GÖDÖLLÕI

szolgálat
Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

A Magyar Szabadság Napja
Fontos, hogy emlékezzünk, hogy megemlékezzünk történelmünk nagy napjairól.
Ezért kezdeményeztük képviselõ társaimmal június 19-e emléknappá nyilvánítását, ezért javasoljuk, hogy június utolsó
szombatja mostantól a Magyar Szabadság napja legyen. S szöges ellentétben a
sok év ti zed nyi rossz em lé kû ha gyo mánnyal, ezen a napon ne transzparensekkel, ne jelszavakkal, ne pártpolitikai
érdekek bemutatásával, hanem a magyar
kultúra legszebb értékeinek felvonultatásával ünnepeljünk.
4-5. oldal

Ötágú síp, harmadszor
Is mét van mi ért fel ke res ni Gödöllõt,
mond ta rö vid meg nyi tó já ban Csapody
Miklós országgyûlési képviselõ az egyetemi gépmúzeumban, ahol június 19-tõl
szeptember közepéig harmadszor látható a városban és Kárpát-medencei testvérvárosainkban alkotó mûvészek Ötágú
síp címû nyári tárlata. A politikus hozzátette: kétezerben szinte gépiesen ismételgetjük a magyar államalapítás millenni u mát; oly sok szor em le get jük, hogy
már szin te el fe led jük a lé nye gét. Azt,
amit Kun Éva egyik alkotása sugároz a
Szent Koronát ábrázolva, a Himnusz jól
ismert kezdõsorával díszítve: Isten áldd
meg a magyart!
9. oldal

Ballagás
Mint minden évben ilyentájt, elballagtak a
végzõs diákok városunk iskoláiban és a
Szent István Egyetemen. Idén munkatársaink a gépészek ballagásáán, és a Szent
Imre iskolában jártak, ahol elõször
engedték útjukra tanáraik a nyolcadikosokat.
7. oldal
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Lakossági fórum a Szent János utca forgalmi rendjérõl

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Az érintettekkel közösen

A kövérségrõl

A Szent János utca és környéke forgalmi rendjének ügyében hívta lakossági fórumra az érdeklõdõket Six Edit
alpolgármester, a 8. számú választókörzet önkormányzati képviselõje. A
kérdést napirenden tartották az önkormányzathoz érkezõ lakossági bejelentések; a témával folyamatosan foglalkoztak városunk vezetõi és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Irodájának munkatársai.

A képviselõ asszony elmondta: az ügy
jelentõsége megkívánja, hogy lakossági
fórumokon foglalkozzanak vele. A kérdéses terület Gödöllõ legrégibb, és egyben legnagyobb lakótelepét foglalja magában. Öröklött problémáról van szó; annak idején a tervezéskor nem számoltak
ennyi jármûvel, ekkora forgalommal és
az utóbb megnyílt számos üzlettel sem.
A rendezést nehezíti, hogy több olyan
jogkörrõl van szó, ami nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A szakértõi vélemények szerint a problémát nem
oldja meg az egyirányúsítás.
A fórumon részt vevõ Gémesi György
polgármester arról tájékoztatta a körzet
nagy számban megjelent polgárait, hogy

a lakossági javaslatok a szakmai szûrést
követõen megvalósíthatók: ha van mûszaki megoldás, az önkormányzat biztosítani tudja az anyagi forrást. A kérdés
az, hogy a megvalósításnak milyen a társadalmi támogatottsága? Az önkormányzat konszenzusos megoldásra törekszik.
A számos hozzászólás után körvonalazódó javaslatok szerint a parkolóhelyek
számának növelésére van szükség, illetve
a meglévõ parkolók biztonságosabbá tételére. A Szent János utca és a Szõlõ utca
sarkán található üzletnél és más forgalmasabb részeken fokozottan ellenõrizni
kell a szabálytalan parkolást.
A következõ lakossági fórumra õsszel
kerül sor; az önkormányzat az érintettekkel közösen kívánja kialakítani a lehetõ
legjobb megoldást.
Six Edit elmondta: a képviselõtestület
döntést hozott a Munkácsy utcai iskola
melletti parkolóról, ami (az árok lefedésével) az idén elkészül. A képviselõ aszszony szívügye a játszótéri program, az
emelkedõ játszótéri kultúra. A felújítások
során igényes fajátékokat helyeznek ki.
A lab da pá lyák ke rí té sé nek ja ví tá sá val
gondolnak a nagyobbakra is.
R. G.

Folytatódik az Erzsébet-park rekonstrukciója

Növekvõ látogatottság
Az Erzsébet-parkban járva mostanában munkagépeket láthatunk: a VÜSZI
Kht. dolgozói új utakat alakítanak ki. A
munkálatokról Krassay Lászlót, a képviselõtestület Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Földmûvelésügyi Bizottságának elnökét kérdeztük.

– Folytatódik az 1997-ben megkezdett
parkrekonstrukció, amire az idén és jövõre összesen tízmillió forint áll rendelkezésre. Az összeg hatvan százaléka a
Környezetvédelmi Alaptól elnyert céltámogatás, a többi a város önrésze.
– Milyen munkákat végeznek el?
– A feltáró sétányhálózat terv szerinti
kiépítését végezzük, amit Rade Károly, a
park tervezõje szellemében folytatunk. A
régi kertészet területén létrehozott park-

részben cserjéket telepítünk. A gyertyános – kocsányos tölgyesben az idõk során túlszaporodott a gyertyán; ennek ellensúlyozására tölgy csemeték alátelepítését végezzük. Természetesen: húsz-harminc év, amíg ennek az eredménye látható lesz.
– A megnövekedett úthálózat nyilván
alaposabb karbantartást igényel…
– A jövõben valóban nagyobb gondot
kívánunk fordítani a karbantartásra: legalább két embernek kell állandóan jelen
lennie. El kívánjuk érni, hogy az Erzsébet-park folyamatosan rendezett képet
mutasson. Ez fontos érdeke városunknak, hiszen a kastély látogatottságához
kapcsolódóan a park látogatottsága is a
korábbinak a többszörösére emelkedett.
R. G.

A magyar lakosság 62 százaléka túlsúlyos,
ezen belül közel 20 százalék elhízott. Egy hatalmas járvány és katasztrófa áll elõttünk. A
világ számos részén a túlsúlyosok száma
ötévente megduplázódik. Az elhízást két
alapvetõ típusba lehet besorolni: a veszélyesebb alma típusú elhízás, amikor „pocakos”
lesz az ember, és a kör te típusú elhízás, mikor a csípõtájéki zsírszövet szaporodik meg.
A túlsúlyos és elhízott emberek között kiemelkedõen magas a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas vérzsír-szint, a magas húgysav-vérszint elõfordulása. A szívbetegség kétszer gyakoribb, az agyi tör ténések
száma is nõ. Egyes daganatok elõfordulási
gyakorisága akár 70 százalékkal, a daganattal összefüggõ halálos szövõdmények száma 40-50 százalékkal is nõhet.
A túlsúly által kiváltott mozgásszervi betegségek és mozgáskorlátozottság ördögi
kört indít be, hiszen az ilyen beteg különösen
keveset mozog, ami a túlsúlyosság rosszabbodásához vezet. A túlsúly a mindennapi
életben is számos kellemetlen következménnyel jár. Gyakori a légszomj, izzadás,a
rossz alvás, álmatlanság, a depresszióra való
hajlam. A túlsúlyos emberek társadalmi elfogadottsága rosszabb, karrierlehetõségeik beszûkültebbek, önér tékelésük romlik.
Talán meglepõ, hogy nem is kell drámai
módon csökkenteni a testsúlyt ahhoz, hogy
a fenti kóros állapotok esélye jelentõsen
csökkenjen. Már 5-10 százalékos testsúlycsökkentés is képes arra, hogy a túlsúllyal és
elhízással összefüggõ szövõdmények döntõ
többségét, akár 90 százalékát is megelõzze.
Ez azonban csak akkor igaz, ha a testsúlycsökkentés hosszabb távon is fennmarad.
A szándékos, tar tós testsúlycsökkentés
valamennyi vizsgált kísérõ betegség esetén
statisztikailag ér tékelhetõ és klinikailag is igen
jelentõs javulást eredményezhet.
Dr. Kiss Éva

