha tó sá got. A mun ká hoz meg kap -
tunk a tá mo ga tást a mû ve lõ dé si ház tól
és az ön kor mány zat tól.  g

A kas tély ban lesz jó he lyen
Be szá mo ló GKRTE új tourinform-irodájáról

A Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná lis Tu risz ti -
kai Egye sü let pá lyá za tot hir det a Gödöllõi
Ki rá lyi Kas tély ban mû kö dõ Tourinform Iro -
dá já nak, il let ve az ECOS OUVERTURE
CRE DIT pro ject ke re té ben épü lõ - ugyan -
csak a kas tély fõ épü le té ben, az aján dék -
bolt tal szem ben, ah hoz ha son ló mû sza ki
ki vi tel ben ter ve zett - új iro dá já nak üze mel -
te té sé re 2000. au gusz tus 15-tõl 2001. de -
cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra.

Pá lyá za tot ad hat be min den vál lal ko zó,
to váb bi ak ban üze mel te tõ, aki meg fe le lõ
szak mai fel ké szült sé ge és is ko lai vég zett -
sé ge alap ján az ide gen for ga lom te rü le tén
ed di gi ek ben vég zett te vé keny sé ge ered mé -
nye ként meg fe le lõ szak mai re fe ren ci á val
ren del ke zik.

A pá lyá za ti do ku men tá ció át ve he tõ  a
GKRTE Ad mi niszt rá ci ós Iro dá já ban a
Gödöllõi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz -
pont ban - 2100 Gödöllõ, Sza bad ság út 6.,
tel./fax: 419-231 - Jelencsik Haj nal ká tól
1000. Ft + ÁFA kész pénz be fi ze té se, vagy
az egye sü let nek a BBRT Gödöllõi Igaz ga tó -
sá gá nál ve ze tett 10103836- 52668239-
00000003 szá mú egy szám lá já ra tör  té nõ
át uta lás el le né ben. A be fi ze tett összeg nem
igé nyel he tõ vissza. A pá lyá za tot be nyúj ta ni
szán dé ko zó egye sü le ti ta gok szá má ra a
do ku men tá ci ót té rí tés men te sen biz to sít juk.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az egye -
sü let Ad mi niszt rá ci ós Iro dá já ban kell át ad -
ni, leg ké sõbb 2000. jú ni us 30-án 12 órá ig.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni a pá lyá zat cí -
mét: Tourinform Iro da üze mel te té se a Ki rá -
lyi Kas tély ban. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
ha tár ide je: leg ké sõbb 2000. jú li us 31. g

PÁ LYÁ ZA TI HIR DET MÉNY
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Egyetemi Nyugdíjas Club
Az Egye te mi Nyug dí jas Klub jú ni u si ülé sét 2-
án, pén te ken dél után 18 óra kor tart ja a Föld -
szin ti Rek to ri ta nács te rem ben. Jú ni us 9-én,
pén te ken au tó bu szos ki rán du lást hir det Mo -
gyo ród, Fót, Vácrátót út vo na lon, szí ve sen lát
ven dé ge ket is. Rész vé te li  díj klub tag ok -
nak:300, ven dé gek nek 400 Ft. In du lás reg gel
8 óra kor az egye te mi fõ por ta elõl. Je lent kez ni
le het: Körmen dyné, tel: 28-493-726. g

Rendelésiidõ-változás
Ked ves pá ci en se i met ér  te sí tem, hogy
2000. má jus 22-tõl jú ni us 16-ig, ta nul -
má nyi sza bad ság mi att, ren de lé sem szü -
ne tel. Ez idõ alatt dr. Oravecz Lász ló he -
lyet te sít a II. ren de lõ ben, sa ját ren de lé si
ide jé ben. Te l.: 410-341.Dr. Szkalák Ilo na

A Magyar Szent Korona
címmel tar t elõadást Dr. Pap Gábor
mûvészettörténész június 3-án, szombat-
on 17 órai kezdettel a II. számú rendelõ
elõadótermében (Szabadság tér).
Mindenkit szeretettel vár a szervezõ: a
MIÉP gödöllõi szervezete. g

HÍREK

Má jus 29.: Szil hát u. (2 db); Surin I. u. 6-8. (1
db ); Ripka u. 14. (1 db); Beth len G. u. (4 db);
Munkácsy M.–Sza bad ság u. sa rok (1 db)
Má jus 31.: Zombor u. (1 db); Szabadka u. –
Munkácsy u. sa rok (1 db); Tom pa u. – Fiume
u. sa rok (1 db); Munkácsy M. u. – Szabadka
u. sa rok (1 db); Munkácsy M. u. – Ok tó ber 6.
ut ca sa rok (1 db); Munkácsy M. u. – Már ci us
15.u. sa rok (1 db); Grassalkovich u. (2 db);
Bé ke u. (1 db)
Jú ni us 2.: Fiume ut ca 7. (1 db); Tom pa M. u.
6.  (1 db); Ár pád u. (2 db); Rá kó czi u. jobb
12. és 23. (2 db); Grassalkovich u. – Hunyadi
u. (1 db); Hunyadi J. u. 17. (1 db); Hunyadi u.
kö ze pe (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER

Május 27-28: Dr. Sófalvi András
Állatkórház, tel.: (30) 9649-205

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Má jus 29–június 4.: Egyetemi Gyógyszertár
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás tájékoztatott, hogy
a növényvédelmi elõrejelzés a kukoricamoly rajzásának kezdetét észlelte, ugyanakkor

számos helyen a megyénkben a tavalyi kukoricatáblák szárzúzását, tarlókezelését nem
végezték el. Az 5/1988. (IV. 26.) MÉM. rendelete a kukoricamolyt a veszélyes kártevõk

közé sorolja, és úgy rendelkezik, hogy „az elõzõ évi kukorica-, kender- és cirokszállt
május 15-ig maradéktalanul fel kell használni (megsemmisíteni).

A kukoricamollyal fertõzött kenderszár csak a feldolgozó üzem területén, elkülönítve
tárolható. A feldolgozást a termelési évet követõ május 15-ig szintén be kell fejezni”.

A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi felügyelõk ellenõrzik,
és azok elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Felhívom az érintett földtulajdonosok, földhasználók figyelmét a jogszabályban
és a felhívásban foglaltak betartására.

Gödöllõ, 2000. május 22.
Homa Ibolya sk. Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás

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

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 elõír-

takat 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
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Sze gé nyek há bo rú ja
Hosszú hó na pok nyu gal ma sabb idõ sza ka
után is mét a fegy ve re ké a fõ sze rep a vi lág
leg hosszabb front vo na lán, az Eti ó pia és
Eritrea kö zött hú zó dó ki es te re pen. A né -
hány nap pal ko ráb ban kez dõ dött eti óp of -
fen zí va úgy tû nik si ker rel jár t, át tör ve a
fron tot több száz négy zet ki lo mé ter nyi te rü -
le tet si ke rült el len õr zé sük alá von ni. De va -
jon ez a ko pár te rü let len ne a vi lág 10 leg -
sze gé nyebb ál la ma kö zé so rolt két or szág
kö zöt ti há bo rús ko dás tény le ges oka, vagy
va la mi lyen más össze te võ je is van az
össze csa pá sok nak?

Az egész tör  té net a múlt szá zad vé gé -
ig nyú lik vissza, mi kor az eritreai te rü let -
re olasz gyar ma to sí tók ér kez tek, és in -
nen a Vö rös-ten ger par t vi dé ké rõl sze ret -
ték vol na a nyers anyag ok ban gaz dag eti -
óp fel föl det is meg hó dí ta ni. Az el sõ pró -
bál ko zás még si ker  te len ma radt (1896-
ban), de 1936-ban Hailé Szelasszié eti -

KITEKINTÕ

Né zõ csú csot vár az idei Ma gyar Nagy díj ra a Hungaroringen Deutsch Ta más. Az au gusz -
tus 13-i fu ta mot be ha ran go zó  saj tó tá jé koz ta tó után egy kört tett az if jú sá gi és sport mi -
nisz ter az új ság írók tár sa sá gá ban a pá lyán. Az asz falt csí kon kí vül és be lül je len tõs épít -
ke zés lát szik. Ki tel je se dik a bel sõ szer viz út, épül a har ma dik de pó, amely bõl jö võ re
gokartpálya lesz, és 9000 új ülõ hely lé te sül. Fotó: Balázs Gusztáv

Gokartpályát szül a Hungaroring

Még a nagy ver se nyek hez és kö zön -
ség hez szo kott GATE-sportcentrum is
cso dál ko zott ta lán szom ba ton dé le lõtt:
meg szám lál ha tat lan sze mély ko csi lep -
te el a par ko ló kat és vagy öt ven au tó -
busz – ez út tal tán szol gá la ti já rat nak
ne vez het nénk õket, hi szen a Vo lán busz
Rt. dol go zó it és csa lád tag ja i kat szál lí -
tot ták Gödöllõre szer te Pest me gyé bõl,
a Vo lán busz-nap ne vû ma já lis ra.

Tíz óra kor a mint egy há rom ezer ma já li -
so zót Manninger Je nõ, a köz le ke dé si tár -
ca ál lam tit ká ra kö szön töt te, föl em le get ve
az el múlt évek ha son ló ren dez vé nye it. A
há zi gaz da vá ros ne vé ben Gémesi
György pol gár mes ter kí vánt jó szó ra ko -
zást az egy be gyûl tek nek; hoz zá té ve,
hogy ha jól ér zik ma gu kat Gödöllõn,
más kor is vissza vár juk õket. Ezu tán
Vereczkei Zol tán, a Vo lán busz Rt. ve zér -
igaz ga tó ja, a Pest Me gyei Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra el nö ke üd vö zöl te a kol lé -
gá kat. El mond ta: nem vé let le nül vá lasz -
tot ták Gödöllõt a sport nap szín he lyé ül,
hi szen a Vo lán busz nak ha gyo má nyo san
na gyon jó a kap cso la ta a vá ros sal, azon

túl me nõ en, hogy na gyon sok já rat for dul
meg na pon ta a he lyi busz pá lya ud va ron.

A meg nyi tó után kez de tét vet te az
egész na pos ma já lis; a nagy ér de mû sport -
ver se nyek, gyer mek já ték ok kö zött vá lo -
gat ha tott; két órá tól ne ves mû vé szek köz -

re mû kö dé sé vel szín pa di mû sort ren dez -
tek. Fel lé pett töb bek kö zött Éles Ist ván
pa ro dis ta, Csengery Ottilia, Détár Eni kõ
és Janza Ka ta szín mû vész nõk, az Irigy
Hón alj mi rigy, s „mint ren de sen”, most is
éne kelt a kö zön ség nek Ko má ro mi Ist ván
me gyei rend õr fõ ka pi tány. A sport nap
focibajnoksággal, majd a Vo lán VIP és az
FTC Öreg fi úk gá la meccsé vel zá rult.

(mb)
Fo tó: a szer zõ

Pest me gye–GATE, szol gá la ti já rat
Vo lán busz-majális az egyetemi sportcentrumban



Szom ba ton a dél utá ni es kü võ és az
es ti szent mi se kö zöt ti idõ ben is te le
vol tak a besnyõi kegy temp lom pad jai:
jó té kony sá gi hang ver senyt ren dez tek
ugya nis a most egy éves Se gí tõ Kéz
Ala pít vány tá mo ga tá sá ra.

A kon cer ten meg hall gat hat tuk Patricia
Bach chi ca gói ope ra éne kes nõ szép, az
egész temp lo mot be töl tõ szop rán ját,
amint Bár ká nyi Éva zon go ra mû vész, a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Aka dé mia
ta ná ra or go na kí sé re té vel is mert és ke vés -
bé is mert spi ri tu á lé kat éne kelt. Peter
Locke or go na mû vész Nagy-Bri tan ni á ból
jött el, hogy Bach- és Mo zart-mû ve ket
ad jon elõ a mû ér tõ és ada ko zó kö zön ség -
nek. A kö rül be lül egy órás mû sor után a
há rom mû vész Nagy Lász ló Ta más ka -
pu ci nus rend fõ nök, plé bá nos in vi tá lá sá ra
le jött a kar zat ról, hogy a kö zön ség lát -
has sa is õket, mi u tán elõ adá suk ban gyö -
nyör kö dött.

Hét fõn Kissné Il lés Zsó fia, az ala pít -
vány ku ra tó ri u má nak el nö ke nyi lat ko zott
la punk nak. El mond ta: ez a hang ver seny,
a ku rá to rok re mé nye sze rint, egy so ro zat
el sõ da rab ja volt; en nek és a töb bi ha -
son ló al ka lom nak „be vé tel ét” az ala pít -
vány az Ápo ló ház bõ ví té sé re kí ván ja
for dí ta ni, ami hez az in gat lan tu laj do no -

sa, a ka pu ci nus rend is hoz zá já rult. Az
idõs, be teg em be re ket gon do zó ott hon -
ban je len leg ti zen hét fé rõ hely van, ezt
kí ván ják to váb bi tíz zel meg tol da ni. Az
ala pít vány OEP-támogatás nél kül mû kö -
dik – igaz, re mé lik, ez nem so ká ig lesz
így – jól jön te hát min den fo rint, amit a
jószándékú em be rek ad nak.

A mû vé szek már nem elõ ször jár nak
Gödöllõn; az ala pít vány ku rá to rai hív ták
meg õket, va gyis Hor váth La jos gé pész -
mér nök, dr. Weidl Jó zsef há zi or vos és
Ta más atya, aki ezen felül a ren dez vény -
nek is he lyet adott a temp lom ban, el vál -
lal va a fõ véd nök sé get is.

Il lés Zsó fia, mint mond ta, nem is gon -
dol ta, hogy ilyen bõ ke zû ek lesz nek az
Ápo ló ház ügyét tá mo ga tók; la punk út ján
is kö szö ne tet mon dott az ala pít vány ne -
vé ben mind azok nak, akik az Ápo ló ház
bõ ví té sé hez hoz zá já rul tak. Meg kö szön te
a vá ros nak is a tá mo ga tást – a hang ver -
se nyen az ön kor mány za tot Six Edit al -
pol gár mes ter kép vi sel te – szin túgy a
hang ver senyt tá mo ga tó két szer ve zet nek:
az Ame ri kai–Ma gyar Kör nye zet vé del mi
és Kul tu rá lis tár sa ság nak, va la mint a
Szü lõk a Pre mont rei Gim ná zi u mért
Egye sü let nek.

