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Törvény a Szabadság Napjáról
Városunk polgármestere és térségünk or szág gyû lé si kép vi se lõ je,
Gémesi György, az elmúlt év képviselõi munkájáról tájékoztatta a választópolgárokat május 17-én, a mûvelõdési központ színháztermében.
Az estet Krassay László, a Lokálpatri ó ta Klub el nö ke nyi tot ta meg.
Gémesi György tájékoztatóját megkezdve elmondta: ígéretének megfelelõen évente beszámol tevékenységé 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 rendeztek ugyanis a most egy
éves Segítõ Kéz Alapítvány támogatására. A koncerten meghallgathattuk
Patricia Bach chicagói operaénekesnõt, amint Bárkányi Éva zongoramûvész orgonakíséretével ismert és kevésbé ismert spirituálékat énekelt.
Peter Locke orgonamûvész Nagy-Britanniából jött el, hogy Bach- és Mozart-mûveket adjon elõ a mûértõ és
adakozó közönségnek
(7. oldal)

Címlap: Magyar néptáncörökség
címmel a Csillagszemû Gyermektáncegyüttes és a Tímár Kamara Táncegyüttes mûsorát láthattuk május 20án este a mûvelõdési központban. A
nagy sikerû elõadást az ország számos településén mutatják be az idén,
a millenniumi ünnepségek részeként.
A mûsorról következõ számunkban
tudósítunk.

2 • Közélet

Gödöllõi Szolgálat • 2000. május 25.

Gémesi György képviselõi beszámolója a gödöllõi választóknak

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 elmúlt év képviselõi munkájáról tájékoztatta a választópolgárokat május 17-én, a mûvelõdési
központ színháztermében. Az estet
Krassay László, a Lokálpatrióta Klub
elnöke nyitotta meg.

Gémesi György tájékoztatóját megkezdve el mond ta: ígé re té nek meg fe le lõ en
évente beszámol tevékenységérõl a választópolgároknak. Az Országgyûlésben
végzett törvénykezési munkáról beszélve a költ ség ve té si tör vény el sõd le ges
szempontjait emelte ki. A költségvetésben a legnagyobb eredmény az infláció
csök ke né se. Az inf lá ci ót tíz szá za lék
alatt tartja a kormányzat; a tervek szerint
a ciklus végére sikerül öt százalék alá
szorítani. A második legnagyobb eredmény az öt százalékot megközelítõ gazdasági növekedés, ami növekvõ bevételeket eredményez. A kormányzat támoga tá si rend sze ré nek kö zép pont já ban a
család, a gyermek áll. Visszaállították a
gyest és a gyedet; az adókedvezmények
a családi adózás alapját fogják megteremteni.
A költ ség ve tés gyen ge pont ja az
egészségügy helyzete, a gondok a kórház-szin tû el lá tás ban je lent kez nek. A
problémát a forráshiány okozza; a hiányt
pótolni lehet a következõ években, de el
kell dönteni, hogy pontosan milyen formában használják fel a plusz pénzeszközöket.
Gémesi György ar ról tá jé koz tat ta a
hallgatóságot, hogy a törvényhozásban az
önkormányzatokat és a sportot érintõ kérdésekre összpontosította tevékenységét.
A mag zat vé del mi tör vényt em lít ve
Gémesi György elmondta: a törvény ebben a formában számára nem elfogadható. A médiakuratóriumokról beszélve a
képviselõ arra emlékeztetett, hogy az ellenzék nem tudott megegyezni a jelöltjeiben. A felsõoktatást érintõ integrációs
tör vény ered mé nye ként lét re ho zott,
gödöllõi székhelyû Szent István egyetem
jelentõsen hozzájárul a város fejlõdéséhez.
A Szent Ko ro ná ról al ko tott tör vény
kezdeti húsz-harminc százalékos támo-

gatottsága a törvény elfogadásakor végül
hatvan-hetven százalékra növekedett a
lakosság körében: a Korona Országházba szállításának közvetítése soha nem látott nézettséget eredményezett a televízióban.
A városi kérdésekrõl szólva a költségvetés kapcsán elmondta: nem kellett létszámleépítést kezdeményezni az oktatási
in téz mé nyek ben. A kép vi se lõ-tes tü let
korábban értékes pedagógiai programokat fogadott el, a létszámleépítéssel ezek
is csor bul tak vol na. Gödöllõ ki emelt
kérdésként kezeli a közoktatást; a város
óvodái, iskolái és a háttérintézmények,
kiegészülve a nem önkormányzati fenntar tá sú is ko lák kal, je len tõs vonz erõt
képviselnek térségünkben.
A dologi kiadásokra biztosított pénz
ebben az esztendõben nem inflációkövetõ, a felújítási rész azonban erõsebb. Így
is több év, amíg elérjük azt az állapotot,
hogy csak a javításokat kelljen elvégezni.
Fejlesztésekre a költségvetés huszonöt
százalékát tudjuk fordítani akkor, amikor az országos átlag tíz százalék alatt
van. Saját forrásból valósítottuk meg az
Erkel iskola tizenkét tantermes bõvítését, a munka második fázisaként most az
épület új külsõ burkolata készül. Elkészültek az új könyvtár tervei; a megvalósításhoz sikerült elnyerni háromszázhetvenmillió forint címzett támogatást. Az
épít ke zés õsszel kez dõ dik a föld mun kákkal, az új könyvtár várhatóan 2002
tavaszán kerül átadásra.
Gödöllõ csatornázottsága jelenleg ötven százalékos. A már folyamatban lévõ
hároméves csatornázási program negyven százalékát – egymilliárd forintot –
az állam biztosítja; a program nem nélkülözi a város saját részét és a lakosság
hozzájárulását.
Az útfelújítási program jövõre indul.
Figyelembe kell venni, hogy a még csator ná zat lan ut cák ban nincs ér tel me a
végleges burkolat kialakításának. Párhuzamosan a csatornázással, 2002-re azonban lényegesen jobb helyzetben lesznek
a városi utak.
Megújul a közvilágítás is; minõségileg jobb, olcsóbb rendszert valósítunk
meg.
Az árvíz következtében városunk har-

mincötmillió forinttal kap kevesebbet a
központi költségvetésbõl.
Mi vel Ka to na Kál mán min den köz szereplését lemondta, így a meghirdetett
prog ram tól el té rõ en az est ven dé ge
Manninger Jenõ, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium politikai
államtitkára volt. Az államtitkár az M3as au tó pá lya, és eh hez kap cso ló dó an
Gödöllõ és környéke közúti közlekedésének jelenlegi helyzetérõl és lehetõségeirõl tájékoztatta a megjelenteket.
A jelenlegi helyzet tarthatatlan: a forgalom a 3-as úton csúcsidõben katasztrofálisan megnövekedett. A tavaly elkészült lámpák csak minimálisan javítottak
a helyzeten. A megoldás a jegyvásárlás
lehetõségének visszaállítása a bagi csomóponttól és a nehéz jármûvek közlekedésének törvényi szabályozása, amíg az
elkerülõ út meg nem épül. Manninger
Je nõ meg erõ sí tet te, hogy Gémesi
György országgyûlési képviselõ közbenjárására a kormány a tapasztalatok birtokában fél éven belül megtárgyalja, hogy
változtasson-e a jelenlegi rendszeren. Az
elkerülõ út tervezése folyamatban van, a
3-as fõútvonalat és az M3-as autópályát
összekötõ szakasza 2002-re épül meg a
tervek szerint, jelentõsen csökkentve a
Dózsa György út átmenõ forgalmát.
Az államtitkár végül az árvíz- és belvízhelyzetrõl szólt. Az utóbbi két évben
ezek rendkívüli feladatot jelentettek az
ország és a tárca számára. A probléma
súlyát jól mutatja, hogy Magyarországon
négymillió ember él az ármentesített területeken. A helytállás hatalmas terheket
jelent az országnak; az idén mindennel
együtt ez negyvenhárom milliárd forint.
Az est befejezéseként Gémesi György
el mond ta, hogy az ár víz ká ro sul ta kért
rendezett gödöllõi gálaest bevétele több
mint háromszázezer forint. A rendezvények folytatódnak az országban; a befolyó össze get ott ho nok hely re ál lí tá sá ra
fordítják.
Vé gül, a mil len ni u mi év gödöllõi
programjairól szólva elmondta, hogy az
Or szág gyû lés elõtt van az a tör vény,
amely a Magyar Szabadság Napját – ami
Gödöllõrõl indult kezdeményezés – emléknappá nyilvánítja.
R. G.
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Osztrák-magyar, közép-európai központ?

MEGKÉRDEZTÜK

Gödöllõ és Schönbrunn

Mi a véleménye a kábeltévés
szolgáltatásokról?

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. vezetése
nagy jelentõségû megállapodásokat
kötött a schönbrunni kastélyt is fenntartó osztrák állami intézmény képviselõivel május 22-én Gödöllõn. A megbeszélésekrõl Körösvölgyi Lászlót, a kht.
ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.

– A közelmúltban a gödöllõi kastély negyvenhat munkatársa szakmai kiránduláson
vett részt Bécs ben: Schönbrunnt és a
Hofmobiliendepot-t tekintettük meg. Ez
utóbbi intézmény az osztrák császári kastélyok berendezési tárgyait kezelõ állami vállalat; 159 ezer tárgy raktározását és bemutatását szervezi. Õk mûködtetik többek között
a schönbrunni kastélyt és a Hofburgot is.
– A hétfõi megbeszéléseken milyen témák kerültek szóba?
– Az osztrák intézményt érdekli, hogy
milyen volt Buda és Gödöllõ felszereltsége a császári korszakban; ebben a témában közös kutatást ajánlottak. Azt is
felajánlották, hogy tárgyakat kölcsönöznek a kiállításainkra. Nekik ugyanis kevés a kiállítóterük, és számukra ez mar-

keting szempontból is fontos. Felmerült
egy osztrák-magyar indíttatású, középeurópai központ létrehozása az ausztriai
Slosshofban. Ez összefogná a térség kastélyainak kutatását, illetve tréningeket
tar ta ná nak itt a kas té lyok ban dol go zó
ide gen for gal mi szak em be rek nek. E
program megvalósításához számításba
jön az európai uniós támogatás is.
– Gödöllõ és Schönbrunn között milyen együttmûködés valósulhat meg?
– Van lehetõsége a közös stratégiai tervezésnek, a közös programoknak. Gödöllõ hamarosan felkerül Schönbrunn internet-honlapjára. Az internetet jelenleg az
osztrák lakosság harminc százaléka használja, hamarosan azonban ez ötven százalékra emelkedik.
– Hogyan alakul a folytatás?
– Június 15-én Schönbrunnban találkozunk ismét. Nekünk is vannak javaslataink: turisztikai szakkiállítások közös
rendezésében gondolkodunk, megvalósíthatónak látjuk idõszaki kiállítások cseréjét és ajándéktárgyak csereárusítását.
R. G.

Te is lehetsz allergiás!

Jó ha tudjuk, azt is hogy a növényvédelmi törvény és a helyi önkormányzati rendeletek szerint minden földterület tulajdonosának, illetve használójának nemcsak érdeke, hanem kötelessége is területének és az elõtte lévõ útszakasznak a
gyommentesítését – így parlagfû mentesítését is rendszeresen elvégezni. A lakosság a kert gondozásból (fûnyírás, met-

Szerintem nagyon kevés a magyar adó, és
elõfordulnak minõségi prob lé mák. A hi bákat csak igen lassan javítják ki. Amikor
lehet nézni, akkor jó.
Dr. Berente Ágnes:

Ele gen dõ csa tor na
van, de drága. Az is
baj, hogy néha, sajnos, rossz minõségû
a vétel, így nem lehet
igazán élvezni a mûsort.
Kertész Istvánné:

Nekem igazán semmi
panaszom, a mûsorokat gyakran szoktam nézni. A mûsorok tar talmáért meg
a csatorna felel, nem
pedig a szolgáltató.
Velencei Tibor:

Városi parlagfû-ellenes nap lesz június 17-én

Bárki, bármelyik életkorban allergiássá válhat. Hazánkban 2 millióra becsülhetõ jelenleg az allergiában szenvedõk száma, ebbõl másfél millióan
érzékenyek a parlagfû virágporára. Ez
a szám a par lag fû ter je dé sé vel,
mennyiségének növekedésével párhuzamosan nõ. Az allergiás betegségben szenvedõ gyermekek, felnõttek,
és a ma még egészségesek védelme
érdekében kérünk mindenkit, hogy irtsa a parlagfüvet.