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 19-26.: Ezüstkehely Gyógyszertár
Petõfi S. u. 1. Tel.: 416-551

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Június24-25: Dr. Kurucz Marianna
Erdõkertes, Csillag u. 5/A. Tel.: 479-244
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Az egészségért, az allergia ellen

MEGKÉRDEZTÜK

Vannak allergiás panaszai?
Az idén korábban kezdi õszig
tartó virágzását a parlagfû.
Ám hiába a figyelmeztetés, ha
sokan ma sem ismerik fel ezt
a gyomnövényt, pedig köztereken és a határban egyaránt
hihetetlen mértékben elterjedt. A népesség húsz százalékát sújtó allergiáért túlnyomórészt ez a (hazánkban nem
is õshonos) növény a felelõs.
Pusztítása elsõrendû társadalmi érdek. Ezért tartottak a
hét végén parlagfû-ellenes napot városunkban. A programban szerepelt parlagfû-irtás
az Alsó-parkban, játékos vetélkedõk a mozi elõtt. Dr. Tasi
Julianna, a Szent István Egyetem tanára hívta fel az arra járók figyelmét az allergiát kiváltó okokra, a megelõzés és
a védekezés módozataira. A
szé na nát há ban szen ve dõk
há romne gye de ér zé keny a
parlagfû virágporára. Ráadásul egyetlen példány akár 8
milliárd virágporszemet és 60
ezer magot termelhet. Ezért
csak a kíméletlen pusztításukkal érhetõ el, hogy annyira
csökkenjen a levegõbe jutó
vi rág por mennyi sé ge leg alább belterületen, hogy az
már ne váltson ki tüneteket.

Zsombor Zoltán

Nekem, hála az égnek,
nin cse nek. Vi szont az
is me rõseim kö rében
eléggé jellemzõ. Látom
rajtuk, mennyit tudnak
küz de ni pél dá ul egy
szénanátha ellen.
Tóth János

Kis ko rom ban elég gé
ér zékeny voltam, de sikeresen kinõttem ezt a
faj ta meg be te ge dést.
Remélem, idõsebb koromban sem lesz vele
gondom.
Bara Irén

Most néha-néha elkapok egy nát hát ami
viszont nem biz tos
,hogy allergia. Szerintem az emberek el tudnák kerülni az ilyen jellegû megbetegedést.
Kollár Zoltán

Fotó: Balázs Gusztáv

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER

Gémesi György polgármester
júniusi fogadónapja 5-e helyett
12-én, szerdán lesz, a szokott
hivatali idõben.

Június 26.: Batthyány u. 132. (1 db); Batthyány u. 102. (1 db) Batthyány u. 76. (1
db); Batthyány u. – Dankó u. sarok (1 db);
Batthyány u. – Turul u. sarok (1 db); Szabadság u. – Dárda u. sarok (1 db); Batthyány u. – Damjanich u. sarok (1 db);
Aulich u. – Balaton u. sarok (1 db); Aulich
u. – Dankó u. sarok (1 db)
Június 28.: Aulich u. – Turul u. sarok (1
db); Balaton u. – Sió u. sarok (1 db); Dárda u., Szabadság u. – Batthyány u. közé
(1 db); Ibolya u. – Damjanich u. sarok (1
db); Ibolya u. – Dárda u. sarok (1 db); Balaton u. – Szabadság u. sarok (1 db); Ibolya u. 38. (1 db); Ibolya u. 64. (1 db); Ibolya u. – Mókus u. sarok (1 db)
Június 30.: Antalhegyi u. – Szar vas u. sarok (1 db); Antalhegyi u.120. (1 db);
Antalhegyi u. – Mókus u. sarok; (1 db);
Antalhegyi u. Virág u. sarok 1
db);
Antalhegyi u.49. és 18. (2 db); Antalhegyi
u. Damjanich u. sarok (1 db); Tábor nok
u.8. (1 db); Tábornok u.38. (1 db) g

TÁJÉKOZTATÓ

Betegjogi képviselõ
Tá jé koz ta tom a T. La kos sá got, hogy az
Egészségügyi Tör vény 30-32. paragrafusában foglaltaknak megfelelõen, a Tormay
Károly Szakor vosi Rendelõintézet és a hozzá tar tozó településeken mûködõ egészség ügyi szol gál ta tók vo nat ko zá sá ban,
2000. június 1-jével megkezdte mûködését
a betegjogi képviselõ. A betegjogi képviselõ neve: Ludván Miklósné. Az ügyfélfogadás he lye: Flór Fe renc Kór ház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. I. emelet.
Ügy fél fo ga dás min den szer dán, 9 – 14
óráig.
Dr. Szabadfalvi András

So kat be te ges ked tem
kiskoromban, de most
már sze ren csé re min den rendben. Sokat teszek a megbetegedések
ellen, igyekszem egészségesen élni.
Csernák Gábor

So ha nem je len tett
prob lé mát számomra
az allergia, ami sokak
szerint már nép be teg ség. Vi szont, saj nos,
mindenféle jár ványt el
szoktam kapni.
Flóris Erika

Mostanában a melegtõl
al szom ke ve set. Ami kor sok a pollen a leve gõ ben, ak kor so kat
tüsszögök. Igaz, ilyenkor a kalciumos pezsgõtabletta sokat segít.
Kép és szöveg:
hacker
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„Végig a kereszt útján, hátunkon cipelve a szót
ezer éve járjuk a Magyar Passiót
(Koltay Gergely)

2000. június 24-én 20.30 órai kezdettel
tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Szabadság Napja.
Az eddigiekhez hasonlóan a magyar kultúra értékeinek bemutatásával emlékezünk meg arról, hogy Magyarországon hosszú évszázadok után
1991. június 30-tól nincsenek idegen megszálló csapatok.
10 00 –16 00 Szabadság Kupa
kispályás nemzetközi labdarúgótorna a GEAC-pályán
a gödöllõi Góliát DSE és Gödöllõ Város Önkormányzata szervezésében

16 00 Millenniumi Ruhakiállítás
Kemenes Fanni érdemes mûvész történelmi jelmezeibõl
Gödöllõ Városi Múzeum

18 00 Magyar századok
Losonci Lilla festõmûvész kiállításának megnyitója
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban

20.30 Magyar Passió
Õsbemutató
A Koltay Gergely által rendezett nagyszabású zenés történelmi játék
az új évezred elsõ megemlékezésén kerül bemutatásra.
Szereplõk: Varga Miklós, Vikidál Gyula, Varga Klára, Koncz Gábor, Makrai Pál, Gesztesi Károly, Sipos Imre,
Géczi Erika, Farkasinszky Edit, Wolmuth István, a Szegedi Kortárs Balett.
Zene: Kormorán. Mûvészeti konzultáns: Koltay Gábor. Koreográfus: Juronics Tamás.
Összeállította és rendezte: Koltay Gergely.