(m. b.)
Fo tó: a szer zõ
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óp csá szár kény te len volt be hó dol ni
Mus so li ni je len tõs tech ni kai fö lény ben
lé võ csa pa ta i nak. A II. vi lág há bo rú alatt
brit csa pa tok ér kez tek a stra té gi a i lag
fon tos tér ség be (a Vö rös-ten ger ki já ra ta,
itt ve ze tett ke resz tül a leg fõbb ví zi út vo -
nal In dia és Eu ró pa kö zött. 1952-ben az
ENSZ úgy dönt, hogy Eti ó pia és Eritrea
fö de ra tív ál lam ban egye sül nek. Ez az ál -
la  pot  1962- ig  ta r  to t t ,  mi  kor  Ha i lé
Szelasszié, a nem zet kö zi jo got meg sér t -
ve, be ke be lez te és eti óp tar  to mánnyá
tet te szom széd ját. Er re re ak ci ó ként lét -
re jött az Eritreai Fel sza ba dí tá si Front,
mely ge ril la há bo rút kez dett az önál ló
Eritrea meg te rem té sé ér t. Bo nyo lí tot ta a
hely ze tet, hogy az et ni ka i lag ke ver t Eti ó -
pi án be lül más hol is sze pa ra tis ta tö rek -
vé sek je lent kez tek, sú lyos há bo rút vív tak
a szom szé dos Szo má li á val is, va la mint
az 1980-as évek ben ál ta lá nos éhín ség
súj tot  ta a tér sé get.  A hi  deg há bo rús
nagy ha tal mi-ide o ló gi ai szem ben ál lás is
érez tet te ha tá sát: a tér ség vé gül mar xis -
ta do mi nan ci á jú te rü let té vált (Szo má lia
vi szont az USA szö vet sé ge se lett), ez az
oka an nak, hogy még ma is orosz-szov -
jet fegy ve rek jut nak dön tõ sze rep hez a
két or szág har cá ban. Az eritreaiak har ca
vé gül 1991-ben hoz ta meg a si ker t,
ami kor ki kel lett a tar  to mány ból von ni az
eti óp csa pa to kat. Az or szág vé gül 1993-
ban vált hi va ta lo san füg get len né, az er -
rõl dön tõ nép sza va zást kö zel 100%-ban
nyer  ték a füg get len ség pár  ti ak. Eritrea
füg get len sé gét azon ban so kan ma sem
fo gad ják el Eti ó pi á ban. Prob lé mát okoz
az is, hogy az önál ló Eritrea lét re jöt té vel
Eti ó pia el vesz tet te ten ge ri ki já ra tát, bár
sza bad hasz ná la ti jog il le ti meg. A két
or szág to vább ra is fenn ál ló fe szült sé ge
1998-ban vé gül há bo rú hoz ve ze tett,
ami, bár dön tõ si ker t egyik fél nek sem
ho zott, in kább eritreai si ke re ket ho zott.
A most ki újult har cok vi szont ed dig ko -
moly eti óp si ke re ket hoz tak. Fel me rül a
ho gyan to vább kér dé se is: az eti óp ve ze -
tés nek dön te nie kell, hogy mi le gyen az
el fog lalt te rü le tek sor sa il let ve mi az
egész há bo rú cél ja. Ha an nek tál ja azo kat
(ne ta lán az egész or szág be ke be le zé sé re
tör ne), sú lyos nem zet kö zi szank ci ó kat
koc káz tat az egyéb ként is rop pant sze -
gény or szág, rá adá sul esz ka lá ló dik a
konf l ik tus, ami pe dig csak a kül föl di
fegy ver szál lí tók nak hoz hasz not.

Fábus

KITEKINTÕ

Spi ri tu á lé a kegy temp lom ban
Hang ver seny a Se gí tõ Kéz Ala pít vány Ápo ló há zá ért

A három vendégmûvész: Patricia Bach, Bárkányi Éva (az orgonánál) és Peter Locke
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Pén te ken a Tö rök Ig nác Gim ná zi um au lá já ban tar -
tot ta ala pít vá nyi bál ját a Pa lo ta ker ti Óvo da. A jó
han gu lat ról Ür mös Zsolt pa ro dis ta, Jóna Ádám és
Vágvölgyi Zsu zsa ver seny tán co sok és a Har mó nia
Ze ne kar gon dos ko dott. Az elõ zõ évek bál ja i hoz
ha son ló an most is sok vi dám ság for rá sa volt a
tom bo la, ami után újult erõ vel rop ta a tán cot a bá -
li kö zön ség.

A bál tisz ta be vé te le 290 ezer fo rint. Az összeg egy ré szét
ud va ri pa vi lon ra, ár nyé ko lás ra for dít juk, to váb bá eb bõl fi -
nan szí roz zuk az óvo da hu szon öt éves ju bi le u ma al kal má -
ból, õsszel ren de zen dõ ün nep sé ge in ken a gye re kek nek szánt
prog ra mo kat (né hány nap ra ter vez zük egy óri ás csúsz da köl -
csön zé sét is). Ugyan csak a bá li be vé tel bõl ké szül az óvo da
sa ját emb lé má jú pó ló ja – en nek ter ve it már ké szí ti az egyik
szü lõ, aki rek lám szak em ber.

Az ala pít vá nyi bál le bo nyo lí tá sá hoz nyúj tott se gít -
sé gért óvo dánk kol lek tí vá ja ez úton is ki fe je zi kö szö -
ne tét Heltai Mik lós nak, a Tö rök Ig nác Gim ná zi um
igaz ga tó já nak és Hatolkai Szaniszlónak, a Ka ló ria
Kht. igaz ga tó já nak.

Pász tor Ferencné
óvo da ve ze tõ

Fo tó: Radó Gá bor

Óvodabál a Törökben
Jubileumra készülnek

Szecsõdi Ju dit, a szü lõi mun ka kö zös ség el nö ke a li ci tet ve ze ti a fõ díj ra

A ha zai pi ac gaz da ság for má ló dá sa, a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok erõ sö dé se
meg kö ve te li, hogy a is ko lák ból ki ke -
rü lõ fi a ta lok a szak mai is me re tek mel -
lett gaz da sá gi, vál lal ko zói is me re tek -
kel is fel legyenek vér tez ve. Sok vég -
zõs di ák ke rül ab ba a hely zet be a kö -
zép is ko la után, hogy a to vább ta nu lás
he lyett in kább vál lal ko zó ként pró bál ja
meg ke res ni ke nye rét. Szá muk ra lé -
nye ges – úgy is mond hat nánk: lét kér -
dés –, hogy a pi a ci me cha niz mu so kat,
a ha té kony kom mu ni ká ció mód sze re it
is mer jék, mun ká juk ban kész ség szin -
ten al kal maz ni tud ják.

Nap ja ink ban a si ke res vál lal ko zó el en -
ged he tet len jel lem zõ je a mar ke ting-
szem lé let, te hát a pi ac igé nye i bõl, a ke -
res let ol da lá ról ki in dul va dönt ar ról,
hogy mit, ho gyan és ki nek ter mel jen.

A vál lal ko zói at ti tûd csak ke vés em -
ber ben ve le szü le tett adott ság, de sok

gya kor lás sal a vál lal ko zói ké pes ség ki -
ala kít ha tó. A gaz da sá gi és vál lal ko zói
alap is me re tek nap ja ink ban be le épül tek
az ál ta lá nos mû velt ség be, ezért ok ta tá suk
min den ki szá má ra szük sé ges. 

Hét éve ok ta tok vál lal ko zás tant vég -
zõs gim na zis ták nak, akik nagy ré sze hu -
mán be ál lí tott sá gú. Az év vé gén – név
nél kül – fel mé rem kö rük ben, mennyi re
ér zik úgy, hogy hasz nos volt ez a tárgy.
Év rõl-év re több, mint ki lenc ven szá za lé -
kuk hasz nos nak és fon tos nak tar tot ta az
itt ta nul ta kat; mind ig akadt olyan is, aki -
nek a pá lya vá lasz tá sát is be fo lyá sol ta.
Ezért, vé le mé nyem sze rint, min den kö -
zép is ko lás nak meg kel le ne ad ni a le he tõ -
sé get a gaz da sá gi, vál lal ko zói is me re tek
el sa já tí tá sá ra. Szép szám mal is mer tek
olyan or szá gos pél dák, hogy már az ál ta -
lá nos is ko la 7. és 8. osz tá lyá ban, osz tály -
fõ nö ki órán vagy dél utá ni cso port fog lal -
ko zá son ta nul ják eze ket az is me re te ket. 

Több, tematikusan jól fel épí tett, ki pró -

bált prog ram áll ren del ke zés re, an gol,
ame ri kai mód sze rek ma gyar adap tá ci ói.
Ezek a prog ra mok úgy let tek ki dol goz va,
hogy az el mé le ti is me re te ket „di ák vál lal -
ko zá sok” ke re tén be lül gya kor lat ban is
ki pró bál has sák. A di á kok a sa ját bõ rü kön
ta pasz tal hat ják, ki csi ben, a pi ac tör vé -
nye it, meg ta nul hat ják el vi sel ni a ku dar -
co kat, örül ni a si ke rek nek. A fog lal ko zá -
sok ke re tén be lül a di á kok meg is mer he -
tik a pi ac ku ta tás mód sze re it, a pénz zel
va ló gaz dál ko dást, a „ve võ ori en tált”
gon dol ko dást, il let ve az üz le ti élet ben
hasz nált alap fo gal ma kat, össze füg gé se -
ket. A di á kok ban ki ala kul a dön tés ké pes -
ség, a fe le lõs ség vál la lás. Rá éb red nek,
hogy a kö zös sé gek ben, a tár sa da lom ban
mi lyen fon tos az együtt mû kö dé si- és al -
kal maz ko dó ké pes ség. Meg ta nul nak ha -
té ko nyan kom mu ni kál ni, vi tat koz ni, tár -
gyal ni. Ki ala kul a he lyes ön is me ret és
ön ér té ke lés. 

Ezek a di á kok, sok tár suk kal el len tét -
ben, nem egy „üveg bu ra” alól ke rül nek
ki az élet be. Szá muk ra igaz lesz a ré gi la -
tin köz mon dás: „Nem az is ko lá nak, ha -
nem az élet nek ta nu lunk.”

Ha lász Le ven te

… ha nem az élet nek ta nu lunk
Gaz da sá gi is me re tek az is ko lai ok ta tás ban
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Az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 6.a
osz tá lya Szászné Lugosi Ka ta lin se -
gít sé gé vel egész év ben az Élet re va ló
Plussz pá lyá za ton vett részt, az or -
szág ból má sik 791 csa pat tal együtt.
Csa pat ta gok vol tak: Csepregi No é -
mi, Gyar ma ti La u ra, Ferenczy Szand -
ra, Bedzsó Gab ri el la, Vágvölgyi Zsu -
zsa, Bohunka Tün de, Gilly Felícia,
Or bán Vi vi en, Án gyán Ri ta, Herczeg
Rá hel.

Az el sõ for du ló ban a kal ci u mot kel lett
nép sze rû sí te nünk. Köz vé le mény-ku ta -
tás sal, ri por tok kal, pla ká tok kal és röp -
lap ok kal több ezer em bert ke res tünk
meg.

A má so dik for du ló ban meg szer vez -
tük az „Idõ sek ka rá cso nyát” az Öre gek
ott ho ná ban, ahol mû sor ral és aján dé -
kok kal ked ves ked tünk az ott hon al ko -
tó i nak. Kü lö nö sen a fek võ be te gek
örül tek ne künk. Az idõs em be rek kö zül
so kan sír tak a meg ha tó dott ság tól.

Ké sõbb egy újabb lá to ga tás al kal má -
val a sor suk ala ku lá sá ról ké szí tet tünk
ri por tot ve lük. Meg le pett ben nün ket,
hogy mennyi tra gé di án és meg pró bál ta -
tá son kel lett ke resz tül men ni ük. El ha tá -
roz tuk, hogy rend sze re sen meg lá to gat -
juk õket. Vol tak jo gi fel ada ta ink is,
ahol az is ko lák kal kap cso la tos ha zai és
nem zet kö zi jog sza bá lyo kat kel lett fel -
ku tat nunk.

A fel adat ré sze ként ké szí tet tünk egy
„Gödöllõi kis okos” cí mû ki ad ványt,
amely ben a vá ros tör té nel mé rõl, föld -
raj zá ról, ne ve ze tes sé ge i rõl ad tunk át fo -
gó ké pet és le ír tuk a leg fon to sabb in -
for má ci ó kat is. Ké szí tet tünk egy két
na pos prog ram ter ve ze tet az ide lá to ga tó
ide ge nek szá má ra. A fõbb lát ni va ló kat
ter mé sze te sen mi is vé gig jár tuk.

Ki ad vá nyun kat Six Edit al pol gár -
mes ter asszony el ol vas ta és alá írá sá val
hi te le sí tet te. Bi o ló gi ai és föld raj zi té -
mák ból ku ta tó mun kát kellett vé gez -
nünk, hogy a to tó fel ada ta it meg tud juk
ol da ni.

Eb ben a for du ló ban kb. 500 csa pat
esett ki, de mi foly tat hat tuk a küz del -
met to vább.

A har ma dik for du ló leg fon to sabb fel -
ada ta, egy ál ta lunk ki je lölt te rü let rend -
sze res vizs gá la ta volt. Mi az Úr ré ti tó és

a Rá kos-pa tak kör nyé két vá lasz tot tuk.
Egy hó na pon ke resz tül fi gye lem mel kí -
sér tük a na pi hõ mér sék let, csa pa dék és
szél já rás ala ku lá sát. Meg fi gye lé se in ket
sa ját ké szí té sû tér ké pen rög zí tet tük. Fel -
je gyez tük a szennye zõ dé sek ala ku lá sát
is. Ku tat tuk a kör nyék geo ló gi ai múlt ját
és ja vas la to kat tet tünk a kör nye zet vé -
del mi prob lé mák meg ol dá sá ra.

Az eb ben a for du ló ban össze ál lí tott
anya got meg mu tat  tuk Dr.  Gémesi
György pol gár mes ter, or szág gyû lé si
kép vi se lõ úr nak, aki el is me ré sét fe jez te
ki a vég zett mun ka szín vo na lá ért.

A Rá kos-pa tak ku ta tá sa so rán lá to ga -
tást tet tünk a Dunamenti Re gi o ná lis
Víz mû RT. Szenny víz tisz tí tó te le pén is.
Kurucz Már ton igaz ga tó úr tá jé koz ta tó -
ja után vé gig néz tük a szenny víz út ját és
a ke ze lé si el já rá so kat, egé szen ad dig,
amíg a tisz tí tott anyag vissza ke rül a
Rá kos-pa tak ba.