Knopfler Sándor:

szés, avar összegyûjtés) származó növényi hulladék egy köbméternyi mennyiségét díjmentesen elhelyezheti a városi szeméttelepen.
Június 17-én Városi parlagfû-ellenes
nap lesz, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék az allergiás betegségeket kiváltó okokat, a megelõzés, védekezés lehetõségeit, valamint a parlagfüvet
és más allergiát okozó növényeket. Programterv: 8–11 óra között parlagfû-gyûjtõ
akció az Alsó-parkban (találkozás a Világfánál). 10–11 óra között a moziban és
a Szabadság téren gyermekrajz bemutató,
fotóbemutató a város szépen gondozott
kertjeirõl, videofilm-vetítés az allergiáról,
a parlagfûrõl, a zeneiskola tanulóinak figyelemfelhívó „örömzenéje”, információs hely, játékos vetélkedõk gyermekeknek, dél után a mo zi ban a VízipókCsodapók c. rajzfilm kerül vetítésre.
Miklósik Márta

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
élvezhetõ.
Szabó Józsefné:

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

Szerintem jó, hogy a
több külföldi adó közül is lehet válogatni,
így biztosan talál az
ember valami megfelelõ mûsort.
Kép és szöveg:

hacker
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Beszámoló GKRTE új tourinform-irodájáról

A kastélyban lesz jó helyen
A Gödöllõi Királyi Kastély adott otthont 2000. május 8-án, a Gödöllõ és
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület közgyûlésének, ahol több fontos
té ma kö zött sze re pelt a tér ség
tourinform irodája problémás helyzetének megoldása, a tervezés alatt álló
új iroda kialakításának és kivitelezhetõségének bemutatása. Az aktuális információkat J. Berencz Ibolya építészmérnök, a téma felelõse ismertette az
egybegyûltekkel. Tájékoztatónkban
elõadásának fõbb pontjai olvashatók.

A Magyar Turizmus Rt-vel kötött névhasználati szerzõdés szerint már öt éve
mûködik tourinform iroda a régióban, de
idáig nehezen tudta zökkenõmentesen ellátni feladatát, mert irodahelyiségének
adottságai ezt nem tették lehetõvé.
Az elsõ felmerülõ kérdés, milyennek
kell lennie egy jól mûködõ területi információs és marketing irodának? Ehhez segítséget a Magyar Turizmus Rt. névhasználati kézikönyvében találunk, mely szerint a „tourinform iroda” fogalma: nem
utazási iroda, hanem egyfajta bemutatóterem, ahol a vendég a helyi és országos
turisztikai kínálattal találkozik. Az iroda
feladatai a turisták tájékoztatása mellett:
kistérségi információk gyûjtése és továbbítása (adatgyûjtés, kapcsolattartás a sajtóval, szakmai kapcsolatok ápolása, idegenforgalmi fejlesztések koordinálása);
turizmus szervezése (programok szervezé 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
részvétel.
Mûködésére, felszereltségére vonatkozó szakmai elõírások (+) jellel jelölve,
amik eddig is megvoltak, (-)-szal, amik
ezután sem állnak rendelkezésre): turisztikai szempontból a legforgalmasabb helyen, jól megközelíthetõ elhelyezkedés
(+); legyen utcai bejárata, kirakata, saját
raktára (-); versenysemlegességét sértõ
vál lal ko zás sal együtt; nem mû köd het
(+); két önálló telefon, egy fax és egy
fénymásoló elférjen benne; mérete két
dolgozó munkavégzését tegye lehetõvé;
kiadványtárolók elhelyezhetõk legyenek;
kötelezõ feliratok, nyitva tartás elhelyezhetõ legyen.
A majdani iroda helyszínét többszöri
egyez te tés ered mé nye kép pen vé gül a

kas tély épü le tén be lül
találtunk meg. Ez megfelel a kritériumok döntõ
több sé gé nek; emel lett a
kastély, a város és az egyesü let is el fo gad ta, to váb bá a
mûemlékvédelmi hatóság sem ellenzi.
A név hasz ná la ti szer zõ dés ál tal tá masztott követelmények mellett a gyakorlati igényeket is meg kellett fogalmazni ahhoz, hogy jól használható iroda szü les sen. Össze fog lal va cím sza vakban a következõket kell még tudnia
egy jól mûködtethetõ irodának: hosszú
ki szol gá ló pult, az ügy fe lek könnyebb
kiszolgálására; az ügyfél felé is kifordítható számítógépmonitor; az ügyintézõ számára könnyen elérhetõ iratok és
berendezések; tematikusan és nyelvek
sze rint is jól el he lyez he tõ pros pek tu sok; legyen hely a technikai berendezések nek (te le fon, fax, fény má so ló); le gyen külön pénztár; bemutató vitrinek
és áll vá nyok ki ad vány ok, úti köny vek,
videokazetták, térképek, menetrendek,
jegyek, bérletek és ajándéktárgyak árusí tá sá hoz; könnyen el ve he tõ in gye nes
prospektusok; sok tároló rekesz, a különbözõ kiadványok és a szakirodalom
elhelyezésére; lehetõség legyen kisebb
tárgyalások, megbeszélések lebonyolítá sá ra; zár ha tó fi ók az ügy in té zõ sze mélyes holmijának; lekerekített bútorsarkok legyenek; éjszakára zárható legyen az iroda, de kirakata is legyen.
Ezen követelmények tükrében az új
iroda helyét a kastélyon belüli ajándékbolttal szemben találtuk meg, ahol kb. 10
négyzetméteren mindezt biztosítani lehet. Ez az új iroda olyan sajátosságokkal
rendelkezik, hogy területén csak az ügyintézõk foglalnak helyet, minden vendég
kívül marad, mivel a teret csak egy pultrendszerrel határoljuk le. A határoló pult
egy ben ki szol gá ló pult ként mû kö dik.
Egyedi belsõépítészeti terv alapján, az
ajándékbolt részletmegoldásait megtartva készül majd a berendezés.
Az iroda követelményei között szerepelt egy olyan ki té tel is, hogy „sa ját
raktár”. Mivel a kastélyban csak a napi
mennyiségek raktározása oldható meg,
a problémát a mûvelõdési házbeli adminisztrációs iroda és raktár bõvítésével 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 faszerkezetû, üvegbe té tes, sze relt jel le gû
falat. Ez méreteiben és
ki ala kí tá sá ban is tel je sen igazodna a már meglévõ üzletek belsõ portáljaihoz. Ennek köszönhetõen
az irodában majd kényelmesebben végezhetõk az adminisztrációs teendõk. A raktárterület pedig akár a háromszorosára is nõhet. Az üvegfelületeken reluxával lehet majd szabályozni az
át lát ha tó sá got. A mun ká hoz meg kap tunk a támogatást a mûvelõdési háztól
és az önkormányzattól. g
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület pályázatot hirdet a Gödöllõi
Királyi Kastélyban mûködõ Tourinform Irodá já nak, il let ve az ECOS OUVERTURE
CREDIT project keretében épülõ - ugyancsak a kastély fõ épületében, az ajándékbolttal szemben, ahhoz hasonló mûszaki
kivitelben ter vezett - új irodájának üzemeltetésére 2000. augusztus 15-tõl 2001. december 31-ig terjedõ idõszakra.
Pályázatot adhat be minden vállalkozó,
továbbiakban üzemeltetõ, aki megfelelõ
szakmai felkészültsége és iskolai végzettsége alapján az idegenforgalom területén
eddigiekben végzett tevékenysége eredményeként megfelelõ szakmai referenciával
rendelkezik.
A pályázati dokumentáció átvehetõ a
GKRTE Ad mi niszt rá ci ós Iro dá já ban a
Gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban - 2100 Gödöllõ, Szabadság út 6.,
tel./fax: 419-231 - Jelencsik Hajnalkától
1000. Ft + ÁFA készpénz befizetése, vagy
az egyesületnek a BBRT Gödöllõi Igazgatóságánál vezetett 10103836- 5266823900000003 számú egyszámlájára tör ténõ
átutalás ellenében. A befizetett összeg nem
igényelhetõ vissza. A pályázatot benyújtani
szándékozó egyesületi tagok számára a
dokumentációt térítésmentesen biztosítjuk.
A pályázatokat zárt borítékban az egyesület Adminisztrációs Irodájában kell átadni, legkésõbb 2000. június 30-án 12 óráig.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat címét: Tourinform Iroda üzemeltetése a Királyi Kastélyban. A pályázat elbírálásának
határideje: legkésõbb 2000. július 31. g
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Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn,
a Dózsa György út mellett fekvõ ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése:
A 6270/10 helyrajzi szánú, 3761 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan
természetben Gödöllõn, a Dózsa Gy. út mellett fekszik. Az ingatlan tehermentes,
Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan közmûves területen fekszik. Mind a Berente István,
mind a 6270/5 helyrajzi számú utcában elektromos energia és víz közmûvek találhatók.
A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.
Az ingatlan irányára: 18 805 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. Számú helyiségében vehetõ át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin
(Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.),
Vagyongazdálkodási Iroda, 227. sz. helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2000. június 29. 15.00 óráig

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

Felhívás
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

HÍREK

Egyetemi Nyugdíjas Club
Az Egyetemi Nyugdíjas Klub júniusi ülését 2án, pénteken délután 18 órakor tartja a Földszinti Rektori tanácsteremben. Június 9-én,
pénteken autóbuszos kirándulást hirdet Mogyoród, Fót, Vácrátót útvonalon, szívesen lát
vendégeket is. Részvételi díj klubtagoknak:300, vendégeknek 400 Ft. Indulás reggel
8 órakor az egyetemi fõpor ta elõl. Jelentkezni
lehet: Körmendyné, tel: 28-493-726. g

Rendelésiidõ-változás
Ked ves pá ci en se i met ér te sí tem, hogy
2000. május 22-tõl június 16-ig, tanulmányi szabadság miatt, rendelésem szünetel. Ez idõ alatt dr. Oravecz László helyettesít a II. rendelõben, saját rendelési
idejében. Tel.: 410-341.Dr. Szkalák Ilona

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

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
Május 29.: Szilhát u. (2 db); Surin I. u. 6-8. (1
db ); Ripka u. 14. (1 db); Bethlen G. u. (4 db);
Munkácsy M.–Szabadság u. sarok (1 db)
Május 31.: Zombor u. (1 db); Szabadka u. –
Munkácsy u. sarok (1 db); Tompa u. – Fiume
u. sarok (1 db); Munkácsy M. u. – Szabadka
u. sarok (1 db); Munkácsy M. u. – Október 6.
utca sarok (1 db); Munkácsy M. u. – Március
15.u. sarok (1 db); Grassalkovich u. (2 db);
Béke u. (1 db)
Június 2.: Fiume utca 7. (1 db); Tompa M. u.
6. (1 db); Árpád u. (2 db); Rákóczi u. jobb
12. és 23. (2 db); Grassalkovich u. – Hunyadi
u. (1 db); Hunyadi J. u. 17. (1 db); Hunyadi u.
közepe (1 db) g

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 29–június 4.: Egyetemi Gyógyszertár
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 27-28: Dr. Sófalvi András
Állatkórház, tel.: (30) 9649-205
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Volánbusz-majális az egyetemi sportcentrumban

Pest megye–GATE, szolgálati járat
Még a nagy versenyekhez és közönséghez szokott GATE-sportcentrum is
csodálkozott talán szombaton délelõtt:
megszámlálhatatlan személykocsi lepte el a parkolókat és vagy ötven autóbusz – ezúttal tán szolgálati járatnak
nevezhetnénk õket, hiszen a Volánbusz
Rt. dolgozóit és családtagjaikat szállították Gödöllõre szerte Pest megyébõl,
a Volánbusz-nap nevû majálisra.

túlmenõen, hogy nagyon sok járat fordul
meg naponta a helyi buszpályaudvaron.
A meg nyi tó után kez de tét vet te az
egész napos majális; a nagyérdemû sportversenyek, gyermekjátékok között válogathatott; két órától neves mûvészek köz-

remûködésével színpadi mûsort rendeztek. Fellépett többek között Éles István
parodista, Csengery Ottilia, Détár Enikõ
és Janza Kata színmûvésznõk, az Irigy
Hónaljmirigy, s „mint rendesen”, most is
énekelt a közönségnek Komáromi István
me gyei rend õr fõ ka pi tány. A sport nap
focibajnoksággal, majd a Volán VIP és az
FTC Öregfiúk gálameccsével zárult.
(mb)
Fotó: a szerzõ