Minden érdeklõdõt szeretettel meghívok és várok a gödöllõi Alsóparkban,
a Világfánál!
Dr. Gémesi György országgyûlési képviselõ
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Gémesi György napirend elõtti felszólalása kedden a Parlamentben:

Ne transzparensekkel, ne jelszavakkal
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Ház! A hétköznapokhoz, mindennapi küzdelmeinkhez az erõt az ünnepnapokból meríthetjük. Az igazi ünnepek tartalma,
jelentõsége kimagasló; ilyenkor azok
az alapvetõ értékek kerülnek elõtérbe,
amelyek emberi létünk legfontosabb
határait jelölik ki, mert megszabják az
erkölcsi határokat, mert elfogadásuk,
illetve elutasításuk mentén szétválik a
jó és a rossz, a fekete és a fehér.

Ilyen, min den ki ál tal el fo ga dott, so ha
nem vi ta tott, hét köz na pi gon dol ko dá sunkban és alkotmányos berendezkedésünkben egyaránt megjelenõ alapérték a
szabadság. A szabadság, ami olyan egyértelmûen hozzátartozik az emberi léthez, a szabadság, aminek hiánya egyéneket, közösségeket, társadalmakat, népeket tehet tönkre.
Sajnos, Magyarország az elmúlt évszázadokban alaposan megtapasztalhatta
ezt a keserû leckét, átérezhette azt, mit is
jelent az idegen megszállás, elnyomás.
Történelmünk legnagyobb alakjainak tettei ezért aztán össze is fonódtak a magyar szabadság megteremtésének a sorskérdésével.
Amikor a történelemrõl beszélek, az

egészen közelmúlt történelmére is gondolok, hiszen idén június 19-én volt kilenc éve, hogy a megszálló szovjet hadse reg utol só ka to ná ja is el hagy ta Ma gyarország földjét. Emlékszem, a végleges kivonulást csak június 30-ra idõzítették, mégis hamarabb befejezõdtek a csapatmozgások – jobbára ez a tíz napnyi
nyereség az egyetlen pozitív emlék, amit
maguk mögött hagytak.
A tartósra sikerült ideiglenes állomásozás valójában igazi megszállást jelentett: Magyarország földjén a világ egyik
legnagyobb és leggonoszabb hatalmának
fegyveresei tartózkodtak… Mégis, nem
célom, hogy felsoroljam az általuk közvetlenül elkövetett bûnöket, s mindazokat a tetteket, amiket az ittlétük által hatalomra kerülõk elkövettek, mert mindez
már a hátunk mögött van, s a magyar kibontakozáshoz elõre kell nézni.
Még is fon tos, hogy em lé kez zünk,
hogy meg em lé kez zünk tör té nel münk
nagy napjairól. Ezért kezdeményeztük
képviselõ társaimmal június 19-e emléknap pá nyil vá ní tá sát, ezért ja va sol juk,
hogy június utolsó szombatja mostantól a
Magyar Szabadság napja legyen. S szöges el len tét ben a sok év ti zed nyi rossz
emlékû hagyománnyal, ezen a napon ne

transzparensekkel, ne jelszavakkal, ne
pártpolitikai érdekek bemutatásával, hanem a magyar kultúra legszebb értékeinek felvonultatásával ünnepeljünk.
A mél tó meg em lé ke zést szol gál ja,
hogy a Nemzeti Konzervatív Fórum az
ünnep alkalmából díjat alapított, amellyel
azoknak a kiemelkedõ személyeknek a
munkáját akarja elismerni, akik sokat tettek, tesznek Magyarország politikai, gazdasági, katonai és természetesen szellemi
függetlenségének megteremtéséért. Az
elsõ díjazott Nemeskürty István tanár úr,
az õ esetében senkinek sem kell bizonyítani, mi mindent tett meg országunk szellemi függetlenségéért, felemelkedéséért.
Városunkban, Gödöllõn idén Koltay
Gergely Magyar Passió címû zenés történel mi já té ká val kö szönt jük a Ma gyar
Szabadság Napját. Pártállástól függetlenül va la mennyi kép vi se lõ tár sam meg kapta a meghívót a június 24-i estére, remélem minél nagyobb számban fogadják
el az õszin te in vi tá lást, s ez a kö zös
együttlétünk is megmutatja, hogy valamennyien egyformán elköteleztük magunkat a magyar szabadság eszméjében,
s valamennyien egyformán elköteleztük
magunkat a magyar szabadság védelmében, ápolásában. g

Sajtótájékoztató A Magyar Szabadság Napjáról

Az ünnep pillanata
Június 16-án a budapesti Gellért Szállóban a Magyar Szabadság Napja rendezvényeirõl és az ehhez kapcsolódó
törvényjavaslatról tartott sajtótájékoztatót Gémesi György és Koltay Gábor.

Gémesi György, Orosházi György és Salamon László országgyûlési képviselõk
törvényjavaslatot nyújtottak be az ország
szabadsága visszaszerzésének jelentõségérõl és a Magyar Szabadság Napjáról. A
javaslat értelmében az Országgyûlés az
ország szuverenitása visszaszerzésének
emlékét és jelentõségét törvényben örökíti meg, az utolsó idegen megszálló katona
hazánkból történt távozása napjának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá
nyilvánítja. Szabadságküzdelmeink vív-

mányának, a kivívott szabadságnak tiszteletére június utolsó szombatját a Magyar Szabadság Napjává nyilvánítja.
Gémesi György elmondta: az idén már
a tizedik alkalommal emlékezünk meg
errõl a napról, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával. Az idén elsõ alkalommal adják át a Nemzeti Konzervatív
Fórum által alapított Magyar Szabadság
Napja Díjat. Ebben az elismerésben az
részesülhet, aki munkásságával, cselekedeteivel kimagasló mértékben szolgálta
Magyarország szellemi vagy katonai függetlenségét. A kisplasztika Velekei József Lajos alkotása; az õ munkája Közép-Eu ró pa leg na gyobb fa szob ra, a
Gödöllõi Világfa is. Az elismerést ebben
az évben Nemeskürty István kapja, a díj

Koltay Gábor

átadására a Gödöllõi Királyi Kastélyban
kerül sor június 22-én délelõtt 11 órakor.
Jú ni us 24-én, a Ma gyar Sza bad ság
Napjának estéjén a Magyar Passió címû,
nagyszabású zenés történelmi játék õsbeFolytatás a 6. oldalon