Ak tu á lis prob lé ma ma ha zánk ban az
ár víz és a bel víz. Szak em be rek vé le mé -
nye és a sa ját öt le te ink alap ján kel lett
meg ol dá so kat ta lál nunk az ilyen hely -
ze tek meg elõ zé sé re, meg ol dá sá ra és a
baj ba ju tott em be rek meg se gí té sé re.

Az egész sé ges élet mód dal kap cso lat -
ban szü lõk, nagy szü lõk és is me rõ sök
se gít sé gé vel össze ál lí tot tunk egy sa lá -
tás köny vet. Ki gyûj töt tük, hogy me lyik
sa lá tá ban mi lyen vi ta mi nok van nak és
me lyek a leg fon to sab bak a gye re kek
szá má ra. Össze ál lí tot tuk, hogy mit vin -
nénk egy há rom na pos gya log tú rá ra és
ar ról ké szí tet tünk raj zo kat, ho gyan tölt -
het nénk el egy na pot egész sé ge sen.

A pá lyá zat szpon zo ra a Pharmavit
RT. má jus 17-ére az összes pá lyá zó kö -
zül né gyet meg hí vott a veresegyházi
gyár ba egy já té kos ve tél ke dõ re. Ab ban
a sze ren csé ben volt ré szünk, hogy a mi
csa pa tunk is be ke rült eb be a cso port ba.
Na gyon jól érez tük ma gun kat, és a vé -
gén még 260 000 Ft  ér té kû aján dé kot
is hoz hat tunk az is ko lánk ré szé re.

Az, hogy a csa pat az el ért he lye zé sé -
ért mit kap kü lön aján dék ként, még ti -
tok, de két hé ten be lül ki de rül. Nagy iz -
ga lom mal vár juk.

Csepregi No é mi
Gyar ma ti La u ra

Vágvölgyi Zsu zsi
Or bán Vi vi en

Életrevalók voltunk…    
Erkelesek a Plussz-vetélkedõn

A Szent Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la he te di -
ke sei Ki rály ré ten töl töt tek egy he tet a
közelmúltban. A prog ra mot éj sza kai tú ra, íjá -
szat és soly mász be mu ta tó szí ne sí tet te. Ké pün -
kön a di á kok az es ti fog lal ko zás so rán a
Bajdázó-tó vi zé nek mi nõ sé gét vizs gál ják,
Palágyi Istvánné ta nár nõ ve ze té sé vel. Fotó: R. G.

Há zas sá got kö töt tek
Szücs Gá bor és Ke re kes And rea
Gróf Sza bolcs és Kob zi Il di kó
Hor váth Zsolt és Bog nár No é mi
Aladics Fe renc és Ba lázs Be at rix

El huny tak
Almássy Sándorné Küzmös Er zsé bet,
Ri gó ut ca 33
Bányánszki Jánosné Borbály Er zsé bet,
Pa lo takert 6.
Bá nyász Gé za, Vá ros ma jor ut ca 11/C.
De ák Jánosné Mol nár Te ré zia,
Ka zin czy kör út 15.
Keller Sán dor, Dó zsa György út 26.
Pus kás And rás, Blaháné ut ca 60.
Barkovics La jos, Dó zsa György út 65.
Filip Jó zsef, Láz ár Vil mos ut ca 6.
Hujacz Ferencné Po lyák Ilo na,
Ma ri kate lep 13.
Ka lo csai Já nos, Ba las si Bá lint ut ca 1.
Kol lár Pálné Budaházi Éva,
Er zsé bet ki rály né kör út 12.
Kolozs Sán dor, Mag tár köz 1.
Matuz And rás, Szõ lõ ut ca 14.
Dr. Petrei La jos, Pa lo ta kert 6.
Sza bó Já nos, Kör ut ca 8.
Bu gyi istvánné Pusz tai Klá ra Pi ros ka,
Bat thyá ny La jos ut ca 66.
Tardy And rás, Ba las si Bá lint ut ca 20. g

ANYAKÖNYV

Er dei is ko la



10 • Hitélet Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 25.

Keszt he lyi Fe renc vá ci me gyés püs pök
(képünkön) tisz tel te meg je len lé té vel
a most 250 éve fel szen telt kas tély -
temp lo mot, õ ce leb rál ta az ün ne pi év -
for du lós szent mi sét szom ba ton dél -
után az egy be gyûlt hí vek és a meg hí -
vott ven dé gek elõtt. 

Egy temp lom a múlt em lé ke, de a jö võ
re mé nye is egy ben, mond ta szent be széd -
ében. Még mos ta ni rom lott ál la po tá ban
is ta nú sá got tesz a meg sza kí tat lan, élõ
hit rõl. Tör té nel münk szám ta lan vi szon -
tag sá ga után emel ked tek fel itt ezek a fa -
lak. Egy gaz dag em ber jó vol tá ból épül -
tek – és sze gény em be rek õriz ték õket
to vább. Lé tük hoz zá já rult az el telt
hosszú idõ so rán, hogy a Ma gya rok Is te -
ne él jen az em be rek szí vé ben, lel ké ben,
hogy min den faj ta el nyo más ide jén meg -
ma rad ja nak ma gyar nak és ke resz tény -
nek.

Ma Ma gya ror szá gon sok temp lom
nem te lik meg. Ez pe dig szûk nek bi zo -
nyul. Grassalkovich An tal an nak ide jén
nyil ván nem gon dol ta, hogy temp lo ma
kö rül egy szer majd ilyen nagy, és még
egy re nö vek võ vá ros épül. Ad ja a Jó is -
ten, hogy egy újabb év for du ló ra még
má sik, na gyobb temp lom is lé te sül hes -

sen a vá ros köz pont ban ezen kí vül. 
A szent mi sét kö ve tõn Nagy Kár oly re -

for má tus lel ki pász tor tol má csol ta a vá ros
pro tes táns gyü le ke ze te i nek sze re te tét és
örö mét. Em lé kez te tett rá, hogy
Grassalkovich An tal a re for má tus temp -
lom épí té sét is elõ se gí tet te. Azt 1744
pün kösd ha vá ban szen tel ték fel, s táb lát
he lyez tek el ben ne, me lyen ki fe jez ték
há lá ju kat a gróf „pél dás ke gyel mes sé gé -
ért”. 

Gémesi György nem mint pol gár mes ter
és nem mint or szág gyû lé si kép vi se lõ
szólt, ha nem mint a kas tély temp lom kö -
zös sé gé nek tag ja. 44 éve tar to zik hoz zá,
itt ke resz tel ték, s itt ré sze sült a to váb bi
szent sé gek ben is. Hét rõl hét re ide tér visz -
sza, hogy lel ki leg, gon do la tok ban fel töl -
tõd jön, erõt me rít sen mind ah hoz a mun -
ká hoz, me lyet más kö zös sé gek ben vé -
gez. So ha nem té vesz ti szem elõl, mek -
ko ra ke gye lem ez szá má ra.

Szecsõdi Pé ter, a temp lom ka no nok-
plé bá no sa zár ta az ün nep sé get, meg ál la -
pít ván: nem a fa la kat ün ne pel jük, ha nem
azt a le he tõ sé get, hogy õse ink hi tét õriz -
het jük, hogy év szá zad ok tel nek-múl nak,
de a hit meg ma rad.

N. A.
Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Nem a fa la kat ün ne pel jük
A kas tély temp lom fel szen te lé sé nek 250. év for du ló ja

Bográcsos ebéd
Má jus 27-én, szom ba ton 10 óra kor bog rá -
csos ebé det fõ zünk a Damjanich u. 119-
ben, amely re sze re tet tel vár juk a gye re ke -
ket és min den fi a talt. Aki csak tud, hoz zon
ma gá val mû anyag tá nyért és ka na lat, va -
la mint rész vé tel ét je lez ze. a plé bá ni án.

Ifjúsági mise a Fenyvesben
A Feny ves ben la kó hí vek ré szé rõl fel me -
rült az igény egy va sár na pi if jú sá gi mi sé -
re, amely az ot ta ni ORA ká pol ná ban len ne.
Pró ba jel leg gel, má jus 28., va sár nap tól ezt
be ve zet jük, reg gel 830-as kez det tel.

Máriás Lányok
A ré geb bi ha gyo má nyok ra vissza te kint ve,
sze ret nénk új ból be ve zet ni a Má ri ás Lá -
nyok cso port ját, akik nek fon tos sze re pet
tu laj do ní tunk akár a máriabesnyõi egy ház -
kö zös ség, akár a kegy hely li tur gi á já ban.
Sze re tet tel hív juk ide az ál ta lá nos is ko lás
lá nyo kat. Je lent ke zés a plé bá ni án vagy a
sek res tyé ben. Az el sõ meg be szé lés má -
jus 26-án pén te ken 1715-kor a plé bá ni án.

Lánykórus
Azon lá nyok szá má ra akik sze ret né nek je -
lent kez ni a lány kó rus ba, meg be szé lés
lesz má jus 26-án pén te ken 1715-kor a
plé bá ni án.

Elsõáldozás után
Meg kö szön jük min den ki nek a mun ká ját
akik so kat fá ra doz tak azon, hogy az
elsõáldozás szép és él mé nyek ben gaz dag
le gyen a gyer me kek nek. Imád koz zunk ér -
tük, hogy egy buz gó ke resz tény élet le -
gyen a foly ta tá sa a mai nap nak. g

BESNYÕI HÍREK

Új sze rû hang ver seny a Gödöllõi Kas -
tély temp lom ban. Jú ni us 4-én a 18 óra -
kor kez dõ dõ szent mi sén Mo zart; Missa
brevis c. mû ve hang zik el a Vá rosi
Ének kar és a Gödöllõi Szim fo ni kus Ze -
ne kar  tag ja  i  ból  a la  kul t
kamaraegyüttes elõ adá sá ban.

A szent mi se után ze nés áhí tat ke re té -
ben mo tet ták, zsol tár- fel dol go zá sok,
spi ri tu á lék szó lal nak meg az ének kar
elõ adá sá ban. Min den ze nét ked ve lõ
ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk. g

HANGVERSENY
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CIB
A Kastély KávézóA Kastély Kávézó

szezonális kisegítõszezonális kisegítõ
munkára munkatármunkára munkatár--

sat keres.sat keres.
Érdeklõdni a kastélyÉrdeklõdni a kastély--

ban,ban,
Fõzõ SzilviánálFõzõ Szilviánál

Újonnan nyíló fodrász-
üzletbe fodrászt és

kozmetikust keresek.
Tel.: 30/905-6240

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el

weboldalunkra! 

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

újságba és a weboldalra a

30/2011-961-es30/2011-961-es
telefonon
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Wass Al bert
A funtineli bo szor kány
A funtineli bo szor kány re á lis ele mek kel
ve gyí tett ro man ti kus, me se sze rû tör  té -
ne te – az író je len tõ sebb írá sa i hoz ha -
son ló an – a szû kebb szü lõ ha zá ba, Er -
dély be ka la u zol ja vissza az ol va só kö -
zön sé get. A há rom kö te tes, ter je del mes
re gény hõs nõ je a bo szor ká nyo san szép
ha va si lány, Nuca. Az Is ten szé ke alatt,
az Urszun él egy fur csa, ke rek fa ház ban
ap já val, a szót lan Tóderikkel. Nem is -
mer más tör vényt, mint az er dõk és he -
gyek tör vé nyét, a jó sá got sem Is ten tõl
vagy an nak ár nyé ká ban ta nul ja meg,
ha  nem a  te r  mé sze t  tõ l .  É le  te  nem
könnyû, hi szen ap ját el vi szik a csend -
õrök, így a tíz év kö rü li kis lány ma gá ra
és az em be rek kö nyö rü le té re utal va nõ
fel. Ra gyo gó szép sé gû fi a tal nõ vé érik,
aki mág nes ként vonz za a fér fi a kat, akik -
rõl sem mit sem tud. Bol dog ság ra vá -
gyik, de bol dog ta lan lesz, egy ci gány -
asszony ál tal meg jó solt jö ven dõ be tel je -
se dé se kö ze pet te: akit ágyá ba fo gad, az
meg hal. A re gény köl tõ i re sti li zált nyel -
ven meg ír t, az ipa ro so dó Ro má nia jel -
leg ze tes tár sa dal mi, nem ze ti és nem ze -
ti sé gi alak ja it fel vo nul ta tó, a le gen dá kat
és a ter mé szet szép sé gét egye sí tõ, kor -
áb rá zo ló mû. (Ma ros vá sár hely, 1999,
Men tor)

Márai Sán dor
Sza ba du lás
Mó rai  Sán dor 1945-ben í r t  re gé nye
most je lent meg elõ ször nyom ta tás ban.
Bu da pest ost ro má nak kró ni ká ja a tör  té -
net, amely ben ar ra ke re si a vá laszt a
szer zõ: mi tör  tént a vi lág égés nek ezek -
ben a vész ter hes nap ja i ban’? A szen ve -
dés, a tra gé di ák mind ig az egyé ni sor -
sok ban cso mó sod nak össze, ám a má -
so dik vi lág há bo rú alatt nem egy or szág
ha nem az egész vi lág szen ve dett. Mit te -
het az az em ber, aki sze ret né fel dol goz ni
a meg élt ször nyû sé ge ket, de még er re
sincs ide je, hi szen újabb és újabb meg -
pró bál ta tá sok vár nak rá? Márai nem ítél -
ke zik hõ se i nek tet tei fö lött, szin te kö -
zöm bös han gon be szé li el a tör  tén te ket,
ám so rai mö gött ott buj kál a kér dés: mi -
fé le sza ba du lás az, amely tes té ben és
lel ké ben ron csol tan bo csát ja út já ra fog -
lya it. A re gény a leg szé le sebb kö rû aján -
lás ra ér de mes. (Bp., 2000, He li kon) g

KÖNYVTÁR

Egy ki vé te le sen szép könyv egy ki vé te le sen
szép hely rõl. Kré ta va ló ban az ál mok vi dé -
ke. Mit ál mo dunk ró la? Zorba jár ja tán cát,
az Aki nek meg kell hal nia hõ sét fe szí tik ke -
reszt re. De még az itt szü le tett, és itt el te -

me tett nagy író,
Kazantzakisz mû ve i -
nek je le ne te i nél is ré -
geb bi ál mok ke let kez -

nek. Sok kal-sok kal ré geb bi ek.
Eu ró pa leg ko ráb bi kul tú rá já nak böl csõ je

rin gott a szi ge ten. Több ezer éves pa lo ták
rom ja it tár ták fel, s több ezer éves pol gár vá -
ros okét. Õsi ut cák kö vét ró hat juk, õsi la kó -
há zak he lyi sé ge i be lép he tünk be, szin te
érez ve a va la ha ott él tek lé leg zé sét. Ve len ce
ural ma erõ dök so rát hagy ta Kré tán, a tö rök
ura lom in kább ke gyet len, vé res ese mé nyek
em lé két, fáj dal mas tör té ne te ket, me lye ket
má ig em le get nek a kré ta i ak. De em le get nek
sok min dent. Szí ve sen szó ba ele gyed nek az
ér dek lõ dõ ven dég gel – mert szá muk ra a tu -
ris ta: ven dég – és me sél nek.  