Tíz órakor a mintegy háromezer majálisozót Manninger Jenõ, a közlekedési tárca államtitkára köszöntötte, fölemlegetve
az elmúlt évek hasonló rendezvényeit. A
há zi gaz da vá ros ne vé ben Gémesi
György polgármester kívánt jó szórakozást 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 Zoltán, a Volánbusz Rt. vezérigazgatója, a Pest Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke üdvözölte a kollégákat. Elmondta: nem véletlenül választották Gödöllõt a sportnap színhelyéül,
hiszen a Volánbusznak hagyományosan
nagyon jó a kapcsolata a várossal, azon

Gokartpályát szül a Hungaroring

KITEKINTÕ

Szegények háborúja

Nézõcsúcsot vár az idei Magyar Nagydíjra a Hungaroringen Deutsch Tamás. Az augusztus 13-i futamot beharangozó sajtótájékoztató után egy kört tett az ifjúsági és sportminiszter az újságírók társaságában a pályán. Az aszfaltcsíkon kívül és belül jelentõs építkezés látszik. Kiteljesedik a belsõ szervizút, épül a harmadik depó, amelybõl jövõre
gokartpálya lesz, és 9000 új ülõhely létesül.
Fotó: Balázs Gusztáv

Hosszú hónapok nyugalmasabb idõszaka
után ismét a fegyvereké a fõszerep a világ
leghosszabb frontvonalán, az Etiópia és
Eritrea között húzódó kies terepen. A néhány nappal korábban kezdõdött etióp offenzíva úgy tûnik siker rel jár t, áttör ve a
frontot több száz négyzetkilométernyi területet sikerült ellenõr zésük alá vonni. De vajon ez a kopár terület lenne a világ 10 legszegényebb állama közé sorolt két ország
közötti háborúskodás tényleges oka, vagy
va la mi lyen más össze te võ je is van az
összecsapásoknak?
Az egész tör ténet a múlt század végéig nyúlik vissza, mikor az eritreai területre olasz gyar ma to sí tók ér kez tek, és in nen a Vörös-tenger partvidékérõl szerették volna a nyersanyagokban gazdag etióp felföldet is meghódítani. Az elsõ próbálkozás még siker telen maradt (1896ban), de 1936-ban Hailé Szelasszié eti-
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KITEKINTÕ

Hangverseny a Segítõ Kéz Alapítvány Ápolóházáért

óp csá szár kény te len volt be hó dol ni
Mus so li ni je len tõs tech ni kai fö lény ben
lévõ csapatainak. A II. világháború alatt
brit csa pa tok ér kez tek a stra té gi a i lag
fontos térségbe (a Vörös-tenger kijárata,
itt vezetett keresztül a legfõbb vízi útvonal India és Európa között. 1952-ben az
ENSZ úgy dönt, hogy Etiópia és Eritrea
föderatív államban egyesülnek. Ez az álla pot 1962-ig tar tott, mi kor Hailé
Szelasszié, a nemzetközi jogot megsértve, 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
helyzetet, hogy az etnikailag kevert Etiópián belül máshol is szeparatista törekvések jelentkeztek, súlyos háborút vívtak
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
éreztette hatását: a térség végül mar xista dominanciájú területté vált (Szomália
viszont az USA szövetségese lett), ez az
oka annak, hogy még ma is orosz-szovjet fegy ve rek jut nak dön tõ sze rep hez a
két ország harcában. Az eritreaiak harca
vé gül 1991-ben hoz ta meg a si ker t,
amikor ki kellett a tar tományból vonni az
etióp csapatokat. Az ország végül 1993ban vált hivatalosan függetlenné, az errõl döntõ népszavazást közel 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 önálló Eritrea létrejöttével
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 kiújult harcok viszont eddig komoly etióp sikereket hoztak. Felmerül a
hogyan tovább kérdése is: az etióp vezetésnek döntenie kell, hogy mi legyen az
el fog lalt te rü le tek sor sa il let ve mi az
egész háború célja. Ha annektálja azokat
(netalán az egész ország bekebelezésére
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 lik tus, ami pe dig csak a kül föl di
fegyverszállítóknak hoz hasznot.

Spirituálé a kegytemplomban

Fábus

A három vendégmûvész: Patricia Bach, Bárkányi Éva (az orgonánál) és Peter Locke

Szombaton a délutáni esküvõ és az
esti szentmise közötti idõben is tele
voltak a besnyõi kegytemplom padjai:
jótékonysági hangversenyt rendeztek
ugyanis a most egy éves Segítõ Kéz
Alapítvány támogatására.

A koncerten meghallgathattuk Patricia
Bach chicagói operaénekesnõ szép, az
egész temp lo mot be töl tõ szop rán ját,
amint Bárkányi Éva zongoramûvész, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Akadémia
tanára orgonakíséretével ismert és kevésbé is mert spi ri tu á lé kat éne kelt. Peter
Locke orgonamûvész Nagy-Britanniából
jött el, hogy Bach- és Mozart-mûveket
adjon elõ a mûértõ és adakozó közönségnek. A körülbelül egyórás mûsor után a
három mûvész Nagy László Tamás kapucinus rendfõnök, plébános invitálására
lejött a karzatról, hogy a közönség láthassa is õket, miután elõadásukban gyönyörködött.
Hétfõn Kissné Illés Zsófia, az alapítvány kuratóriumának elnöke nyilatkozott
lapunknak. Elmondta: ez a hangverseny,
a kurátorok reménye szerint, egy sorozat
elsõ darabja volt; ennek és a többi hasonló alkalomnak „bevételét” az alapítvány az Ápo ló ház bõ ví té sé re kí ván ja
fordítani, amihez az ingatlan tulajdono-

sa, a kapucinus rend is hozzájárult. Az
idõs, beteg embereket gondozó otthonban jelenleg tizenhét férõhely van, ezt
kívánják további tízzel megtoldani. Az
alapítvány OEP-támogatás nélkül mûködik – igaz, remélik, ez nem sokáig lesz
így – jól jön tehát minden forint, amit a
jószándékú emberek adnak.
A mûvészek már nem elõször járnak
Gödöllõn; az alapítvány kurátorai hívták
meg õket, vagyis Horváth Lajos gépészmérnök, dr. Weidl József háziorvos és
Tamás atya, aki ezen felül a rendezvénynek is helyet adott a templomban, elvállalva a fõvédnökséget is.
Illés Zsófia, mint mondta, nem is gondolta, hogy ilyen bõkezûek lesznek az
Ápolóház ügyét támogatók; lapunk útján
is köszönetet mondott az alapítvány nevében mindazoknak, akik az Ápolóház
bõvítéséhez hozzájárultak. Megköszönte
a városnak is a támogatást – a hangversenyen az önkormányzatot Six Edit alpol gár mes ter kép vi sel te – szin túgy a
hangversenyt támogató két szervezetnek:
az Amerikai–Magyar Környezetvédelmi
és Kul tu rá lis tár sa ság nak, va la mint a
Szü lõk a Pre mont rei Gim ná zi u mért
Egyesületnek.
(m. b.)
Fotó: a szerzõ
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Jubileumra készülnek

Óvodabál a Törökben
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 tiszta bevétele 290 ezer forint. Az összeg egy részét
udvari pavilonra, árnyékolásra fordítjuk, továbbá ebbõl finanszírozzuk az óvoda huszonöt éves jubileuma alkalmából, õsszel rendezendõ ünnepségeinken a gyerekeknek szánt
programokat (néhány napra tervezzük egy óriáscsúszda kölcsönzését is). Ugyancsak a báli bevételbõl készül az óvoda
saját emblémájú pólója – ennek terveit már készíti az egyik
szülõ, aki reklámszakember.
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.
Pásztor Ferencné

óvodavezetõ
Fotó: Radó Gábor

Szecsõdi Judit, a szülõi munkaközösség elnöke a licitet vezeti a fõdíjra

Gazdasági ismeretek az iskolai oktatásban

… hanem az életnek tanulunk
A hazai piacgazdaság formálódása, a
kis- és középvállalkozások erõsödése
megköveteli, hogy a iskolákból kikerülõ fiatalok a szakmai ismeretek mellett gazdasági, vállalkozói ismeretekkel is fel legyenek vértezve. Sok végzõs diák kerül abba a helyzetbe a középiskola után, hogy a továbbtanulás
helyett inkább vállalkozóként próbálja
megkeresni kenyerét. Számukra lényeges – úgy is mondhatnánk: létkérdés –, hogy a piaci mechanizmusokat,
a hatékony kommunikáció módszereit
ismerjék, munkájukban készségszinten alkalmazni tudják.

Napjainkban a sikeres vállalkozó elenged he tet len jel lem zõ je a mar ke tingszemlélet, tehát a piac igényeibõl, a keres let ol da lá ról ki in dul va dönt ar ról,
hogy mit, hogyan és kinek termeljen.
A vállalkozói attitûd csak kevés ember ben ve le szü le tett adott ság, de sok

gyakorlással a vállalkozói képesség kiala kít ha tó. A gaz da sá gi és vál lal ko zói
alapismeretek napjainkban beleépültek
az általános mûveltségbe, ezért oktatásuk
mindenki számára szükséges.
Hét éve oktatok vállalkozástant végzõs gimnazistáknak, akik nagy része humán beállítottságú. Az év végén – név
nélkül – felmérem körükben, mennyire
érzik úgy, hogy hasznos volt ez a tárgy.
Évrõl-évre több, mint kilencven százalékuk hasznosnak és fontosnak tartotta az
itt tanultakat; mindig akadt olyan is, akinek a pályaválasztását is befolyásolta.
Ezért, véleményem szerint, minden középiskolásnak meg kellene adni a lehetõséget a gazdasági, vállalkozói ismeretek
el sa já tí tá sá ra. Szép szám mal is mer tek
olyan országos példák, hogy már az általános iskola 7. és 8. osztályában, osztályfõnöki órán vagy délutáni csoportfoglalkozáson tanulják ezeket az ismereteket.
Több, tematikusan jól felépített, kipró-

bált program áll rendelkezésre, angol,
amerikai módszerek magyar adaptációi.
Ezek a programok úgy lettek kidolgozva,
hogy az elméleti ismereteket „diákvállalkozások” keretén belül gyakorlatban is
kipróbálhassák. A diákok a saját bõrükön
tapasztalhatják, kicsiben, a piac törvényeit, megtanulhatják elviselni a kudarcokat, örülni a sikereknek. A foglalkozások keretén belül a diákok megismerhetik a piackutatás módszereit, a pénzzel
va ló gaz dál ko dást, a „ve võ ori en tált”
gondolkodást, illetve az üzleti életben
használt alapfogalmakat, összefüggéseket. A diákokban kialakul a döntésképesség, a fe le lõs ség vál la lás. Rá éb red nek,
hogy a közösségekben, a társadalomban
milyen fontos az együttmûködési- és alkalmazkodó képesség. Megtanulnak hatékonyan kommunikálni, vitatkozni, tárgyalni. Kialakul a helyes önismeret és
önértékelés.
Ezek a diákok, sok társukkal ellentétben, nem egy „üvegbura” alól kerülnek
ki az életbe. Számukra igaz lesz a régi latin közmondás: „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.”
Halász Levente
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Erdei iskola

Erkelesek a Plussz-vetélkedõn

Életrevalók voltunk…
Az Erkel Ferenc Általános Iskola 6.a
osztálya Szászné Lugosi Katalin segítségével egész évben az Életrevaló
Plussz pályázaton vett részt, az országból másik 791 csapattal együtt.
Csapattagok voltak: Csepregi Noémi, Gyarmati Laura, Ferenczy Szandra, Bedzsó Gabriella, Vágvölgyi Zsuzsa, Bohunka Tün de, Gilly Felícia,
Orbán Vivien, Ángyán Rita, Herczeg
Ráhel.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedikesei Királyréten töltöttek egy hetet a
közelmúltban. A programot éjszakai túra, íjászat és solymászbemutató színesítette. Képünkön a diákok az esti foglalkozás során a
Bajdázó-tó vizének minõségét vizsgálják,
Palágyi Istvánné tanárnõ vezetésével. Fotó: R. G.