6 • Közélet
Folytatás az 5. oldalról

mutatója lesz a gödöllõi Alsóparkban, a
Világfánál, neves mûvészek elõadásában.
– Mit kell tudnunk errõl a mûrõl? –
kérdeztük Koltay Gábor mûvészeti vezetõt.
– A cselekmény végigköveti a 20. század történéseit. Az a sokfajta gyötrelem,
ami a rendszerváltás tizedik esztendejében bennünk, országhatáron belül és kívül élõ magyarokban, a lelkünk mélyén
bennünk van – az mind e század eseményeiben gyökeredzik. Szeretnénk végiggondolni, hogy mitõl van ez a sokfajta
fájdalom, sértettség, reményvesztettség,
ami bennünket jellemez, úgy, hogy e történet segítségével fölmutassuk azt a reménysugarat, amiben én magam és az országban sokan mások is bíznak: a következõ évszázadban – ami egyben újabb
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évezred is – meg fog változni a világ körülöttünk. Arról gondolkodunk, hogy az
élet, a történelem nagy kérdéseiben hogyan tudunk egységet teremteni a szívünk ben. Azt ke res sük, ami össze köt
bennünket.
– Milyen feladatot jelent egy ilyen mû
szabadtéri színpadra állítása?
– Több mint fél éve dolgozunk a neves
mûvészekkel, a Szegedi Kortárs Balettel.
A forgatókönyv készítése a múlt év végén kezdõdött, a zenei felvételek másfél
hónapja folynak. Bízom abban, hogy az
üzenet találkozni fog az elõadásra kilátogatók gondolataival, érzéseivel. Kevés
olyan alkalom van, amikor együtt tudunk
gondolkozni – egy ilyen ünnepi pillanat
viszont alkalmas erre.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

Nyugdíjasok: plusz százezer forint

Lovas juniális
Az elmúlt pénteken Gödöllõ Város Nyugdíjas
Egyesülete megtartotta immár hagyományos
juniálisát, melyre ezúttal a szárítópusztai Árpád
Vére Lovasiskolában került sor. Az érdeklõdõknek
Harangozó János, a lovasiskola vezetõje tartott
bemutatót a magyar honfoglalás korának harcmûvészetébõl, a vacsorához Perna Pál szolgáltatta a zenét. A rendezvényen részt vett Six Edit
alpolgármester, aki arról tájékoztatta az egyesület
tagjait, hogy Gémesi György polgármester külön
keretbõl százezer forintot biztosít Gödöllõ Város
Nyugdíjas Egyesületének a további sikeres rendezvényekhez.
Kép és szöveg:
R. G.

KITEKINTÕ

Koreai közeledés
Történelminek minõsített találkozóra
került sor a múlt hét folyamán: elõször
találkozott egymással a több mint ötven éve megosztott Korea két vezetõje, az észak-koreai Kim Dzsong Il és a
Dél-Ko re át kép vi se lõ Kim De
Dzsung. A több évtizedes szembenállás utáni látványos egymásra találás
talán elhozhatja végre a nyugalmat a
hi deg há bo rús kor szak egyik utol só,
még meg ol dat lan vál ság gó cá ban is,
mely folyamat végül elvezethet a Koreai-félsziget újraegyesítéséhez is.
1945-ben, mi kor hosszas har cok
után Japán kapitulációjával véget ért
a II. világháború, a gyõztes szövetsége sek, az USA és a Szov jet unió,
megszállta a japánok által gyarmatosított Koreai-félszigetet is. Az északi
részt, a 38. szélességi fokig, a szovjet
Vörös Hadsereg alakulatai ellenõrizték, míg dé len ame ri kai csa pa tok
szálltak partra. Miután az egykori (érdek)szövetségesekbõl ellenségek lettek, a félsziget megosztottsága is tartóssá vált. 1948-ban északon megalakult a Kim Ir Szen vezette Koreai Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság
(KNDK), mely sztálinista típusú berendezkedésû lett, míg délen kikiáltot ták a Ko re ai Köz tár sa sá got, ahol
jobboldali katonai diktatúra vette át
az ország irányítását. Azonban egyik
fél sem ismerte el a megosztottságot,
mind Szöul, mind Phenjan saját fõsége alatt kívánta az ország újraegyesítését végrehajtani. Ennek következtében rob bant ki öt ven év vel ez elõtt,
1950. június 25-én az ún. koreai háború, mely az északiak meglepetésszerû offenzívájával indult. A hirtelen
támadás teljesen felkészületlenül érte
a déli erõket, akik teljesen visszaszorultak a félsziget déli sarkába, az ún.
puszani híd fõ be. A meg sem mi sü lés
közelébe került Dél-Koreát végül az
ENSZ-csapatok (túlnyomórészt amerikai) beavatkozása mentette meg. A
sikeres ellentámadás Kim Ir Szen alakulatait hozta nehéz helyzetbe, mivel
most õk szo rul tak vissza egé szen a
kí nai ha tá rig. Ek kor vi szont az õ
meg men té sük re ér ke zett in ter na ci o nalista segítségnyújtás gyanánt több
millió kínai ‚önkéntes’ (1949-tõl Kí-
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KITEKINTÕ

Szent Imre

na is kommunista állam). A véres tömegrohamokkal operáló kínai hadvise lés nek az ame ri kai csa pa tok nem
tudtak ellenállni és kénytelenek voltak vissza vo nul ni. A front vé gül az
eredeti elválasztó vonal, a 38. szélessé gi fok nál sta bi li zá ló dott. Vé gül
1953-ban a harcoló felek fegyverszüneti megállapodással zárták le a háborút. Békekötésre azonban még azóta sem ke rült sor. A ko re ai-ko re ai
demarkációs vonal lett a világ legfelfegyverzettebb határa: több százezer
ko re ai il let ve több tíz ezer ame ri kai
katona néz farkasszemet egymással.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy Phenjan
több évtizede nukleáris rakétaprogramot is be in dí tott, des ta bi li zál va az
egész térséget. A világkommunizmus
összeomlása után azonban Észak-Korea is nehéz helyzetbe került: a létfenntartást biztosító szovjet és kínai
segélyek elapadtak, az ország a teljes
elszigetelõdés állapotába került, gazdasága gyakorlatilag összeomlott, az
országot évek óta éhínség sújtja (az
áldozatok számát kb. kétmillióra teszik). Az észak-koreai vezetõk ezért
döntöttek úgy, hogy a túlélés érdekében nyitni kell: már 1994-ben terveztek egy csúcstalálkozót, ez azonban a
nagy vezér, Kim Ir Szen halála miatt
meghiúsult. Végül a történelmi találko zó ig mos ta ná ig kel lett vár ni. A
megbeszélések középpontjában elsõsorban feszültségenyhítõ intézkedések (pl. forró drót, közvetlen vasútvonal kiépítése), gazdasági együttmûködést elõsegítõ javaslatok (pl. déli segélyek az éhezõ északnak, déli vállala tok eset le ges be ru há zá sa it meg könnyítõ szabályozások bevezetése,
infrastruktúra fejlesztése), valamint a
há bo rú ál tal szét sza kí tott csa lá dok
ügye állt. A kedvezõ folyamatok ellené re a vég sõ cél, az új ra egye sí tés
még na gyon tá vo li do log nak tû nik,
mivel jelenleg egyik fél sem akarja
igazán. Az észak-koreai vezetõk csak
na gyon óva tos en ged mé nyek re haj landóak, mivel hatalmuk elvesztésétõl tartanak, míg dél óvakodik a teljesen összeomlott északi gazdaság talpra ál lí tá sá nak hor ri bi lis össze gé tõl,
melyet Szöul jelenleg egyedül nem is
tudna finanszírozni.