A szer zõ, Tõ zsér Já nos hosszú évek óta

csa lád já val, gö rö gül tu dó fe le sé gé vel együtt
Kré ta sze rel me se, ta lán nincs is, amit ne
tud na ve le kap cso lat ban. El vi szi az ol va sót
min den te le pü lés re, sze rény kis fal vak ba,
han gu la tos vá ros ok ba, már el özön lött és
még ke vés bé fel fe de zett üdü lõ he lyek re,
kör nyék be li ki sebb szi ge tek re. Tud ja, hol
mi lyen vízisportot le het ûz ni, hol le het akár
bú vár kod ni is. Jól is me ri a mú ze u mo kat, a
ko los to ro kat, az uta kat, az uta zó elé tá ru ló
pa no rá má kat, a cso dás, kü lön le ges nö vény -
vi lá got, a fû sze res il la tú vi rá go kat. El hi het -
jük ne ki: Kré ta örök nap fény ében él ni jó. S
mi vel az él ve ze tek hez ná la is hoz zá tar to zik
az evés, az ivás, ar ról is tö vi rõl-he gyi re fel -
vi lá go sít, mit fo gyasszunk és hol. 

Szál lás he lyek, uta zá si le he tõ sé gek, gya -
kor la ti tud ni va lók – ter mé sze te sen ezek rõl
is tá jé koz tat. Egy szó val, aki Kré tá ra ké szül,
vagy még nem tud ja, ké szül jön-e, fel tét le -
nül ta nul má nyoz za Tõ zsér Já nos gyö nyö rû
fo tók kal, a ré gé szek fel tár ta pa lo ták alap raj -
za i val ki egé szí tett köny vét. 

- nád -

Tõzsér János: Az álmok szigete, Kréta

Európa bölcsõje

Május 25–31, 1800

A John Malkovich menet
Fsz.: John Malkovich, Cameron Diaz

Május 25–31, 2000

Észvesztõ
Fsz.: Wynona Ryder, Angelina Jolie27-én 1530

Vuk
Dargay Attila klasszikussá vált rajzfilmje

28-án 1530

Amerikai pite
Szinkronizált amerikai filmvígjáték

M Û S O R
MOZI
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Hat or szág, har minc két te le pü lés,
nyolc van ki lenc me sé lõ, több mint
száz me se. Ennyi a Kár pát-me den -
cei Ma gyar Nép me se mon dók II. Ta -
lál ko zó já nak 2000. évi, rö vid sta tisz -
ti ká ja.

A má jus 19–20–21-én le zaj lott há rom
na pos ren dez vény mö gött azon ban
sok kal több van. A nép me sei ha gyo -
má nyok õr zõ it, tisz te lõ it, mû ve lõ it lát -
ta ven dé gül Gödöllõ há rom in téz mé -
nye: a Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár,
a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont
és a Szent Ist ván Egye tem Kul túr öko -
ló gi ai és Kom mu ni ká ci ós Tan szé ke.

E ta lál ko zó nem csu pán a nép me se
to vább él te té sét cé loz ta,  a ma gyar
nyelv, a táj nyelv meg õr zé sé re is ösz tö -
nöz te azo kat, akik olyan ma gyar anya -
nyel vi te rü le te ken él nek, ahol a „más”
be széd nem szé gyen.

Így ke ve re dett a mold vai csán gók
ar cha i kus nyel ve a pa lóc cal, a bu ko vi -
nai szé ke lye ké a kár pá tal ja i val.

A me sék és elõ adó ik sok fé le színt
hoz tak a ta lál ko zó ra. Me sé ik ben õk
ma guk is ben ne vol tak egyé ni sé gük -

kel, ér zé se ik kel, hu mo ruk kal.
A szom ba ti me se mon dó két hely szí -

nen zaj lott, a Vá rosi Mú ze um ban és a
Mû ve lõ dé si Köz pont ban. Az el mon -
dott me sék re és a me sé lõk re há rom-há -
rom ta gú szak ér tõi cso port fi gyelt,
nem rang sort ál lít va az elõ adók kö zött,
ha nem az au ten ti kus me se mon dás ra
irá nyít va a fi gyel met.

A ta lál ko zó sok ré tû sé gét ér zé kel tet -
ve ar ról is ír ni kell, hogy részt ve või
kö zött „rang idõs ként,” 89 éve sen ott
volt Gál Sán dor bá csi Ke mény fá ról,
leg fi a ta labb me sé lõ ként Krup pa Kiril
(5 és fél éves) Gödöllõrõl.

A „Fa ága rü gyé vel” el ne ve zést mél -
tón kép vi sel te a Far kas csa lád Érd rõl,
vagy a Lõ csei csa lád Pancsováról. És
le het ne a sort foly tat ni a lengyeliekkel,
a szadaiakkal, a kakasdiakkal, vagy
Keresztesné Er zsi ké vel Cikóról.

A ta lál ko zó zá rá sa ként dr. Gyõ ri
Nagy Sán dor ve ze té sé vel szak mai esz -
me cse rét ren dez tek a fel ké szí tõk, me -
se mon dók ré szé re. Re mél jük, 3 év
múl va is mét „rü gye zünk”.

Lecza Jo li
Fo tó: Ba lázs Gusz táv

MEGHÍVÓ

Dallamok szárnyán
Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lõdõt 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

Waldorf-kiállítás
Sok sze re tet tel meg hív juk az ér dek lõ dõ ket
a ma gyar or szá gi Waldorf-iskolák ta nu ló i -
nak al ko tá sa i ból össze ál lí tott ki ál lí tás ra. A
mû vé szi igényességel, de a szin te csak a
gyer mek kor ra jel lem zõ sza bad al ko tó -
kedv vel lét re ho zott fest mé nyek és más
mû vek tár la ta Kecs kés Jó zsef igaz ga tó fõ -
véd nök sé gé vel és meg nyi tó já val 2000.
má jus 29-én 17 óra kor kez dõ dik, a Pe tõ fi
Mû ve lõ dé si Köz pont ban. Az ese mé nyen
fel lép az is ko lánk ta nu ló i ból ál ló
Abandonne Gyermek-Kamarazenekar is.
Min den kit sze re tet tel vá runk! A Gödöllõii
Waldorf Ált. Isk. és Gim ná zi um g

Kár pát-me den cei ma gyar nép me se mon dók II. ta lál ko zó ja

Fa ága, rü gyé vel

A Lõcsei család Pancsováról érkezett a mesemondók találkozójára Ke ve re dett itt a
mold vai csán gók ar cha i kus nyel ve a pa lóc cal, a bu ko vi nai szé ke lye ké a kár pá tal ja i val
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Rész let fi ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to -
sí tunk. Tel.: 415-660.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. má jus
1-tõl azon na li kez dés sel, kõ mû ve se ket, se géd mun -
ká so kat hosszú táv ra al kal maz. Tel.: (30) 203-9604. 
g A Gödöllõi Kis okos ke res dol goz ni sze re tõ fi a tal
agi lis fér  fi a kat hir de tés szer  ve zõi fõ ál lás ba. Tel.:
422-583 vagy (20) 9654-978, Lo var da u. 26.
g A Gödöllõi Pro fil Kft. ter ve zõ iro dá ja pá lyá za tot
hir det fi a tal épí tész mér nök és épí tõ mér nök szá má ra
ter ve zõ mun ka kör be, és ke res üzem mér nö köt rész -
let ter ve zõ nek, szá mí tó gé pes fel dol go zói is me ret tel,
ArchiCAD, Nemetschek prog ra mok hoz. Ér dek lõd ni:
413-550, 413-551, 415-347 (fax).
g Gödöllõi mun ka hely re fi a tal vil lany sze re lõt ke re -
sek. Tel.: 30/949-3326.
g Pénz in té ze tünk private bank ing szol gál ta tás sal
bõ ví tet te te vé keny sé gét, így újabb ta nács adók fel -
vé te le vált le het sé ges sé. 30 év nél idõ sebb fel sõ fo -
kú vég zet tek hív ja nak. Tel.: 30/213-2628.
g A szak má ban jár  tas ta pasz talt fel szol gá ló je lent -
ke zé sét vár juk üz let  ve ze tõi  mun ka kör be. Tel . :
30/9826-151, 30/9618-585
g Gya kor lat tal ren del ke zõ asz ta lost fel ve szek jó ke -
re se ti le he tõ ség gel. Ér dek lõd jön es te 7 óra után a
417-493-as te le fon szá mon.
g Dá ni á ba ke re sünk két hó nap ra in tel li gens höl gyet
ház tar  tá si fel ada tok el lá tá sá ra, va la mint fér fi se gít -
sé get ker  ti mun kák ra 1 hó nap ra. Tel.: 420-276
vagy 420-031
g Gödöllõi pizzériába pizzasütõ, sza kács, jár mû vel
ren del ke zõ pizzafutár je lent ke zé sét vár juk. Tel.:
30/9509-396.
g Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó köz pont
Gödöllõ, Szent-Györ gyi Al ber t u. 4. fõ igaz ga tói tit -
kár sá ga fel vé telt hir det tit kár sá gi asszisz tens mun -
ka kör be töl té sé re. Fel ada ta: az osz tály ve ze tõ na pi
mun ká já nak tá mo ga tá sa. Elõnyt je lent P&R te rü le -
ten szer zett gya kor lat és az an gol nyelv is me re te.
Je lent kez ni le het: Soósné Tóth Zsu zsan na tit kár ság -
ve ze tõ nél 16 óra után a 30/210-1794-es te le fo non. 
g Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó köz pont
Gödöllõ, Szent-Györ gyi Al ber t u. 4. ál lat há za fel vé -
telt hir det ál lat gon do zói ál lás be töl té sé re. Kö ve tel -
mé nyek: szak irá nyú is ko lai vég zett ség. Elõnyt je -
lent: több éves szak mai gya kor lat és gödöllõi lak -
hely. Je lent kez ni le het: Dr. Gócza El en nél a 430-
600-as te le fon szá mon.

In gat lan
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel -
je sen fel újí tott la kás 58 nm) el adó, tég la épü let ben,
III. eme le ten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g El adó 59 nm-es, fsz-i la kás a Ka zin czy kör úton.
Al kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon,
víz óra, ká bel té vé van. Iá.: 125 ezer Ft/nm. Tel.:
411-084 (du 17-21 óra kö zött).
g El adó Gödöllõn 2 szo ba kony ha, für dõ szo ba ház -
rész nagy te lek kel. Víz, gáz, vil lany, te le fon bent
van. Ár: 5 mil lió Ft. Tel.: 421-449. 
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665. 
g El adó a Lég szesz u. 7. sz. alatt egy 1 szo bás, 41
nm-es, tel je sen fel újí tott la kás. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn a kas tély hoz kö zel fris sen fel újí tott 80
nm-es össz kom for  tos ré gi tí pu sú csa lá di ház, kis
ud var ral el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 3173-
249.
g El adó la kást, há zat ke re sek Gödöllõ te rü le tén.
Tel.: (30) 26888-34.
g Gödöllõn 1 szo bás, fél kom for  tos la kás elõ ker t tel
el adó. Mér föld In gat lan Iro da, Dó zsa György út 38.
Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõn, a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, er ké lyes
la kás el adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Zug lói, Cser  tõ u-i, 46 nm-es, 1,5 szo bás, vi lá gos
kony hás, par ket tás, te le fo nos, víz órás, III. eme le ti
la kás, 6,9 mil lió Ft-ér t el adó. Tel.: (1) 220-0326,
vagy (20) 9236-614.
g Antalhegyen 796 nm-es  te lek el adó. Az alat ta lé -
võ ut cá ban köz mû van. Tel.: (30) 984-6546.
g El adó Mo gyo ró don, 250 nöl tel ken, 1 szo ba kom -
for t, 54 nm-es ház (víz, gáz a tel ken van). Cím:
Mo gyo ród, Al kot mány u. 48. Balogh. ( 16 órá tól).
g El adó Gödöllõ köz pont já ban egy 2 és fél szo bás,
ká bel té vés, te le fo nos, víz órás, II. eme le ti la kás.
Tel.: 432-016 (18 óra után), vagy (30) 9967-616
(egész nap).
g A Szt. Já nos u-ban 2 szo bás, III. eme le ti, 50 nm-
es, jó ál la pot ban lé võ la kás (pin cé vel) el adó. Iá.: 7
mil lió Ft. Tel.: (20) 9654-928.
g El cse rél ném Kar tali 3 szo bás, össz kom for  tos, te -
le fo nos csa lá di há za mat, gödöllõi 1 szo bás, le he tõ -
leg föld szin ti re, 5 mil lió Ft ér  ték ben. Tel.: 410-878
(es te).
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri 1
+ 3 fél szo bás la kás el adó. Tel.: 411-923.
g Pa lo ta ker  ti fel újí tott, 56 nm-es, fsz-i örök la kás,
azon na li be köl tö zés sel, re á lis áron el adó. Tel.: (30)
9140-801.
g Gödöllõn gar zon la kást ke re sek meg vé tel re, ala -
csony re zsi vel, 3,8 mil lió Ft kp. fi ze tés sel. Tel.: (1)
3024-807 (mun ka idõ ben), vagy (1) 3392-236.
g Antalhegyen 796 nm, pa no rá más te lek el adó.
Alat ta lé võ ut cá ban köz mû van. Tel.: (30) 9846-
546.
g Összközmûves í te t t  be l  te  rü  le  t i  ü res  te  lek ,
1652nm, Gödöllõn el adó. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144-
174.
g 300nöl bel te rü le ti üres te lek, 2 db egy ben vagy
kü lön e l  adó Gödöl lõn.  L ipcsey In gat  lan i ro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144-
174.
g 1999-ben épült, 90 nm-es új csa lá di ház 150 nöl
tel ken, jó mi nõ sé gû és ál la po tú, kül sõ va ko lás hi -
ány zik. Ár: 6,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144-
174.
g 1990-ben épült 100 nm-es ház 150 nöl te lek kel,
te tõ tér be épít he tõ, el adó. Ár: 9 mil lió Ft. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316,
30/9-144-174.
g Tölgy fa ut cá ban ren de zett ál la po tú csa lá di ház el -

