GÖDÖLLÕI
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Fotó: Balázs Gusztáv

Hét ûrhajós járt Gödöllõn
Far kas Ber ta lan és Magyari Bé la;
Valerij Kubaszov (orosz); Miroslaw
Herma szewski (len gyel); Georgi
Ivanov és Alekszandr Alekszandrov
(bolgár); valamint Tohiro Akiyama (japán). Van, ki e neveket, arcokat nem ismerte valaha? Hét ûrhajós, és szûkebb
családjuk töltötte el a vasárnapi napot
városunkban; a repülõtéren és a kastélyban. Hogy finoman fogalmazzunk:
nagyobb feltûnés nélkül.
(2. oldal)

Megnyitotta kapuit a strand
Pénteken megnyitotta kapuit az egyetemi strand. A korán jött nyáridõben
sokan kerestek felüdülést a medencékben, melyek oldalában most napkollektorok sorakoznak. A napkollektorokat a város egy pályázat útján
szerezte; az erõmû kutatási-fejlesztési célokat is szolgál. Teljes üzemben
30 kW a rendszer teljesítménye, ami
elegendõ arra, hogy pótolja a napi
vízcsere hõveszteségét. Az úszómedence vizét ugyanis folyamatosan 25
C°-on tartják.
(5. oldal)

Streetball
A 4. Pest Megyei Utcai Kosárlabda
Baj nok ság har ma dik for du ló ját
Gödöllõn rendezték meg a hétvégén.
Gémesi György polgármester megnyi tó ja után tíz pá lyán, 65 csa pat
szállt harcba a Mozi Glóbusz Kupában megszerezhetõ pontokért. A város fõterén kilenc kategóriában mérték össze tudásukat a négyfõs csapatok. A huszonkét gödöllõi együttes
két elsõ, két második és három harmadik helyet szerzett.
(20. oldal)
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Hét ûrhajós járt a gödöllõi repülõté

Az Interkozmosz
arkas Bertalan és Magyari
Bé la; Valerij Kubaszov
(orosz); Miroszlav Hermaszewski (len gyel); Georgi
Ivanov és Alekszandr Alekszandrov (bolgár); valamint
Tohiro Akiyama (japán). Van, ki e neveket, arcokat nem ismer… …te valaha?
Hét ûrhajós, és szûkebb családjuk töltötte
el a vasárnapi napot városunkban; a repülõtéren és a kastélyban. Hogy finoman
fogalmazzunk: nagyobb feltûnés nélkül.
A kozmonauták abból az alkalomból
jöttek Magyarországra, hogy éppen húsz
éve, 1980. má jus 26-án star tolt el
Bajkonurból a Szaljut-6 ûrállomás felé a
Szo juz-36 ûr ha jó, fe dél ze tén Valerij
Kubaszov mérnök-parancsnokkal és az
elsõ magyar ûrhajóssal, Farkas Bertalannal. Az expedíció nyolc napot, egészen
pontosan 188 órát és 47 percet töltött a
fel- és leszállással együtt az ûrben; ekkor
került sor több magyar fejlesztésû mûszer

F

Akik repültek. Balról: G. Ivanov, T. Akiyama, M. Hermaszewski, Farkas Bertalan, A. Alekszandr

(a Pille nevû sugárzásmérõ, és a Balaton
nevû, fáradtságot mérõ eszköz) kipróbálására is. A tartalék személyzet Vlagyimir

Ebéd

Dzsanibekov és Magyari Bé la; elõb bi
összesen ötször, utóbbi sohasem járt az
ûrben. Az évforduló tiszteletére hétfõn
emlékülés volt a Magyar Tudományos
Akadémián, amire a fönt említetteken kívül még jó néhány ûrhajós jött el Farkas
Bertalan cége, az Atlant Hungary Ltd.
meghívására. A vendégek mindegyike rövid elõadást tartott az ülésen.
De elõbb még Gödöllõn pihentek egy
napot; mégpedig Magyari Béla tanácsára, aki a kilencvenes évek elején tagja
volt a szovjet csapatkivonásról tárgyaló
magyar delegációnak; így a gödöllõi kastélyt is ismerte, és figyelemmel kísérve
az egykor laktanyának használt épület
sorsát, úgy gondolta, érdemes megmutatni azt a barátoknak is. A saslik-ebéd elköltésére pedig önként kínálkozott a repülõtér, ahol a magyar ûrhajósok, mint
kiderült, régen ismerõsek.
A nyugdíjas ûrhajósok – tán még a fiatalabbaknak is szokatlan szóösszetétel ez
– összetartó társaság. Ma már rendszerek
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éren

határai

határaitól függetlenül az; de
érthetõ, hogy az egykor együtt
dolgozó, sõt együtt élõ bajtársak kapcsolata még szorosabb.
Ahogy a fiatalos, de már õszülõ úriemberek sorra megérkeznek a re pü lõ tér re – Far kas
Ber ta lan ké sik, majd csak a
kastélyban csatlakozik a többiek hez –, úgy de rül ki, hogy
szinte mindegyik egy-két hónap ja ta lál ko zott utol já ra a
többiekkel. A két „ott lézengõ”
új ság író nak szí ve sen nyi lat koznak – Magyari Béla áldoza tos tol má cso lá sá val – de
mindenik úgy kezdi: csak politikáról ne kérdezzük.
Vagyis, a lehetetlennel kell
megpróbálkoznunk.
Persze, õk azon ritka emberek kö zé tar toz nak, akik nek
„egyébként is” van mirõl mesél ni ük ma is. Valerij
Kubaszov például: ki tudta azt,
hogy õ sosem volt katona, sõt
rov, V. Kubaszov pilóta sem? Megtanult ugyan
vadászgépet vezetni, de már ûrhajósként.
Mérnök; õ hegesztett elõször az ûrben. S
lám: „csak politikáról ne”, mégis a Szojuz–Apolló programmal kezdi a visszaemlékezést – aminek részese volt –, hogy
az mekkora áttörés volt a világban. Hogy
az emberek az akkori, iszonyú hidegháborús feszültségben, talán éppen attól alhattak kicsit nyugodtabban, mert tudták, a

Valerij Kubaszov

két nagy ha ta lom égi ha jói test vér ként
össze ka pasz kod va szá gul da nak kör bekörbe a fejük fölött, és addig tán itt lent
sem csinálnak rosszat… Hol találkoztak
elõször az amerikaiakkal? – kérdezzük
tõle. Párizsban, a repülõk világkiállításán.
Van-e egy pilótának határ a Föld és a világ ûr kö zött? Azt mond ja: nincs. Föl szálltak, elvégezték a feladatot, leszálltak.
El kell higgyük neki, hiszen ma, az orosz
ûr ha jó zá si hi va tal fõ ta nács adó ja ként;
ahogy tö ret len ét vággyal pusz tít ja a
saslikot, úgy néz ki, mint egykori filmek
tán traktorosból lett, kicsit már idõsödõ
An–2-pilótája a tajgából. S amikor egy
mobiltelefon valami cifra dallammal szólal meg az asz tal nál, fél han go san azt
dünnyögi maga elé: „balalajka”…
Hermaszewski (ak kor) õr nagy, az
egyik legjobb lengyel vadászezred parancsnoka nem értette, mit akarnak tõle
és vagy hatvan társától, amikor különféle
or vo si és pszi cho ló gi ai vizs gá la tok kal
kezdték nyúzni õket. Már csak tizenhatan

Miroslaw Hermaszewski

maradtak, amikor kiderült, mire válogatnak legénységet közülük. Azt mondja:
nem is reménykedett nagyon; hiszen õ
volt az egyik legidõsebb és legmagasabb.
Amikor már csak öten voltak, még akkor
sem hitte el, hogy bekerülhet a négy kiválasztott közé. Bekerült. S végül Varsóban, amikor Vojtiech Jaruzelski tábornok
(csak politikát ne…), akkori honvédelmi
miniszter közölte a két nevet, és a másodikat úgy kezdte: Miroszlav…, görcs állt
a lá bá ba. A mos ta ni al ka lom olyan,
mondja, mint az akkori repülések folytatá sa. Még fiatalon Magyarországon is
járt; mint mondja, két nap alatt megtanulta a fontosabb szavakat: kadarka,
szamorodni… Õ a mókamester: a kastélyban rögtön helyet talál két díszruhás
fiatal lány között a padon; a repülõtéren
elköti az egyik pilóta robogóját, körbekörbe kergeti vele a többieket.

Magyari Béla és felesége

Magyari Béla nyugalmazott ezredes az
egyetlen, aki a jelenlévõk közül nem járta
meg a világûrt. Csak legyint, amikor mi is
az obligát kérdéssel kezdjük. Azt senki
nem írja meg, feleli, hogy én már a kezdet
kezdetén tudtam: tartalék leszek; személyesen Leonov mondta meg, Csillagváros
akkori helyettes parancsnoka. (Ez meg
minket lep meg, hiszen még az akkori
MTI-jelentések szerint is az utolsó pillanatban döntöttek csak arról, ki utazik.
Hogy mi itthon az egészet csak akkor tudtuk meg, amikor már régen elkezdõdött,
arról már ne is beszéljünk…, de hát most
nem politizálunk.) Nem esett jól – folytatja
Magyari Béla – de elfogadtam. Két-három
nap múlva leültünk Bercivel; megbeszéltük, hogy ez a mi kapcsolatunkon nem fog
változtatni. Közben háromszor megvertem
sakkban. Aztán folytatódott a felkészülés.
És – noha hagyomány volt, hogy míg a fõ
„ekvipázs” mindenre kiválót kap, addig a
tartaléknak egy-egy négyes is becsúszik
(hiszen a kiválogatóknak is igazolniuk kellett magukat…) – nálunk mindkét legénység minden minõsítése kiváló volt. Komolyan vettem, akkor is, ha tartalék voltam;
hiszen tényleg, az utolsó pillanatban is történhetett volna valami, akár csak egy megfázás – és akkor én repültem volna. Mások
is így dolgozták fel? – kérdezzük. Hát,
nem mindenki. Még olyan is akadt, hogy
feljelentették egymást… Meddig remélhette, hogy egyszer még repülni fog? Azt
mondja: a nyolcvanas évek második feléig. Akkor a szovjet Vénusz- és Halleyprogramokban rengeteg magyar technikát
használtak; s a magyarok megpróbálták elérni, hogy cserébe kapjanak egy utat. S
rögtön ezután jöttek az új idõk: lehetett
volna akárkinek repülni, tízmillió dolláFolytatás a 4. oldalon
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A kastélyban
Folytatás a 3. oldalról

rért… Ez azóta itthon is így van, tesszük
hozzá. Ma már nem politikai, hanem pénzkérdés, repülhet-e valaki. Magyari ezredes
azonban már nem repülhet. Egy szívizomgyulladás miatt.
Elfogy a saslik; az autók elindulnak a
kastély felé. A jubiláló ûrpáros a kapu
elõtt találkozik. Úgy ölelkeznek össze,
mintha nem két hónapja látták volna egymást utoljára. Csoportkép; üdvözlések –
egymás közt még ma is leginkább oroszul beszél mindenki. A kiállításokat is
orosz nyelvû idegenvezetéssel nézik végig. Nem sokan ismerik föl õket.
A csoport után ballagva furcsa érzés keríti hatalmába az embert. Húsz évvel ezelõtt, amikor a mai jubilánsok a csillagok
Balról Tohiro Akiyama

útján jártak egy szovjet ûrhajóval, ezeket
a folyosókat a megszálló szovjet hadsereg
csizmái taposták. Gondolhatták-e akkor,
hogy alig több, mint egy évtized múlva a
„kevésbé szerencsés” arról fog tárgyalni,
hogy ezek a csizmák mikor masíroznak el
végre innen? S hogy ma ugyanõk a kastély eredeti tulajdonosainak emlékei között fognak jubilálni? S hogy õk mindnyájan pár dologról még ma is többet hallgatnak, mint beszélnek? „Csak politikáról
ne?” Hogyan lehetne ezt elkerülni?
Akiyama ûrhajós is érzi ezt. Õ egyébként újságíró. Tíz éve élõben közvetítette
a Szo juz TM-11 és a Mir ûr ál lo más
összekapcsolódását; ez többe került, mint
amennyit a kastély felújítására eddig fordítottak. Kollégám kérdésére: hogy tetszett? – a keleti ember mosolyával felel:
Oh, very beautiful! Aztán tûnõdve teszi
hozzá: – De én megnéztem azt a szárnyat
is, amelyik még nincs felújítva. Nekem
az mondott többet az önök múltjáról.
Farkas Bertalan nyugalmazott altábornagy, volt légügyi attasé ma üzletember;
emellett tagja a Nemzetközi Ûrhajós Szövet ség in té zõ bi zott sá gá nak; a Gagarin
Alapítványnak és más szervezeteknek.
De szí ve seb ben be szél az ak ko ri idõk
szakmai eredményeirõl. Megkérdeztük,
miért járt a két nagyhatalom a hetvenes
évektõl különbözõ utakon az ûrkutatás
technikáját illetõen. Szerinte ez logikus:
míg a Szovjetunió és késõbb Oroszország
a kezdetektõl ûrállomásokban gondolkodott, amihez az ûrhajók taxiként szállítják
az egymást váltó személyzeteket; addig
az amerikaiak mindig a többször felhasználható ûreszközöket részesítették elõny-

ben. (Nem jutott eszünkbe visszakérdezni, hogy akkor hová tegyük a Buran-programot, az oroszok félbemaradt ûrsiklókísérleteit.) A két technika azonban mindig is átjárható volt; az ûrsiklók is képesek
dokkolni a Miren, ha kell; s ma már nemzetközi ûrállomás épül, ami pár éven belül teljesen mûködõképes lesz. Mi legyen
a Mirrel? Nehéz kérdés, feleli. Két szakmai vé le mény csa tá zik egy más sal. Az
egyik szerint az ûrállomás már eddig háromszor annyit szolgált, mint amire tervezték. Fenntartása nemcsak hogy iszonyúan költséges, de veszélyes is, ezért
legjobb lenne engedni, hogy belehulljon
az In di ai-óce án ba. A má sik vé le mény
szerint viszont fönt kell tartani, ameddig
csak lehet, hiszen ennél jobb kiképzõterepe nem is lehetne a majdani állomásokat
az ûrben összeszerelõknek. Más kérdés,
el lehet-e dönteni, mikor jön el az a pillanat, ami után már nem szabad embert engedni a Mirre… Õ személy szerint azt
mondja: nem kell valamit csak azért eldobni, mert van újabb. Legyen szó akár
egy porszívóról: amíg szívja a port, addig
ne azt nézzem, hogy le van pattogva róla
a festék – hiszen én toltam neki a falnak,
attól pattogott le…

Farkas Bertalan

Szép szavak ezek a technikáról, és a
hûségrõl.
Lassan estébe hajlik a délután. A tervezett Dunakanyar-repülés végül is elmarad; miként nemrégen elmúlt a kor,
amelyiknek ezek az emberek voltak a hõsei. Azt azonban ne feledjük, hogy e kozmonauták emberi teljesítménye legalább
akkora, mint szerencsésebb tájon született társaiké, akiket asztronautáknak neveznek. Jó lenne ezért, ha mindazt, ami
arra érdemes, megõrizné róluk emlékezetében az utókor.
Magyar Bertalan
Fotók: szerzõ
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MEGKÉRDEZTÜK

Reggel az úszókat várják

Milyen lesz az idei
strandszezon?