ANYAKÖNYV
Házasságot kötöttek

Szücs Gábor és Kerekes Andrea
Gróf Szabolcs és Kobzi Ildikó
Horváth Zsolt és Bognár Noémi
Aladics Ferenc és Balázs Beatrix
Elhunytak

Almássy Sándorné Küzmös Erzsébet,
Rigó utca 33
Bányánszki Jánosné Borbály Erzsébet,
Palotakert 6.
Bányász Géza, Városmajor utca 11/C.
Deák Jánosné Molnár Terézia,
Kazinczy körút 15.
Keller Sándor, Dózsa György út 26.
Puskás András, Blaháné utca 60.
Barkovics Lajos, Dózsa György út 65.
Filip József, Lázár Vilmos utca 6.
Hujacz Ferencné Polyák Ilona,
Marikatelep 13.
Kalocsai János, Balassi Bálint utca 1.
Kollár Pálné Budaházi Éva,
Er zsébet királyné körút 12.
Kolozs Sándor, Magtár köz 1.
Matuz András, Szõlõ utca 14.
Dr. Petrei Lajos, Palotakert 6.
Szabó János, Kör utca 8.
Bugyi istvánné Pusztai Klára Piroska,
Batthyány Lajos utca 66.
Tardy András, Balassi Bálint utca 20. g

Az elsõ fordulóban a kalciumot kellett
nép sze rû sí te nünk. Köz vé le mény-ku ta tással, riportokkal, plakátokkal és röplap ok kal több ezer em bert ke res tünk
meg.
A má so dik for du ló ban meg szer vez tük az „Idõsek karácsonyát” az Öregek
ott ho ná ban, ahol mû sor ral és aján dé kokkal kedveskedtünk az otthon alkotó i nak. Kü lö nö sen a fek võ be te gek
örültek nekünk. Az idõs emberek közül
sokan sírtak a meghatódottságtól.
Késõbb egy újabb látogatás alkalmával 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 tragédián és megpróbáltatáson kellett keresztülmenniük. Elhatároztuk, hogy rendszeresen meglátogatjuk õket. Vol tak jo gi fel ada ta ink is,
ahol az iskolákkal kapcsolatos hazai és
nemzetközi jogszabályokat kellett felkutatnunk.
A feladat részeként készítettünk egy
„Gödöllõi kis okos” cí mû ki ad ványt,
amelyben a város történelmérõl, földrajzáról, nevezetességeirõl adtunk átfogó képet és leírtuk a legfontosabb infor má ci ó kat is. Ké szí tet tünk egy két
napos programtervezetet az idelátogató
idegenek számára. A fõbb látnivalókat
természetesen mi is végigjártuk.
Ki ad vá nyun kat Six Edit al pol gár mester asszony elolvasta és aláírásával
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 totó feladatait meg tudjuk
oldani.
Eb ben a for du ló ban kb. 500 csa pat
esett ki, de mi folytathattuk a küzdelmet tovább.
A harmadik forduló legfontosabb feladata, egy általunk kijelölt terület rendszeres vizsgálata volt. Mi az Úrréti tó és

a Rákos-patak környékét választottuk.
Egy hónapon keresztül figyelemmel kísértük a napi hõmérséklet, csapadék és
széljárás alakulását. Megfigyeléseinket
saját készítésû térképen rögzítettük. Feljegyeztük a szennyezõdések alakulását
is. Kutattuk a környék geológiai múltját
és javaslatokat tettünk a környezetvédelmi problémák megoldására.
Az ebben a fordulóban összeállított
anya got meg mu tat tuk Dr. Gémesi
György pol gár mes ter, or szág gyû lé si
képviselõ úrnak, aki elismerését fejezte
ki a végzett munka színvonaláért.
A Rákos-patak kutatása során látogatást tet tünk a Dunamenti Re gi o ná lis
Vízmû RT. Szennyvíztisztító telepén is.
Kurucz Márton igazgató úr tájékoztatója után végignéztük a szennyvíz útját 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
Rákos-patakba.
Aktuális probléma ma hazánkban az
árvíz és a belvíz. Szakemberek véleménye és a saját ötleteink alapján kellett
megoldásokat találnunk az ilyen helyzetek megelõzésére, megoldására és a
bajbajutott emberek megsegítésére.
Az egészséges életmóddal kapcsolatban szü lõk, nagy szü lõk és is me rõ sök
segítségével összeállítottunk egy salátáskönyvet. Kigyûjtöttük, hogy melyik
salátában milyen vitaminok vannak és
me lyek a leg fon to sab bak a gye re kek
számára. Összeállítottuk, hogy mit vinnénk egy háromnapos gyalogtúrára és
arról készítettünk rajzokat, hogyan tölthetnénk el egy napot egészségesen.
A pá lyá zat szpon zo ra a Pharmavit
RT. május 17-ére az összes pályázó közül né gyet meg hí vott a veresegyházi
gyárba egy játékos vetélkedõre. Abban
a szerencsében volt részünk, hogy a mi
csapatunk is bekerült ebbe a csoportba.
Nagyon jól éreztük magunkat, és a végén még 260 000 Ft értékû ajándékot
is hozhattunk az iskolánk részére.
Az, hogy a csapat az elért helyezéséért mit kap külön ajándékként, még titok, de két héten belül kiderül. Nagy izgalommal várjuk.
Csepregi Noémi
Gyarmati Laura
Vágvölgyi Zsuzsi
Orbán Vivien
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BESNYÕI HÍREK

A kastélytemplom felszentelésének 250. évfordulója

Bográcsos ebéd

Nem a falakat ünnepeljük

Május 27-én, szombaton 10 órakor bográcsos ebédet fõzünk a Damjanich u. 119ben, amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket és minden fiatalt. Aki csak tud, hozzon
magával mûanyag tányért és kanalat, valamint részvételét jelezze. a plébánián.

Ifjúsági mise a Fenyvesben
A Fenyvesben lakó hívek részérõl felmerült az igény egy vasárnapi ifjúsági misére, amely az ottani ORA kápolnában lenne.
Próbajelleggel, május 28., vasárnaptól ezt
bevezetjük, reggel 830-as kezdettel.

Máriás Lányok
A régebbi hagyományokra visszatekintve,
szeretnénk újból bevezetni a Máriás Lányok csoportját, akiknek fontos szerepet
tulajdonítunk akár a máriabesnyõi egyházközösség, akár a kegyhely liturgiájában.
Szeretettel hívjuk ide az általános iskolás
lányokat. Jelentkezés a plébánián vagy a
sekrestyében. Az elsõ megbeszélés május 26-án pénteken 1715-kor a plébánián.

Lánykórus
Azon lányok számára akik szeretnének jelent kez ni a lány kó rus ba, meg be szé lés
lesz május 26-án pénteken 1715-kor a
plébánián.

Elsõáldozás után
Megköszönjük mindenkinek a munkáját
akik so kat fá ra doz tak azon, hogy az
elsõáldozás szép és élményekben gazdag
legyen a gyermekeknek. Imádkozzunk értük, hogy egy buzgó keresztény élet legyen a folytatása a mai napnak. g

HANGVERSENY
Új sze rû hang ver seny a Gödöllõi Kas télytemplomban. Június 4-én a 18 órakor kezdõdõ szentmisén Mozart; Missa
brevis c. mû ve hang zik el a Vá rosi
Énekkar és a Gödöllõi Szimfonikus Zene k a r
tagjaiból
a la kult
kamaraegyüttes elõadásában.
A szentmise után zenés áhítat keretében 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
érdeklõdõt szeretettel várunk. g

Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök
(képünkön) tisztelte meg jelenlétével
a most 250 éve felszentelt kastélytemplomot, õ celebrálta az ünnepi évfordulós szentmisét szombaton délután az egybegyûlt hívek és a meghívott vendégek elõtt.

Egy templom a múlt emléke, de a jövõ
reménye is egyben, mondta szentbeszédében. Még mostani romlott állapotában
is tanúságot tesz a megszakítatlan, élõ
hitrõl. Történelmünk számtalan viszontagsága után emelkedtek fel itt ezek a falak. Egy gazdag ember jóvoltából épültek – és szegény emberek õrizték õket
to vább. Lé tük hoz zá já rult az el telt
hosszú idõ során, hogy a Magyarok Istene éljen az emberek szívében, lelkében,
hogy mindenfajta elnyomás idején megmaradjanak magyarnak és kereszténynek.
Ma Ma gya ror szá gon sok temp lom
nem telik meg. Ez pedig szûknek bizonyul. Grassalkovich Antal annak idején
nyilván nem gondolta, hogy temploma
körül egyszer majd ilyen nagy, és még
egyre növekvõ város épül. Adja a Jóisten, hogy egy újabb év for du ló ra még
másik, nagyobb templom is létesülhes-

sen a városközpontban ezen kívül.
A szentmisét követõn Nagy Károly református lelkipásztor tolmácsolta a város
protestáns gyülekezeteinek szeretetét és
örö mét. Em lé kez te tett rá, hogy
Grassalkovich Antal a református templom épí té sét is elõ se gí tet te. Azt 1744
pünkösd havában szentelték fel, s táblát
he lyez tek el ben ne, me lyen ki fe jez ték
hálájukat a gróf „példás kegyelmességéért”.
Gémesi György nem mint polgármester
és nem mint or szág gyû lé si kép vi se lõ
szólt, hanem mint a kastélytemplom közösségének tagja. 44 éve tartozik hozzá,
itt keresztelték, s itt részesült a további
szentségekben is. Hétrõl hétre ide tér viszsza, hogy lelkileg, gondolatokban feltöltõdjön, erõt merítsen mindahhoz a munkához, melyet más közösségekben végez. Soha nem téveszti szem elõl, mekkora kegyelem ez számára.
Szecsõdi Péter, a templom kanonokplébánosa zárta az ünnepséget, megállapítván: nem a falakat ünnepeljük, hanem
azt a lehetõséget, hogy õseink hitét õrizhetjük, hogy évszázadok telnek-múlnak,
de a hit megmarad.
N. A.
Fotó: Balázs Gusztáv
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Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el
weboldalunkra!

www.gak.hu/szolgalat

CIB

Kereskedelmi hirdetés felvétele az
újságba és a weboldalra a

30/2011-961-es
telefonon

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

Újonnan nyíló fodrászüzletbe fodrászt és
kozmetikust keresek.

Tel.: 30/905-6240
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KÖNYVTÁR
Wass Albert
A funtineli boszorkány

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
regény hõsnõje a boszorkányosan szép
ha va si lány, Nuca. Az Is ten szé ke alatt,
az Urszun él egy furcsa, kerek faházban
ap já val, a szót lan Tóderikkel. Nem is mer más tör vényt, mint az erdõk és hegyek tör vé nyét, a jó sá got sem Is ten tõl
vagy an nak ár nyé ká ban ta nul ja meg,
hanem a természettõl. Élete nem
könnyû, hi szen ap ját el vi szik a csend õrök, így a tíz év körüli kislány magára
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 mágnesként vonzza a fér fiakat, akikrõl sem mit sem tud. Bol dog ság ra vá gyik, de bol dog ta lan lesz, egy ci gány asszony által megjósolt jövendõ beteljesedése közepette: akit ágyába fogad, az
meghal. A regény költõire stilizált nyelven meg ír t, az ipa ro so dó Ro má nia jel legzetes társadalmi, nemzeti és nemzetiségi alakjait felvonultató, a legendákat
és a ter mészet szépségét egyesítõ, koráb rá zo ló mû. (Ma ros vá sár hely, 1999,
Mentor)
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Tõzsér János: Az álmok szigete, Kréta

Európa bölcsõje
családjával, görögül tudó feleségével együtt
Kréta szerelmese, talán nincs is, amit ne
tudna vele kapcsolatban. Elviszi az olvasót
minden településre, szerény kis falvakba,
hangulatos városokba, már elözönlött és
még kevésbé felfedezett üdülõhelyekre,
környékbeli kisebb szigetekre. Tudja, hol
milyen vízisportot lehet ûzni, hol lehet akár
búvárkodni is. Jól ismeri a múzeumokat, a
kolostorokat, az utakat, az utazó elé táruló
panorámákat, a csodás, különleges növényvilágot, a fûszeres illatú virágokat. Elhihetjük neki: Kréta örök napfényében élni jó. S
mivel az élvezetekhez nála is hozzátartozik
az evés, az ivás, arról is tövirõl-hegyire felvilágosít, mit fogyasszunk és hol.
Szálláshelyek, utazási lehetõségek, gyakorlati tudnivalók – természetesen ezekrõl
is tájékoztat. Egyszóval, aki Krétára készül,
vagy még nem tudja, készüljön-e, feltétlenül tanulmányozza Tõzsér János gyönyörû
fotókkal, a régészek feltárta paloták alaprajzaival kiegészített könyvét.