adó 200 nö l  te  lek  ke l .  L ipcsey In  gat  lan i ro  da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144-
174.
g Bajcsy Zs. úton üz let té ala kí tott ház, te lek kel
együtt el adó. Ár: 7,2 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro -
da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-
144-174.
g Aszó don összközmûves 1037 nm tel ken 160 nm-
es épü let vál lal ko zás cél já ra el adó. Ár: 5 mil lió Ft.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.:
415-316, 30/9-144-174.
g Gödöllõn 61 nm-es kas tély ra né zõ, tel je sen fel újí -
tott, egye di fû té ses örök la kás sür gõ sen el adó. Tel.:
06-209-477-380.
g Gödöllõ köz pont já ban ház el adó. Két csa lád nak is
meg fe lel, 5 szo bás, 2 für dõ szo ba, gáz fû tés, 3 fá zi -
sú áram, ga rázs ak ná val. Cse rét is be szá mí tunk.
Tel.: 420-456. 
g Szadán 450 nöl te lek bel te rü le ten el adó. Tel.:
422-402.
g Gödöllõn el adó Kazincy kör úton IV. eme le ti, fel újí -
tan dó la kás 110e Ft/nm, Szõ lõ ut cá ban IV. eme le ti,
fel újí tott örök la kás 130e Ft/nm, Feny ves ben 340nöl
te lek 7 mil lió fo rin tér t, Pa no rá ma ut cá ban két szin -
tes hét vé gi ház 2,2 mil lió fo rin tér t. Ér dek lõd ni: „Ott -
hon” In gat lan iro da, Gödöllõ, Gá bor Á. u. 2/10 (Át ri -
um üz let ház), Tel.: 430-319.
g Gödöl lõn 145 nm-es ké t  ge  ne rá  c i  ós
összközmûves csa lá di ház 260 nöl-es örök zöl des,
gyü möl csös ker t tel, két be ál lá sú ak nás, ipa ri áram -
mal ga rázzsal 24 500 000 Ft-ér t el adó. Tel.: 30/26-
888-34.
g Gödöllõn sür gõ sen el adó, azon na li be köl tö zés sel,
200 nöl-es tel ken, 2 és fél szo bás, össz kom for  tos,
gáz kon vek to ros, te le fo nos, fel újí tott pa raszt ház.
Iá.: 6,5 mil lió Ft. Tel.: 20/9886-335, 416-803.
g El adó Gödöllõn a pa lo ta ker  ti la kó te le pen 44 nm-
es 1 szo bás la kás 5,3 m Ft-os és köz mû ves 720
m2-es tel ken téliesíthetõ fa ház 4,3 Ft-os áron. Tel.:
421-101.
g Gödöllõ köz pont já ban OTP-s ház ban táv fû tés sel,
2 szo bás tár sas há zi örök la kás. Ki tû nõ ál la pot ban
5,8 mil lió Ft-ér t el adó. Ká bel té vé, te le fon, víz óra
van. Tel.: 420-554.
g Jász be rény ben té len is lak ha tó tég la nya ra ló, pin -
cé vel, te rasszal, für dõ me den cé vel, két bõ vi zû fúrott
kút tal, te lek kel, vil lannyal el adó, vagy gödöllõi kis
ház ra, la kás ra cse rél he tõ. Tel.: 30/236-0971, 421-
255.
g Ház ve ze tõ nõi mun kát vál lal nék he ti két al ka lom -
mal gödöllõi egye dül ál ló, ér  tel mi sé gi fér fi nél. Le in -
for mál ha tó kö zép ko rú nõ. Tel.: 30/236-0971.
g Gödöllõn pa lo ta ker  ti igé nye sen ki ala kí tott park
mel let ti 3 szo bás II. eme le ti la kás és hoz zá tar  to zó
7 nm-es tá ro ló 7,4 m Ft-ér t el adó. Tel.: 30/268-88-
34.
g Gödöllõ köz pon ti he lyén, vál lal ko zás ra is al kal -
mas csa lá di ház el adó. Iá.: 16 mil lió 500 ezer Ft.
Tel.: 412-064.
g Gödöllõn a ker t vá ros szí vé ben 2 és fél szo bás al -
ter na tív fû té sû csa lá di ház, te tõ tér be épí té si le he tõ -
ség gel, ked ves szom szé dok kal, gyö nyö rû pa no rá -
má val el adó. Iá.: 16 m 500 e Ft. Tel.: 422-418
Herniglné Fu tó Ju dit.
g Gödöllõn vagy kör nyé kén pa no rá más épí té si tel -
ket ven nénk. 200-300 nöl kö rül. Tel.: 20/960-81-
96.
g Gödöllõn el adó la kás. Ab lak, aj tó be rá csoz va,
biz ton sá gi tár, víz óra, te le fon, an ten nás. Iá.: 6 mil lió
200 Ft. Tel.: 419-045, es te 6 után.
g Gödöllõn a Szabadka ut cá ban 2 szo bás gáz kon -
vek to ros, 51 nm-es la kás el adó. Tel.: 412-117, es te
6 után. 
g El adó Gödöllõn, a Pa lo ta ker t ben négy eme le tes
épü let ben a 2. eme le ten 2 szo bás 56 nm-es la kás.
Iá.: 6,5 mil lió Ft. tel.: 422-896, es te 6 után.

Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,

hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni

a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és

16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára

20 szóig
240 Ft + áfa;

a kereskedelmi apróhirdetés
ára

szavanként 32 Ft + áfa
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g Gödöllõ köz pon ti ré szén a Dózs György úti tár -
sas ház ban, te me tõ vel szem ben, el sõ eme le ti 1+3
fél szo bás 82nm-es te le fo nos, ká bel té vés la kás el -
adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 412-275.
g Csa lá di ház el adó Mágolcs köz pont já ban, kony -
ha ker t tel, gyü möl csös sel és 1600 nöl szán tó val.
Iá.:3,5 m Ft. Tel.: 72/451-964, es te 7 órá tól.
g El adó Gödöllõ Ki rály te le pen 4 szo ba, 2 nap pa li, 2
für dõ szo ba, ét ke zõ, kony ha, alá pin cé zett te tõ te res
ház. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: 422-402.
g Ke re sek Aszó don 4,5 mil li ó ig, Gödöllõn 5,5 mil li -
ó ig la kást kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 30/243-82-69.
g El adó Gödöllõn 918 nm kül te rü le ti in gat lan min -
den köz mû az ut cá ban. Pi he nés re al kal mas, csen -
des hely. Zöld öve zet 3-4%-os be épí tett ség le het.
Fõ út tól 150 m-re. Tel.: 421-011.
g Gödöllõ Pa lo ta ker ten 2 szo ba + ét ke zõs, VII. eme -
le ti örök la kás el adó. Iá.: 6,9 m Ft. Tel.: 30/257-94-
85.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám
alatt, egy 65 nm-es, össz kom for  tos, te le fo nos, ká -
bel té vés, ma gas föld szin ti la kás. Iá.: 7 mil lió 750
ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Szada, Kisfaludy út 40 sz. alatt lé võ 998 nm bel -
te rü le ti há zas in gat lan el adó. Ve ze té kes víz, vil lany,
fúr t kút van, gáz a ka pu elõtt, te le fon be köt he tõ. Iá.:
4,5 mil lió Ft. Ér dek lõd ni egész nap.
g Er dõ ker  te sen egy szin tes 137nm-es la kó ház
csen des ut cá ban, 200 nöl tel ken mel lék épü let tel,
pin cé vel, ga rázzsal el adó. At lasz In gat lan iro da, Dr.
Ko vács Ág nes ügy véd, tel.: 422-453.
g Gödöllõ zöld öve ze ti, csen des ut cá já ban 96 nm-
es, jó be osz tá sú, két szin tes, ga rázzsal 175 nöl ren -
de zett tel ken el adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács
Ág nes ügy véd, tel.: 422-453.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban 62 nm-es, 2. eme le ti la kás
el adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy -
véd, tel.: 422-453.
g Já nos ut cá ban 1,5-2 szo bás la ká sok el adók. At -
lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, tel.:
422-453.
g Szent Gel lér t ut cá ban 5 szo bás, két für dõ szo bás,
két kony hás, két ga rá zsos új ház igé nyes ki ala kí tás -
sal és be ren de zé si tár gyak kal együtt el adó. At lasz
In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, tel.: 422-
453.
g Isaszeg köz pont já ban két la ká sos ház 230 nöl tel -
ken el adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes
ügy véd, tel.: 422-453.
g Kon vek to ros, er ké lyes la kást ke re sek 4,2 mil lió
Ft-ig, azon na li kész pénz fizettéssel. Le het fel újí tan -
dó is. Tel.: 70/2151-666.

Al bér let
g Fod rász üz let ben üz let rész ki adó koz me ti kus nak
és masszõr nek. Tel.: 422-812 vagy (60) 343-032.
g Ki adó ga rázst ke re sünk, a Kos suth La jos ut ca
kör nyé kén. (Elõny: a Remsey kr t-i mély ga rázs ban.)
Tel.: (30) 9775-260.
g Fi a tal lány al bér le tet ke res Gödöllõn! Sür gõs!!!
Tel.: 20/919-49-02.
g Fi a tal pár ki adó csa lá di há zat ke res Gödöllõn
(sür gõs!!!). Tel.: 20/322-57-52.
g Dó zsa Gy. u. 1 sz. alatt más fél szo bás, bú to ro -
zat lan la kás hosszú táv ra ki adó, 35 e Ft + re zsi.
Tel.: 420-590, 20/3162-881.
g Egye te mis ta f iú bú to ro zot t  a l  bér le tet  ke res
hosszú táv ra Gödöllõn. Tel.: 20/34-54-414.
g 10 fõ ré szé re há zat bé rel nék, ha vi 50000 Ft +
re zsi ér t. Tel.: 20/9541-648.
g Gödöllõ köz pont já ban al bér let ki adó. Szo ba-kony -
ha (gáz fû tés), 1-2 fõ ré szé re. Tel.: 420-456.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es és 25 nm-
es he lyi sé gek és te her au tó val jár ha tó nagy ud var
ki adó. Tel.: 30/9717-337.

Szol gál ta tás
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha -
ké szí tést, ja ví tást, mé ret re ala kí tást vál la lunk, el ér -
he tõ áron. Nyit va tar  tás: H-P-ig 9-18 órá ig, Szo. 8-
12 órá ig. Tel.: 419-392 (18 óra után). 
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lom ta la ní tás, te rí tés. Tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig
(szom bat, va sár nap is). Tel.: 430-206.
g Er dé lyi ki rán du lás 2000. aug. 9-tõl. 8 nap, 30
ezer Ft/fõ. Fél pan zió. Je lent ke zés má jus 25-ig. Tel.:
420-634, Mesterné. 
g La ká sok, iro dák, nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Tel.:
(20) 3303-362.
g Ta nya tej bolt, Vá rosi Pi ac Gödöllõ: friss te hén tej,
friss ke nyér és pék sü te mé nyek. Ak ci ós tej ter mé kek
rend sze re sen. 
g Nyug dí jas ker  tész mér nök per me te zést, ker t ki ala -
kí tást, gon do zást vál lal. Tel.: (30) 9770-593.
g Gipsz dí szí tõ ele mek gyár tá sa és sze re lé se Pl: stuk -
kó, ro zet ta, osz lop, bolt ív stb.) Tel.: (20) 327-4652.
g Ka masz lány ku tya sé tál ta tást vál lal. Tel.:413-758.
g Gipsz kar  ton, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes tés,
má zo lás, ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran ci á -
val, ta va lyi áron. Tel.: 20/3387-365.
g Fi a tal ta nár nõ dél utá non ként ál ta lá nos is ko lai kor -
re pe tá lást és gyer mek fel ügye le tet vál lal. Tel.: 422-
508.
g Vál la lom min den fé le bú tor ja ví tá sát, át hú zá sát
va la mint aj tó kár pi to zást. Gar ni tú ra: 26000 Ft +
szö vet, he ve rõ: 8000 Ft + szö vet, fran cia ágy:
18000 Ft  + szö vet ,  a j  tó kár pi  to zás: 16000 Ft
(anyag gal). In gye nes el- és vissza szál lí tás. Balogh
Sán dor mû hely tel.: 70/311-14-00 vagy 485-239.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye -
dés, bõr hám lás, vas tag, gom bás és be nõtt kö röm
szak sze rû ke ze lé se, ápo lá sa. Tel.: 411-759.

Jár mû, alkatrész
g Sko da 120 L el sõ tu laj do nos tól, ga rázs ban tar -
tott, el adó. 1984-es, 2001. 02. 08-ig. Iá.: 150 ezer
Ft. Tel.: 418-991 (H-P: 8-17-ig).
g El adó Moszk vics 2140, 1987-es, szep tem be rig
ér vé nyes mû sza ki val, ko rá nak meg fe le lõ ál la pot -
ban. Ár: 60 ezer Ft (al ku nél kül). Tel.: 421-762,
vagy (60) 437-256.
g El adó 1980-as 1.6 WV Golf egy ben, al kat rész -
nek. Mo tor jó, de já ró kép te len. Iá.: 80 e Ft. Tel.:
414-886.
g Jó ál la po tú két üte mû Tra bant Com bi el adó. Ár:
130 e Ft. Tel.: 421-414.
g 1988-as jó ál la po tú kis Polski el adó. Tel.: 387-
832, 30/9-828-098.
g Tra bant 601-es, 1981-es év já rat, mû sza ki vizs ga
2002. áp ri lis, ára 90 ezer Ft. Tel.: 421-638.
g Tra bant 601, 1989-es tel je sen fel újít va, más fél év
mû sza ki val el adó. Iá._ 190 ezer Ft. Tel.: 30/256-35-44.
g Su zu ki Swift 1.0. 96. GL el sõ tu laj do nos tól, szer -
viz könyv vel 1m50e Ft-ér t el adó. Tel.: 422-357.
g La da Niva, 1992-es, 1.6 ben zi nes, 5 fo ko za tú
gyá ri vál tó, pi ros szín, szép ál la pot ban el adó. Min -
den meg ol dás ér de kel. Tel.: 20/9/455-711.
g 1976-os év já ra tú Zsi gu li kom bi, 2000. 10. 30-ig
ér vé nyes mû sza ki val, vo nó ho rog gal el adó. Irány ár:
100e Ft. Ér dek lõd ni: 30/9349-263.
g Tra bant 601-es, 1981-es, 1 év mû sza ki val el adó,
ár 65 e Ft. Tel.: 418-863 (es te).