Ballagás

Fábus

Az egyetemi és középiskolai búcsúzásokat követõen a hétvégén sor került az általános iskolai ballagásokra is. A Szent
Imre Katolikus Általános Iskolában ez
volt az elsõ ballagás, az ünnepség szentmisével kezdõdött a kastélytemplomban,
majd a hetedikesek adták át az iskola
címerével ékesített tarisznyákat és a virágokat a ballagóknak. A két végzõs osztályt városunk képviseletében Six Edit
alpolgármester, a fenntartó egyházközség
nevében Szecsõdi Péter kanonok-plébános, az iskola részérõl pedig SzilvágyiHordós István igazgató vezette.
Kép és szöveg: Radó Gábor

Szent István Egyetem

Gépészbúcsú a várostól
Six Edit alpolgármester fogadta szombaton
délelõtt a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának végzõs hallgatóit, akik
hagyományos gépészfelvonulásukon elõször a Városháza elõtti téren álltak meg. A
me net élén egy Claas kom bájn ha ladt,
amely mögött a hazai mezõgazdaság gépparkjának állapotát tükrözõ – korszerû és
öreg – masinák sorakoztak. Az évfolyam

reprezentánsai egy traktor pótkocsiján zötykölõdték végig az utat, majd ünneplõbe átöltözve elballagtak. A ballagások pénteken
a Környezetgazdálkodási Intézet végzõseinek búcsújával folytatódnak, majd szombaton a legnépesebb fakultás, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar államvizsgázott
pályakezdõi veszi át oklevelüket.
B. A. G.
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Erkelesek a fadd-dombori erdei iskolában

Gödöllõi Szimfonikus Zenekar

Az öreg halász és a 6/A

Millenniumi hangverseny

z Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
A
6/A osz tá lya jú ni us 5-én FaddDom bo riba in dult er dei is ko lá ba. Reg gel száll tunk vo nat ra 27-en, 4 fel nõtt
kí sé re té ben, hogy öt na pot tölt sünk a
Gemenci-erdõtõl nem messze le võ du nai holt ág part ján. Az út elég hosszú
volt, de mi ez zel nem so kat tö rõd tünk.
Alig vár tuk, hogy el fog lal has suk a
szál lá sun kat. Dél után fel de rí tet tük a
kör nyé ket. Egy gyö nyö rû stran dot és

egy eve zõs ver seny pá lyát ta lál tunk.
Va cso ra után au tó val meg ér ke zett há rom hi ány zó tár sunk is, akik Za la eger szeg rõl jöt tek, a Di ák olim pi á ról.
Másnap elkezdõdött a mun ka. Dé lelõtt egy kör nyék be li 78 éves ha lász
bá csi jött el hozzánk, és meg mu tat ta a
ré gi halászszerszámok mû kö dé sét. Így
is mer ked tünk meg a var sa, a me rí tõés a dobóháló mûködé sé vel. Aki akarta, megtanulhatta gya korlat ban is a ke ze lé süket, és a hálófo nás forté lya it is.
Dél után a stran don két óri á si für dés
kö zött ket té vált a csa pat. Az egyik
cso port osz tály fõ nö künk, Szászné
Lugosi Ka ti né ni ve ze té sé vel a né met
nyel vet gya ko rol ta, míg a má sik cso port igaz ga tó nõnk lá nyá val, La ka tos

ször egy fa ze kas mû hely ben néz tük
meg és pró bál tuk ki a ko ron go zás és
a dí szí tés tu do má nyát, majd az or szág
öt még mû kö dõ kék fes tõ mû he lye kö zöl lá to gat tuk meg a egyi ket. Ezu tán
osz tály tár sunk, Ferenczi Szand ra szü letésnapja alkalmából hívott meg
ben nün ket az anyu ká ja, Mar git né ni
egy fa gyi ra és üdí tõ re. Dél után is mét
für dés és nyelv ta nu lás kö vet ke zett.
Az ese mény dús na pot Ka ti né ni fér je,
Szász Gá bor bá csi se gít sé gé vel tá bor tûz zel és sza lon na sü tés sel zár tuk.
Az utol só nap cso ma go lás sal és
uta zás sal telt el. Na gyon jól érez tük
ma gun kat, és él mé nyek kel gaz da gon
tér het tünk ha za.

A Frédéric Chopin Zeneiskola, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ és a Szent István Egyetem rendezésében június 18-án, 19
órai kezdettel került sor a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Millenniumi Hangversenyére a Szent István Egyetem Aulájában.
A koncert Six Edit alpolgármester aszszony ünnepi megnyitóbeszédével kezdõdött, majd Ménesi Gergely vezényletével –
aki a Zeneakadémia karvezetés szakán végzett, késõbb Lukács Ervin tanítványa karmester szakon – felcsendült Erkel Ferenc
Hunyadi László-nyitánya, mely 1845-ben,
az opera bemutatóját követõ évben keletkezett. A hangverseny második darabjaként
Kodály Zoltán Marosszéki táncok címû,
1930-ban íródott zenekari mûve következett,
mely eredetileg zongoramû volt; Kodály
Toscanini tanácsára dolgozta fel zenekarra.
Ezután Ludwig van Beethoven István király-nyitánya hangzott fel. (Op.117), melylyel a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar a millenniumi évben megalakult Szent István
Egyetemet köszöntötte. „István király, vagy
Magyarország elsõ jótevõje” címet kapta
Kotzebue-nak az ünnepi megnyitó jelenete,
melyet 1812-ben, az újonnan felavatott pesti színházban adtak elõ. A darabhoz Beethoven írt nyitányt és kilenc, kórusokkal kombinált tételt.
Óriási sikert aratott a Gödöllõi Szimfoniku sok elõ adá sá ban Liszt Fe renc Les
Preludes-je. A szimfonikus költemény az
1840-es évek végén keletkezett. Ihletõje
Alphonse de Lamartine Költõi elmélkedések címû mûve volt, és 1854-ben mutatták
be. Gondolatmenete felsorakoztatja az embe ri élet kü lön bö zõ sza ka sza it. A Les
Preludes „a szerelem hajnalától a természet
felemelõ élményén keresztül a harci riadó
szilaj mámoráig: megannyi érzelmi tetõpont, megannyi lázas akarat, az élet igenlésének és meghódításának hõskölteménye”.
A hangverseny Hector Berlioz Rákócziindulójával ért véget, melyet a közönség
vastapsára megismételt a Zenekar. Berlioz
az 1846-os hang ver seny kör út ja so rán
Pesten találkozott Liszt Ferenccel. Liszt
megmutatta neki a Rákóczi-induló. dallamát. Hallatára Berlioz fellelkesült, megírta
zenekari feldolgozását, és koncertjén tomboló sikert aratott vele. Rendkívüli sikerrel
zárult a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Millenniumi hangversenye is, melyet a közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazott.