Megnyílt az egyetemi strand
naperõmû viszont a szomszédos óvoda melegvízellátásához
járul hozzá, amikor nem üzemel a strand.
– Hogyan tudják ilyen tisztán tartani a vizet?
– Fo lya ma to san szûr jük az
úszómedence és a gyermekmedence vizét; állandóan üzemel a
szûrõ-forgató berendezés. Mint
már említettem, a víz egy részét
naponta cseréljük. Naponta ellenõrizzük a vízminõséget is,
amit az ÁNTSZ felügyel.
– Med dig tart az idei sze zon?
– A tervek szerint augusztus
31-ig tar tunk nyit va – de ha
lesz rá igény, akkor tovább is.
Hétköznap 9-tõl 19 óráig várjuk a fürdõzõket, szombaton és
vasárnap 9-tõl 18 óráig. Hétköznap reggel 6 és 8 óra között
az úszók számára tartunk nyitva. A nyit va tar tá si idõ ben a
vendégek rendelkezésére áll a
Pénteken megnyitotta kapuit az egyetemi strand. A korán jött nyáridõben
sokan kerestek felüdülést a medencékben, melyek oldalában most napkollektorok sorakoznak. A strandon
felállított naperõmûrõl és az idei szezonról Bara Lászlót, az üzemeltetõ
VÜSZI Kht. munkatársát, a strand vezetõjét kérdeztük.

– A napkollektorokat a város egy pályázat útján szerezte; az erõmû kutatási-fejlesztési célokat is szolgál. Teljes üzemben 30 KW a rendszer teljesítménye, ami
elegendõ arra, hogy pótolja a napi vízcsere hõveszteségét. Az úszómedence vizét
ugyanis folyamatosan 25 C°-on tartjuk.
– Mi történik, ha borult idõ van, illetve
a teljes vízmennyiséget kell cserélni?
– Olyan kor igény be vesszük a Pre montrei Gimnázium gázkazánját is. A

büfé is.
– Mennyibe kerül a jegy?
– Hétköznap 250 forint a felnõtt belépõ és 120 forint a gyerekjegy. Szomba ton és va sár nap ez 360, il let ve 180
forint. Az úszójegyért 120 forintot kell
fi zet ni. Össze ha son lí tás kép pen el tu dom mondani, hogy Csillaghegyen 380
fo rint ba ke rül a leg ol csóbb jegy, más
budapesti strandokon 500 és 1200 forint kö zött ala kul nak a jegy árak. A
hatvani strandon 400 forint a belépõ.
– Itt hányan férnek el?
– Egyszerre háromszáz fõt tudunk fogadni. Ezúton is kérem a strandolókat,
hogy jármûveiket ne a tilosban hagyják,
ha nem a pre mont rei gim ná zi um és az
ABC-áru há z kö zöt ti par ko lót vegyék
igénybe.
R. G.
Fotó: a szerzõ

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Május 29–június 4.: Besnyõi Gyógyszertár
Szabadság útja 167 Tel.: 419-749

Június 3-4: Dr. Mohai Imre
V. egyház, Bánóczi u. 2. Tel.: (30) 953-1242

Bara László

Bí zunk ben ne, hogy
jobb lesz, mint tavaly.
Tavaly nagyon rossz
volt, az idõ miatt is.
Ke ve sen vol tak a
strandon, de reméljük,
idén többen lesznek.
Szepesi Gábor

Szerintem jobb eredményt várhatunk,mint
a tavalyi volt. Most már
megismer ték a strandot, bár a hét vé gén
még csak a régi vendégeket lehetett látni.
Sima Gergely

Nem tudom, kívánom,
hogy az idén so kan
jöjjenek el fürödni. Én
ugyanis nem vagyok
gödöllõi, és saj nos
csak most hallottam a
strandról.
Kép és szöveg:

Hacker

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
Június 5.: Zrínyi u. 3-5. (1 db); Zrínyi u.
22. elé és a végére (2 db); Báthory u. 22.
elé és a végére (2 db); Grassalkovich u.–
Báthory u. sarok (1 db); Grassalkovich
u.– Bercsényi u. sarok (1 db); Bercsényi
u. közepe (1 db); Bercsényi u., Szív u.Arany J u. közé (1 db)
Jú ni us 7.: Test vér vá ros ok út ja,
Grassalkovich u. – Nagy vá rad u. kö zé
(1 db); Test vér vá ros ok út ja Nagy vá rad
u. – Kodály u. közé (1 db); Testvér vá ros ok út ja Ko dály Z u.– Sza bad ság u.
közé (1 db); József A. u. (Szabadság u.
– Grassalkovich u. közé) 1 db; József A.
ut cá ba (Grassalkovich – Nagy vá rad u.
kö zé) 1 db; Jó zsef A. ut cá ba (1 db);
Kiss J. utcába Kodály Z. sarok (1 db);
Kiss J. utcába (Brassó u. sarok) 1 db;
Kiss J. ut cá ba (Nagy vá rad u. sa rok) 1
db g
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Önkormányzatok a bûnmegelõzésért

HÍREK

Lehetõségek és teendõk

Gémesi György fogadónapja

Budapesten május 24. és 26. között
az Egyetemi Kongresszusi Központban rendezték meg a 9. Nemzetközi
biztonsági, bûnüldözési, informatikai és katasztrófavédelmi szakkiállítást és az ehhez kapcsolódó konferenciákat. Kommunikáció a biztonságos világért – a rendezvények e
jel mon da tá nak meg fe le lõ en az
egyik konferencia résztvevõi a helyi
és kormányzati kezdeményezéseket
és a technikai megoldásokat vették
számba a bûnmegelõzésben.

Az Országos Bûnmegelõzési Tanács és
az If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um ál tal
szer ve zett kon fe ren cia egyik fel kért
elõadója Gémesi György polgármester,
a Ma gyar Ön kor mány zat ok Szö vet sé gének elnöke volt. Gémesi György az
ön kor mány zat ok le he tõ sé ge i rõl és te endõirõl beszélt.
Elõadásában kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan átcsoportosították a feladatokat, így többek között ma már a polgármesteri hivatalok
látják el a gyámhatósági teendõket, de
itt mûködnek az okmányirodák is. Az
összegzõdõ, nagy mennyi sé gû in for má ció se gít he ti a bûn meg elõ zés haté konyabbá válását.
A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a lakosságot nagy mértékben
foglalkoztatja a közbiztonság kérdése;
ez zel a fel adat tal fo lya ma to san, ki emelten kell foglalkozni. A megelõzés
az állam, az önkormányzat és a társada lom fel ada ta és fe le lõs sé ge, tehát
abban az egyénnek is szerepe van.
Az egykori tanácsok helyett tíz éve
önkormányzatok irányítják a települések életét – a szemlélet azonban csak
las san vál to zott. A te le pü lé sek la kó i nak tulajdonosi szemlélettel kell viszonyulniuk helyi közösségük értékeihez.
Amíg ez a tu laj do no si szem lé let nem
hatja át a mindennapokat, addig nehéz
elõrelépni a bûnmegelõzésben. A válto zás azon ban fo lya mat ban van; ma
már számos város és község mutatja a
jó példát.
Össze gez ve az ön kor mány zat ok le hetõségeit, Gémesi György elsõként a
pol gár mes te ri hi va ta lok moz gás te ré re
hívta fel a figyelmet, hiszen nem mind-

egy, milyen formában fogadják el egy
te le pü lé sen a ren de zé si ter vet. Az ut cák vo nal ve ze tés ének, a köz vi lá gí tás
ki ala kí tá sá nak je len tõs sze re pe van a
köz biz ton ság ala ku lá sá ban, csak úgy,
mint a vendéglátó-ipari egységek elhelyez ke dé sé nek. A vá ros ok ban a góc pontok felszámolásának eszköze lehet
a tömbrehabilitáció is, ami a korsze rûtlenné vált városrészek felújítása
révén hozzájárul ahhoz, hogy az ott
lakók komfortja és biztonsága javuljon.
A bûn meg elõ zés ben se gít sé get je lentenek a települések kötelezõ és vállalt fel ada tai is. Az ok ta tás ban in for má ci ók hal mo zód nak fel a ta nu lók
családi hátterérõl: a tanulást, az iskolai
elõmenetelt bizonytalanná tevõ tényezõk to váb bi prob lé má kat is je lez het nek. A szociális ellátás rendszerébõl is
érkezhetnek jelzések a veszélyeztetett
családokról. A megelõzés részét jelenti
a segélyezési rendszer is; a lehetséges
el kö ve tõk egy ré sze nem koc káz tat ja
ezen ellátás feladását. Kiemelt szerepe
van a munkahelyteremtésnek és a már
em lí tett tu laj do no si szem lé let ki ala kításának a településeken. Ez elsõsorban
odafigyelés kérdése, az önkormányzatok sokat tehetnek ezért.
Számos település kedvezõ tapasztala ta sze rint az in téz mé nyek vé del me
nagy mér ték ben fo koz ha tó a kor sze rû
biz ton sá gi rend sze rek ki épí té sé vel.
Ugyan csak ki emelt je len tõ sé gû, hogy
a köz te rü let-fel ügye let, a me zõ õri
szolgálat és a polgárõrség milyen kapcso la tot ala kít ki a la kos ság gal. A
szom szé dok egy mást se gí tõ rend sze re
a bûnmegelõzés döntõ jelentõségû eszköze lehet.
Vé gül az ön kor mány zat ok te en dõ i rõl szól va Gémesi György a köz biz tonsági koncepció kimunkálására hívta
fel a figyelmet. A feladatok összehangolása érdekében az önkormányzatoknál tanácsnoki funkció is betölthetõ. A
kül sõ és bel sõ for rá sok köz biz ton sá gi
alapítványban egyesíthetõk. Az önkormányzatoknak kiemelten kell kezelniük a mun ka nél kü li sé get. Mind ezek
együt tes fi gye lem be vé te lé vel el ér he tõ, hogy az emberek valóban az otthonuknak érezzék lakóhelyüket.
R. G.

parlamenti elfoglaltsága miatt, június 7-e
helyett június 21-én, szerdán lesz, a
szokott hivatali idõben. g

Egyetemi Nyugdíjas Club
A a múlt heti számunkban sajnos elírtuk: az
Egyetemi Nyugdíjas Klub júniusi ülését 2-án,
pénteken nem 18, hanem 14 órakor tartja a
Föld szin ti Rek to ri ta nács te rem ben. A
sajtóhibáért elnézést kérünk. g

Trianon emlékezete
Június 4-én, vasárnap délután fél hatkor,
a máriabesnyõi kegy temp lom mö göt ti
emlékkeresztnél koszorúzást tar tanak Trianon emlékére. A gyászos békeszer zõdésrõl a negyed hétkor kezdõdõ szentmisén is megemlékezünk. Mindenkit szeretettel várnak a szer vezõk! g

Keressük Koncz Brigittát
Keressük volt osztálytársunkat, akit 2000.
június 3-án tar tandó 50. érettségi találkozónkra szeretnénk meghívni. Neve: Koncz
Brigitta (bátyja: Imre). Született: 1932-ben,
Máriabesnyõn lakott. 1950-ben érettségizett
Budapesten, a II. Jurányi utcai közgazdasági
gimnáziumban. Köszönettel, volt osztálytársa: Vincze Sarolta. Tel.: (23) 450-765 g

Osztálytalálkozó
Kedves volt Osztálytársnõ! 50 éves iskolai
találkozóra hívunk meg Téged! 1950-ben
végeztük el Gödöllõn az általános iskolát.
Úgy gondoljuk, jó lenne ismét együtt lenni,
elbeszélgetni az elmúlt 50 évrõl! Találkozzunk 2000. június 22-én csütör tökön 14
órakor Gödöllõn, az Erkel Ferenc Általános
Iskolában (Gödöllõ, Szabadság tér 12.). Este 20 óráig lesz nyitva az iskola, addig lehetünk ott. Férjet, kísérõt szívesen látunk.
Hogy az asztalon is legyen valami, légy szíves hozni egy kis enni- és innivalót (sütemény, szendvics stb.). Szeretnénk fényképet készíteni, ami fejenként 200 Ft-ba kerül
postabélyeggel együtt (az elkészült fényképet lakcímre megküldjük). Kérünk, telefonon
vagy levélben jelezzed, hogy számíthatunk-e
részvételedre. Ha mégsem tudnál eljönni, írjál pár sort; amit felolvasunk az osztálynak.
Ismételten hívunk és várunk szeretettel!
Boncz Ági, Epres Már ti, Fazekas Anikó, Pápai Éva, Sár réti Gizi. Levélcím: Szántai
Józsefné (Sárréti Gizi) 2100 Gödöllõ, Palota-kert 6/A. V/4. Telefon: Szántai Józsefné
28/417-830. g
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KITEKINTÕ