Ok ta tás
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
nyelv tan fo lyam ok in dul nak 2000. jú ni us 13,- szep -
tem ber 30-a kö zött. A kur zu sok ra, va la mint az an -
gol Trinity (TCL) nyelv vizs gák ra be irat ko zás má jus
25, 26-án, 16-19 óra kö zött. In gye nes gya kor ló
órák, an go los és né me tes di  ák ja ink nak! I .L. I .
Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266. Az I.L.I. a

Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett
és aján lott” nyelv is ko la, az or szág 27 leg jobb
nyelv is ko lá i nak egyi ke!
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000 jú ni us 19-
tõl he ti tur nu sok ban, fél na pos, il let ve na pos szer -
ve zés ben. Tel.: 417-719, Astra-Ariadne Nyelv is ko la.
g Az Astra-Ariadne Nyelv is ko la nyá ri in ten zív tan fo -
lya ma i ra a be irat ko zás 2000 jú ni us 8-án és 9-én
16-18- ig  lesz  a  Tö rök  Ig  nác Gim ná z i  um ban,
Gödöllõn. Tel.: 417-719.
g Számí tógépkeze lõ i  tan  fo  lyam ok in  du l  nak
Gödöllõn a vá ros köz pont ban. Alap fo kú, kö zép fo kú
és internet tan fo lyam ok. Egy hét vizs gá val 9000 Ft.
Egyé ni fog lal ko zá sok, kor re pe tá lá sok óra dí ja: 650
Ft. Tel.: (30) 9314-202.

Adás-vé tel
g Min den csü tör  tö kön a he lyi pi a con élõ hal kap ha -
tó. Kü lön bö zõ faj ták (ponty, ká rász, bu sa stb).
g Go be lin ké pek el adók. Tel.: 413-914 vagy (20)
3303-362.
g Hagy ma (60Ft/kg), krump li (40Ft/kg) el adó. Tel.:
430-413. Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh Á. u. 36.
g Pentium szá mí tó gép di gi tá lis mo ni tor ral, prog ra -
mok kal el adó. Tel.: (60) 330-616.
g Au to ma ta mo só gép el adó, vál lal ko zás ból vissza -
ma radt sztendelek, össz kom for  tos nyúlól el adó.
Tel.: 411-759.
g Pentium I-es, 133 MHz-es szá mí tó gép 55 e Ft-ér t
el adó. 8 MB RAM, 340HDD, 2×CD, SB hang kár  tya
+ két hang fal, SVGA mo ni tor. Tel.: 418-863 (es te).
g El adó vi lá gos szo ba bú tor, hor dó (bá dog és mû -
anyag), szõ lõ prés és da rá ló, ré gi gép író gép, hû tõ,
gáz tûz hely, ré gi tí pu sú asz tal (3 db) ol csón, gáz pa -
lack, új fo nott gar ni tú ra. Tel.: 420-456.
g 5 köb mé te res után fu tó ra sze relt hû tõ kam ra 220
V-os el adó. Iá.: 300000 Ft. Tel.: 20/324-0059.
g Jó ál la pot ban lé võ 200 li te res fa gyasz tó lá da 30
ezer Ft-ér t el adó. Tel.:410-702, 17 óra után vagy
üze net rög zí tõn. 
g Bon tott Tessauer üve ges ab lak, er kély aj tó tok
nél kül, fe ke te-fe hér TV, vit ri nes és akasz tós szek -
rény ol csón el adó. Tel.: 420-235.
g El adó Gödöllõn bon tás ból szár ma zó há rom két -
szár nyú re dõ nyös ab lak, bel sõ és kül sõ aj tók, le -
mez ra di á to rok. Ökör  te le ki ré szen 800 nm-es szán -
tó. Tel.: 70/310-96-71.
g El adó kö ze pes au tó pony va, 5 pon tos au tó gyer -
mek ülés, bi cik li ülés, 2 és 3 ke re kû kis bi cik li, já ró -
ka. Tel.: 418-573.
g El adók bon tás ból szár ma zó jó ál la pot ban lé võ
bahama be ige sz í  nû ön tö t t  vas für  dõ kád,
monoblokkos WC, bidet csap te lep pel egy ben 22
000 Ft-ér t, két me den cés rozs da men tes mo so ga tó 6
000 Ft-ér t, 4,6 m át mé rõ jû, 0,9 m mély me den ce
32 000 Ft-ér t, sö tét bar na kap cso lók és kon nek to -
rok 400 Ft/db, „Sugo” sö tét bar na pá colt fe nyõ bár -
pult tar  to zé kok kal 50 000 Ft-ér t. Tel.: 421-333.
g El adó Vector Gam ma beltéri egy ség (üzem ké pes,
tü kör nél kül) 10 000 Ft-ér t, Junoszty ff. TV al kat -
rész nek 1 000 Ft-ér t, Tesla B-100-as or sós mag nó
(üzem ké pes) aján dék ba, gyüjtõknek. Va la mint épít -
ke zés bõl meg ma radt sö tét bar na Bramac cse rép
300 db 120 Ft/db, bu kó si sak kis mo tor ra 1 000 Ft.
Tel.: 415-971.
g Gyö nyö rû for más, sû rû kb. 2,5 m ma gas da to -
lya pál ma 50 000 Ft-ér t el adó. Hét vé gén Tel.: 417-
706, Pálné.
g Kö zép mé re tû Xantus Gyu la fest mény el adó. Tel.:
432-428 es te 7 után.
g 4 LE ro tá ci ós ka pa + fû nyí ró, 2db há rom szár -
nyas ab lak + üveg + re dõny, 18 l per me te zõ el -
adó. Tel.: 20/33-13-976, 414-318.
g Új már kás, 3 funk ci ós ba ba ko csi (kék ala pon
ma ci min ták kal) áron alul el adó. Tel.: 20/956-2969.
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MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

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

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

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

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

20-30% elõlegtõl részletre,
2 év garanciával!

Régi autóját beszámítjuk.
Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és

megrendelheti az új Wagon R+-t!

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék

felszereltséggel.
Önre bízzuk a döntést.

Használt

Suzukik

Gödöllõn is!
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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 ajándék-

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

A gödöllõi Szent Imre Katolikus
Általános Iskola felvételt hirdet

a 2000/2001 tanév 5. és 7.
évfolyamára.

A felvételi beszélgetés ideje:
2000 május 29. (hétfõ) 14 óra

A felvételi helye:
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
2100 Gödöllõ, Szabadság tér 19.

A felvételi tárgyak:
magyar nyelv és irodalom

idegen nyelv
hittan

matematika

Kérjük, hogy a felvételire az ellenõrzõt
hozzák magukkal a gyerekek.
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Nehéz választás elé állította a vasárnapi pro-
gram a labdarúgás szerelmeseit. Míg a
salakos pályán az ifjúsági csapat játszotta
soros mérkõzését, a füves pályán az öregfiúk
számára rendeztek mini tornát.

A tornán a Gödöllõi Öregfiúkon kívül a
parlament válogatottja és a szlovákiai Zseliz

Öreg fi úk-
minitorna

Pihenõ

Gödöllõ

Zselíz

Újabb gödöllõi trófea

Vezette: Bodó (Uzsák, Var ga R.) GLC:
Boda–Rab T., Rab P., Ta más–Vö rös, Sztriskó,
Szûcs, Ke le men–Ban kó, Rácz, dr. Gémesi.
Cse re: Zagy va L., Bán kú ti B., Ivanovics, Ge -
dei. Csa pat ve z.: Im re Jó zsef. Zseliz:
Csenger–Szököl, Dulai, Cservenák, dr. Be szé -
des, Grósz, Burian, Csu dai, Nagy–Kokoska,
Var ga Zs. Cse re: Tarr, Petro, Nyu tyin. Csa p. -
ve z.: Far kas Ist ván. Gól sz.: Ban kó 15. P.,
Gedei 28 7.p., Ivanovics 28. 17 p.

Par la men ti vá lo ga tott–Zseliz 2:1 (1:0)
Par la men ti vá lo ga tott: Bán ki–Pánczél, dr.
Sza bó, Rácz–Keller, Mádi, Herbst, dr. Gémesi,
dr. Feny ve si–Balázsy, Mar to nosi. Cse re: Fe -
hér vá ri, Gál, Rapcsák. Gól sz.: Rapcsák 17. p,
dr. Gémesi 28. 15. p. ill. Burian 28. p.

GLC–Par la men ti vá lo ga tott 2:0 (2:0)
Gól sz..: Sztriskó ( 2. p.), Gedei (4. p.) Vég -
ered mé ny: 1. Gödöllõi LC, 2. par la men ti vá -
lo ga tott, 3. Zseliz

GLC–Zseliz 3:0 (1:0)
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szenior focistái vettek részt. Az elõzmény:
nemrég Zselizen látták vendégül a két mag-
yarországi csapatot egy hasonló tornán;
akkor hívta meg hozzánk a vendéglátókat és
a honatyákat Gémesi György polgármester,
aki szokás szerint két csapatban is játszott.

Az egykori csillagok, Szûcs Lajos és dr.
Fenyvesi Máté versenysúlya ugyan az utóbbi
években megváltozott, gyorsasága meg -
kopott, de egy-egy megmozdulásukkal még
most is igazolták, miért tartoztak a kontinens
legjobbjai közé. A nézõk örömére szolgált az
is, hogy a három meccsen a gödöllõi öreg-
fiúk még csak gólt sem kaptak; egy ér -
telmûen kiderült, ki a legjobb a mérkõzõk
közül. A meccseket a pálya szélérõl Bö -
röczki József humorista kommentálta, ezút-
tal sportriporteri erényeket csillogtatva. A
helyezettek ajándékait és a gyõztesnek járó
kupát Varju Vilmos, a GLC elnöke adta át.

Sz.: ToMa, fotó: Magyar Bertalan

Bu da pest és Pest me gye ser dü lõ at lé tá i nak
négypróbaver se nyét együtt ren dez ték

meg az UTE-pá lyán. A gödöllõi at lé ták is mét
re mek ered mé nye ket ér tek el. Egy szám ki -
vé te lé vel va la mennyi ka te gó ri á ban fe lül múl -
ták a fõ vá rosi gye  re ke ket. A 14 éves fi úk ver -
se nyé ben Szi bil la Lász ló nyert 2153 pont tal,
ami arany jel vé nyes szint. A négy szám kö zül
tá vol ug rás ban 605 cen ti mé ter rel, új egyé ni
csúccsal nyer te a szá mot. Száz gá ton 15,2-t
fu tott, ma gas ban 161 cen tit ug rott, ge rely ha jí -
tás ban 39,36-os ered ményt ért el.

A 13-14 éves lá nyok kö zött né gyen tel je sí -
tet ték az arany jel vé nyes szin tet. Babrián Lorti
pont szá ma az utób bi évek egyik leg jobb tel -
je sít mé nye, Mé szá ros Krisz ti nagy sze rû ered -
mé nye is min den di csé re tet meg ér de mel. Az
„A” vál to zat ban Babrián Lorti gyõ zött 2700
pont tal, Mé szá ros Krisz ti 2571 pont tal má so -
dik lett. A „B” vál to zat ban 1. Dús Jetta 2218
pont (arany jel vé nyes), 2. Gál Ce cí lia 2153
pont, 3. Er dé lyi Zsó fia 2030 pont. A 14 éve -
sek kö zött re mek ver seny zés sel Fá bi án Bo gi
(2619 pont) gyõ zött, aki szin tén tel je sí tet te az

arany jel vé nyes szin tet. Má so dik Boda Ju dit
2113 pont tal.

Bu da pes ten ren dez ték meg az Egye te mi és
Fõ is ko lás Or szá gos Baj nok sá got, mely nek
egyik meg ha tá ro zó em be re Pék And rea volt.
A GEAC at lé tá ja – sok szo ros kor osz tá lyos
baj nok – re mek egyé ni csúccsal (62,69)
ezüst ér met szer zett 400 m gá ton. If jú sá gi lé -
té re csak a fel nõtt vá lo ga tott Dóczitól ka pott
ki. And rea a má so dik na pon is jól fu tott.
Négy száz mé te ren har ma dik, 10 m gá ton ne -
gye dik he lye zést ért el. En nek a ver seny nek a
ke re té ben az ifi gá tas lá nyok Sze ke res Vik tó -
ria (66,44) és Durkó Eliána (67,75) 4. és 5.
he lyet sze rez tek 400 m gá ton. To váb bi ered -
mé nyek: Nagy Zi ta hét pró bá ban ötö dik

Megint le fõz tük a pes ti e ket
At lé ti ka

Folytatás a 22. oldalon

A parlamenti válogatott Öreg fiúk…
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A ko ráb bi évek tõl el té rõ en ví vás ban a
fel nõtt Ma gyar Baj nok sá got nem de -
cem ber ben, ha nem ezen a hét vé gén,

pén tek tõl hét fõ ig ren dez ték. Az idõ pont ki -
vá lasz tá sa nem volt túl sze ren csés, mi vel a
szak osz tály ok fel nõtt ver seny zõi ilyen kor
dol goz nak, az egye te mis ták pe dig nem iga -
zán tud ják sza bad dá ten ni ma gu kat a hét -
köz nap ok ra. Így nem tu dott in dul ni a múlt
hé ten jól ví vó Princz Ágos ton, il let ve egyé -
ni ben Csong rá di Lász ló sem. En nek el le né -
re a GEAC Architekton ví vó szak osz tá lya
fér fi, nõi kard ban, nõi tõr ben és fér fi pár baj -
tõr ben volt ér de kelt.

A Ma gyar Baj nok ság leg na gyobb szen -
zá ci ó ját Bo kor Ger gõ okoz ta, az el sõ dön tõ -
be ke rült vi dé ki ví vó volt a fel nõtt Ma gyar
Baj nok ság tör té ne te so rán.

Ger gõ szen zá ci ó san ví vott – mond ta a na -
pot ér té kel ve Batizi Sán dor, a szak osz tály ve -
ze tõ  edzõ je. A táb lá ra vi szony lag si mán ke -
rült föl. A 16-ba ke rü lé sért Kal márt (BVSC)
kap ta. Fej fej mel lett men tek az asszó kö ze -
pé ig, az tán Ger gõ elõnyt szer zett, amit meg -
gyõ zõ en tar tott vé gig, és 15:11-re nyert.