Er kel Fe renc Is ko la 6/A

Szauzer Ildikó

Györgyi vel az an gol nyelv rej tel me i ben me rült el.
Szer dán ta nul má nyi ki rán du lást tar tot tunk Szek szárd és a Gemenci-erdõ
meg lá to ga tá sá val. Szek szár don a fõ te ret, a Ba bits Mi hály szü lõ há zá ban
be ren de zett mú ze u mot és a ki lá tót
néz tük meg. Dél után kis vas út tal az
er dõt lá to gat tuk meg.
A kö vet ke zõ nap is mét két õsi mes ter ség gel is mer ked tünk Tol nán. Elõ -
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Ötágú síp, harmadszor

Magyarok, millennium, Gödöllõ
földrõl, az utca kövezetérõl az eldobott
zsebkendõt, amelyben az öröm még a fizetõeszköznél is fontosabb. A képzõ- és
fotómûvészek – mint ahogyan a megnyitón éneklõ Maczkó Mária is – elhozták a
gépgyûjtemény közé ezt a nemes életérzést. Abba a múzeumba, ahol – hívta fel
a figyelmünket Beke János professzor, a
Gépészmérnöki Kar dékánja – az esztendõ többi évszakában is együtt lehet látni
a kü lön bö zõ tech ni kai esz kö zök ben a
mûvészit és a mérnökit.

smét van miért felkeresni Gödöllõt,
mondta rövid megnyitójában Csapody
Mik lós or szág gyû lé si kép vi se lõ az
egyetemi gépmúzeumban, ahol június 19tõl szeptember közepéig harmadszor látható a városban és Kárpát-medencei testvérvárosainkban alkotó mûvészek Ötágú síp
címû nyári tárlata. A politikus hozzátette:
kétezerben szinte gépiesen ismételgetjük a
magyar államalapítás millenniumát; oly
sokszor emlegetjük, hogy már szinte elfeled jük a lé nye gét. Azt, amit Kun Éva
egyik alkotása sugároz a Szent Koronát
ábrázolva, a Himnusz jól ismert kezdõsorával díszítve: Isten áldd meg a magyart!
A ben sõ sé ges meg nyi tón Vinczeffy
Zsolt, a múzeum igazgatója egy olyan világ ról ál mo dott, amely ben fel ve szik a

I

Néhány nappal a magyar polgármesterek világtalálkozója elõtt jó megpihenni
ezen a kiállításon, amelynek az az egyedisége, emelte ki Gémesi György polgármester, hogy a város mûvészeinek munkáit láthatjuk rajta. És az is, fûzte tovább
gon do la tát, hogy nem zet kö zi, bár egy
nyelven beszélünk testvérvárosainkkal.
B. G.
Fotó: a szerzõ
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Zongorával gazdagodott a kastély

Míves hangszer a barokk teremben
éltó módon fogadhatja a királyi kasM
tély a pénteken, június 23-án kezdõdõ kon cert so ro za tot, a kö zelmúlt ban
ugyanis több millió forintot érõ Yamaha
hang ver seny zon go rá val gaz da go dott a
barokk mûemlék. A nagy értékû hangszer
az Atlantisz-Yamaha Kft., a Silhouette
Kft., Gödöllõ Város Önkormányzata, az

Avon Cosmetics Hungary Kft. a Westel
900 GSM, a Mo ti vá ció Kft., a Digitel
2002 Rt., a Billerbeck Kft., az Euro
Hood Textilipari Kft., a KomBit Bt., a
Leviking Kft. és a Gajdos és Társa Kft.
támogatásával kerülhetett a kastély dísztermébe. Átadásának és bemutatásának
szentelte legutóbbi rendezvényét a Mû-

Prunyi Ilona kezei alatt szólalt meg az értékes hangversenyzongora

vé sze tek Gödöllõi Sza lon ja, amely nek
alapítója és háziasszonya Bartunek Katalin volt.
Az est fõszereplõjévé természetesen a
míves hangszer vált, melyet Prunyi Ilona
zongoramûvész szólaltatott meg, több alkalommal is Drahos Béla fuvolamûvészt kísérve. Csermely Zsuzsa, a Petõfi Rádió vezetõ zenei szerkesztõje élõ interjúja során a
közönség arról is tanulhatott, hogy hogyan
hallgassunk zongorajátékot. Eközben persze a mûvésznõ is bemutatta, hogy hogyan
lehet és hogyan kell játszani a hangszerek
hangszerén. A mûsort
Fotó: a szerzõ
Kovács P. József vezette, aki verset is mondott
a hálás közönségnek.
Gémesi György polgár mes ter ven dég kö szöntõjében említette,
hogy a kastélynak más
japán kapcsolata is van:
a Sony azt a telket vásárolta meg gödöllõi gyára felépítéséhez, amivel
ko ráb ban a vá ros ön kormányzata járult hozzá a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély Köz hasz nú
Társaság alapításához.
A mû sor vé gén Kö rösvölgyi László, a kht.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
köszönte meg a zongorát, amellyel a gödöllõi
mûvészeti élet a minõségi zene állandó lehetõ sé gé vel lett gaz da gabb.
Balázs Gusztáv

Az István király nyitánnyal kezdenek

Gödöllõ a vármegyefesztiválon
ödöllõi szereplõi is lesznek az EzredG
végi Vármegyefesztiválnak, amit a
Pest Megyei Közmûvelõdési és Információs Központ rendez június 30-tól július
2-ig. A gazdag és változatos eseménysorozat a megye élõ népmûvészetének és
mûvészeti alkotó közösségeinek új bemutató fóruma lesz a Pest Megyei Közgyûlés V. kerületi, Városház utcai mûemléképületének udvaraiban és árkádjai alatt.
Az elsõ nap estéjén a Gödöllõi, majd a
Pest Megyei és a Váci Szimfonikus Zenekar
ad hangversenyt Horti Gábor, Noseda Tibor

és Farkas Pál vezényletével. A gödöllõiek
Beethoven István király-nyitányát, Liszt Les
Preludes címû szimfonikus költeményét és
Berlioz Rákóczi-indulóját játsszák el, amit
néhány nappal ezelõtt egyetemünk aulájában hallhatott a közönség.
Szombaton a díszudvarban népmûvészeti mûhelyek mutatkoznak be, míg a
Vármegye Színpadon népzenei és néptánccsoportok produkciói követik egymást. Az esti, Szomszédolás Pest megyében címû gálamûsor szereplõi – köztük a
Gödöllõ Táncegyüttes és Benedek Kriszti-

na – a nyári ünnepkörök népszokásait elevenítik fel. A fesztivál záró napján a megye legjobb színjátszóit, modern táncosait
és mazsorettjeit láthatja a közönség, valamint némi ízelítõt kaphat a néhány héttel
késõbb Gödöllõn másodszor megrendezendõ népi ízek fesztiváljának ételspecialitásaiból. (A pénteken és a szombaton este 8 órakor kezdõdõ gálamûsorok kivételével – melyek bevételét az árvízkárosultak javára ajánlja fel a PMKIK – minden
rendezvény díjtalanul látogatható.)
Az ezredvégi vármegyefesztiválra kétezer szereplõt, közremûködõt és természetesen többször ennyi látogatót várnak,
akik a belvárosi falu kézmûves udvarában az ügyességüket is kipróbálhatják.
G. B.
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Mesefolyamok óceánja