Kivonulás Libanonból
Az elmúlt hét legfontosabb eseménye az izraeli csapatok kivonulása volt a több mint két
évtizede megszállt dél-libanoni területekrõl. A
48 óra alatt lezajlott csapatkivonást mindkét
fél meglehetõsen ellentmondásosan ér telmezi: Izraelben egyesek rosszul elõkészített, menekülésszerû akcióról beszélnek, míg mások
szerint nem tör tént más, mint amit Ehud
Barak izraeli miniszterelnök választási programjában megígért. A Hezbollah terrorszervezet és az iszlám világ viszont a saját gyõzelmükként ünneplik a visszavonulást. Az események legnagyobb vesztesei egyér telmûen
az izraeli csapatokkal együttmûködõ dél-libanoni keresztény milicisták (Dél-libanoni Hadsereg), amely a kivonulás következtében gyakorlatilag megsemmisült.
Az egész tör ténet 1975-ben kezdõdött, mikor az etnikailag és vallásilag is rendkívül színes és megosztott Libanonban polgárháború
robbant ki a két legnagyobb közösség, a muzulmánok és a keresztények között. 1976-ban
Tel-Aviv támogatásával megalakult a keresztény Dél-libanoni Hadsereg, mely az ország
déli területeinek egy részét ellenõrzése alá vonta. 1978-ban azonban 38 izraeli halálával járó
merényletet követtek el palesztin szélsõségesek, és ezt megbosszulandó izraeli csapatok
tör tek be Libanonba. Az ENSZ hiába szólította
fel a zsidó államot csapatai visszavonására,
hiába érkeztek békefenntar tók a térségbe, az
összecsapások folytatódtak. 1982-ben, válaszként észak-izraeli területeket ért palesztin
rakétatámadásokra, 60 ezer izraeli katona nyomult be Libanonba azzal a céllal, hogy teljesen
felszámolják a Jasszer Arafat vezette PFSZ
mozgalmat. 1985-ben az izraeli csapatokat kivonták Libanon nagy részérõl, kivéve a déli területeket, ahol egy ún. biztonsági zónát hoztak
létre. 1990-ben véget ért a polgárháború Libanonban, de az iránbarát síita Hezbollah mozgalom, melynek szintén célja a zsidó állam elpusztítása, folytatta a harcot. Az elmúlt években is több tucat izraeli katona esett áldozatul
a szer vezet merényleteinek, rajtaütéseinek.
Nem véletlen tehát, hogy Barak egyik kulcs választási ígérete az volt, hogy minél rövidebb
idõn belül kivonják a megszállt dél-libanoni területekrõl csapataikat. Ezzel azonban nem oldódott meg a válság, mivel az izraeli csapatok
helyét nem a libanoni hadsereg vette át, hanem a Tel-Avivval továbbra is harcban álló
Hezbollah. Nem véletlen, hogy az észak-izraeli
lakosság már elõre retteg.
Fábus

Hõsök emlékünnepe

Május utolsó vasárnapján, a Hõsök emlékünnepén a gödöllõiek is megemlékeztek mindazokról, akik a küzdelmes évszázadok folyamán a magyar népért áldozták életüket. Képünkön: Nagy Károly református lelkész imát mond a két világháború áldozatainak emlékmûvénél.
Fotó: Radó Gábor

Gyermeknapon

Vasárnap a gyermeknapon változatos programok várták a legkisebbeket a mûvelõdési
központban.
Fotó: R. 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

Közlemény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Gödöllõi Városi Bíróságon
2000. július 17-tõl 2000. augusztus 18-ig
ítélkezési (törvénykezési) szünetet tartanak.
A fenti idõ alatt tárgyalásokat és hétfõnként panasznapot nem tartanak.
A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet tartanak, mely a hét minden napján
a 9 órától 11 óráig tartó félfogadást nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az irodákban,
illetõleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.
Gödöllõ, 2000. május 29. Homa Ibolya irodavezetõ, Lakosságszolgálati Iroda

Hirdetmény
A Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht. (2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.)
2000 június 19-tõl július 15-ig 1 hetes (5 nap) turnusokban
nyári diákmunkát szervez parkfenntartási munkára.
Alkalmazási feltételek:
14. életév betöltése; írásbeli szülõi beleegyezés; iskolalátogatási igazolás;
jelentkezéskor az adó-és TAJ-számot le kell adni!
A munkaidõ napi 6 óra (hétfõtõl péntekig naponta 7-tõl -13-ig).
Fizetés: 6200 Ft/hét. Jelentkezni lehet: Fibeczné Kondács Györgyi munkaügyi elõadónál (106. szoba).
Telefon: 410-988/142-es mellék; VÜSZI Kht
(2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.).
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Szentimrések a sógoroknál

Gyermeknap Laxenburgban
z osztrák Jungschar (katolikus ifjúA
sági szervezet) meghívására a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola tizenegy ta nu ló ja uta zott Laxenburgba a
szervezet gyermeknapi rendezvényére.
A Jungschar és a Szent Imre iskola kap-

cso la ta 1997. de cem ber 16-án kez dõ dött. Az osztrák és magyar gyermekek
nya ran ta együtt tá bo roz nak, elõ ször
Balatonlellén, 1999-ben pedig az ausztriai Hallstallban. A közös táborozások
al kal má val le he tõ sé gük nyí lik a gyer -

mekeknek a nyelvtanulásra. A társalgás
magyar, német és angol nyelv gyakorlásá ra ad le he tõ sé get az oszt rák és ma gyar gyermekeknek.
A küldöttség szombaton reggel 9 órakor in dult Laxenburgba. Pi he nõ ként
meg te kin tet ték a kismartoni (Eisen stadt) Es ter házy-kas tély kör nyé két, a
vá ros fõ te rét, és sé tát tet tek a kas tély
angolparkjában. Laxenburgban az erõs
szél meg ron gál ta a fõ té ren fel ál lí tott
légvárat, így helyreállításáig a csoport
sétát tett a város parkjában. Megtekintet ték a csó na ká zó ta vat, sé tát tet tek a
város egy nevezetességéhez, a vízivárhoz.
A gyermeknapi program akadályversennyel kezdõdött. Ötfõs alkalmi csapatokban szalmakazalba rejtett kincseket
ke res tek, úszó szem üveg ben és gu mi csizmában akadálypályán vizet hordtak,
alkalmi kuglipályán próbálhatták ki képes sé ge i ket, tár sas já té koz tak. Le he tõ ség volt a nyelvgyakorlásra, levelezési
kapcsolatok keresésére, a nyári táborok
megbeszélésére.
A lég vár ban egész nap sza ba don
játsz hat tak a gye re kek. A nap kö zös
énekléssel zárult. A Jungschar vezetõi
június 12–13-án látogatnak Magyarországra: Gödöllõ, Hollókõ és Bakonybél
(ez utóbbi augusztus 1–10 között ad otthont az idei közös tábor helyszínének)
nevezetességeivel ismerkedhetnek meg.
isn

Bajor vendégek a premontrei gimnáziumban

Tanulunk egymástól
premontreis di á kok ok tó be ri ba A
jorországi látogatásának viszonzásaként maroknyi, de lelkes kis csapat érkezett Gödöllõre a schäftlarni (München
melletti) bencés gimnáziumból tanáraik,
Pater Johannes Ott és Anton Gunnesch
kíséretében. Egy hétig vendégeskedtek a
XI.A osztály tanulóinál.
Az esemény jelentõségét az adja, hogy
az iskola mostani, 8 éves fennállása alatt
ez az elsõ alkalom, hogy partnerkapcsolat
keretében német nyelvterületrõl fogadhatunk vendégeket. Nem szabad elhallgatnunk, hogy mindez Küttel István, ma Németországban élõ gödöllõi öregdiák érdeme, aki szívügyének tekinti diákjaink németnyelv-tudásának fejlesztését, s akinek
közbenjárására ez a kapcsolat létrejöhe-

tett és ígéretes jövõ elõtt áll. Szerencsés
véletlenként, éppen a schäftlarni csoport
ittléte alatt tartotta rendes évi nyelvi kurzusát iskolánkban, s így személyesen is
közremûködhetett a látogatás sikerében.
A bajorok két napig az iskola életével ismerkedtek, ennek keretében magyar nyelvbõl is kaptak egy kis ízelítõt. Délutánokét a
város nevezetességeit jártuk sorra velük. A
Polgármesteri Hivatalban Six Edit alpolgármester asszony fogadott bennünket, s kedves
figyelmességként a város címerével ellátott
pólót ajándékozott vendégeinknek. Egy napot a fõvárosban töltöttünk; itt kétségkívül a
parlamenti látogatás volt a legnagyobb élmény, Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ és Márvány Miklós úr jóvoltából. Ezúton is köszönet érte!

Hétvégén Esztergomba és a Dunakanyarba tettünk kirándulást, a vasárnapot
pedig a fogadó családokkal töltötték a
gye re kek. Utol só nap egy ko sár lab da meccs erejéig a vendégek csapata megmérkõzött az iskola diákjaiból verbuváló dott al kal mi együt tes sel. (Az ered ményt fedje a feledés jótékony homálya,
annyit azonban elárulhatunk, hogy van
még ho va fej lõd nünk.) Az es ti bú csú program szentmisével indult, amit Pater
Johannes Ott és Fényi Ottó nyugalmazott per jel atya kö zö sen ce leb rál tak.
Énekkel, színdarabbal és néptánc-tanulással zárult az egyhetes együttlét. Folytatás jövõre, a tervek szerint kibõvített
is ko lai prog ram mal: szá munk ra ez el sõdlegesen a még hatékonyabb nyelvgya kor lást je len ti, a ba jor fél pe dig a
ma gyar és a ke let-eu ró pai tör té ne lem,
mûvészet, folklór világába kaphat általunk mélyebb betekintést.
XI/A osztály
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Új atya Máriabesnyõn

A világban benne a gyógyszer

másnapi fõzéshez készítik elõ az
udvaron a bográcstartó vasrudakat, mi kor egy kis be mu tat ko zó
beszélgetésre kérem azt az atyát, akit a
közelmúltban helyeztek a máriabesnyõi
ka pu ci nus kegy temp lom szol gá la tá ba.
Béla Csaba László most rendezkedik be
a Hétház utca végén levõ nyolcadik házban (már jártam itt, akkor cserkésztábor
mûködött benne), akik segítik, korábbi
állomáshelyérõl kísérték el.
– A Tiszazugban voltam plébános –
kezdi a bemutatkozást – , négy község
tar to zott hoz zám: Csépa, Tiszaug, Ti szasas, Szelevény. Ez a vége a váci egyház me gyé nek; ta nya vi lág, szét szór tan
élõ, elszegényedett emberekkel. Az õslakosok elöregedtek, a templomokat a

A

hí vek már sem mi kép pen sem töl tik
meg. A haj da ni csépai apá ca zár dá nak
mára csak az emléke maradt. Nem volt
könnyû összefogni az embereket, senki
senkivel nem akar közösködni, de azért
akadt pár fiatal, akire lehetett számítani.
Bog rá csoz tunk, so kat ki rán dul tunk.
Megvan az Alföldnek is a maga varázsa…
– A kutyáival találkoztam, ahogy megérkeztem. Mondják, lovai is vannak.
– Igen, meg két macska, baromfiak.
Nekem a kakaskukorékolás az ébresztõóra. Három lóval jöttem ide május 1-én,
s itt szü le tett meg a ne gye dik. Öt éve
vannak saját lovaim, a ló legalább tíz évvel megfiatalítja az embert. A körülöttem levõ gyerekeket igyekszem megtanítani az állatokkal bánni. Ezen keresztül juthatnak el odáig, hogy az emberekkel is boldoguljanak. A fizikai munka, a
lo vag lás cso dá kat mû vel. A vi lág ban
benne van minden gyógyszer, csak meg
kell keresni.
– Honnét származik, s hogyan történt
a papi hívatása?
– Mohorán, egy Nógrád megyei faluban nõttem fel, félig paraszt-, félig vasutascsaládban. Az esz tergo mi fe ren ces
gimnáziumba jártam; a gimnáziumi évek
alatt nem szerepeltem mint kispapjelölt.
Érettségi után rádió–tévé mûszerésznek
tanultam egy évig. Na, az tény, hogy már
gyerekkoromban a templomban mindig
ott voltam, ministráltam. Végül is elvégez tem a te o ló gi át. Nem volt könnyû,
különösen, hogy akkoriban még állami
figyelés alatt álltak az egyházi pályára