Kö vet ke zett a gödöllõi BEK-rõl már jól is -
mert Navarrete Jó zsef, be ce ne vén Pepe. Fan -
tasz ti kus asszó volt. Egy lám pás ta lá la tok,
meg gyõ zõ ví vás; és a vé gén 15:9 Ger gõ ja vá -
ra. Ez zel Ger gõ nyolc kö zé ke rült. A négy be
ju tá sét Nemcsik Zsolt (Va sas) kö vet ke zett. Ez
már nagy fa lat volt Ger gõ nek; Nemcsik 15:6-
ra nyert, így Ger gõ nyol ca dik lett.

Gémesi Csa ba szak osz tály ve ze tõ: Nem
em lék szem, hogy ilyen fi a ta lon még bár ki
is ke rült vol na kard ban ma gyar baj nok ság
dön tõ jé be. Az ered mény ér té két csak nö ve -
li, hogy ezt elõ ször ne künk si ke rült. Csak
gra tu lál ni tu dok Ger gõ nek. és az edzõ jé nek
Subert Lász ló nak.

Subert Lász ló, Ger gõ edzõ je Kü lö nö sen
örü lök an nak, hogy Ger gõ nem csak ered -
mé nye sen, ha nem jól is ví vott. Jól vá lasz -
tot ta ki ak ci ó kat és bát ran küz dött. Las san a

nyá ri pi he nõ kö vet ke zik és az tán az új bó li
fel ké szü lés.

Bo kor Ger gõ Érez tem a ví vást. Na gyon
jó ér zés volt dön tõ be ke rül ni. Saj ná lom,
hogy a Nemcsik el le ni asszóm nem si ke rült
egy ki csit job ban, de õ már egy ki csit más
ka te gó ria.

Kard ban még Zágoni Ba lázs és Bo kor
And rás ju tott túl az el sõ for du lón, de a 32-
es táb lá ra ke rü lé sért mind a ket ten ki kap tak.
A kard csa pat (Csong rá di, Bo kor G., Bo kor
A., Zágoni, Csoma) a négy kö zé ke rü lé sért
a Hon véd tól ki ka pott, a 6-ba ke rü lé sért a
Veszp ré met le gyõz te és kö vet ke zett az
UTE. az ötö dik he lyért. Fej-fej mel lett ha -
lad tunk, azon ban az utol só for du ló az UTE-
nek si ke rült job ban. 40:38-ra ve zet tek. Kö -
vet ke zett Csong rá di. Re mél tük, hogy for dí -
ta ni tud. De Sze lé tõl 5:1-re ki ka pott, így a
csa pat 45:39-re ve szí tett. A kard csa pat így a
ha to dik he lyen vég zett.

Nõi kard ban Kerecsényit fi gyel tük. A kér -
dés az volt, hogy meg tud ja e is mé tel ni az
év kö zi ver se nye ken már las san meg szo kot tá
vá ló dön tõ be ju tást. A se lej te zõk jól si ke rül -
tek. Kö vet ke zett a 32-es majd a 16-os táb lá ra
ju tás. Ki sebb iz gal mak kal ez is össze jött. A
8-ba ke rü lé sért a Hon vé dos Kovalszkit kap -
ta. Gina már 14:12-re ve ze tett. Egy el szá mí -
tott ta lá lat, de még mind ig 14:13. Egy vi ta -
tott ta lá lat – mi vi tat tuk, az el len fél nem – és
már 14:14. A fel fo ko zott han gu lat ban Gina
hi bá zik: 14:15, a dön tõ nem si ke rült. Majd
legközelebb, vi gasz tal tuk Ginát.

A nõi kard csa pat gyen gél ke dett. A négy
kö zé ke rü lé sért a Nagy ka ni zsá tól 45:38-ra
ki ka pott. Kö vet ke zett a 6 kö zé ju tás Veszp -
rém csa pa tá val. 45:31-es gyõ ze lem. Az ötö -
dik he lyért BVSC csa pa tá tól 45:41-es ve re -
ség. Subert Lász ló,Gina edzõ je: Bíz tam a
dön tõ ben, de hát ilyen a ví vás: egy pi ci ki -
ha gyás, és le het öl töz ni.

Kerecsényi Ge or gi na (Gina): Job ban
ment a ví vás, mint az elõ zõ ver se nyen, de

még mind ig nem az iga zi. A rang lis tán a
ha to dik he lye zé sem, úgy szá mol tam, nem
vál to zott. Kovalszki el le ni asszóm nem volt
iga zán sze ren csés.

Nõi kard ban, még Gémesi Kin ga ju tott a
32-es táb lá ra, azon ban ott ve re sé get szen ve -
dett és a 25. he lyen vég zett. Nõi tõr ben Balló
Esz ter és Gémesi Tek la in dult, õk a 32-es
táb lá ra ke rü lé sért kap tak ki. A csa pat ver seny
(Balló, Gémesi T., Gémesi R.) azon ban ér de -
ke sen ala kult. A 8 kö zé ke rü lé sért a Veszp -
rém csa pa tát el ütöt tük; de a négy kö zé ju tá -
sért a Hon véd csa pa ta túl erõs nek bi zo nyult.
Iz gal mas mér kõ zést ho zott a 6 kö zé ke rü lé -
sért az OSC csa pa tá val ví vott küz de lem. Egy
haj szál lal ma rad tunk le a gyõ ze lem rõl. Kö -
vet ke zett a Va sas csa pa ta. A Va sas már 10 ta -
lá lat tal el hú zott, in nen for dí tot tak a lá nyok,
elõbb ki egyen lí tet tek, majd át vet ték a ve ze -
tést, amit a mér kõ zés vé gé ig nem is ad tak át.
Vég ered mény 45:37 a GEAC ja vá ra, ami a
he te dik hely hez volt ele gen dõ.

Sztankovics Lász ló, a tõ rö zõk edzõ je:
Tõr ben saj nos nin cse nek fel nõtt ver seny zõ -
ink, így iga zán az ered mény nem is ér té kel -
he tõ. A 32-es táb lá ra ke rü lést azon ban mind
a két ví vó tól re mél tem. Csa pat ban a lá nyok
jól küz döt tek. Az OSC-t sze ren csé sebb kö -
rül mé nyek kö zött meg ver het tük vol na.

A fér fi pár baj tõ rö zõk a leg né pe sebb tá -
bor a ví vók kö zött. Itt Hal mos And rás je les -
ke dett, aki fel ke rült a 32-es táb lá ra. A 16-ba
ke rü lé sért Vár naggyal ví vott nagy csa tát.
And rás már 7:2-re ve ze tett, de a vé gén
15:11-re ki ka pott, és így el bú csú zott a to -
váb bi küz del mek tõl. Vé gül a 20. he lyet sze -
rez te meg. A csa pat (Hal mos, Sza bó,
Magyary, Szé les, Porst) a 12. lett.

Pár baj tõr ben, il let ve kard ban vol tunk ér -
de kel tek az idei ma gyar para-bajnokságon
Luk ács And rás és Sze ke res Pál sze mé lyé -
ben. And rás mind A, il let ve B ka te gó ri á ban
meg nyer te a baj nok sá got. Dö me, aki ed dig
A ka te gó ri á ban ver he tet len nek bi zo nyult,
most And rás tól 15:9-re ki ka pott. Sze ke res
kard ban is mét meg véd te baj no ki cí mét.
Mind a ket ten a baj nok ság meg nye ré sé vel
meg erõ sí tet ték a he lyü ket a Sidney-be uta zó
olim pi ai csa pat ban.

erni

Ví vás: Bo kor Ger gõ nyol ca dik a fel nõtt Ma gyar Baj nok sá gon!

Aki meg ver te Pepét
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V inczeffy Zsolt nak nem si ke rült túl jól a
sze zon kez dés or szág úton, a He gyi Or -

szá gos Baj nok ság nem hoz ta a várt ered mé -
nye ket, itt csak a 10. hely le he tett az övé.

– Bi za ko dó vol tam a sze zon nal kap cso -
lat ban, de a ké sõ-té li pi he nés mi att áp ri li sig
nem is iga zán vár tam en nél jobb ered mé -
nye ket. Mountain bike-ban ta va lyi szpon zo -
rom idén is meg ma radt, nem rég kap tam
meg leg újabb mo dell jü ket, ami a ta va lyi hoz
ké pest sok újí tá son ment ke resz tül. Idén a
ke rék pár ból ki hoz tam a le he tõ leg job bat,

se hol nem men tem be le komp ro misszum -
ba. Új szpon zo rom is akadt idén, egy sport -
italt és táplálékkiegészítõket gyár tó bel ga
cég, va la mint egy bró ker rt. 

El sõ ver se nyem az új gép pel Gyõr -
újbaráton volt, ahol – el len fe lek hi á nyá ban
– könnyen nyer ni tud tam. Egy hét múl va a
Pi lis ku pán, 8 kö röm volt, kö rön ként 190
mé ter szint kü lönb ség gel te re pen, itt a leg -
gyor sabb kör idõt el érõ ver seny zõt kü lön dí -
jaz ták. Meg pró bál tam az el sõ kör be be le ad -
ni min dent, si ke rült is, a töb bi ek jócs kán le -

ma rad tak, ek kor for dult meg ben nem, hogy
nyer ni is tu dok, ha a kö vet ke zõ 7 kö rön leg -
alább tar tom az elõ nyö met. Si ke rült is, sõt
kör rõl kör re 20 má sod per ce ket ver tem a 2.
he lyen haj tó Bo gár Gá bor ra.

Leg gyor sabb kör: Vinczeffy Zsolt, Postás-
Matáv SE 18:00. Elit Fel nõtt: 1.Vinczeffy
Zsolt, PMSE (2:22.49) 2. Bo gár Gá bor,
PCCC (2:24.50) 3. Vizdák Já nos, Magellán
Te am (2:27.34) 4. Máró Jó zsef, Ks Kistarcsa
KE (2:30.47). Elit Senior 1.Nagy Lász ló,
Postás-Matáv SE (1:32.05), 2. Fésüs Lász ló,
Meditech SE (1:33.06), 3. Ladvenicza Ta -
más, KS Kistarcsa KE (1:33.44), 4. Michalik
Lász ló, KS Kistarcsa KE

A kö vet ke zõ hét vé gén is mét nagy volt a
tét. Az el sõ he lye zett nek szo kat la nul ma gas
pénz dí jat aján lott fel a Pa lóc Gaz da Kft.,
vi szont a 2. hely csak az ötö dét ér te. Szó val
min dent egy lap ra kel lett fel ten ni. Is mét
meg pró bál tam az el sõ kör ben el men ni a
töb bi ek tõl, ami majd nem össze jött, Bu -
rucz ki Szi lárd (Cseke-Magellán Te am) jött
ve lem, a töb bi ek pe dig elég gé le ma rad tak
az el sõ kör ben. Még 7 kör. Én ve zet tem,
Szi lárd 1 mé ter rel a nyo mom ban, bár mit is
csi nál tam. Az utol só kör ben érez tem, nem
ve he ti el az el sõ sé get. Meg nyom tam a leg -
utol só emel ke dõt 110 szá za lé kon, de nem
ma radt le, az utol só 500 mé te ren rob ban tott
a lej tõn mel let tem, én is vi szo noz tam, a cél
elõt ti ka nyar ba én men tem be el sõ nek, on -
nan 250 mé ter sík fü ves út. Sprint, amint
meg in dul tam lát tam Szi lárd le ma rad, nem
tud ta át ven ni a rit mus vál tást, 3 má sod perc -
cel ugyan, de nyer tem.

Mountain bike

Zer ge: négy bõl négy gyõ ze lem

Folytatás a 22. oldalon

Gémesi György pol gár mes ter a Vá -
ros há zán fo ga dást adott az ext ra li gá -
ba fel ju tott Architekton GRC nõi röp -
lab da csa pat já té ko sai és ve ze tõi ré -
szé re. Eb bõl az al ka lom ból, el is mer ve
a csa pat ered mé nye it, a to váb bi mû -
kö dé sé hez 200 ezer fo rin tos plusz tá -
mo ga tást nyúj tott át az egye sü let nek.
A csa pat ne vé ben Mo gyo ró si Zsolt
mon dott kö szö ne tet az ed di gi tá mo -
ga tá sért, majd Szendrõi Il di kó csa -
pat ka pi tány egy a já té ko sok és edzõk
alá írá sá val dí szí tett lab dát, va la mint a
csa pat ról ké szült fény ké pet nyúj tott
át Gémesi György nek.

Fotó: Magyar Ber ta lan

Ext ra li gás
az AGRC

Fotó: archív
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Vasárnap délelõtt száznegyvenhat ke rék -
páros rajtolt a gödöllõi városháza elõl, a
Margita Sportegyesület immár hagyo -
mányos, száz kilométeres országúti teljesít-
ménytúráján.

A Vácrátót utáni elágazásig szembeszél
nehezítette a tekerést, de innen a túra útvona -
la Galgamácsának fordult. A Galga mentén
még kényelmesebbé vált a haladás; nem
csak az oldalazó hátszél miatt, hanem az
összességében enyhén lejtõ útnak köszön-
hetõen is. A Galga völgyét Turánál hagytuk el,
Zsámbok után Dány felé fordulva aztán ismét
a teljes szembeszél nehezítette a haladást
egészen Gödöllõig. A táv legidõsebb tel-
jesítõje az 1942-es születésû Nyikos Endre, a
legfiatalabbak pedig a tizenkét esztendõs
Bakk Ágnes és a nyolcéves Kosik Dávid
voltak. A túra résztvevõi ezúton is köszönik a
zökkenõmentes lebonyolítást a margitások
tízfõnyi rendezõgárdájának.

Kép és szöveg: Radó Gábor

Margitások száz kilométere

1. Vinczeffy Zsolt, PMSE (2:00:02) 2.
Buruczki Szi lárd, Cseke (2:00:05), 3. Bo gár
Gá bor, PCCC (2:07:10).

Ezen a hét vé gén Bükkszentkereszt. A
pá lya 3,3 km 195 mé ter szint kü lönb ség és
10 kör. Itt már nem volt ak ko ra me leg mint
az el múlt 3 ver se nyen. Nyu god tan raj tol tam
kb: 16. he lyen, az el sõ kör vé gé re 4. he lyen,
a má so dik kör re 2. hely re men tem fel. Érez -
tem, hogy erõ sebb va gyok, de 10 kör az
nem gye rek já ték. Az el sõ he lyen Szi lárd te -
kert, be áll tam ne ki 2 kör re a há ta mö gé,
úgy ahogy õ állt be múlt hé ten. Vár tam hol
hi bá zik. Nem kel lett so ká ig vár ni a kis sé sa -
ras kö ves emel ke dõn rossz nyom ra te kert,
ki csú szott a brin gá ja, ke rül tem és meg -
nyom tam a kö vet ke zõ egy kört ahogy le het.
Le akadt ró lam 46 má sod perc re. A 12 per -

ces kö rö kön ez nagy kü lönb ség. Tud tam
mind ig, mennyi vel van mö göt tem, ha fel -
jött rám fél perc re, fél kö rön be lül el men -
tem ne ki 60 má sod perc re, hogy ked vét
szeg jem. Vé gül 2 perc 29 má sod perc
elõnnyel nyer tem a ver se nyen. Ve te rá nok
kö zött a gödöllõi dr. Michalik Lász ló te kert
az arany érem ért. 1. Vinczeffy Zsolt, PMSE
(2:05:06); 2. Buruczki Szi lárd, Cseke
(2:07:35); 3. Bo gár Gá bor, PCCC
(2:10:01). 