Egy kivételesen szép könyv egy kivételesen
szép helyrõl. Kréta valóban az álmok vidéke. Mit álmodunk róla? Zorba járja táncát,
az Akinek meg kell halnia hõsét feszítik keresztre. De még az itt született, és itt elteme tett nagy író,
Kazantzakisz mûveinek jeleneteinél is régebbi álmok keletkeznek. Sokkal-sokkal régebbiek.
Európa legkorábbi kultúrájának bölcsõje
ringott a szigeten. Többezer éves paloták
romjait tárták fel, s többezer éves polgárvárosokét. Õsi utcák kövét róhatjuk, õsi lakóházak helyiségeibe léphetünk be, szinte
érezve a valaha ott éltek lélegzését. Velence
uralma erõdök sorát hagyta Krétán, a török
uralom inkább kegyetlen, véres események
emlékét, fájdalmas történeteket, melyeket
máig emlegetnek a krétaiak. De emlegetnek
sok mindent. Szívesen szóba elegyednek az
érdeklõdõ vendéggel – mert számukra a turista: vendég – és mesélnek.
A szerzõ, Tõzsér János hosszú évek óta

- nád -

Május 25–31, 1800

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

Márai Sándor
Szabadulás

Mó rai Sán dor 1945-ben ír t re gé nye
most jelent meg elõször nyomtatásban.
Budapest ostromának krónikája a tör ténet, amely ben ar ra ke re si a vá laszt a
szer zõ: mi tör tént a világégésnek ezekben a vészter hes napjaiban’? A szenvedés, a tra gé di ák mind ig az egyé ni sor sokban csomósodnak össze, ám a második világháború alatt nem egy ország
hanem az egész világ szenvedett. Mit tehet az az ember, aki szeretné feldolgozni
a meg élt ször nyû sé ge ket, de még er re
sincs ideje, hiszen újabb és újabb megpróbáltatások vár nak rá? Márai nem ítélke zik hõ se i nek tet tei fö lött, szin te kö zömbös hangon beszéli el a tör ténteket,
ám sorai mögött ott bujkál a kérdés: mifé le sza ba du lás az, amely tes té ben és
lelkében roncsoltan bocsátja útjára foglyait. A regény a legszélesebb körû ajánlásra érdemes. (Bp., 2000, Helikon) g

Május 25–31, 2000

Észvesztõ
27-én 15

30

Fsz.: Wynona Ryder, Angelina Jolie

Vuk
Dargay Attila klasszikussá vált rajzfilmje
28-án 1530

Amerikai pite

MOZI
Szinkronizált amerikai filmvígjáték

MÛSOR
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Kárpát-medencei magyar népmesemondók II. találkozója

Fa ága, rügyével

MEGHÍVÓ

Dallamok szárnyán
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2000 május 27-én szombaton,
19.30 órakor kezdõdõ hangversenyünkre
a Kastélytemplomba. Közremûködnek:
Tücsök zenekar (mûvészeti vezetõ: Novák
Gyuláné); Varázs – Fuvola zenekar
(mûvészeti vezetõ: Lászlóné Román
Enikõ); Gyermek-kór us (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: Barta Katalin. A belépés
díjtalan, adományokat a kápolna javára
elfogadunk.

Kastélytemplom
Maczkó Mária népdalénekes mjájus 28án este 7 órakor a Kastélytemplomban
„Könyörgés” címmel régi egyházi
népénekeket énekel. A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel hívunk és várunk. g

Waldorf-kiállítás
A Lõcsei család Pancsováról érkezett a mesemondók találkozójára Keveredett itt a
moldvai csángók archaikus nyelve a palóccal, a bukovinai székelyeké a kárpátaljaival

Hat or szág, har minc két te le pü lés,
nyolc van ki lenc me sé lõ, több mint
száz mese. Ennyi a Kárpát-medencei Magyar Népmesemondók II. Találkozójának 2000. évi, rövid statisztikája.

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 mányok õrzõit, tisztelõit, mûvelõit látta ven dé gül Gödöllõ há rom in téz mé nye: a Juhász Gyula Városi Könyvtár,
a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont
és a Szent István Egyetem Kultúrökológiai és Kommunikációs Tanszéke.
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 tájnyelv megõrzésére is ösztönözte azokat, akik olyan magyar anyanyelvi területeken élnek, ahol a „más”
beszéd nem szégyen.
Így ke ve re dett a mold vai csán gók
archaikus nyelve a palóccal, a bukovinai székelyeké a kárpátaljaival.
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, érzéseikkel, humorukkal.
A szombati mesemondó két helyszínen zajlott, a Városi Múzeumban és a
Mû ve lõ dé si Köz pont ban. Az el mon dott mesékre és a mesélõkre három-három ta gú szak ér tõi cso port fi gyelt,
nem rangsort állítva az elõadók között,
ha nem az au ten ti kus me se mon dás ra
irányítva a figyelmet.
A találkozó sokrétûségét érzékeltetve 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 rügyével” elnevezést méltón képviselte a Farkas család Érdrõl,
vagy a Lõ csei csa lád Pancsováról. És
lehetne a sort folytatni a lengyeliekkel,
a szadaiakkal, a kakasdiakkal, vagy
Keresztesné Erzsikével Cikóról.
A ta lál ko zó zá rá sa ként dr. Gyõ ri
Nagy Sándor vezetésével szakmai eszme cse rét ren dez tek a fel ké szí tõk, me se mon dók ré szé re. Re mél jük, 3 év
múlva ismét „rügyezünk”.
Lecza Joli
Fotó: Balázs Gusztáv

Sok szeretettel meghívjuk az érdeklõdõket
a magyarországi Waldorf-iskolák tanulóinak alkotásaiból összeállított kiállításra. A
mûvészi igényességel, de a szinte csak a
gyer mek kor ra jel lem zõ sza bad al ko tó kedvvel létrehozott festmények és más
mûvek tárlata Kecskés József igazgató fõvédnökségével és megnyitójával 2000.
május 29-én 17 órakor kezdõdik, a Petõfi
Mûvelõdési Központban. Az eseményen
fel lép az is ko lánk ta nu ló i ból ál ló
Abandonne Gyermek-Kamarazenekar is.
Mindenkit szeretettel várunk! A Gödöllõii
Waldorf Ált. Isk. és Gimnázium g
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Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,
hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és
16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára
20 szóig
240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés
ára
szavanként 32 Ft + áfa

Állás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.: 415-660.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. má jus
1-tõl azonnali kezdéssel, kõmûveseket, segédmunkásokat hosszú távra alkalmaz. 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, Lovarda u. 26.
g A Gödöllõi Pro fil Kft. ter ve zõ iro dá ja pá lyá za tot
hirdet fiatal építészmér nök és építõmér nök számára
ter vezõ munkakörbe, és keres üzemmér nököt részletter vezõnek, számítógépes feldolgozói ismerettel,
ArchiCAD, Nemetschek programokhoz. Érdeklõdni:
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
bõvítette tevékenységét, így újabb tanácsadók felvétele vált lehetségessé. 30 évnél idõsebb felsõfokú végzettek hívjanak. 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 reseti lehetõséggel. Érdeklõdjön este 7 óra után a
417-493-as telefonszámon.
g Dá ni á ba ke re sünk két hó nap ra in tel li gens höl gyet
háztar tási feladatok ellátására, valamint fér fi segítsé 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-Györgyi Albert u. 4. fõigazgatói titkársága felvételt hirdet titkársági asszisztens munka kör be töl té sé re. Fel ada ta: az osz tály ve ze tõ na pi
munkájának támogatása. Elõnyt jelent P&R területen szer zett gya kor lat és az an gol nyelv is me re te.
Jelentkezni lehet: Soósné Tóth Zsuzsanna titkárságvezetõnél 16 óra után a 30/210-1794-es telefonon.
g Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó köz pont
Gödöllõ, Szent-Györgyi Albert u. 4. állatháza felvételt hirdet állatgondozói állás betöltésére. Követelmé nyek: szak irá nyú is ko lai vég zett ség. Elõnyt je lent: több éves szakmai gyakorlat és gödöllõi lakhely. Je lent kez ni le het: Dr. Gócza El en nél a 430600-as telefonszámon.
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Ingatlan
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel jesen felújított lakás 58 nm) eladó, téglaépületben,
III. emeleten. 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 között).
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 millió Ft. Tel.: 421-449.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g El adó a Lég szesz u. 7. sz. alatt egy 1 szo bás, 41
nm-es, teljesen felújított lakás. 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) 3173249.
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 kert tel
eladó. Mér föld Ingatlan Iroda, Dózsa György út 38.
Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõn, a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, er ké lyes
lakás eladó. Iá.: 7 millió 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 utcában közmû 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:
Mogyoród, Alkotmány u. 48. Balogh. ( 16 órától).
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 nmes, jó állapotban lévõ lakás (pincével) eladó. Iá.: 7
millió Ft. Tel.: (20) 9654-928.
g El cse rél ném Kartali 3 szo bás, össz kom for tos, te lefonos családi házamat, gödöllõi 1 szobás, lehetõleg földszintire, 5 millió Ft ér tékben. Tel.: 410-878
(este).
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri 1
+ 3 félszobás lakás eladó. Tel.: 411-923.
g Pa lo ta ker ti fel újí tott, 56 nm-es, fsz-i örök la kás,
azonnali beköltözéssel, reális áron eladó. Tel.: (30)
9140-801.
g Gödöllõn gar zon la kást ke re sek meg vé tel re, ala csony rezsivel, 3,8 millió Ft kp. fizetéssel. Tel.: (1)
3024-807 (munkaidõben), 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) 9846546.
g Összközmûvesített bel te rü le ti üres te lek,
1652nm, Gödöllõn el adó. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144174.
g 300nöl bel te rü le ti üres te lek, 2 db egy ben vagy
kü lön el adó Gödöllõn. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144174.
g 1999-ben épült, 90 nm-es új csa lá di ház 150 nöl
telken, jó minõségû és állapotú, külsõ vakolás hiány zik. Ár: 6,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144174.
g 1990-ben épült 100 nm-es ház 150 nöl te lek kel,
tetõtér beépíthetõ, eladó. Ár: 9 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 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 nöl te lek kel. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9-144174.
g Bajcsy Zs. úton üz let té ala kí tott ház, te lek kel
együtt eladó. Ár: 7,2 millió Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.: 415-316, 30/9144-174.
g Aszó don összközmûves 1037 nm tel ken 160 nmes épület vállalkozás céljára eladó. Ár: 5 millió Ft.
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316, 30/9-144-174.
g Gödöllõn 61 nm-es kas tély ra né zõ, tel je sen fel újí tott, egyedi fûtéses öröklakás sürgõsen eladó. Tel.:
06-209-477-380.
g Gödöllõ köz pont já ban ház el adó. Két csa lád nak is
megfelel, 5 szobás, 2 fürdõszoba, gázfûtés, 3 fázisú 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 tandó lakás 110e Ft/nm, Szõlõ utcában IV. emeleti,
felújított öröklakás 130e Ft/nm, Fenyvesben 340nöl
telek 7 millió forintér t, Panoráma utcában kétszintes hétvégi ház 2,2 millió forintért. Érdeklõdni: „Otthon” Ingatlaniroda, Gödöllõ, Gábor Á. u. 2/10 (Átrium üzletház), Tel.: 430-319.
g
Gödöllõn 145 nm-es két ge ne rá ci ós
összközmûves családi ház 260 nöl-es örökzöldes,
gyümölcsös kerttel, kétbeállású aknás, ipari árammal garázzsal 24 500 000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/26888-34.
g Gödöllõn sür gõ sen el adó, azon na li be köl tö zés sel,
200 nöl-es telken, 2 és fél szobás, összkomfor tos,
gáz kon vek to ros, te le fo nos, fel újí tott pa raszt ház.
Iá.: 6,5 millió Ft. Tel.: 20/9886-335, 416-803.
g El adó Gödöllõn a pa lo ta ker ti la kó te le pen 44 nmes 1 szo bás la kás 5,3 m Ft-os és köz mû ves 720
m2-es telken téliesíthetõ faház 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 cével, terasszal, fürdõmedencével, két bõvizû fúrott
kút tal, te lek kel, vil lannyal el adó, vagy gödöllõi kis
házra, lakásra cserélhetõ. Tel.: 30/236-0971, 421255.
g Ház ve ze tõ nõi mun kát vál lal nék he ti két al ka lom mal gödöllõi egyedülálló, ér telmiségi fér finél. Leinfor málható középkorú nõ. Tel.: 30/236-0971.
g Gödöllõn pa lo ta ker ti igé nye sen ki ala kí tott park
melletti 3 szobás II. emeleti lakás és hozzá tar tozó
7 nm-es tároló 7,4 m Ft-ért eladó. Tel.: 30/268-8834.
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 kert vá ros szí vé ben 2 és fél szo bás al ter natív fûtésû családi ház, tetõtér beépítési lehetõség 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 Futó Judit.
g Gödöllõn vagy kör nyé kén pa no rá más épí té si tel ket ven nénk. 200-300 nöl kö rül. Tel.: 20/960-8196.
g Gödöllõn el adó la kás. Ab lak, aj tó be rá csoz va,
biztonsági tár, vízóra, telefon, antennás. Iá.: 6 millió
200 Ft. Tel.: 419-045, este 6 után.
g Gödöllõn a Szabadka ut cá ban 2 szo bás gáz kon vektoros, 51 nm-es lakás eladó. Tel.: 412-117, este
6 után.
g El adó Gödöllõn, a Pa lo ta ker t ben négy eme le tes
épületben a 2. emeleten 2 szobás 56 nm-es lakás.
Iá.: 6,5 millió Ft. tel.: 422-896, este 6 után.
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Gödöllõ köz pon ti ré szén a Dózs György úti tár sasházban, temetõvel szemben, elsõ emeleti 1+3
félszobás 82nm-es telefonos, kábeltévés lakás eladó. Iá.: 12 millió 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, este 7 órától.
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 millió Ft. Tel.: 422-402.
g Ke re sek Aszó don 4,5 mil li ó ig, Gödöllõn 5,5 mil li óig lakást készpénzfizetéssel. Tel.: 30/243-82-69.
g El adó Gödöllõn 918 nm kül te rü le ti in gat lan min den közmû az utcában. Pihenésre alkalmas, csendes hely. Zöld öve zet 3-4%-os be épí tett ség le het.
Fõ úttól 150 m-re. Tel.: 421-011.
g Gödöllõ Palotaker ten 2 szoba + étkezõs, VII. emeleti öröklakás eladó. Iá.: 6,9 m Ft. Tel.: 30/257-9485.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám
alatt, egy 65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábel 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 területi házas ingatlan eladó. Vezetékes víz, villany,
fúrt kút van, gáz a kapu elõtt, telefon beköthetõ. Iá.:
4,5 millió Ft. Érdeklõdni egésznap.
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,
pincével, garázzsal eladó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr.
Kovács Ágnes ügyvéd, tel.: 422-453.
g Gödöllõ zöld öve ze ti, csen des ut cá já ban 96 nmes, jó beosztású, kétszintes, garázzsal 175 nöl rendezett telken eladó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács
Ágnes ügyvéd, tel.: 422-453.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban 62 nm-es, 2. eme le ti la kás
eladó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, 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 lért ut cá ban 5 szo bás, két für dõ szo bás,
két konyhás, két garázsos új ház igényes kialakítással és berendezési tárgyakkal együtt eladó. Atlasz
Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, tel.: 422453.
g Isaszeg köz pont já ban két la ká sos ház 230 nöl tel ken el adó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Ko vács Ágnes
ügyvéd, tel.: 422-453.
g Kon vek to ros, er ké lyes la kást ke re sek 4,2 mil lió
Ft-ig, azonnali készpénz fizettéssel. Lehet felújítandó is. Tel.: 70/2151-666.
g