Gyermekmise az Ora-kápolnában

„Engedjétek hozzám a kisdedeket!”
A máriabesnyõi Ora-kápolnában a fenyvesi nagycsaládos szülõk kérésére a gyermekek részére szentmisét tartott vasárnap
Sze ráf atya. Cso dá la tos lát vány volt,
ahogy a minden irányból érkezõ apróságok zsúfolásig megtöltötték a kis templomot. Az oltáron két gyermekrajz: Szûz
Mária képe, valamint a tv képernyõjén keresztül áldást osztó szentatya, jelképezve a
tömegkommunikációs világnapot. Gyer-

mekénekek csendülnek fel. A szentbeszéd
sem a szokásos, az atya a kis hívõkkel párbeszédet folytat. Kézfeltartással vallják,
hogy Jézus a barátjuk, akinek testét boldogan veszik magukhoz a múlt héten elõször
áldozók is. Itt a Fenyvesben jó élni, ahol
áldásnak fogadják el a szülõk a negyedik,
ötödik, sõt a hatodik gyermeket is.
Pesti Rudolfné

a körzet képviselõje

ké szü lõk. 1985-ben Mát ra ve re bély–Szentkúton, a kegyhelyen szenteltek fel, még Lékai bíborosnak tettem le a
papi esküt. Eddig három helyen voltam
plé bá nos. Ide, Máriabesnyõre azért is
helyeztek, mert most, a Szentévben több
zarándok jön, mint más idõszakban, kell
a segítség.
– Mik lesznek a feladatai?
– A kegytemplomban egyelõre a vasár nap reg ge li szent mi sé ket vég zem.
Felmerült az igény, hogy az Ora kápolná ban is legyenek va sár nap dé le lõtt
szentmisék; ha ez megvalósul, azokat is
én mutatom be. Bizonyára jut majd rám
a hétköznapi szentmisékbõl is. Közremûködöm a minden hónap 25-i engesztelõ napokon. A gyerekekkel, ministránsokkal, elsõáldozásra készülõkkel már
tettünk egy kirándulást. Holnap délelõtt
itt az udvarban bográcsozás lesz. Elõttünk a nyár, akiknek nincs programjuk,
jö het nek hoz zám, lo va gol hat nak. Már
volt benne részem, hogy a gyerekek nem
atyának, hanem apának szólítottak, mert
az igazi apjukat egész nap nem látják.
Sokat dolgoznak az emberek, nehéz az
éle tük, a meg él he tés ben is se gít het az
összefogás. Most például egy családnál
felszabadult egy babakocsi, megkeressük azokat, akik hasznát vehetik. Õsztõl
majd hit tant ta ní tok, ad dig rend be te szem ezt a házat.
Természetesen megnézzük a lovakat.
A kert felnyúlik az erdõig. Madárcsivitelés hallatszik. Az atya a hang felé néz:
– Kis fecskék…
N. A.
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KÖNYVTÁR
Devics Józsefné
Csecsemõk szakácskönyve

Az elsõ életévben a csecsemõ egészsége és
jó közérzete nagymér tékben a helyes táplálástól függ. A könyv elsõsorban erre tanítja
meg a szülõket: a teák, a gyümölcslevek és
pépek, a fõzelékek elkészítésére. Három fejezetének ételleírásai nyomán a 4–6 hónapos,
a 6–7 hónapos, majd a 8–9 hónapos kisbabák egészséges táplálása. könnyen elsajátítható. Külön fejezet ad diétás tanácsokat arra
az esetre, ha beteg lesz a baba, s itt foglalkozik a kötet szerzõje az allergiák diétás javallataival. A kisgyermekes szülõknek és kisbabákkal foglalkozó szakembereknek igen hasznos könyv. (2000., Hn., Devics J.)
Balogh Gyöngyi – Király Jenõ:
„Csak egy nap a világ…”

A magyar film mûfaj- és stílustör ténete,
1929–1936
Balogh Gyöngyi és Király Jenõ vaskos könyve valószínûleg a magyar filmtör ténetírás
egyik csúcsprodukciója. A mû mindenekelõtt
a magyar filmmûvészet, filmalkotás struktív
tendenciáit bontja ki, méghozzá a kezdetektõl, az elsõ némafilmektõl a hangosfilm megjelenéséig, a monográfia igazi tárgyáig. A lényeg a filmek mûfaji osztályozása és jellemzése, a stílusjegyek kibontása és felmutatása,
valamit a mûfajok modern ér telemben vett
tar talmi elemzését is nyújtja, méghozzá a filmek, sõt a különbözõ filmrészletek analíziséiig lehatolva. A szer zõk hatalmas anyaggal
dolgoznak, a magyar film tör ténetének minden mûvét behatóan ismerik és ismer tetik,
ám igen gazdagon utalnak a nemzetközi mezõny produkcióira is, a magyar irodalom és a
film kapcsolatrendszerét is dokumentálják,
szólnak – méghozzá igen alaposan – a filmek
társadalomtör téneti helyérõl és „beágyazottságáról” is. (Bp., 2000, Magyar Filmint.)

Márai Sándor: Összegyûjtött versek

Hamu alatt izzó parázs
„Este nyolckor születtem, fújt a szél. /
Kassát szerettem és a verseket...”
Ezen sorokat már egy viszonylag késõi
költeményében olvashatjuk Márai Sándornak. A most megje lent Össze gyûj tött
versekben a Tarló címû ciklust vezeti be,
azt, amely ben a Ha lot ti be széd és a
Mennybõl az angyal, e két nagy, érett,
mára klasszikus alkotás található.
Pályáját Márai, mint sok más, aki elsõsorban prózaíró lett, versekkel kezdte.
Most egybegyûjtve vehetjük kézbe azokat is, melyek eddig még soha nem szerepeltek kötetben, hanem legtöbbször a
Kassai Napló szerkesztõségét kereste fel
velük a húszéves körüli, ifjú tollforgató,
ott láttak aztán nyomdafestéket.

A kötetbõl a magyar népmesék világa tárul
az olvasó elé; a vágyak birodalma, a korlátlan lehetõségek országa, ahová a mesemondó emberek és az õket hallgatók mindegyike
vágyódik, de ahová csak a mese hõse jut el.
Milyenek ezek a hõsök? Bátrak, nagylelkûek,
talpraesettek, ha próbatétel elõtt állnak. A
tündérmesékben fontos szerep jut a varázserejû lényeknek, állatoknak, tárgyaknak. A
Haraghy Jenõ festõmûvész rajzaival díszített,
húsz mesét tar talmazó kötet fiataloknak, de
a felnõtteknek is ajánlható (Miskolc, 1999,
Miskolci Bölcsész Egy.) g

- nád -

Ceruza-cirkusz aszfaltrajzoló délután
A Juhász Gyula Városi Könyvtár rendezésében az ünnepi könyvhét alkalmából
2000. június 2-án 15 órától aszfaltrajzoló délután lesz. Helyszín: Polgármesteri
Hivatal elõtti tér. Benevezhetsz: barátaiddal vagy egyedül. Rajzod témája: A
legkedvesebb meséim. A legsikeresebb rajzok készítõit jutalomban részesítjük.
Esõs idõ esetén a Mûvelõdési Központban találkozunk!

Június 1–7, 1800

Ilyen a boksz
Fsz.: Antonio Banderas, Woody Harrelson
Június 1–7, 2030

Velem vagy nélküled
3–4., 1530

Kedvet virágoztató magyar népmesék

Elsõ kötete az Emlékkönyv címet viselte, a má so dik pe dig ezt: Em be ri hang.
Mindkettõ itt áll a jelen könyvben. Verses
színjátékok is olvashatók – Sakk, Egy úr
Velencébõl – , s a Tolnay Klári iránt érzett
szerelem ihlette költemények, melyeket
mint „Ismeretlen kínai költõ” vetett papírra.
Vallomás. Talán ez minden verse. Egy
szemérmes ember magas hõfokú vallomása: hamu alatt izzó parázs. Szerelmének mindenekelõtt és mindenekfelett a
távolban maradt haza volt a tárgya. Ki is
fogalmazta meg nála jobban, pontosabban, fájóbban azt a szenvedõ-édes érzést:
magyarnak lenni?
Szü le té sé nek 100. év for du ló ján ma gun kat lep tük meg összes köl te mé nye
ajándékával.

Fsz.: Bruce Willis, Michelle Pfeiffer

Asterix és Obelix

MOZI
Francia filmvígjáték

MÛSOR
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MEGHÍVÓ

A Mûvésztelep centenáriuma elõtt

Átjáró

Gondolatok a múzeumban

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Nyári táborok országszer te. Fesztiválinformációk (Pepsi Sziget, Wanted, Berlin Love
Parade…). Nyárimunka-közvetítés
Az alábbi rendezvényekre jegyek már kaphatók: Pepsi Sziget (kedvezményes áron),
Mezõtúri Wanted Fesztivál, Átjáró Ifjúsági
In for má ci ós és Ta nács adó Iro da. Cím:
Gödöllõ, Mûvelõdési Központ. Tel.: 420977/109-es mellék. E-mail: atjaro(dpg.hu

„Hallgassuk együtt”
Két es tén ke resz tül is mer ked he tünk
Modeszt P. Muszorgszkij munkásságával a
Chopin Zeneiskolában. Június 2-án és 16án kerül sor dr. Farkas Ivánnak az orosz
zeneszer zõ munkásságával foglalkozó elõadására és közös zenehallgatásra, mindkétszer 18 órai kezdettel. Az elsõ alkalommal az est jó részét a Borisz Godunov, a
másodikkal a Hovanscsina részleteinek kiváló lemezfelvételei töltik ki.

Gödöllõi Mûvésztelep jövõ évi centenáA
riumának rendezvényeirõl tanácskoztak
május 29-én a múzeumban. Az 1901-ben
alakult, 1920-ig mûködött mûvésztelepre
városi és országos szinten is méltóképpen
készülnek megemlékezni. Mint a tanácskozást vezetõ Gaálné dr. Merva Mária, a múzeum igazgatója elmondta, két részre oszthatók a tervezett programok: múzeumiakra
és közmûvelõdésiekre. Fõ szervezõjük
Gellér Katalin mûvészettörténész. Több
helyszínen is lesz centenáriumi kiállítás, Budapesten az Iparmûvészeti Múzeumban,
Gödöllõn a Városi Múzeumban, a most felújítás alatt álló Nagy Sándor mûteremház-

ban, a kastélyban. Az utóbbi helyszínre kortárs képzõ- és iparmûvészeti kiállítást készítenek elõ. Olyan mûvek megalkotására hívták fel a mai mûvészeket, amikkel az elõdök
elõtt tisztelegnek. A Gödöllõi Szimfonikus
Zenekar hangversenyt mutat be az alkalomra, a könyvtár munkatársai a korabeli sajtóban kutatják a mûvésztelep nyomát. Az építészeket arra kérik, ismertessék Gödöllõ szecessziós építészeti értékeit. Figyelemre méltó javaslatok hangzottak el, hogyan lehetne
minél jobban érzékeltetni a század eleji mûvésztelep sokszínûségét. A Nemzeti Bank
emlékpénzt ad ki ebbõl az alkalomból.
(n. a.)

Maczkó Mária estje a kastélytemplomban

„Hogy átmelegedjék szívünk…”

Kastély
Június 3. (díszudvar), 19 óra: Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar Strauss Gálaestje. Vezényel: Héja Domonkos. A belépõjegy ára: 1500 Ft.

Mûvelõdési központ
2000 június 16-án pénteken, 19 órai kezdettel a Bohém Ragtime Jazzband (Kecske mét) 15 éves szü le tés na pi kon cer t je
lesz a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. Vendég: Badacsonyi Róbert, Európabajnok sztepptáncos. Jegyek elõvételben
is kaphatók a helyszínen (Gödöllõ, Szabadság út 6., tel.: 420-977).

a sár nap es te a kas tély temp lom ban
V
Maczkó Mária népdalénekes volt az
egyházközség vendége, aki A magyarokhoz címû, készülõ könyvhöz írt gondolatait osztotta meg az egybegyûltekkel. A gondolatokhoz kötve évszázados népénekeket
adott elõ, amikben a messzi múltban elõttünk járók fájdalma, öröme és reménysége
szólalt meg. A templomot zsúfolásig megtöltõ hallgatóság lélegzet-visszafojtva fogadta a mának és jövõnek szóló üzenetet.
Az est kötetlen beszélgetéssel és közös
énekléssel ért véget a hittanteremben.
Fotó: a szerzõ

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail.digitel2002.hu). Május 5., péntek: Ti los Rá dió Club. DJ. Naga és
DJ.Gondnok. Május 6., szombat: Fellép a
Publo Hunny, az Ulka és a Brains. Május
13-án szombaton Junkies- és Auróra-koncer t, má jus 14-én pe dig a Bloodpact
(USA), Ruination (USA) és a Fallen Into
Ashes játszik. Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két óráig tart nyitva.

A Könyv Ünnepe Gödöllõn
A Juhász Gyula Városi Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves barátait 2000. június 2–5. között az ünnepi könyvhét alkalFolytatás a 15. oldalron

Maczkó Mária szavain mindannyian
elgondolkodhatunk:
„A hajszálgyökerek tápláló erejével kapaszkodom szülõföldembe, ebbe a kis országba, amelynek kincseit õrizhetem és továbbadhatom. Erõs, megtartó ez a táj, kötõanyaga: gazdagsága. Gazdagsága pedig: lakói hagyományos tehetsége, szorgalma, tartása, kultúrája. Lélegzõ, eleven ez a vidék.
Kötõdöm azokhoz, akik között felnõttem.
Tudom, hogy a népmûvészet addig él, amíg
lesznek, akik éltetik. Én ezért élek.”
Radó Gábor
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Gödöllõi Galéria

MEGHÍVÓ

Andrássy Kurta János kiállítása

Folytatás a 14. oldalról

mából megrendezésre kerülõ könyvünnepi
rendezvényeire. Június 2-án, pénteken 15
órától a Városháza elõtti téren (rossz idõ
esetén a Mûvelõdési Központban): Könyvna pi so ka da lom. Meg nyit ja: Gémesi
György és Czigány György. Könyvsátrak
az ünnepi könyvhét kiadványaival, a Mesefo lya mok Óce án ja cí mû pá lyá zat ered ményhirdetése, a Varázs Fuvolazenekar
tér zenéje, Aszfaltrajzverseny, Gödöllõi írók
dedikálása. Június 4-én, vasárnap 19 órakor a Vá rosi Könyv tár ol va só ter mé ben:
„Közönséges Életem” Heltai Jenõ vallomásaiból. Az író: Kulka János, szerkesztette:
Fráter Zoltán. Belépõjegyek: 400 és 200
Ft-os áron a Városi Könyvtárban kaphatók!
Június 5-én, hétfõn 18 órakor a Városi
Könyv tár ol va só ter mé ben: köz is mer t
gödöllõi személyiségek irodalmi barangolásai. A belépés díjtalan!