Ezen a hét vé gén kül föld re me gyünk ver -
seny re, há rom hely kö zül fo gunk vá lasz ta -
ni. A 3. Ma gyar Ku pa rá egy hét re a Ba la -
ton nál, Dörgicsén lesz, a Vi lág baj nok ság
elõt ti hé ten. Ed dig úgy néz ki, a vi lág baj -
nok ság ra én me gyek Spa nyo lor szág ba,
Sierra Nevadába. Kö szö nöm szpon zo ra im -
nak se gít sé gü ket! g

Zer ge: négy bõl négy gyõ ze lem

(3421 pont), Má tyás Eni kõ ötö dik 1500 mé -
te ren (4:58,0) és ha to dik 3000 mé te res fu tás -
ban (11,04), Töm pe Gá bor 400 m gát 62,84,
Gelle Ró bert 800 m 2:05,1.

A Hon véd gyer mek és ser dü lõ ver se nyén
Vá gó Mó ni ka és Hol ló Mik lós nagy sze rû
ered ményt ért a hat vanmé te res sík fu tás ban.
A GEAC edzõ i nek már a di ák olim pi án fel -
tûnt a mogyoródi Hol ló Mik lós, aki az edzõk
sze rint szü le tett sprin ter te het ség. Õ a na pok -
ban kap cso ló dott be a gödöllõi at lé ták mun -
ká já ba. Vá gó Mó ni ka klasszis ered ménnyel

nyer te a gyer mek tá vol ug rást, és csak egy
haj szál lal ka pott ki hat van mé te ren. A töb bi
ver seny zõ is jó he lye zést ért el.

Gyer mek: 60 m: 2. Vá gó Mó ni ka 8,4, 3.
Izsó Már ta 8,6. 600 m 2. Ko vács Dó ra
1:52,4, 3. Da nis Dó ra 1:54,3. Tá vol ug rás 1.
Vá gó Mó ni ka 468 cm, 4. Fa ze kas Ni ko lett
408 cm. 60 m Schopper Ádám 8,7, Czindrity
At ti la 8,8. 600 m 4. Ko rá nyi Ger gõ 1:53,o, 5.
Czindrity At ti la 1:53,8. Ser dü lõk: 60 m 2. Hi -
das An na 8,2. Tá vol ug rás 1. Hi das An na 448
cm. 60 m 1. Hol ló Mik lós 7,4.

-sz-

Folytatás a 21. oldalról

Megint le fõz tük a pes ti e ket
Folytatás a 19. oldalról

At lé ti ka
A Pest me gyei di ák olim pia há rom- és
négytusa-dön tõ jét Vácott ren dez ték meg. A Ha -
jós  há rom tu sa fiúcsa pa ta nagy sze rû en sze re -
pelt, és 1794 pont tal meg nyer te a ver senyt. Az
arany ér mes csa pat: Szeleczky Alex, Szé kely
Csa ba, Bátori Ba lázs, Sza bó György, Var ga Ro -
land és Hor váth Ben já min. Egyéniben
Szeleczky Alex ezüst (374 p). A négytusaver -
seny ben in du ló Er kel le ánycsa pa ta a múlt hé ten
kö zöl tek kel el len tét ben (té ve sen kap tuk az ered -
ményt) nem má so dik, ha nem el sõ lett a te rü le ti
dön tõn. Így ott le het tek Vácott, ahol szin tén ma -
guk mö gé uta sí tot ták a me zõnyt. A baj nokcsa -
pat: Er dé lyi Zsó fia, Sá fár Or so lya, Szlifka Ka ta -
lin, Cirkov Ma ri ja, Bar na Or so lya, Csi ba Edi na.
Egyé ni: Er dé lyi Zsó fia har ma dik (580 p.) Fel ké -
szí tõ tan árok: Gadanecz György, Mol nár Már ta.
A Ha jós fiúcsa pa ta Kecs ke mé ten, az Er kel le -
ánycsa pa ta Za la eger sze gen a jú ni u si or szá gos
dön tõ ben bi zo nyít hat ja te het sé gét.

Streetball
A hét vé gén ket tõs for du lót ren dez nek a 4.
Pest Me gyei Ut cai Ko sár lab da Baj nok ság ban.
Szom ba ton Gödöllõn, va sár nap Monoron lép -
nek pá lyá ra a csa pa tok. A gödöllõi for du ló ra
pén te ken 14 órá ig le het még je lent kez ni a Vá -
ros há zán, a 224-es iro dá ban. Kez dé s: szom -
bat 9 óra. A csa pa tok a meg szo kott he lyen, a
Vá ros há za elõt ti té ren mu tat hat ják be tu dá su -
kat, ahol sport szer vá sár, bü fé és in gye ne sen
hasz nál ha tó ug ró asz ta lok vár ják az ér dek lõ dõ -
ket. A dön tõk után az ext rali gás Architekton
GRC nõi röp lab dacsa pa ta ba rát sá gos mér kõ -
zést ját szik a Gödöllõi KC nõi ké zi lab dacsa pa -
tá val. A díj ki osz tás után tom bo la.

Ko sár lab da
A Pest me gyei fel nõtt ko sár lab da-baj nok ság
rá ját szá sá ban a két gödöllõi csa pat egy más
el len ját szott a dön tõ be ke rü lé sért. A má sik
ágon a bu da pes ti VSTR és a Pomáz küz dött
a to vábbju tá sért. Az el sõ GEAC I–GEAC II.
meccsen ki vá ló an kezd tek az „öre gek”. Az
egye te mis ták 6:14-rõl kezd ték meg a fel zár -
kó zást. A vál to za tos, iz gal mas csa tát vé gül az
el sõ csa pat nyer te meg 67:51-re. A vissza -
vá gón az el sõ fél idõ ben vé gig fej fej mel lett
ha ladt a két csa pat. A 32. perc u tán a fi a ta lok
ro bog tak egy 18:1-es sza kaszt, ami el dön töt -
te a to vább ju tást. A dön tõ ben má jus 25-én
19 óra kor fo gad ja a GEAC I. a VSTR HUN
csa pa tát az egye te mi csar nok ban. Va sár nap
pe dig a GEAC II. a Pomáz La vi na el len lép pá -
lyá ra a bronz érem ért. A vissza vá gó kat a jö võ
hé ten ren de zik meg. g

HÍREK
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Nem csa lód tak, akik a ma még csak
ígé ret nek, te het sé ges nek szá mí tó fi a ta -
lo kat vá lasz tot ták. A senior minitorna
el sõ össze csa pá sán já té ká val és gól já -
val bi zo nyí tó Ivanovics Kár oly edzet te
fi úk he lyen ként lát vá nyos, taps ra ra -

gad ta tó pro duk ci ó val, ma ga biz tos 6:0-s
si kert arat tak.

Mi vel vé gül a he lyi gár da bi zo nyult a
leg jobb nak az öreg fi úk ver se nyé ben is,
a fel nõt tek re várt a fel adat, hogy a ti -
zen ket te dik he lyen ál ló Ózd el len
feltegyék a pon tot az i-re. An nál is in -
kább bi zo nyí ta ni akar tak Krónerék,
mert a hét kö zi Ma gyar Ku pa-se lej te zõn
1:1-es dön tet lent ér tek el Mag ló don, és
ez zel el bú csúz tak a to váb bi küz del mek -
tõl. El ha tá ro zá suk tet tek ben is meg nyil -
vá nult, hi szen rög tön a kez dés után ma -
guk hoz ra gad ták az irá nyí tást. A he te dik
perc ben azon ban kö vet ke zett  egy
hosszú ki rú gás, amely be kö zé pen még
be le csúsz ta tott va la ki, és mi köz ben a
gödöllõi vé dõk lest rek la mál tak, Bu dai
ki ug rott és a ki fu tó ka pus mel lett  a jobb
al só sa rok ba lõtt. A leg kö ze leb bi al ka -
lom ra, hogy a ven dé gek át jus sa nak a
fél pá lyán, jó húsz per cet kel lett vár ni.
Hi á ba volt azon ban a nyo masz tó me -
zõny fö lény, hi á ba ve szé lyez tet tek a ha -
za i ak ál lí tott lab dá ból (Wendlernek és
Labanicsnak is akadt egy-egy jó sza bad -
rú gá sa), vagy épp lát vá nyos moz du la tot
kö ve tõ en (Vízler a ka pu nak hát tal áll va
sze lí  dí tett  meg egy lab dát és
félfordulattal le adott lö vé sét bra vúr ral

véd te Venczel), ka pás lö vés sel (Wendler
hosszú és pon tos in dí tá sa után Var ga
Zol tán nak volt egy ve szé lyes bal ol da li
kí sér le te), vagy fej jel (Kiss Zol tán pró -
bál ko zott két szer is), de min den pró bál -
ko zá suk ered mény te len ma radt, rész ben
cél zá si pon tat lan sá gok, rész ben a fel -
ada tát hi ba nél kül el lá tó óz di ka pus mi -
att.

A já ték ké pe szü net után sem vál to -
zott: Vö rös At ti la ta nít vá nyai tá mad -
tak, le szo rí tot ták az el len fe let (mi sem
jel lem zõbb, mint hogy a vé gé re tu cat -
nyi szög le tet vé gez het tek el a ven dé -
gek egyet len sa rok rú gá sá val szem ben),
mi köz ben a pi ros-fe ke ték sok szor a
leg egy sze rûbb mód sze re ket vá laszt va,
de ha tá so san vé de kez tek és egy-egy
kont ra tá ma dás sal pró bál ták nö vel ni
elõ nyü ket. Ahogy telt az idõ, úgy vál -
tak egy re gör csö seb bé a gödöllõiek. A
pesszi mis tább és a csa pat ban nem bí zó
né zõk már azt em le get ték, hogy nem
hogy  a dön tet len nem lesz meg, de
egy el len ak ci ó ból a GLC kap újabb
gólt. Nem így tör tént!  A 82. perc ben
Wendler állt egy, a ti zen ha tos sar ká tól
já ró sza bad rú gás mö gé, és erõs lö vé sé -
be az egyik vé dõ csak be le ér ni tu dott,
azt nem aka dá lyoz hat ta meg, hogy a
lab da a há ló ba ke rül jön. Az egyen lí tés
után a gyõz tes gól meg szer zé sé nek re -
mé nyé ben még na gyobb oda adás sal tá -
mad tak a ha za i ak, ám ez az zal járt,
hogy köz ben há tul ki nyíl tak, és a ven -
dé gek kis hí ján kö nyör te le nül ki hasz -
nál ták azt. Há ló ba ke rült lö vé sü ket
azon ban a já ték ve ze tõ les mi att ér -
vény te le ní tet te, így vé gül ma radt az
1:1 ará nyú dön tet len.

Mi vel a ve tély tár sak kö zül a He ves
és a Be se nyõ te lek is ve re sé get szen ve -
dett, ne kik im már hat pont a hát rá nyuk
(mind két együt tes 41 pon tos, 

a GLC 47), ugya nak kor a hét vé gén
7:0-ra gyõ zõ Tápiószentmárton két
pont ra meg ug rott. Míg a fel nõt tek a
har ma dik, az if jú sá gi ak a má so dik he -
lye zé sü ket õriz ték meg. Mos tan ra biz -
tos sá vált egyéb ként az is, hogy mind a
GLC, mind ser dü lõ elõ ké szí tõs együt -
te se a do bo gó kö zép sõ fo kán vég zett
baj nok ság ban (utób bi ak egyen lõ pont -
szám mal, azo nos szá mú rú gott gól lal,
mind össze ket tõ vel több ka pott gól juk
mi att szo rul tak a Veresegyház  mö gé). 

A kö vet ke zõ mér kõ zés: 2000. má jus
28. 15.óra if jú sá gi, il let ve 17 óra fel -
nõtt Mezõkövesd–Gödöllõi LC.

Gödöllõ, 350 né zõ, vezette: Ludányi (Mol -
nár, Ágos ton). GLC: Ko vács R.,–So mo gyi,
Wendler, Stolcz, Ber  ta, Kerecsényi,
Króner, Labanics, Var ga (Kál mán, 70. p. )
Vízler, Kiss Z. (Bar na, 83. p.) Edzõ: Vö rös
Ist ván At ti la)
Szög let arány: 12:1 (9:1). Gól szer  zõ:
Wendler 82 p. Jó: So mo gyi

If jú sá gi mér kõ zé sen:
CLC: Ózd–6:0 (3:0)
GLC: Lo vas–Pin tér T., Csernák Pé ter, G.
Gémesi, Hovodzák, Zelnik (Sze les, 75. p.)
Ko vács M, Urbán–Csom bor, Mol nár (Hor -
nok, 84. p.). Edzõ: Ivanovics Kár oly. Gól -
szer zõ: Csom bor (3) 19. p, 24 p. és Ko -
vács M. (2) 5. p. (bün te tõ bõl), 70. p.,
Mol nár (71. p.) Jó: Csom bor, Ko vács M.,
Mol nár, Zelnik.

CLC–Ózd 1:1 (0:1)

Lab da rú gás

(Két) pont nél kü li „i”
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon, má -
jus 30-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 18. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Én is ko lám kö szö nöm most ne ked, hogy
az el jött élet csa ták kö zött, volt mind ig
hoz zám víg üze ne ted”
A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nyát
nyer ték: Tüs ke Bog lár ka, Er zsé bet krt. 16.
(1000 Ft), Me zei Istvánné, Grassalkovich
A. u. 14. (600 Ft), Berze Tiborné, Ma gyar
Káz mér köz 2. (500 Ft),  Kuczora Fe renc,
Ka zin czy krt. 13. II/9. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Kusnyarik Istvánné, Ti sza u. 16., Ka -
bai Sán dor, 2111 Szada, Boncsoki u. 16. g
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