Albérlet
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 nyékén. (Elõny: a Remsey krt-i mélygarázsban.)
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
(sürgõs!!!). 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 fiú bú to ro zott al bér le tet ke res
hosszú távra Gödöllõn. Tel.: 20/34-54-414.
g 10 fõ ré szé re há zat bé rel nék, ha vi 50000 Ft +
rezsiért. Tel.: 20/9541-648.
g Gödöllõ köz pont já ban al bér let ki adó. Szo ba-kony ha (gázfûtés), 1-2 fõ részére. Tel.: 420-456.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es és 25 nmes he lyi sé gek és te her au tó val jár ha tó nagy ud var
kiadó. Tel.: 30/9717-337.

Szolgáltatás
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha készítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elérhetõ áron. Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 812 óráig. Tel.: 419-392 (18 óra után).
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lomtalanítás, terítés. Távolsági fuvarok 12 tonnáig
(szombat, vasár nap is). Tel.: 430-206.
g Er dé lyi ki rán du lás 2000. aug. 9-tõl. 8 nap, 30
ezer Ft/fõ. Félpanzió. Jelentkezés május 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 kenyér és péksütemények. Akciós tejter mékek
rendszeresen.
g Nyug dí jas ker tész mér nök per me te zést, kert ki ala kítást, gondozást vállal. Tel.: (30) 9770-593.
g Gipsz díszítõ elemek gyár tása és szerelése Pl: stukkó, rozetta, oszlop, boltív 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, tavalyi áron. Tel.: 20/3387-365.
g Fi a tal ta nár nõ dél utá non ként ál ta lá nos is ko lai kor repetálást és gyer mekfelügyeletet vállal. Tel.: 422508.
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, aj tó kár pi to zás: 16000 Ft
(anyaggal). Ingyenes el- és visszaszállítás. Balogh
Sándor mûhely tel.: 70/311-14-00 vagy 485-239.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés, bõr hámlás, vastag, gombás és benõtt köröm
szakszerû kezelése, ápolása. Tel.: 411-759.
Jármû, alkatrész
g Sko da 120 L el sõ tu laj do nos tól, ga rázs ban tar tott, eladó. 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.: 387832, 30/9-828-098.
g Tra bant 601-es, 1981-es év já rat, mû sza ki vizs ga
2002. április, ára 90 ezer Ft. Tel.: 421-638.
g Trabant 601, 1989-es teljesen felújítva, másfélév
mûszakival eladó. 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 vizkönyvvel 1m50e Ft-ért eladó. Tel.: 422-357.
g La da Niva, 1992-es, 1.6 ben zi nes, 5 fo ko za tú
gyári váltó, piros szín, szép állapotban eladó. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/9/455-711.
g 1976-os év já ra tú Zsi gu li kom bi, 2000. 10. 30-ig
ér vényes mûszakival, vonóhoroggal eladó. Irányár:
100e Ft. Érdeklõdni: 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 (este).

Oktatás
g In ten zív an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
nyelvtanfolyamok indulnak 2000. június 13,- szeptember 30-a között. A kur zusokra, valamint az angol Trinity (TCL) nyelvvizsgákra beiratkozás május
25, 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
nyelviskoláinak egyike!
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000 jú ni us 19tõl heti tur nusokban, fél napos, illetve napos szervezésben. Tel.: 417-719, Astra-Ariadne Nyelviskola.
g Az Astra-Ariadne Nyelv is ko la nyá ri in ten zív tan fo lya ma i ra a be irat ko zás 2000 jú ni us 8-án és 9-én
16-18-ig lesz a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban,
Gödöllõn. Tel.: 417-719.
g Számítógépkezelõi tan fo lyam ok in dul nak
Gödöllõn a vá ros köz pont ban. Alap fo kú, kö zép fo kú
és internet tanfolyamok. Egy hét vizsgával 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-vétel
g Min den csü tör tö kön a he lyi pi a con élõ hal kap ha tó. Különbözõ fajták (ponty, kárász, busa 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, Béri Balogh Á. u. 36.
g Pentium szá mí tó gép di gi tá lis mo ni tor ral, prog ra mokkal eladó. 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-ért
eladó. 8 MB RAM, 340HDD, 2×CD, SB hangkár tya
+ két hangfal, SVGA monitor. Tel.: 418-863 (este).
g El adó vi lá gos szo ba bú tor, hor dó (bá dog és mû anyag), szõlõprés és daráló, régi gépírógép, hûtõ,
gáztûzhely, régi típusú asztal (3 db) olcsón, gázpalack, új fonott gar nitúra. Tel.: 420-456.
g 5 köb mé te res után fu tó ra sze relt hû tõ kam ra 220
V-os eladó. 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
üzenetrögzítõn.
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 olcsón eladó. 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 radiátorok. Ökör teleki részen 800 nm-es szántó. Tel.: 70/310-96-71.
g El adó kö ze pes au tó pony va, 5 pon tos au tó gyer mekülés, bicikli ülés, 2 és 3 kerekû kisbicikli, járóka. Tel.: 418-573.
g El adók bon tás ból szár ma zó jó ál la pot ban lé võ
bahama beige szí nû ön tött vas für dõ kád,
monoblokkos WC, bidet csap te lep pel egy ben 22
000 Ft-ért, kétmedencés rozsdamentes mosogató 6
000 Ft-ér t, 4,6 m átmérõjû, 0,9 m mély medence
32 000 Ft-ér t, sötétbar na kapcsolók és konnektorok 400 Ft/db, „Sugo” sötétbar na pácolt fenyõ bárpult tar tozékokkal 50 000 Ft-ért. Tel.: 421-333.
g El adó Vector Gam ma beltéri egy ség (üzem ké pes,
tükör nélkül) 10 000 Ft-ér t, Junoszty ff. TV alkatrésznek 1 000 Ft-ért, Tesla B-100-as orsós magnó
(üzemképes) ajándékba, gyüjtõknek. Valamint építke zés bõl meg ma radt sö tét bar na Bramac cse rép
300 db 120 Ft/db, bukósisak kismotor ra 1 000 Ft.
Tel.: 415-971.
g Gyö nyö rû for más, sû rû kb. 2,5 m ma gas da to lyapálma 50 000 Ft-ért eladó. Hétvégén Tel.: 417706, Pálné.
g Kö zép mé re tû Xantus Gyu la fest mény el adó. Tel.:
432-428 este 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
maci mintákkal) áron alul eladó. Tel.: 20/956-2969.
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék
felszereltséggel.

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

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

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

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.
Tel.: 414-015, 415-385
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– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándéktárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók
Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646
Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

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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Pihenõ

Újabb gödöllõi trófea

Öregfiúkminitorna
GLC–Zseliz 3:0 (1:0)
Vezette: Bodó (Uzsák, Var ga R.) GLC:
Boda–Rab T., Rab P., Tamás–Vörös, Sztriskó,
Szûcs, Kelemen–Bankó, Rácz, dr. Gémesi.
Csere: Zagyva L., Bánkúti B., Ivanovics, Gedei. Csa pat ve z.: Im re Jó zsef. Zseliz:
Csenger–Szököl, Dulai, Cservenák, dr. Beszédes, Grósz, Burian, Csudai, Nagy–Kokoska,
Varga Zs. Csere: Tarr, Petro, Nyutyin. Csap.vez.: Farkas István. Gólsz.: Bankó 15. P.,
Gedei 28 7.p., Ivanovics 28. 17 p.

Gödöllõ

Parlamenti válogatott–Zseliz 2:1 (1:0)

Parlamenti válogatott: Bánki–Pánczél, dr.
Szabó, Rácz–Keller, Mádi, Herbst, dr. Gémesi,
dr. Fenyvesi–Balázsy, Mar tonosi. Csere: Fehérvári, Gál, Rapcsák. Gólsz.: Rapcsák 17. p,
dr. Gémesi 28. 15. p. ill. Burian 28. p.
GLC–Parlamenti válogatott 2:0 (2:0)

Gólsz..: Sztriskó ( 2. p.), Gedei (4. p.) Végeredmény: 1. Gödöllõi LC, 2. parlamenti válogatott, 3. Zseliz

Nehéz választás elé állította a vasárnapi program 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

Zselíz
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A parlamenti válogatott

Öreg fiúk…

szenior focistái vettek részt. Az elõzmény:
nemrég Zselizen látták vendégül a két magyarországi 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 megkopott, 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 öregfiúk még csak gólt sem kaptak; egyértelmûen kiderült, ki a legjobb a mérkõzõk
közül. A meccseket a pálya szélérõl Böröczki József humorista kommentálta, ezúttal sportriporteri erényeket csillogtatva. A
helyezettek ajándékait és a gyõztesnek járó
kupát Varju Vilmos, a GLC elnöke adta át.
Sz.: ToMa, fotó: Magyar Bertalan

Atlétika

Megint lefõztük a pestieket
udapest és Pest megye serdülõ atlétáinak
B
négypróbaversenyét együtt rendezték
meg az UTE-pályán. A gödöllõi atléták ismét
remek eredményeket értek el. Egy szám kivételével valamennyi kategóriában felülmúlták a fõvárosi gyerekeket. A 14 éves fiúk versenyében Szibilla László nyert 2153 ponttal,
ami aranyjelvényes szint. A négy szám közül
távolugrásban 605 centiméterrel, új egyéni
csúccsal nyerte a számot. Száz gáton 15,2-t
futott, magasban 161 centit ugrott, gerelyhajításban 39,36-os eredményt ért el.