Fotó: Nádudvari Anna

Mese
Nemzeti Kulturális Alapprogram és
Gödöllõ Város Önkormányzata támogatásával május 27-én, 17 órakor nyitották meg Andrássy Kurta János szobrászmûvész kiállítását a Petõfi Sándor Mûvelõ dé si Köz pont au lá já ban. A ki ál lí tást
Kathy Imre építész váratlan megbetegedése miatt Kecskés József, a Mûvelõdési
Központ igazgatója nyitotta meg, kifejezve köszönetét a Sárospataki Képtárnak és
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á nak, hogy
Gödöllõn létrejöhetett egy olyan átfogó
jellegû kiállítás, mely lehetõséget adott
arra, hogy a 30-as, 40-es években keletkezett, és az 1999-ben, illetve idén ké-

A

szült munkák egyaránt bemutatásra kerülhettek.
Andrássy Kurta János 1911-ben szüle tett Kiskók köz ség ben. Ko rán ár va ság ra ju tott, majd 1915-ben egy
rákospalotai kõmûves családja fogadta
be. Már egészen fiatal korától a képzõmûvészet különbözõ ágazatai iránt érdek lõ dött, ezért cím fes tõ inas nak állt,
mivel úgy látta, hogy ez a szakma rokon
a festészettel. Már tanonciskolai tanárai
is felfigyeltek tehetségére. Éppen egyik
tanára biztatására jelentkezett a Képzõmû vé sze ti Fõ is ko la szob rász sza ká ra,
ahová 1931-ben fel is vették. Már fõiskolás korában is több kiállításon szerepelt. 1934-ben, ta lán egész to váb bi
mun kás sá gát meg ha tá ro zó, fel tû nést
keltõ mûve, a Magyar Pieta szerepelt a
Nemzeti Kiállításon.
Andrássy Kurta János azt akarta bizonyítani, hogy létezik népi szobrászat, és
az valamilyen mélyebb értelemben, szellemiségben – nem közvetlen formai átplán tá lás ban – meg ter mé ke nyít he ti az
ún. magas mûvészetet is. A mûvész grafikai és festészeti mûvei ugyancsak számottevõek. A közel kilencvenéves mester máig is töretlen erõvel alkot.
A kiállításmegnyitót Maczkó Má ria
népdalénekes éneke zárta.
Andrássy Kurta János mûvei megtekinthetõk a Gödöllõi Galériában június 30-ig,
hétfõ kivételével naponta 10–18 óráig.
Szauzer Ildikó

A Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyer mekrészlege „Mesefolyamok óceánja” címmel több hónapon (október tõl májusig)
tartó nagy meseírásra hívta a gyerekeket. A
beküldött pályamunkák ér tékelése pontozással történt (max. 10 pont). A legtöbb
pontot elérõ három versenyzõ jutalomban
részesül, az ünnepi könyvhét alkalmából
rendezett Könyvnapi sokadalmon. Eredményhirdetés idõpontja. 2000 június 2.,
péntek, 16 óra. Helye: a Városháza elõtti tér.
Minden résztvevõt szeretettel várunk.
Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros

Az Egyesített
Szociális Intézmény
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 56)
felvételt hirdet
az alábbi álláshelyekre:
Szakács (vagy gyakorlattal
rendelkezõ fõzõnõ)
Szociális gondozó és ápoló
Képesített könyvelõ
Részletes tájékoztató az intézmény
vezetõjénél kérhetõ
a 420 600 és a 420 040-es telefonszámokon.
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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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Szada, Kisfaludy út 40 sz. alatt lévõ 998 nm belterületi házas ingatlan eladó. Vezetékes víz, villany,
fúrt kút van, gáz a kapu elõtt, telefon beköthetõ. Iá.:
4,5 millió Ft. Érdeklõdni egésznap.
g Kon vek to ros, er ké lyes la kást ke re sek 4,2 mil lió
Ft-ig, azonnali készpénz fizetéssel. Lehet felújítandó
is. Tel.: 70/2151-666.
g Gödöllõ ker t vá ros ban 3 szo ba össz kom for tos
családi ház 240 nöl telken eladó. Tel.: 420-435 (19
óra után).
g El adó Gödöllõ kert vá ros ában 3 szo ba össz kom for tos, 120 nm-es családi ház. Tel.: (30) 9992-742.
g El adó Gödöllõn a Kör ut cá ban IV. eme le ti, 69 nmes, 1+2 félszobás, étkezõs lakás, júliusi kiköltözéssel. Gázkonvektor, vízóra, kábel TV, telefon, tároló
van. Tel.: 411-636.
g Gödöllõn az Amb rus köz ben I. eme le ti 57 nm-es
lakás eladó. Tel.: 418-694.
g El adó 59 nm-es, fsz-i fel újí tott la kás a Ka zin czy
körúton. Alkalmas rendelõ, iroda kialakítására is. Telefon, vízóra, kábeltévé van. Tel.: 411-084 (du 1721 óra között).
g El adó Gödöllõn, 150 nm-es tel ken egy fel újí tás ra
szo ru ló 90 nm-es csa lá di ház (köz mû ve sí tett, jó
kör nyezetben). Érd.: Fürdõ u. 4. (minden nap este).
g El adó a Já nos u. 9. sz. alatt egy má so dik eme le ti
2 szobás felújított lakás (déli fekvésû tégla épületben). Tel.: 417-238 (esti órákban).
g El adó a Pál Lász ló köz 6. sz. alatt egy har ma dik
eme le ti, más fél szo bás, nem le la kott la kás. Tel.:
417-238 (esti órákban).
g Gödöllõn a Szent Ist ván té ren 2 szo bás, par ket tás,
telefonos, jó állapotú lakás eladó. Tel.: (30) 9912068.
g El adó Gödöllõn a Szent J. ut cá ban IV. eme le ti, 2
szo bás, gáz fû té ses, tel je sen fel újí tott örök la kás,
azonnal beköltözhetõen eladó. Iá.: 7,5 millió Ft. Tel.:
(20) 9811-132.
g Gödöllõn, a Remsey kör úti la kó te le pen, te tõ té ri
1+3 fél szo bás la kás el adó. Ugya nitt kom bi gyer mekágy eladó. Tel.: 411-923.
g Gödöllõn 300 nöl épí té si te lek el adó a Röges ut cá ban. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6.
Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Kos suth L. ut cá ban 2 eme le ti 1+2 fél szo bás la kás eladó. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey
6. Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Szabadka ut cá ban 2 szo bás gáz kon vek to ros la kás
el adó. Ár: 6,2 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316; (30) 9144-174.
g Tár sas ház ban 1 szo bás la kás el adó. Ár: 5,2 mil lió
Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.:
415-316; (30) 9144-174.
g Gödöllõn 750 nöl tel ken új, lu xus csa lá di ház, 2
nappali+4 szobás, dupla garázs eladó. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316; (30)
9144-174.
g Gödöllõn 2 db. 300 nöl épí té si tel kek el adók.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.:
415-316; (30) 9144-174.
g Gödöllõn el adó 2 és fél szo bás, ma gas föld szin ti
la kás. Iá.: 7,8 mil lió Ft. Tel.: 430-697; (30) 2307816.
g Gödöllõ Röges u. 59 szám alat ti épí té si te lek
(1045 nm) eladó 6,3 millió Ft-ért. „Otthon” Ingatlaniroda. Tel.: 430-319; 413-258.
g Ke re pe sen a Sza bad ság út 7. Szá mú ut ca fron ti
házrész (üzletnek is alkalmas) eladó 4,5 millió Ftért. „Otthon” Ingatlaniroda. Tel.: 430-319; 413-258.
g El adó Pécelen egy 180 nm-es, két szin tes csa lá di
ház, melléképületekkel, garázzsal, 320 nöl területtel
20 millió Ft-ért (két család részére is) eladó. Csere
is érdekel. Tel.: (70) 2103-058.
g Gödöllõn a Szabadka ut cá ban, 2 szo bás, 51 nmes, gázkonvektoros, erkélyes, IV. emeleti lakás eladó. Tel.: 412-117.
g

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és 16 óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára 20 szóig
240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés
ára
szavanként 32 Ft + áfa
Állás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.: 415-660.
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 hir det fi a tal épí tész mér nök és épí tõ mér nök szá má ra
ter vezõ munkakörbe, és keres üzemmér nököt részletter vezõnek, számítógépes feldolgozói ismerettel,
ArchiCAD, Nemetschek programokhoz. Érdeklõdni:
413-550, 413-551, 415-347 (fax)
g Simógipsz Kft (Gödöllõ, Kõrösi Cs. u. 40.) fel vé telre keres ADR vizsgával rendelkezõ tehergépkocsi
sofõrt. Jelentkezni lehet Pajor Gyulánénál. Tel.: 420391.
g Ház ve ze tõ nõt ke re sünk. Tel.: (20) 320-9313.
g Újon nan nyí ló fod rász üz let be fod rászt és koz me ti kust keresek. Tel.: (30) 9056-240.
g „Az isaszegi ala pít vá nyi Szá mí tás tech ni kai és In for matikai Szakközépiskola a 2000/2001-es tanévre
pályázatot hirdet matematika-fizika, testnevelés, infor ma ti ka, ma gyar-tör té ne lem és ma gyar-bár mely
szakos tanári állásokra. Pályázat beérkezésének határ ide je: 2000. jú ni us 15. Az ál lás el fog la lá sá nak
ide je: 2000. au gusz tus 16. Bé re zés meg egye zés
szerint. Cím: 2117 Isaszeg, Madách u. 1/a.
g A Fá cán so ri la kó park 30 la ká sos tár sas há za kö zös képviselõt keres, kölcsönös elégedettség esetén
hosszú távra. Jelentkezni a (06) 209-53-53-29-es
telefonszámon lehet.
Ingatlan
g Gödöllõn, a Kas tély hoz kö zel, fris sen fel újí tott 80
nm-es, összkomfor tos, régi típusú családi ház, 70
nöl-es ud var ral el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20)
317-3249.
g Gödöllõn a kert vá ros ban csa lá di ház kü lön be já ra tú, emeleti lakása, 3 + félszoba, étkezõs eladó. Tel.:
(20) 9785-501.
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
udvar ral eladó. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 3173-249.
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 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.

Szadán 450 nöl telek belterületen eladó. Tel.: 422402.
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,
gázkonvektoros, telefonos, felújított paraszt ház. Iá.:
6,5 millió Ft. Tel.: 20/9886-335, 416-803.
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-ér t eladó. Tel.: 30/268-8834.
g Gödöllõn vagy kör nyé kén pa no rá más épí té si tel ket vennénk. 200-300 nöl körül. Tel.: 20/960-81-96.
g Gödöllõn el adó la kás. Ab lak, aj tó be rá csoz va, biz ton sá gi tár, víz óra, te le fon, an ten nás. Iá.: 6 mil lió
200 Ft. Tel.: 419-045 este 6 után.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén a Dózs György úti tár sas házban, 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 ó ig lakást készpénzfizetéssel. Tel.: 30/243-82-69.
g Gödöllõ Pa lo ta ker ten 2 szo ba + ét ke zõs, VII.
emeleti öröklakás eladó. Iá.: 6,9 m Ft. Tel.: 30/25794-85.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám alatt,
egy 65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Ára: 7 millió 500 ezer Ft.
Tel.: 412-565.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es és 25 nmes helyiségek és teherautóval jár ható nagy udvar kiadó. Tel.: 30/9717-337.
g
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g Gödöllõn 3 szo bás, 86 nm-es, föld szin ti, ká bel té vés, telefonos szövetkezeti lakás garázzsal, beépíthetõ tetõtér rel eladó. Tel.: 419-028; (30) 2867-152.
g Gödöllõ fõ út ján 87 nm-es la kó ház há rom ál lá sos
ga rázzsal, évek óta jól mû kö dõ sö rö zõ vel el adó.
Irányár: 22 millió Ft. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács
Ágnes ügyvéd. Tel.: 422-453.
g Blahán 5 szo bás ház, há rom ál lá sos ga rázzsal,
ipari árammal reális áron eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd. Tel.:
422-453.
g Szilasligeten 1984-ben épült 4 szo bás ház 240
nöl parkosított telken eladó. Irányár.: 16 millió Ft. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd. Tel.:
422-453.
g Kistarcsán két szin tes, alá pin cé zett összközmûves
ház, ud va rán egy szo bás összközmûves ház zal el adó. Irányár: 12,8 millió Ft. Atlasz Ingatlaniroda, Dr.
Kovács Ágnes ügyvéd. Tel.: 422-453.
g Mo gyo ród épü lõ la kó park já ban 498 nm-es sa rok telek, melyre üzlethelyiség is építhetõ, eladó. Irányár: 4 millió Ft. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn, a Remsey kör úton más fél szo bás la kás,
ga rázzsal ki adó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács
Ágnes ügyvéd. Tel.: 422-453.
g Kí ná la tunk ban min den ár ka te gó ri á ban ta lál el adó
gödöllõi és kör nyékbeli családi házakat, melyekrõl
pontos infor mációt adunk Gödöllõn a Remsey krt. 3.
fsz. 3. szám alatt. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács
Ágnes ügyvéd. Tel.: 422-453.
g Gödöllõ ker t vá ros ában sa rok tel ki 90 nm-es,
összközmûves 3 szo bás csa lá di ház, gon do zott
kerttel eladó. Iá.: 15,2 millió Ft. Tel.: (20) 9356-490.
g El adó Gödöllõn, két csa lád nak al kal mas, két szin tes, külön bejáratú családi ház. Iá.: 21,5 millió Ft.
Tel.: 410-066; 432-576.
g Gödöllõ Máriabesnyõn el adó 3 szo bás fel újí tott
parasztház+szoba-konyha, 360 nöl telekkel. Iá.: 6,5
millió Ft.
Szadán 1 éve épült, amerikai stílusú, 95 nm-es lakóház, pince garázzsal, 220 nöl telekkel eladó. Iá.: 1
millió Ft.
Gödöllõ Egyetem mögötti részen, 405 nöl-es, közmûvesített, 22 m széles építési telek egyben eladó.
Iá.: 10,5 millió Ft.
Gödöllõn Egyetem mögötti részen, 100 nm-es összkom for tos la kó ház, dup la ga rázzsal, 160 nm-es
komfor tos mûhellyel, 435 nöl telekkel eladó. Iá.: 22
millió Ft. Mér föld Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõ kert vá ros ában, kel le mes, pa no rá más ut cában eladó egy háromszobás, alápincézett alter natív fûtésû családi ház. Két kocsibeálló, szuterén, tetõtér beépítési lehetõség. Iá.: 16,5 millió Ft. Telket illetve kislakást beszámítunk. Tel.: 422-418.
g El adó Gödöllõn, a Sztelek Dé nes ut cá ban 2 éves,
156 nm-es, 2 garázsos családi ház. Tel.: 421-655
(egész nap).
g Szõ lõ ut cá ban I. eme le ti, 69 nm-es örök la kás el adó, dupla garázzsal. Tel.: 411-395.
g Gödöllõn a Valkói út mel lett be ke rí tett te lek gyü mölcs fák kal, kút tal, kis fa ház zal, áram fej lesz tõ vel,
WC-vel betegség miatt eladó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn az Ir t vány ban a Szent Ja ka bi ol da lon
1000 nm-es telek eladó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn 2 szo bás csa lá di ház el adó a bel vá ros ban. Tel.: (30) 257-6393.
g Gödöllõn 200 nöl tel ken le bon tás ra ítélt csa lá di
ház kellemes kör nyezetben eladó. Ár: 4,8 millió Ft.
L.I.I.-N9. Tel.: 430-548 (este); (30) 272-8158.
g Gödöllõn a cent rum ban, 80 nm-es, 3 és fél szo bás, elsõ emeleti lakás eladó. Fizetés készpénzben.
Ár: 12 mil lió Ft. L.I.I.-N10. Tel.: 430-548 (es te);
(30) 272-8158.
g Er dõt ke re sünk te rü le ti kor lát nél kül. L.I.I.-N11.
Tel.: 430-548 (este); (30) 272-8158.