Az eredmények
lérkezett a várva várt pillanat a
E
Mesefolyamok Óceánja c. meseíró
pályázat eredményhirdetése. A mesefolyam októberben indult hódító útjára,
és májusban ért el az óceánhoz vagyis a
végéhez. Az eltelt nyolc hónap alatt a
gyerekek bebizonyították, hogy ugyanabból a mesekezdetbõl színes, változatos,
egyéni, fantáziadús történetek születhetnek. Külön öröm volt számomra, hogy az
írásokban nemcsak a klasszikus értelemben vett mesefordulatokkal találkoztunk,
hanem a „szerzõk” ötletet mentettek a

mindennapi életbõl, olvasmányaikból,
sõt kedvenc tárgyaik egy-egy mozzanata
is felfedezhetõ.
Nem csoda hát, hogy az ilyen széles
palettán mozgó történetek értékelése
nehéz feladatot jelentett a zsûri számára.
A maximális pontszámot (azaz 10-et )
elérõ pályázatok a Szolgálatban megjelentek és az eddig nem közöltek a nyár
folyamán olvashatók lesznek.
A legtöbb pontot összegyûjtõ me seírók:
Lázár Dóra Petõfi S. Ált. Iskola 4 b.
46 pont Pánczél Zsófia Hajós A. Ált.
Iskola 4.c. 47 pont Tihon Orsolya Hajós
A. Ált. Iskola 4.c. 52 pont Vörös
Krisztina Petõfi S. Ált. Iskola 62 pont

KÖNYVTÁR
Schmitt, Didier: Erdõk, mezõk játékai

A zsebkönyv színes rajzai és a szöveges leírások nyomán olyan játékok készíthetõk, melyek
alapanyagai a réten, a mezõn és az erdõben
található természetes anyagok. Gesztenyékbõl
– egy kis képzelõerõvel –állatfigurák készíthetõk, faágakból, kérgekbõl totemek faraghatók,
puhafából marionett, bambusznádból íjas puska „varázsolható”. Ötleteket ad a szerzõ a természetes anyagokból készíthetõ bizsuk, vagy
akár társasjátékok elkészítéséhez. A gyerekek
körében sikere lesz a Szabadtéri játékok eszközeinek és a Réti jármûvek bemutatásának. A
kisiskolás korosztály tagjai forgathatják a barkácsolási kalauzt (Bp., 2000, Passage).

Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros
Seibel, Hiltrud–Seibel, Michaela:
Só-liszt gyurma

Június 22–28, 1800

Tök alsó
Fsz.: Rob Schneider
Június 22–28, 2030

Hulla hó, telizsák
Fsz.: Ben Affleck, Gary Sinise
Június 24–26, 1530

Egyiptom hercege
Szink. amerikai rajzfilm

Szép ajándékok: különbözõ méretû faliképek,
a gyerekszoba polcait, ablakpárkányát díszítõ
játékfigurák, függõdíszek (madarak, halak
stb.) készíthetõk a szerzõk útmutatásait követve sógyurmából. Az egyszerûen formálható, természetes alapanyag használatával játékosan fejleszthetõ a gyerekek fantáziája, kézügyessége, emellett jó szórakozást nyújtó elfoglaltság a napraforgó, a kacsacsalád, a tarkabarka virágcserepek és a többi játék elkészítése. A szerzõk bemutatják az anyagokat
és esz kö zö ket, pon tos re cep tet ad nak a
massza elkészítéséhez, megtanítják a formázás általános folyamatát (a részletes menetet
és a technikát az adott mintánál írják le) a sütést, a kifestést, a lakkozást. Színes fényképeken láthatók az elkészült figurák, díszek (Bp.,
2000, Cser).
Brandenburg, Thomas: Autók

A Gladiátor címû filmet
július 6–12 között vetítjük.
Jegyek elõvételben
már kaphatók.

MOZI

MÛSOR

Napjainkban hozzávetõleg 500 millió autó járja a világ útjait, közérdeklõdésre tarthat tehát
számot az a kiadvány, amely áttekintést ad az
autó tör ténetérõl az elsõ autó feltalálásától a
sebességi rekordokig. A népszerû sorozat bemutatja az autó elõdeit, végigvezet az autógyár tás kezdetétõl napjainkig, sõt még egy fejezet erejéig szól a holnap autóiról is. Nem
marad adós az autó mûködésének részletes
leírásával, sok magyarázó ábra, színes fotók
segítségével könnyítve meg az ismeretek elsajátítását. Egy fejezete bemutatja a versenypályákon száguldó autócsodákat, de figyelmet
érdemel az Autók a közlekedésben címû rész
is, melyben arról esik szó, hogyan lesz valakibõl jó sofõr, de arról is, hogyan tesztelik az új
tí pu so kat. Vár ha tó an nagy si ke re lesz a
kamaszfiúk körében (Bp., 2000, Tessloff és
Babilon). g
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Felvételi elõkészítés és
pályaválasztás egy helyen!

Szülõk, diákok
figyelem!

az AGRÁR TM
kedvezményesen, nyári oktató
tábori részvételt hirdet
Gödöllõn és a környéken lakó

III. osztályos középiskolás
tanulók részére
2000. június 26 - július 6 között.

Részvételi díj: 5 000 Ft
Jelentkezés: Dr. Seres István
táborvezetõnél június 26-án,
hétfõn reggel 8 órakor a tábor
nyitásakor.
Részletes információ kérhetõ:
AGRÁR TM
Tehetségért Mozgalom
2100 Gödöllõ,
Páter K. u. 1., 109. szem.
Tel.: 522-019
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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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– 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

Felhívás
Tisztelt gépjármû
tulajdonosok!
A Gödöllõi Városi Piac
területén mûködõ mélyparkolóban – megközelíthetõ a Petõfi utca felõl – az
alábbi feltételekkel parkolási
terület
igénybe
vehetõ, bérelhetõ:
A parkoló óradíjas nyitvatartási ideje:
H–P: 6–19-ig, Szo: 6–13-ig
Parkolási díj: 60 Ft/óra/jármû
A bérletek nappalra és éjszakára egyaránt vonatkoznak
Bérletek idõtartama és ára:
heti bérlet:
2 500 Ft+áfa/jármû
havi bérlet:
8 000 Ft+áfa/jármû
féléves bérlet:
30 000 Ft+áfa/jármû
éves bérlet:
50 000 Ft+áfa/jármû
További információk:
Gödöllõi Piac Üzemeltetõ
és Szolgáltató Kft.
irodáján, Gödöllõ,
Szabadság út 3.
Tel.: 422-019