A 13-14 éves lányok között négyen teljesítették az aranyjelvényes szintet. Babrián Lorti
pontszáma az utóbbi évek egyik legjobb teljesítménye, Mészáros Kriszti nagyszerû eredménye is minden dicséretet megérdemel. Az
„A” változatban Babrián Lorti gyõzött 2700
ponttal, Mészáros Kriszti 2571 ponttal második lett. A „B” változatban 1. Dús Jetta 2218
pont (aranyjelvényes), 2. Gál Cecília 2153
pont, 3. Erdélyi Zsófia 2030 pont. A 14 évesek között remek versenyzéssel Fábián Bogi
(2619 pont) gyõzött, aki szintén teljesítette az

aranyjelvényes szintet. Második Boda Judit
2113 ponttal.
Budapesten rendezték meg az Egyetemi és
Fõiskolás Országos Bajnokságot, melynek
egyik meghatározó embere Pék Andrea volt.
A GEAC atlétája – sokszoros korosztályos
bajnok – remek egyéni csúccsal (62,69)
ezüstérmet szerzett 400 m gáton. Ifjúsági létére csak a felnõtt válogatott Dóczitól kapott
ki. Andrea a második napon is jól futott.
Négyszáz méteren harmadik, 10 m gáton negyedik helyezést ért el. Ennek a versenynek a
keretében az ifi gátas lányok Szekeres Viktória (66,44) és Durkó Eliána (67,75) 4. és 5.
helyet szereztek 400 m gáton. További eredmények: Nagy Zita hétpróbában ötödik
Folytatás a 22. oldalon
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Aki megverte Pepét
korábbi évektõl eltérõen vívásban a
felnõtt Magyar Bajnokságot nem decemberben, hanem ezen a hétvégén,
péntektõl hétfõig rendezték. Az idõpont kiválasztása nem volt túl szerencsés, mivel a
szakosztályok felnõtt versenyzõi ilyenkor
dolgoznak, az egyetemisták pedig nem igazán tudják szabaddá tenni magukat a hétköznapokra. Így nem tudott indulni a múlt
héten jól vívó Princz Ágoston, illetve egyéniben Csongrádi László sem. Ennek ellenére a GEAC Architekton vívószakosztálya
férfi, nõi kardban, nõi tõrben és férfi párbajtõrben volt érdekelt.
A Magyar Bajnokság legnagyobb szenzációját Bokor Gergõ okozta, az elsõ döntõbe került vidéki vívó volt a felnõtt Magyar
Bajnokság története során.
Gergõ szenzációsan vívott – mondta a napot értékelve Batizi Sándor, a szakosztály vezetõ edzõje. A táblára viszonylag simán került föl. A 16-ba kerülésért Kalmárt (BVSC)
kapta. Fej fej mellett mentek az asszó közepéig, aztán Gergõ elõnyt szerzett, amit meggyõzõen tartott végig, és 15:11-re nyert.
Következett a gödöllõi BEK-rõl már jól ismert Navarrete József, becenevén Pepe. Fantasztikus asszó volt. Egylámpás találatok,
meggyõzõ vívás; és a végén 15:9 Gergõ javára. Ezzel Gergõ nyolc közé került. A négybe
jutásét Nemcsik Zsolt (Vasas) következett. Ez
már nagy falat volt Gergõnek; Nemcsik 15:6ra nyert, így Gergõ nyolcadik lett.
Gémesi Csaba szakosztályvezetõ: Nem
emlékszem, hogy ilyen fiatalon még bárki
is került volna kardban magyar bajnokság
döntõjébe. Az eredmény értékét csak növeli, hogy ezt elõször nekünk sikerült. Csak
gratulálni tudok Gergõnek. és az edzõjének
Subert Lászlónak.
Subert László, Gergõ edzõje Különösen
örülök annak, hogy Gergõ nemcsak eredményesen, hanem jól is vívott. Jól választotta ki akciókat és bátran küzdött. Lassan a

TOPÁZ HÁZ
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tkama
Zálog kenés
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nyári pihenõ következik és aztán az újbóli
felkészülés.
Bokor Gergõ Éreztem a vívást. Nagyon
jó érzés volt döntõbe kerülni. Sajnálom,
hogy a Nemcsik elleni asszóm nem sikerült
egy kicsit jobban, de õ már egy kicsit más
kategória.
Kardban még Zágoni Balázs és Bokor
András jutott túl az elsõ fordulón, de a 32es táblára kerülésért mind a ketten kikaptak.
A kardcsapat (Csongrádi, Bokor G., Bokor
A., Zágoni, Csoma) a négy közé kerülésért
a Honvédtól kikapott, a 6-ba kerülésért a
Veszprémet legyõzte és következett az
UTE. az ötödik helyért. Fej-fej mellett haladtunk, azonban az utolsó forduló az UTEnek sikerült jobban. 40:38-ra vezettek. Következett Csongrádi. Reméltük, hogy fordítani tud. De Szelétõl 5:1-re kikapott, így a
csapat 45:39-re veszített. A kardcsapat így a
hatodik helyen végzett.
Nõi kardban Kerecsényit figyeltük. A kérdés az volt, hogy meg tudja e ismételni az
évközi versenyeken már lassan megszokottá
váló döntõbe jutást. A selejtezõk jól sikerültek. Következett a 32-es majd a 16-os táblára
jutás. Kisebb izgalmakkal ez is összejött. A
8-ba kerülésért a Honvédos Kovalszkit kapta. Gina már 14:12-re vezetett. Egy elszámított találat, de még mindig 14:13. Egy vitatott találat – mi vitattuk, az ellenfél nem – és
már 14:14. A felfokozott hangulatban Gina
hibázik: 14:15, a döntõ nem sikerült. Majd
legközelebb, vigasztaltuk Ginát.
A nõi kardcsapat gyengélkedett. A négy
közé kerülésért a Nagykanizsától 45:38-ra
kikapott. Következett a 6 közé jutás Veszprém csapatával. 45:31-es gyõzelem. Az ötödik helyért BVSC csapatától 45:41-es vereség. Subert László,Gina edzõje: Bíztam a
döntõben, de hát ilyen a vívás: egy pici kihagyás, és lehet öltözni.
Kerecsényi Georgina (Gina): Jobban
ment a vívás, mint az elõzõ versenyen, de

még mindig nem az igazi. A ranglistán a
hatodik helyezésem, úgy számoltam, nem
változott. Kovalszki elleni asszóm nem volt
igazán szerencsés.
Nõi kardban, még Gémesi Kinga jutott a
32-es táblára, azonban ott vereséget szenvedett és a 25. helyen végzett. Nõi tõrben Balló
Eszter és Gémesi Tekla indult, õk a 32-es
táblára kerülésért kaptak ki. A csapatverseny
(Balló, Gémesi T., Gémesi R.) azonban érdekesen alakult. A 8 közé kerülésért a Veszprém csapatát elütöttük; de a négy közé jutásért a Honvéd csapata túl erõsnek bizonyult.
Izgalmas mérkõzést hozott a 6 közé kerülésért az OSC csapatával vívott küzdelem. Egy
hajszállal maradtunk le a gyõzelemrõl. Következett a Vasas csapata. A Vasas már 10 találattal elhúzott, innen fordítottak a lányok,
elõbb kiegyenlítettek, majd átvették a vezetést, amit a mérkõzés végéig nem is adtak át.
Végeredmény 45:37 a GEAC javára, ami a
hetedik helyhez volt elegendõ.
Sztankovics László, a tõrözõk edzõje:
Tõrben sajnos nincsenek felnõtt versenyzõink, így igazán az eredmény nem is értékelhetõ. A 32-es táblára kerülést azonban mind
a két vívótól reméltem. Csapatban a lányok
jól küzdöttek. Az OSC-t szerencsésebb körülmények között megverhettük volna.
A férfi párbajtõrözõk a legnépesebb tábor a vívók között. Itt Halmos András jeleskedett, aki felkerült a 32-es táblára. A 16-ba
kerülésért Várnaggyal vívott nagy csatát.
András már 7:2-re vezetett, de a végén
15:11-re kikapott, és így elbúcsúzott a további küzdelmektõl. Végül a 20. helyet szerez te meg. A csa pat (Hal mos, Sza bó,
Magyary, Széles, Porst) a 12. lett.
Párbajtõrben, illetve kardban voltunk érdekeltek az idei magyar para-bajnokságon
Lukács András és Szekeres Pál személyében. András mind A, illetve B kategóriában
megnyerte a bajnokságot. Döme, aki eddig
A kategóriában verhetetlennek bizonyult,
most Andrástól 15:9-re kikapott. Szekeres
kardban ismét megvédte bajnoki címét.
Mind a ketten a bajnokság megnyerésével
megerõsítették a helyüket a Sidney-be utazó
olimpiai csapatban.

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra

erni

tkama
Zálog kenés
k
csö

Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák
és mûszaki cikkek árusítása 10% kedvezményel
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

Vívás: Bokor Gergõ nyolcadik a felnõtt Magyar Bajnokságon!
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Mountain bike

Zerge: négybõl négy gyõzelem

Fotó: archív

inczeffy Zsoltnak nem sikerült túl jól a
V
szezonkezdés országúton, a Hegyi Országos Bajnokság nem hozta a várt eredményeket, itt csak a 10. hely lehetett az övé.
– Bizakodó voltam a szezonnal kapcsolatban, de a késõ-téli pihenés miatt áprilisig
nem is igazán vártam ennél jobb eredményeket. Mountain bike-ban tavalyi szponzorom idén is megmaradt, nemrég kaptam
meg legújabb modelljüket, ami a tavalyihoz
képest sok újításon ment keresztül. Idén a
kerékpárból kihoztam a lehetõ legjobbat,

sehol nem mentem bele kompromisszumba. Új szponzorom is akadt idén, egy sportitalt és táplálékkiegészítõket gyártó belga
cég, valamint egy bróker rt.
El sõ ver se nyem az új gép pel Gyõr újbaráton volt, ahol – ellenfelek hiányában
– könnyen nyerni tudtam. Egy hét múlva a
Pilis kupán, 8 köröm volt, körönként 190
méter szintkülönbséggel terepen, itt a leggyorsabb köridõt elérõ versenyzõt külön díjazták. Megpróbáltam az elsõ körbe beleadni mindent, sikerült is, a többiek jócskán le-

maradtak, ekkor fordult meg bennem, hogy
nyerni is tudok, ha a következõ 7 körön legalább tartom az elõnyömet. Sikerült is, sõt
körrõl körre 20 másodperceket vertem a 2.
helyen hajtó Bogár Gáborra.
Leggyorsabb kör: Vinczeffy Zsolt, PostásMatáv SE 18:00. Elit Felnõtt: 1.Vinczeffy
Zsolt, PMSE (2:22.49) 2. Bogár Gábor,
PCCC (2:24.50) 3. Vizdák János, Magellán
Team (2:27.34) 4. Máró József, Ks Kistarcsa
KE (2:30.47). Elit Senior 1.Nagy László,
Postás-Matáv SE (1:32.05), 2. Fésüs László,
Meditech SE (1:33.06), 3. Ladvenicza Tamás, KS Kistarcsa KE (1:33.44), 4. Michalik
László, KS Kistarcsa KE
A következõ hétvégén ismét nagy volt a
tét. Az elsõ helyezettnek szokatlanul magas
pénzdíjat ajánlott fel a Palóc Gazda Kft.,
viszont a 2. hely csak az ötödét érte. Szóval
mindent egy lapra kellett feltenni. Ismét
megpróbáltam az elsõ körben elmenni a
többiektõl, ami majdnem összejött, Buruczki Szilárd (Cseke-Magellán Team) jött
velem, a többiek pedig eléggé lemaradtak
az elsõ körben. Még 7 kör. Én vezettem,
Szilárd 1 méterrel a nyomomban, bármit is
csináltam. Az utolsó körben éreztem, nem
veheti el az elsõséget. Megnyomtam a legutolsó emelkedõt 110 százalékon, de nem
maradt le, az utolsó 500 méteren robbantott
a lejtõn mellettem, én is viszonoztam, a cél
elõtti kanyarba én mentem be elsõnek, onnan 250 méter sík füves út. Sprint, amint
megindultam láttam Szilárd lemarad, nem
tudta átvenni a ritmusváltást, 3 másodperccel ugyan, de nyertem.
Folytatás a 22. oldalon

Extraligás
az AGRC
Gémesi György polgármester a Városházán fogadást adott az extra ligába feljutott Architekton GRC nõi röplabda csapat játékosai és vezetõi részére. Ebbõl az alkalomból, elismerve
a csapat eredményeit, a további mûködéséhez 200 ezer forintos plusz támogatást nyújtott át az egyesületnek.
A csapat nevében Mogyorósi Zsolt
mondott köszönetet az eddigi támogatásért, majd Szendrõi Ildikó csapatkapitány egy a játékosok és edzõk
aláírásával díszített labdát, valamint a
csapatról készült fényképet nyújtott
át Gémesi Györgynek.
Fotó: Magyar Bertalan
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Megint lefõztük a pestieket

Atlétika
A Pest me gyei di ák olim pia há rom- és
négytusa-döntõjét Vácott rendezték meg. A Hajós háromtusa fiúcsapata nagyszerûen szerepelt, és 1794 ponttal megnyer te a versenyt. Az
aranyérmes csapat: Szeleczky Alex, Székely
Csaba, Bátori Balázs, Szabó György, Varga Roland és Hor váth Ben já min. Egyéniben
Szeleczky Alex ezüst (374 p). A négytusaversenyben induló Erkel leánycsapata a múlt héten
közöltekkel ellentétben (tévesen kaptuk az eredményt) nem második, hanem elsõ lett a területi
döntõn. Így ott lehettek Vácott, ahol szintén maguk mögé utasították a mezõnyt. A bajnokcsapat: Erdélyi Zsófia, Sáfár Orsolya, Szlifka Katalin, Cirkov Marija, Barna Orsolya, Csiba Edina.
Egyéni: Erdélyi Zsófia harmadik (580 p.) Felkészítõ tanárok: Gadanecz György, Molnár Már ta.
A Hajós fiúcsapata Kecskeméten, az Erkel leánycsapata Zalaegerszegen a júniusi országos
döntõben bizonyíthatja tehetségét.