2692 nm telken, 250 nm pincével, 288 nm hasznos alapterülettel, duplagarázsos, 98-ban elkészült
családi ház eladó. L.I.I.-N12. Tel.: 430-548 (este);
(30) 272-8158.
g Gödöllõn, a Pa lo ta kert sé tá nyon VII eme le ti, tel je sen felújított, egyedi fûtésû öröklakás sürgõsen eladó! Tel.: (20) 9477-380.
g Gödöllõn a Szent Já nos ut cá ban IV. eme le ti két szobás 50 nm-es lakás eladó. Iá.: 7 millió Ft, vagy
nagyobbra cserélném. Tel.: (20) 9864-613.
g 2 szo bás la kás el adó a Ka zin czy kör úton. Tel.:
412-250 (este).
g El adó Blaha für dõ nél 140 nm-es csa lá di ház, vagy
elcserélhetõ 2 db lakásra. Tel.: 408-009; (20) 3217634.
g

Albérlet
g Dó zsa Gy. u. 1 sz. alatt más fél szo bás, bú to ro zat lan lakás hosszútávra kiadó, 35 e Ft + rezsi. 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 Ke re sek Gödöllõn 2 szo bás la kást, 3 eme le tig
azonnali készpénz fizetéssel. Tel.: 06-57-402-466;
(30) 2065-211.
g Ga lé ria üz let ház eme le tén 20 nm-es he lyi ség ki adó. Tel.: (20) 9364-292.
g A Szõ lõ ut cá ban 1+2 fél szo bás, ét ke zõs, 69 nmes, vízórás, konvektoros, földszinti lakás, hosszabb
távra kiadó, irodának. Tel.: 430-036.
g Hosszú táv ra 2 ágyas szo bák - 10ezer Ft / hó /
szoba – kiadók. Jó közlekedés. Tel.: 408-009.
Szolgáltatás
g Lel ki és ma gán éle ti prob lé má i val sze re tet tel vá rom, jövõjét tarot-kártyából megjósolom. Tel.: 412147.
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 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 Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g Ta nya tej bolt, Vá rosi Pi ac Gödöllõ: friss te hén tej,
friss kenyér és péksütemények. Akciós tejter mékek
rendszeresen.
g Gipsz dí szí tõ ele mek gyár tá sa és sze re lé se Pl:
stukkó, rozetta, oszlop, boltív stb.) Tel.: (20) 3274652.
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,
mázolás, tapétázás és kõmûvesmunkák garanciával,
tavalyi áron. Tel.: 20/3387-365.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés, bõr hámlás, vastag, gombás és benõtt köröm
szakszerû kezelése, ápolása. Tel.: 411-759.
g Nya ra lá si le he tõ ség Tó al má son 4-6 sze mély ré szére, 2 szintes nyaralóban. Tel.: 412-345 (üzenetrögzítõre is).
g Bank hi te lek köz ve tí té se in gat lan fe de zet tel, vál lal kozók elõnyben! Tel.: (30) 9722-215.
g ISO 9001, EU konform mi nõ ség irá nyí tá si és kör nyezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése és
felkészítése. Tel.: (30) 9722-215.
g Szedd ma gad (meggyet). Hagy ma 60 Ft/kg,
krump li 40 Ft/kg el adó. A meggy sze dést kér jük
egyeztetni. Tel.: 430-413. Cím: Gödöllõ, Béri Balogh
Ádám u. 36.
Jármû, alkatrész
g Jó ál la po tú két üte mû Tra bant Com bi el adó. Ár:
130 e Ft. Tel.: 421-414.
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 Tra bant 601, 1989-es tel je sen fel újít va, más fél év
mûszakival eladó. Iá.: 190 ezer Ft. Tel.: 30/256-3544.
g Tra bant fel újí tott, szép ál la pot ban el adó. 1982-es
évjáratú, mûszaki 2001. február 18-ig. Iá.: 100 ezer
Ft. Tel.: (20) 327-1809.
g El adó Pe u ge ot Vogue 50 ccm-es mo ped, meg kí mélt állapotban, kevés km-rel. Iá.: 55 ezer Ft. Gyártási év: 1992. Tel.: 430-253.
g Babetta (Jawa) se géd mo tor bu kó si sak kal 40 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: 412-734.

Adás-vétel
g Egy szer hasz nált pad ló szõ nyeg 260 Ft/nm
Gödöllõn. Tel.: 418-926 (16 óra után).
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 Bon tott Tessauer üve ges ab lak, er kély aj tó tok nél kül, fekete-fehér TV, vitrines és akasztós szekrény
olcsón eladó. Tel.: 420-235.
g Gyö nyö rû for más, sû rû kb. 2,5 m ma gas da to lya pálma 50 000 Ft-ért eladó. Hétvégén Tel.: 417-706,
Pálné.
g El adó kihúzhatós ka na pé fo tel lel, puf fal, ping pong
asztal, ifjúsági ágy, konyhaszekrény, grillezõs gáztûzhely, mosógép, hûtõ, ker ti szárító, kempingszékek. Tel.: (30) 9406-009.
g El adó egy 11 éves Zuk le járt mû sza ki val, és 1 db.
fûrészgép. Tel.: 420-391, Pajor Gyuláné.
g Két ka na pé, ágy nak nyit ha tó két fo tel, asz tal, szõ nyeg 36 ezer Ft-ért, külön is eladó. Kettõs elõszobaszekrény, fogas, mosogatószekrény 13 ezer Ft-ér t
eladó. Tel.: 416-851.
g Mó zes ko sár, nem dönt he tõ gye rek ülés, négy ke re kû görkorcsolya olcsón eladó. Tel.: 430-678.
g El adó 1 db. hasz nált nõi ke rék pár. Ára: 5000 Ft.
Tel.: 413-834.
g Cse pel Apol ló ver seny bi cik li, 10 se bes sé ges, jó
állapotú, krómozott sár védõvel és abroncsokkal, elsõ-hát só lám pá val el adó 9 ezer Ft-ér t. Tel.: 422413; (20) 246-3047.
g El adó egy Evrika au to ma ta mo só gép, jó ál la pot ban és egy há rom aj tós szek rény. Tel.: 419-541,
Gödöllõ, Kiss J. u. 38.
g El adó egy Panasonic G 450 mo bil te le fon. Tel.:
(20) 9821-882.
Oktatás
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten, min den kor osz tály nak, egész nap. Egyé ni és
kiscsopor tos (max. 4 fõ). Nyári intenzív, nyelvvizsga
elõkészítõ. Fordítás. Tel.: 418-537, Kollarics.
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000. jú ni us 19tõl heti tur nusokban, fél napos, illetve napos szer vezésben. 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.

Mély fáj da lom mal tu dat juk
mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy Halász Géza
szerszámkészítõ mester életének 63. évében, 2000. május
27-én elhunyt. Szeretett halottunkat 2000. június 2-án, pénteken 13 órakor, a gödöllõi temetõben kísérjük el végsõ útjára.
A gyászoló család
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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
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Városi Parlagfû-ellenes Nap
Programja
Gödöllõ 2000. június 17.
A rendezvény célja, hogy minél többen
felfigyeljenek a már a lakosság 20%-át
érintõ betegségre, az allergiára, a kiváltó
okokra, a megelõzés és védekezés lehetõségeire, és megismerkedjenek a parlagfûvel, ami a legtöbb allergiás megbetegedést idézi elõ.

9 és 11 óra között az Alsó-parkban
és környékén parlagfû-gyûjtõ akció
(találkozás a Világfánál)

10 és 14 óra között a Moziban
gyermekrajz bemutató, fotóbemutató a
város szépen gondozott kertjeirõl, videofilm vetítés az allergiáról és parlagfûrõl

a Mozi elõtt és a Szabadság téren
a Zeneiskola tanulóinak figyelemfelhívó
„örömzenéje”, információs hely (inf.
anyagok, az érdeklõdõk szóbeli tájékoztatása szakemberek és allergiás betegek
bevonásával, a parlagfû helyszíni bemutatása), 11.30 és 12 óra között középtávú
futóverseny a gyerek együtt futhatnak
Gödöllõ legjobb futóival, például Pintér
Istvánnal vagy Szabó Istvánnal, aki maga
is allergiával küzdve érte el eredményeit
Délután a Mozi a Vizipók csodapók c. rajzfilm kerül vetítésre
A rendezvény programjai felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt szólnak.
Az aktívan résztvevõ gyerekekre jutalom vár.

CIB

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

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el
weboldalunkra!

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

30/2011-961-es
telefonon
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Streetball

Kosarasok inváziója a fõtéren
A 4. Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság harmadik fordulóját Gödöllõn
rendezték meg a hétvégén. Gémesi
György polgármester megnyitója után
tíz pályán, 65 csapat szállt harcba a Mozi
Glóbusz Kupában megszerezhetõ pontokért. A város fõterén kilenc kategóriában mérték össze tudásukat a négyfõs
csapatok. A huszonkét gödöllõi együttes
két elsõ, két második és három harmadik helyet szerzett.

A férfi egyes kategóriában kilenc csapat
küzdött a díjakért. A hõségben a monori
Sírásók bizonyultak a legjobbnak, megelõzve a Széchenyi (Dunakeszi) és az LK Bulls
(Gödöllõ) csapatát. A hazai együttesek közül a No name (6.), a Worms (8.) és a Mi a
gyík (9) egy pontot gyûjtött be.
A férfi kettesek versenyében nyolc csapat vívott a pontokért. A ceglédi Refi old
boys mindenkit megelõzött és öt pontot kapott. Mögötte a Lyukra törünk (Monor) és a
Disznósajt (Cegléd) állhatott fel a dobogóra. A gödöllõi Szûzoltók a bronzmeccsen
maradtak alul és negyedikek lettek.
Az F 3-as korosztályban akadt egy kis
kavarodás, mert két csapatot elõzõleg rossz
helyre sorsoltak be. Az izgalmas, színvonalas meccseket hozó hármas korcsoportban
az Egy leütés ziccer (Monor) nyert. Késõbb
kiderült, hogy hiba csúszott az összesítésbe,
hiszen a veretlen Anal intruders (Gödöllõ)
együttesét a harmadik helyre rangsorolta a
versenybizottság. Késõbb módosították a
végeredményt, mely szerint két elsõ helyezett lett a gödöllõi fordulóban. Õket követte
a Sasok (Dunakeszi) és a Szertárkulcs
(Gödöllõ) csapata.
A férfi négyesben indultak a legtöbben.
A nyílt korcsoportban 14 csapat mérte össze
erejét. A játékosok a meccs hevében több
alkalommal is súrolták a sportszerûség határát. A gyõztes a Nem piskóták elnevezésû
(Dunakeszi) csapat lett, megelõzve a battai
Kefír és a gödöllõi Gyíkok együttesét. A
szintén hazai Star Ács, Ki-verlek és Váza
egy pontot kapott a szereplésért.
A leg idõ sebb ka te gó ri á ban is mét a
nagykõrösi Filtermat bizonyult a legjobbnak. Második helyen végzett a Gold boys
(Gödöllõ) csa pa ta, meg elõz ve a Vá ci
masszív és az Alkalmiak együttesét.
A verseny közben a Fuji Foto Centrum
színes fényképeket készített a csapatokról,

amit az eredményhirdetésnél vehettek
át a kosarasok. A programot színesítette egy ugróasztal, amit mindenki ingyen kipróbálhatott. A nagy melegben
rengeteg üdítõ, fagylalt és kürtõs kalács fogyott. A téren pompázó virágok
baj nélkül átvészelték a kosaras inváziót, de sajnos az elõzõ két helyszínhez hasonlóan most is elloptak néhány
pólót, labdát és egy táskából 15 ezer
forintot. Így néhányan bosszankodva
mentek haza.
A nõi egyesben újra Gödöllõ – Vác
csata dúlt az elsõ helyért. Ezúttal a
vendégek végeztek az elsõ helyen. A
nõi kettes kategóriában csak gödöllõi
csapat indult. A hõség és a sérülések
megviselték a csapatokat. Az elsõ
négy he lyen a Ro hadt Klub, a
Hoffnungslos, a Gyomorgörcs és a
Második rész osztozott. A nõi hármas korosztályban öt csapat vívott kemény küzdelmet az elsõ helyért, amelyet a fõvárosi Cicusok nyertek meg. A dobogóra a Gyere be
butik (Monor) és az Albertirsai boszorkányok állhattak fel A gödöllõi Vasmacskák
ezúttal egy pontot szereztek.
A vegyes korcsoportban kilenc együttes
játszott izgalmas meccseket a hivatal parkolójában felállított két pályán. Elsõ alkalommal nyert a Dzsek Herold (Monor), megelõzve az elõzõ két fordulóban nyertes
Remix (Nagytarcsa) csapatát és a váci
Unisex együttesét. A gödöllõi Rabtartók negyedik, a Forever young a hetedik, az Anonim a kilencedik lett.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása
elõtt be mu ta tó mér kõ zést ját szott az
Architekton GRC extra-ligába feljutott nõi
röplabda csapata és a Gödöllõi KC nõi kézilabda csapata, akik a tavalyi diákolimpián
a legjobb négy között végeztek.
A díjakat Szemes Árpád megyei sportigazgató adta át a legjobbaknak. Az elsõ helyezett csapatok egy kupát, valamint amerikai csapatok emblémájával díszített trikót
kaptak. A második helyezettek a Rhea
Sport által felajánlott kosárlabdát, a harmadik helyen végzett együttesek pedig az Elegancia divatszalontól kapott sport zoknikat
vehették át.
Vasárnap Monoron 58 csapat – köztük
13 gödöllõi együttes – lépett pályára a városi sportnap keretében. A negyedik forduló
után több kategóriában már világosan kiraj-

zolódott, hogy mely csapatok számíthatnak
jó helyezésre az összetett pontversenyben.
A monori versenyen a gyõztesek kosárlabdát, a dobogósok csuklószorítót, hajpántot
és sport zoknit kaptak. A negyedik fordulóban a következõ eredmények születtek (zárójelben az összetettben elért pontszámok
olvashatók).
Férfi 1-es: 1.Sírásók Monor (20), 2. Széchenyi Dunakeszi (9), 3. Streetbulls Monor
(6). A gödöllõi Wormsnak 4 pontja van. F
2-es: 1. X-Ray Göd (15), 2. Izom vicces
Gödöllõ (7), 3. Lyukra törünk Monor (8). A
gödöllõi Vackornak 6, a Szûzoltóknak 4
pontja van. F 3-as: 1. Egy leütés ziccer
Monor (10), 2. Szertárkulcs Gödöllõ (4), 3.
Sasok Dunakeszi (10). F 4-es: 1. Öregdzsokik Monor (6), 2. Kefír Százhalombatta
(12), 3. Zwack Monor (2), a Kiverlek 4, a
Váza és a Star Ács 3-3 ponttal áll. F 5-ös: 1.
Gold boys Gödöllõ (14), 2. Filtermat
Nagykõrös (18), 3. Monor old (2). N 1-es:
1. Old girls Gödöllõ (13), 2. Worms Vác
(13). N 2-es: 1. Kerge csirkék Monor (9), 2.
Hoffnungslos Gödöllõ (13), 3. Gyomorgörcs Gödöllõ (8), a Rohadt klubnak tíz, a
Második résznek öt pontja van. N 3-as:
Gyere be butik Monor (13), 2. Cicusok Budapest (13), 3. Mimózák Vác (6), a gödöllõi
Vasmacskák eddig három pontot gyûjtöttek.
Ve gyes: 1. Remix Nagytarcsa (18), 2.
Dzsek Herold Monor (10), Forever young
Gödöllõ (5).
-esztíFotó: Kresz Albert
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Labdarúgás

Félszáz ponttal, harc az ezüstért

Az elmúlt héthez hasonlóan ezúttal is
Krónerék számítottak a mérkõzés esélyeseinek, hiszen míg a Gödöllõi LC a
harmadik, a Mezõkövesd a 15. helyen
állt a találkozó elõtt a bajnoki táblázaton. Igaz, sokszor épp a papírformát a

leg ne he zebb iga zol ni. Rá adá sul óva tosságra inthetett az a tény is, hogy a
hazaiak az elõzõ fordulóban idegenben
is 5:1-re gyõz tek a jó ké pes sé gû Po roszló ellen.
A meccs kezdése utáni elsõ gólszerzési
lehetõségek gödöllõi részrõl Wendler, illetve Kiss távoli lövésébõl adódtak (Bukta mind két szer a he lyén volt); míg a
mezõkövesdiek veszéllyel járó akciói elsõsorban a jól cselezõ Mészáros egyéni
tel je sít mé nyé nek vol tak kö szön he tõk.
Az tán a hely ze tek után a 21. perc ben
megszületett az összecsapás elsõ találata:
Vízler tartott meg egy labdát a jobb oldalon, majd beadott és Berta ballal hatalmas
gólt lõtt a léc alá. Ezután Labanics percei
következtek: elõbb egy félpályán megszerzett labdával futott el a bal oldalon,
de a hazai hálóõr jól vetõdött bele a lövésbe, majd Vízler ügyes visszapasszolása után 25 méterrõl, kapásból alig lõtt fölé. A válasz ezúttal is Mészáros nevéhez
fûzõdött, de Stolcz jól avatkozott közbe.
Szünet után a hátrányban lévõ kék-

Gyermeklabdarúgás

Teremlabdarúgás

Mezõkövesd – GLC 1:2 (0:1)
Mezõkövesd, 150 nézõ. Vezette: Molnár
(Verbói, Szederkényi)
GLC: Kovács – Somogyi, Wendler, Stolcz
(Nádasdy, a szünetben) – Ber ta (Kálmán,
64. p.), Kerecsényi, Króner, Varga – Vízler,
Labanics, Kiss Z. Edzõ: Vörös István Attila
Gólszerzõ: Ber ta (21. p.), Varga (81. p.)
Ifjúsági mérkõzésen
Mezõkövesd – Gödöllõi LC 2:0 (1:0)
GLC: Lovas – Pintér T. (Zelnik, 57. p.),
Csernyák, Péter G. – Urbán (Gémesi, 72.
p.), Hovodzák, Ökrös, Kovács M., Pintér
K. (Oldal, 62. p.) – Csombor, Morár. Edzõ:
Ivanovics Károly

Mûfüvön is nyert a Góliát Bennmaradási mérföldkõ
Idén is megrendezék az If jú sá gi és
Sport mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett
mûfüves országos bajnokságot, aminek
második fordulója Szegeden volt. A 89es korosztálynak meghirdetett tornán a
Gödöllõi Góliátot a 90-es korosztályú
csapat képviselte.
A döntõbe jutásért a Szentes csapata
fölött 6:1-es gyõzelmet arattunk. De a döntõben nehéz ellenfél várt a gyerekre, hiszen
a tavaly országos bajnok Tisza-Volán csapata volt az ellenfél. A gyerekek a rendes
játékidõben 1:1-es eredményt értek el. Követ kez tek a bün te tõ rú gá sok: 3:2-re a
Gödöllõi Góliát diadalmaskodott. Így megérdemelten vihették haza a gyõztesnek járó
Adidas mezgarnitúrát; és kvalifikálták magukat a szeptemberi budapesti Országos
döntõbe. A gyõztes csapat: Nagy Roland,
Varga Roland, Szelecki Alex, Bátori Balázs, Nagy Dániel, Illés Bence, Horváth
Martin, Andrejcsik Ádám, Blaubacher Bálint. Edzõ: Nagy Dániel g

GKFC – Dunakeszi 6:5 (2:3)
GATE-csar nok, 100 né zõ. Ve zet te:
Nagypál, Kálé. GKFC: Ban gó – Aszó di,
Ivanovics, Bar talis, Gyémesi. Cse rék:
Kelenvölgyi, Szabó Zs., Tóth M., Fazekas.
Gólszerzõ: Aszódi (2), Bartalis, Ivanovics,
Tóth M., Gyémesi. Jó: Aszódi, Bangó

Utol só ha zai össze csa pá sán sors dön tõ
mérkõzés várt a GKFC teremlabdarúgó
együt te sé re, hi szen fel tét le nül gyõz ni
kellett a közvetlen vetélytárs Dunakeszi
ellen a bennmaradásért vívott harcban. A
tét rányomta bélegét a játékra, de izgalom men tes ség re nem pa nasz kod hat tak
azok, akik kilátogattak a sportcsarnokba.
A vendégek szereztek vezetést és ezután
játszhatták azt, ami nekik kedvezõbb, azaz vissza áll hat tak és kont rá ból ve szé lyeztethették a kaput. Mégis sikerült fordí ta ni Ivanovicséknak. A szü net re vi szont újra az ebben a csarnokban egyszer

pi ro sak be szo rí tot ták a GLC csa pa tát
és fö lé nyük a 14. perc ben, ami kor
Kurucz le ráz ta ma gá ról õr zõ jét, gól lá
érett. Csak pár cen ti hi ány zott ah hoz,
hogy szinte azonnal újból vezetést szerezzenek Krónerék, ám Berta beadása
ki csit ma gas volt a kö zé pen ér ke zõ
Vízlernek. Ezután ismét városunk gárdá ja bir to kol ta töb bet a lab dát, és két
sza bad rú gás ból ve szé lyez tet tek is:
elõbb Wendler fu tott fel és vál lalt el
vá rat la nul egy lö vést, ko moly gon dot
okozva ezzel Buktának, majd Kiss lõtt
kevéssel a felsõ kapufa fölé. A gyõztes
gól mégsem állított labdából született,
ha nem a tozenhatoson be lül re be tö rõ
szélsõ, Varga Zoltán szemfüles emelésé bõl. Az utol só per cek ben Ko vács
Ró bert egy szer még fej jel (!) tisz tá zott, de a gyõ ze lem így is a GLC-é
lett. Mivel a Tápiószentmárton döntetlent játszott Besenyõtelken, ismét egyfor ma pont szám mal áll a táblázaton a
két csapat, ám jobb gólkülönbséggel a
Magyar Kupa elõdöntõs Simonék várhatják jobb pozícióból a folytatást.
Kö vet ke zõ mér kõ zés: jú ni us 14.:
15 óra if jú sá gi, fel nõtt 17 óra:
Gödöllõi LC – Karancslapújtõ.
Tóth Márta

már bizonyító volt ferencvárosi Szenes
vezérelte társaságnál volt az elõny.
A má so dik já ték rész ben is vé gig a
dunakesziek vezettek egy-egy góllal, de
érezni lehett, hogy csere nélkül nem bírhatják végig a pihenõ után letámadásra
kijövõ gödöllõiek nyomását (még akkor
sem, ha a kora délután nagypályán bajnoki mérkõzést játszó hazai játékosok
sem vol tak ép pen fris sek). Bõ más fél
perccel a vége elõtt azonban még mindig
a vendégeknél volt az elõny. És akkor
jött Aszódi Zoltán és két góljával csapata
javára fordította a kulcsfontosságú találkozót.
„Nem ját szot tunk jól, de min den ki
küzdött. Kitûnõ játékvezetés mellett egy
kis szerencsével sikerült a magunk javára
fordítnai a meccset. Ez a gyõ ze lem a
bennmaradásunkat jelentheti.” – értékelt
az össze csa pás után a játékosedzõ,
Ivanovics Károly.
A másik gödöllõi gárda, a Trident FC
a játékosok munkahelyi elfoglaltságára
és gépkocsiproblémákra hivatkozva el
sem uta zott a 29. já ték nap ra ki sor solt
mérkõzésére Makóra…
Martha
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Atlétika

Három arany a váltó ob-n
Az atléták Váltó Országos Bajnokságát az UTE és a BEAC pályán rendezték meg a hétvégén. A kétnapos versenyre a GEAC 20 csapatot nevezett
a serdülõ, az ifi, a junior és a felnõtt
korosztályban. A bajnokságon rengeteg atléta indult, sok számban három
futamot kellett rendezni ahhoz, hogy a
kiderüljön mely csapatok kerültek be
a nyolcas döntõbe.