Streetball
A hét végén kettõs fordulót rendeznek a 4.
Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokságban.
Szombaton Gödöllõn, vasárnap Monoron lépnek pályára a csapatok. A gödöllõi fordulóra
pénteken 14 óráig lehet még jelentkezni a Városházán, a 224-es irodában. Kezdés: szombat 9 óra. A csapatok a megszokott helyen, a
Városháza elõtti téren mutathatják be tudásukat, ahol sportszervásár, büfé és ingyenesen
használható ugróasztalok várják az érdeklõdõket. A döntõk után az extraligás Architekton
GRC nõi röplabdacsapata barátságos mérkõzést játszik a Gödöllõi KC nõi kézilabdacsapatával. A díjkiosztás után tombola.

Kosárlabda
A Pest megyei felnõtt kosárlabda-bajnokság
rájátszásában a két gödöllõi csapat egymás
ellen játszott a döntõbe kerülésért. A másik
ágon a budapesti VSTR és a Pomáz küzdött
a továbbjutásért. Az elsõ GEAC I–GEAC II.
meccsen kiválóan kezdtek az „öregek”. Az
egyetemisták 6:14-rõl kezdték meg a felzárkózást. A változatos, izgalmas csatát végül az
elsõ csapat nyer te meg 67:51-re. A visszavágón az elsõ félidõben végig fej fej mellett
haladt a két csapat. A 32. perc után a fiatalok
robogtak egy 18:1-es szakaszt, ami eldöntötte a továbbjutást. A döntõben május 25-én
19 órakor fogadja a GEAC I. a VSTR HUN
csapatát az egyetemi csarnokban. Vasárnap
pedig a GEAC II. a Pomáz Lavina ellen lép pályára a bronzéremért. A visszavágókat a jövõ
héten rendezik meg. g

Folytatás a 19. oldalról

(3421 pont), Mátyás Enikõ ötödik 1500 méteren (4:58,0) és hatodik 3000 méteres futásban (11,04), Tömpe Gábor 400 m gát 62,84,
Gelle Róbert 800 m 2:05,1.
A Honvéd gyermek és serdülõ versenyén
Vágó Mónika és Holló Miklós nagyszerû
eredményt ért a hatvanméteres síkfutásban.
A GEAC edzõinek már a diákolimpián feltûnt a mogyoródi Holló Miklós, aki az edzõk
szerint született sprintertehetség. Õ a napokban kapcsolódott be a gödöllõi atléták munkájába. Vágó Mónika klasszis eredménnyel

nyerte a gyermek távolugrást, és csak egy
hajszállal kapott ki hatvan méteren. A többi
versenyzõ is jó helyezést ért el.
Gyermek: 60 m: 2. Vágó Mónika 8,4, 3.
Izsó Márta 8,6. 600 m 2. Kovács Dóra
1:52,4, 3. Danis Dóra 1:54,3. Távolugrás 1.
Vágó Mónika 468 cm, 4. Fazekas Nikolett
408 cm. 60 m Schopper Ádám 8,7, Czindrity
Attila 8,8. 600 m 4. Korányi Gergõ 1:53,o, 5.
Czindrity Attila 1:53,8. Serdülõk: 60 m 2. Hidas Anna 8,2. Távolugrás 1. Hidas Anna 448
cm. 60 m 1. Holló Miklós 7,4.
-sz-

Zerge: négybõl négy gyõzelem
Folytatás a 21. oldalról

1. Vinczeffy Zsolt, PMSE (2:00:02) 2.
Buruczki Szilárd, Cseke (2:00:05), 3. Bogár
Gábor, PCCC (2:07:10).
Ezen a hétvégén Bükkszentkereszt. A
pálya 3,3 km 195 méter szintkülönbség és
10 kör. Itt már nem volt akkora meleg mint
az elmúlt 3 versenyen. Nyugodtan rajtoltam
kb: 16. helyen, az elsõ kör végére 4. helyen,
a második körre 2. helyre mentem fel. Éreztem, hogy erõsebb vagyok, de 10 kör az
nem gyerekjáték. Az elsõ helyen Szilárd tekert, beálltam neki 2 körre a háta mögé,
úgy ahogy õ állt be múlt héten. Vártam hol
hibázik. Nem kellett sokáig várni a kissé saras köves emelkedõn rossz nyomra tekert,
kicsúszott a bringája, kerültem és megnyomtam a következõ egy kört ahogy lehet.
Leakadt rólam 46 másodpercre. A 12 per-

ces körökön ez nagy különbség. Tudtam
mindig, mennyivel van mögöttem, ha feljött rám fél percre, fél körön belül elmentem neki 60 másodpercre, hogy kedvét
szeg jem. Vé gül 2 perc 29 má sod perc
elõnnyel nyertem a versenyen. Veteránok
között a gödöllõi dr. Michalik László tekert
az aranyéremért. 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 hétvégén külföldre megyünk versenyre, három hely közül fogunk választani. A 3. Magyar Kupa rá egy hétre a Balatonnál, Dörgicsén lesz, a Világbajnokság
elõtti héten. Eddig úgy néz ki, a világbajnokságra én megyek Spanyolországba,
Sierra Nevadába. Köszönöm szponzoraimnak segítségüket! g

Margitások száz kilométere
Vasárnap délelõtt száznegyvenhat kerékpáros rajtolt a gödöllõi városháza elõl, a
Margita Sportegyesület immár hagyo mányos, száz kilométeres országúti teljesítménytúráján.
A Vácrátót utáni elágazásig szembeszél
nehezítette a tekerést, de innen a túra útvonala Galgamácsának fordult. A Galga mentén
még kényelmesebbé vált a haladás; nem
csak az oldalazó hátszél miatt, hanem az
összességében enyhén lejtõ útnak köszönhetõen 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 teljesítõje 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
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Labdarúgás

(Két) pont nélküli „i”

CLC–Ózd 1:1 (0:1)
Gödöllõ, 350 nézõ, vezette: Ludányi (Molnár, Ágoston). GLC: Kovács R.,–Somogyi,
Wendler, Stolcz, Ber ta, Kerecsényi,
Króner, Labanics, Varga (Kálmán, 70. p. )
Vízler, Kiss Z. (Barna, 83. p.) Edzõ: Vörös
István Attila)
Szög let arány: 12:1 (9:1). Gól szer zõ:
Wendler 82 p. Jó: Somogyi
Ifjúsági mérkõzésen:

CLC: Ózd–6:0 (3:0)
GLC: Lovas–Pintér T., Csernák Péter, G.
Gémesi, Hovodzák, Zelnik (Szeles, 75. p.)
Kovács M, Urbán–Csombor, Molnár (Hornok, 84. p.). Edzõ: Ivanovics Károly. Gólszer zõ: Csombor (3) 19. p, 24 p. és Kovács M. (2) 5. p. (bün te tõ bõl), 70. p.,
Molnár (71. p.) Jó: Csombor, Kovács M.,
Molnár, Zelnik.

Nem csa lód tak, akik a ma még csak
ígéretnek, tehetségesnek számító fiatalo kat vá lasz tot ták. A senior minitorna
elsõ összecsapásán játékával és góljával bizonyító Ivanovics Károly edzette
fi úk he lyen ként lát vá nyos, taps ra ra -

gadtató produkcióval, magabiztos 6:0-s
sikert arattak.
Mivel végül a helyi gárda bizonyult a
legjobbnak az öregfiúk versenyében is,
a felnõttekre várt a feladat, hogy a tizen ket te dik he lyen ál ló Ózd el len
feltegyék a pontot az i-re. Annál is inkább bi zo nyí ta ni akar tak Krónerék,
mert a hétközi Magyar Kupa-selejtezõn
1:1-es döntetlent értek el Maglódon, és
ezzel elbúcsúztak a további küzdelmektõl. Elhatározásuk tettekben is megnyilvánult, hiszen rögtön a kezdés után magukhoz ragadták az irányítást. A hetedik
perc ben azon ban kö vet ke zett egy
hosszú kirúgás, amelybe középen még
be le csúsz ta tott va la ki, és mi köz ben a
gödöllõi védõk lest reklamáltak, Budai
kiugrott és a kifutó kapus mellett a jobb
alsó sarokba lõtt. A legközelebbi alkalom ra, hogy a ven dé gek át jus sa nak a
félpályán, jó húsz percet kellett várni.
Hi á ba volt azon ban a nyo masz tó me zõnyfölény, hiába veszélyeztettek a hazaiak állított labdából (Wendlernek és
Labanicsnak is akadt egy-egy jó szabadrúgása), vagy épp látványos mozdulatot
követõen (Vízler a kapunak háttal állva
sze lí dí tett meg egy lab dát és
félfordulattal leadott lövését bravúrral

védte Venczel), kapáslövéssel (Wendler
hosszú és pon tos in dí tá sa után Varga
Zoltánnak volt egy veszélyes bal oldali
kísérlete), vagy fejjel (Kiss Zoltán próbálkozott kétszer is), de minden próbálkozásuk eredménytelen maradt, részben
cél zá si pon tat lan sá gok, rész ben a fel adatát hiba nélkül ellátó ózdi kapus miatt.
A játék képe szünet után sem változott: Vö rös At ti la ta nít vá nyai tá mad tak, leszorították az ellenfelet (mi sem
jellemzõbb, mint hogy a végére tucatnyi szög le tet vé gez het tek el a ven dé gek egyetlen sarokrúgásával szemben),
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
elõnyüket. Ahogy telt az idõ, úgy váltak egyre görcsösebbé a gödöllõiek. A
pesszimistább és a csapatban nem bízó
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 történt! A 82. percben
Wendler állt egy, a tizenhatos sarkától
járó szabadrúgás mögé, és erõs lövésébe az egyik védõ csak beleérni tudott,
azt nem aka dá lyoz hat ta meg, hogy a
labda a hálóba kerüljön. Az egyenlítés
után a gyõztes gól megszerzésének reményében még nagyobb odaadással támad tak a ha za i ak, ám ez az zal járt,
hogy közben hátul kinyíltak, és a vendé gek kis hí ján kö nyör te le nül ki használ 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 arányú döntetlen.
Mivel a vetélytársak közül a Heves
és a Besenyõtelek is vereséget szenvedett, nekik immár hat pont a hátrányuk
(mindkét együttes 41 pontos,
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
harmadik, az ifjúságiak a második helyezésüket õrizték meg. Mostanra biztossá vált egyébként az is, hogy mind a
GLC, mind serdülõ elõkészítõs együtte se a do bo gó kö zép sõ fo kán vég zett
bajnokságban (utóbbiak egyenlõ pontszám mal, azo nos szá mú rú gott gól lal,
mindössze kettõvel több kapott góljuk
miatt szorultak a Veresegyház mögé).
A következõ mérkõzés: 2000. május
28. 15.óra if jú sá gi, il let ve 17 óra fel nõtt Mezõkövesd–Gödöllõi LC.
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A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványát
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