Benkõ Ákos és Szörényi István tanítványai nagyszerûen szerepeltek, hiszen a
három országos bajnokságot nyert váltójuk mellett még tíz csapatuk került be a
legjobb hat közé. A gödöllõi atléták a
pontversenyben is a legjobbak között végeztek. A szakosztály erejét jelzi, hogy
több korosztályban és versenyszámban
in dí tot tak B csa pa tot, akik szin tén jól
szerepeltek.
A szakvezetés kettõ-négy elsõ helyet
és sok jó helyezést várt az atlétáktól. Az
elõ ze tes vá ra ko zás nak meg fe le lõ en
nagy sze rû ered mé nye ket ér tek el a
gödöllõi versenyzõk. A junior lányok két
számban, a serdülõk pedig a sprint váltóban diadalmaskodtak.
Az évek óta sorozatban országos bajnok sá got nye rõ 4×400-as és 4×800-as
nõi váltó ebben az évben is kiemelkedõ-

en szerepelt. Sok csapat vezetõje elõzetes
felmérést végzett, hogy a gödöllõi lányok
mely számokban indulnak, mert érezték,
hogy nincs esé lyük el le nük. Így több
egyesület kitért a megmérettetés elõl és
ver seny zõ i ket in kább má sik szám ban,
vagy magasabb korosztályban indították.
A juniorok között két aranyérmet szerzõ csapat – Pék Andrea, Szekeres Viktória, Kis Gyöngyi, Gácsi Judit, Erdélyi
Eszter – tagjai közül Erdélyi Eszter kivételével valamennyien jó formában versenyeztek, minden dicséretet megérdemelnek. A két versenyszámban a hagyományoknak megfelelõen már a harmadik futónál eldõlt az aranyérem sorsa a GEAC
javára. A 4×100-as csapat – Szekeres,
Pék, Kis, Gácsi – szintén jól futott, de lemaradt a dobogóról és negyedik lett.
A serdülõ lányok 4×100-as váltó-sikere egy kicsit a szakembereket is meglepte. A 13 éves lányok – Dús Jetta, Babrián
Lorti, Gál Cecília, Mészáros Krisztina –
óriási harcban szerezték meg az elsõ helyet: csak öt század különbség volt az elsõ és a második csapat között.
A 4×400-as ifi váltó tagjai valamennyien egyéni csúcsot vagy annak közelében
futottak. Az izgalmas versenyen bronzérmet nyert váltó tagjai: Szeleczky Xénia,
Durkó Eliána, Harmati Katalin, Fábián

Borbála. Ez a csapat indult 4×100-on is.
A verseny során két méteres elõnnyel érkezett a bot a negyedik emberhez, amikor
saj nos el ron tot ták a vál tást. A na gyon
szoros befutóban így csak az ötödik hely
jutott a GEAC váltójának.
Az edzõk szerint az ifi fiúk is dicséretet érdemelnek a négy váltóban megszerzett értékes helyezésekért. A sok jó teljesítmény közül kiemelkedett Dezsõ Ákos
400 méteren elért 52,5-ös eredménye. A
4×400-as és a 4×800-as váltó a negyedik
helyen érkezett célba. A 4×200-as és a
4×1500-as csa pat pe dig két ötö dik
hellyel gaz da gí tot ta a gödöllõi ered ménylistát. A négy váltóban nyolc atléta
fu tott: De zsõ Ákos, Szö ré nyi Zol tán,
Szabó András, Jilly Bertalan, Szüki Norbert, Szán tai Pé ter, Ele kes Pé ter és
Kolesza Gergõ.
A serdülõ lányok (14-15 évesek) versenyében két gödöllõi egyesület is indított csapatokat. A 4×300 méteres futásban a Bocskai SE váltója – Guáry Alexand ra, Varga Ilo na, Paulusz Bogáta,
Rébb Katalin – az ötödik, a GEAC csapata – Hüse Nikolett, Bolbás Gyöngyi,
Fábián Boglárka, Hidas Anna – a hatodik
helyen fejezte be a versenyt. A GEAC
4×400-as váltója, amely megegyezik a
há rom szá zas csa pat tal, ötö dik he lyet
szerzett. A Bocskai SE 4×800-as csapata
– háromszázon is futottak – a hetedik helyen zár ták az or szá gos baj nok sá got,
edzõjük Gerényi Péter.
-esz-

HÍREK

Atlétika
A diákolimpia harmadik korcsopor tos egyéni atlétikai megye döntõjét az UTE pályán rendezték
meg. A gödöllõi gyerekek remek eredményeket
ér tek el. Négy csapatuk és nyolc egyéni versenyzõjük jutott tovább az országos döntõbe.
Száz méteren Fábián Boglárka (Török) 12,9-cel
nyer te a versenyt. Háromszáz méteren Babrián
Lorti (Erkel 42,7) elsõként, Hidas Anna (Török
45,2) másodikként jutott tovább. A fiú 300 méteren Somogyi Ádám (Hajós) 40,o másodpercet
futott és továbbjutott. Az 1500 méteres futásban
Nagy S. Miklós nagy fölénnyel, 4:35,7-es idõvel
utasította maga mögé a mezõnyt. Távolugrásban
Babrián gyõzött 499 centivel, második Fábián
491-es eredménnyel. A fiúk versenyét Szibilla
László (Hajós) nyer te 583 cm-rel. Magasugrásban Mészáros Krisztina (Török 145 cm) másodikként jutott tovább. A csapatok közül a 4×100
méteres fiú (Hajós 49,2), a 4×100 méteres le-

ány (Török 52,5, és Erkel 54,o) és a 4×600
méteres leány (Líceum 7:07,5) jutott be az országos döntõbe. A diákolimpia öttusa Pest megyei döntõjében a Hajós Alfréd Általános Iskola
fiú csapata gyõzött 3 856 ponttal. A csapat tagjai: Szibilla László, Nagy S.Miklós, Somogyi
Ádám, Rausch Dániel, Klacsán Tibor és Rétsán
Tamás. A Bácsalmási Péter Emlékversenyen az
1 mér földes távon indultak a gödöllõi gyerekek.
Az alsó tagozatosok versenyében több, mint
százan vettek részt. A fiúk között Seregi Dávid
ezüstérmet szerzett. A lányoknál Király Pálma
második, Kálmán Anna ötödik, Danis Dóra hatodik helyezést ért el.

Röplabda
A Budapesti Egyetemi és Fõiskolás Röplabda
Bajnokságon a GATE nõi csapata harmadik helyezést ért el. A 12 csapatos mezõnyben éppúgy
dobogóra került a csapat, mint a Pest megyei

szövetségi bajnokságban, ahol ezüstérmet szereztek a lányok. Az egyetemisták versenyében
még soha nem szerepelt ilyen elõkelõ helyen a
GATE együttese, amely a GEAC DSK keretén belül mûködik. A következõ évben egy-két ügyes
elsõévessel megerõsödve ismét dobogón végezhet a csapat. A bronzérmes lányok: Árpás
Krisztina, Brandt Sára, Balogh Anita, Eszik Édua,
Farkas Anita, Juhász Gabriella, Ruff Zsuzsanna,
Sándor Krisztina, Tóth Katalin, edzõ Somogyiné
Szántó Zsuzsanna. (sz)

Nõi foci
Új színnel bõvülhet a gödöllõi sportpaletta, az elmúlt héten ugyanis tíz lelkes lány és asszony
kezdte meg a tréningeket, hogy bebizonyíthassák, õk is tudnak bánni a focilabdával. Az érdeklõdõk további információkat az ötletgazda edzõtõl, Ivanovics Károlytól kaphatnak a (30) 2557973-as telefonon. (t)
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Vívás

Sakk

Egy elsõ és két harmadik hely

Gyõzelem az osztályozón
Miskolcon

Múlt héten a felnõttek, ezen a héten az
újoncok és a gyermekek csaptak össze
a magyar bajnoki címért. A BSE-ben az
újonc kardozók, Békéscsabán a gyermek tõrözõk versengtek.

A BSE-ben a vártnak megfelelõen alakult a kezdet. Gémesi Csanád 5, Juhász
László 4 gyõzelemmel vette az elsõ akadályt. A többiek is felkerültek a 32-es
táblára, de ott kikaptak és nem kerültek
a leg jobb 16 kö zé. A 8-ba ke rü lé sért
Csanád a Vasas-os Zolatnik volt az ellenfele, kit 15:6-ra gyõzött le, míg Laci
az UTE-s Il lés sel küz dött meg, akit
15:13-ra gyõzött le. Aztán következett a
4 közé jutás. Csanádnak Bujdosóval, a
ko ráb bi olim pi ai baj nok fi á val kel lett
megküzdenie. Izgalmas fej-fej melletti
küzdelem és Csanád nyer 15:13-ra, míg
Laci nem bír a Vasasos Hollósival és kikap 15:6-ra. Ezzel a hatodik helyen végez. Most a kettõbe kerülésért Csanád
Hollósit kapja. Hollósi 7:2-re elhúz. Egy
edzõi dorgálás és Csanád innen fordít
15:10-re. Remek volt. Jött a döntõ. Itt
15:10-es gyõ ze lem és har ma dik ként a
szakosztály történetében újonc magyar
bajnokot avathattunk.
Csapatban a kettõ közé kerülésért nagy
küzdelemben kikaptunk a Vasastól, a harma dik he lyért az Új pest le gyõ zé sé vel
(45:42) a harmadik helyet szereztük meg.
Subert László a kardozók edzõje: Csa-

Kardvívó válogatott:

Csak az érem elég
árosunkban járt a héten Kovács TaV
más, a Magyar Vívószövetség technikai igazgatója. A sportvezetõt a kardozók
múlt heti, nagyszerû sikerérõl kérdeztük:
– Ola szor szág ban volt a vi lág ku pa
csa pat dön tõ je. Az a nyolc or szág vett
részt rajta, akik a sidneyi olimpián is ott
lesz nek. Ezt az elõ o lim pi ai fõ pró bát
nyerte meg fantasztikus vívással a magyar csapat. Elõször Romániát gyõztük
le nagyon könnyedén 45:28-ra, a döntõbe jutásért az olimpiai bajnok orosz válogatottat simán 45:36-ra vertük, de nyolctíz találattal vezettünk végig; a döntõben
a világbajnok francia válogatottat.

nádnak volt egy holtpontja, de azon sikeresen túljutott. Gratulálok neki.
Békéscsabán a fiú tõrözõkre figyeltünk,
hogy sikerül e valakinek a döntõbe kerülnie. Több mint 80 induló közül legtovább
Benke Balázs jutott, aki a 13. helyet szerezte meg. A nap ne ga tív meg le pe té sét
Somogyvári okozta, ki nem került fel a 32es táblára sem. Martosnak sajnos a 16-ba
kerülés nem sikerült, így döntõs nélkül kellett befejeznünk a versenyt.
Másnap a csapaton a fiúk kiköszörülték a tõrükön esett csorbát. A négy közé
ke rü lé sért Va sas:GEAC-Architekton
28:45. Következett az MTK a 2-be kerülé sért. Saj nos alul ma rad tunk a vég sõ
gyõztessel szemben. Harmadik helyért az
Új pest kö vet ke zett. Már az Új pes ti ek
23:16-ra elhúztak. Jött Somogyvári remek vívással 12 találatot ad, míg a másik
csak 5-öt. Még mindig az Újpest vezet
30:28-ra. Jött Martos és máris mi vezetünk, amit Somogyvári ki sem adott a kezé bõl 40:38. Utol só mér kõ zés, Benke
5:1-re nyer, 45:39-es gyõzelem. Ezzel a
csapat a harmadik helyet szerezte meg.
Batizi Sándor vezetõedzõ: Az Újpestnek ezen a napon fekete napja volt, aminek mi nagyon örülünk, hiszen mind tõrben, mind kardban megvertük õket. A
magyar bajnoki címért külön gratulálok
Csanádnak és edzõjének Subert Lászlónak.

A május 21-én Kistarcsán, az Akácvirág fesztivál keretében megrendezett sakk ver se nyen re mek GEAC
eredmények születtek. A 9 fordulós
sváj ci rend sze rû ver se nyen a
Gödöllõi EAC sak ko zói csak nem
minden kategóriában díjat vehettek
át. Izsák Gyula nemzetközi mester –
im má ron ne gyed szer re – ez út tal
sem talált legyõzõre, és magabiztosan nyerte a versenyt.

Vég ered mény (42 in du ló): 1. Izsák
Gyu la (DOZSO PÉCS) 8,5 pont; 2.
Kubacsi Lász ló (Gödöllõi EAC); 3.
Harmatosi József (Gödöllõi EAC) 6,5
pont; 4. Binder Tamás (Vasas Infoland)
6 pont; 5. Nagyajtai Gábor (GEAC) 6
pont; Romhányi Jó zsef (GEAC) 6
pont.
Leg jobb I. osz tá lyú já té kos:
Romhányi Jó zsef (Gödöllõi EAC) 6
pont; leg jobb II. osz tá lyú já té kos
Botka József (Gödöllõi EAC) 5 pont;
legjobb III. osztályú játékos: Bíró József (Alagi DSK) 4,5 pont; legjobb IV.
osztályú játékos: Takács Pál (Gödöllõi
EAC) 4 pont. A legjobb ifjúsági játékosok: Koczó Kristóf, Tanács Gergely,
Tö rök Sán dor (va la mennyi Gödöllõi
EAC)

– Ezek szerint „jól sikerült” a magyar
csapat.
– Igen. Ferjancsik Do mon kos és
Nemcsik Zsolt, a két fi a tal ver seny zõ
mellé visszajött Köves Csaba, akit két évvel ezelõtt fegyelmezetlenségek miatt el
kellett tiltanom. Úgy néz ki, hogy ebben
az évben magára talált, és õ is nagyon komolyan veszi az olimpiai részvételt.
– Érheti még ezután meglepetés a magyarokat?
– Nagyon remélem, hogy nem. Ez az
eredmény bizonyította, hogy éremesélyes a csapatunk.
– Kevesebbel nem is lesz elégedett a
szövetség?
– Nem, nem, semmiképpen. A magyar
kardozóknak érmet kell hozni.

NB II. osztályozó mérkõzés (visszavágó), Miskolc, május 28.
Miskolc II – Gödöllõi EAC II. 4:8
Gyõ zött: Maráczi, Bándy, Tö rök,
Homoki, Romhányi, Somodi. Döntetlen: Tóth, Ruttkay, Tí már, Koczó.
Vesztett: Sillye, dr. Tallós
Két hét tel ez elõtt el szen ve dett
6,5:5,5 arányú vereség után csapatunknak idegenben kellett javítani. Szerencsére minden játékos átérezte a mérkõzés fontosságát, és magabiztos játékkal
si ke rült vissza vág ni. Ez zel II csa pa tunk is biztos résztvevõje a 2000/2001.
évi NB II bajnokságának.
Összesítésben: Gödöllõi EAC–Miskolc II 13,5 : 11,5
A gyõzelem – bennmaradás – értékét
nö ve li, hogy a Mis kolc – 1999/2000
Magyar Bajnok – II csapata ellen sikerült bizonyítani.

(ali)

Tímár Zsolt

(erni)
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