14 • Apró
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 Cé günk jó zan éle tû fes tõ ket, gipsz kar ton sze re lõ ket
felvesz, azonnali belépéssel. Tel.: (20) 9785-501.
g Har madik osztályos matematikából, pótvizsgára felkészítõ tanárt keresek. Tel.: 422-402.
g 7 éves kisfiam mellé heti 2-3 alkalomra logopédust keresek. Tel.: (20) 9785-501.
g Az ABN AMRO Biz to sí tó, áp ri lis ban in dí tott te rü le ti
igazgatósága keres vezetõket és munkatársakat, középvagy felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9148-292.
g Munkatársakat keresek felsõfokú végzettséggel vezetõ
munkakörbe. Tel.: (20) 9273-671.
g A gödöllõi Pelikán Taxi Bt. keres iparengedéllyel, fuvareszközzel rendelkezõ teher taxist, szer zõdéses partnernek. Tel.: (30) 2513-850.
g Élelmiszer ABC-be szakképzett, vagy gyakorlattal rendelkezõ eladót - pénztárost felveszünk, Szadán. Tel.: (20)
9666-921.
g Gödöllõn a Sziget vendéglõbe szakácsot, felszolgálót
és mosogatónõt felveszünk. Tel.: 414-262.
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.:
415-660.
g Újonnan nyíló fodrászüzletbe fodrászt és kozmetikust
keresek. Tel.: (30) 9056-240.
g Kõmûveseket, brigádokat, azonnali belépéssel felveszek. Tel.: 419-587.
g El adó nõt ke re sünk 35-45 éves ko rig, szak kép zet tet.
Tel.: (20) 9654-928, vagy személyesen az Átrium üzletház emeletén lévõ Kínai üzletben.
g Gödöllõi szá mí tás tech ni kai cég meg ren de lé sek nyil vántar tása, árajánlatok készítése munkakörbe, tárgyalóképes, jó üzleti ér zékkel, szakismerettel rendelkezõ munkatársat keres (felsõfokú végzettség, angol nyelvtudás
elõny). Tel.: 430-695.
g Önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkezõ, katonaidejét letöltött autószerelõt felveszek, 25 éves korig.
Tel.: 410-242.
g Friss nyugdíjas B, C, D, E kategóriájú, árufuvarozó és
autómentõ szakvizsgával állást keres. Tel.: 430-574.
g Közgazdasági érettségivel, pénzügyi ismerettel, angol
nyelvtudással és szoftver ismerettel, 39 éves nõ, állást
keres. Ügynöki munka kizár va! Tel.: (30) 291-3650.

Ingatlan
g Gödöllõn a kertvárosban családi ház külön bejáratú,
emeleti lakása, 3 + félszoba, étkezõs eladó. Tel.: (20)
9785-501.
g Gödöllõn, a Kastélyhoz közel, frissen felújított 80 nmes, összkomfor tos, régi típusú családi ház, 70 nöl-es udvarral eladó. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 317-3249.
g Gödöllõn a Szent János utcában IV. emeleti kétszobás
50 nm-es lakás eladó. Iá.: 7 millió Ft, vagy nagyobbra
cserélném. Tel.: (20) 9864-613.
g 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.
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g Gödöllõ kertvárosban 3 szoba összkomfor tos családi
ház 240 nöl telken eladó. Tel.: 420-435 (19 óra után).
g Eladó Gödöllõn a Kör utcában IV. emeleti, 69 nm-es,
1+2 félszobás, étkezõs lakás, júliusi kiköltözéssel. Gázkonvektor, vízóra, kábel TV, telefon, tároló van. Tel.: 411636.
g Eladó Blaha fürdõnél 140 nm-es családi ház, vagy elcserélhetõ 2 db lakásra. Tel.: 408-009; (20) 321-7634.
g Keresek Gödöllõn 2 szobás lakást, 3 emeletig azonnali
kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 06-57-402-466; (30) 2065211.
g A Szt. János u-ban, 59 nm, I. emeleti, kétszobás, gázkonvektoros, vízórás lakás eladó. Tel.: 411-831 (18 óra
után).
g Az Isaszegi horgásztónál, 250 nöl zárt kert eladó. Tel.:
430-311 (este).
g 300 ezer Ft-os közvetítõi jutalékot fizetek! 105 nm-es
üzlet, 1543 nm-es telekkel Gödöllõn a 3-as fõút mellett,
átalakítási engedéllyel eladó. Autószalonnak ideális hely.
Tel.: (20) 910-9578.
g Gödöllõ Máriabesnyõn el adó 3 szo bás fel újí tott pa rasztház+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.: 11 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 összkomfor tos lakóház, dupla garázzsal, 160 nm-es komfor tos
mûhellyel, 435 nöl telekkel eladó. Iá.: 22 millió Ft. Mérföld Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9814-043.
g Eladó Gödöllõn egy 2 és fél szobás, telefonos, kábeltévés, vízórás, 65 nm-es, II. emeleti lakás. Tel.: 432-016
(18 óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g Gödöllõ központi részén a Dózsa György úti társasházban, I. emeleti, 1 + 3 félszobás, telefonos, kábeltévés lakás eladó. Tel.: 412-275.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u. 60. szám alatt, egy
65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Ára: 7 millió 500 ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Eladó Gödöllõn a Kazinczy lakótelepen egy 57 nm-es,
IV. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás. Iá.: 6,8 millió Ft.
Tel.: (30) 243-2210.
g Gödöllõn a kertvárosban, 3 szobás családi ház, 300
nöl-es parkosított telken eladó. Iá.: 17,5 millió Ft. Tel.:
(30) 9227-157, vagy 432-784 (este).
g A Szt. János u-ban 2 szobás, III. emeleti, 50 nm-es, jó
állapotban lévõ lakás (pincével), magánszemélytõl sürgõsen eladó. Ára: megegyezés szerint. Tel.: (20) 9654928.
g Az M3-as, és a 30-as Hévízgyörki keresztezõdésénél,
5 hektár szántó eladó. Tel.: 436-234.
g Gödöllõ leg szebb he lyén, fel újí tott, 2 szo bás, össz komfor tos, erkélyes, szépfekvésû lakás, sürgõsen eladó.
Tel.: (30) 2688-834.
g Blahafürdõnél 350 négyszögöl (öt méter széles, két utcá ra nyí ló) nem épí té si, nad rág szíj te lek el adó.
Összközmû beköthetõ. Ára: 1,2 millió Ft. Tel.: 432-934,
vagy (30) 9527-006.
g A János utcai téglaépületben földszinti, konvektoros,
60 nm-es lakás eladó. Ára: 125 ezer Ft/nm. Tel.: 430307.
g Fiatal házaspár egy, vagy egy + félszobás lakást keres
Gödöllõn. Tel.: (32) 430-832 (19 óra után), vagy (30)
2788-197.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, 2 szobás, teljesen
felújított lakás, 58 nm, eladó, téglaépületben, III. emeleten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g Eladó Valkón 16 db építési telek egyben, közmûvesített
ut cá ban, ju tá nyos áron. Tel.: (30) 282-1717 (20 óra
után).
g Teher mentes, 44 nm-es, 2 szobás öröklakás, a központban, szép kilátással (telefon, vízóra, kábeltévé van),
reális áron, nyári költözéssel eladó. Tel.: 422-037 (17 óra
után).
g Gödöllõ központjában, 76 nm-es, I. emeleti, 3 szobás,
két nagy erkélyes, vízórás, kábeltévés, telefonos öröklakás a HÉV-tõl 2 percre eladó. Ára: 9,5 millió Ft. Tel.: 420509 (17 óra után).

g Eladó Gödöllõ központjában lévõ, 2 szoba + 2 konyhás, összközmûves parasztház, 4x7 m-es szerelõaknás
mûhellyel, 106 nöles telken. Ára: 10 millió Ft. Tel.: 432059, vagy (20) 9129-087.
g Gödöllõn, szép kör nyezetben, 3 szintes családi ház, alsó szinten 100 nm-es üzlettel eladó. Tel.: 419-587.
g Gödöllõ központjában, 76 nm-es, II. emeleti lakás, kitûnõ állapotban eladó. Iá.: 11,5 millió Ft. Tel.: 412-290.
g Gödöllõ belvárosában 2 szobás családi ház, garázs +
melléképület, 150 nöles telken eladó. Tel.: (30) 2576-393.
g 2 szo ba, kom for tos csa lá di ház, nagy te lek kel, az
Akácfa u. 43. szám alatt eladó. Iá.: 9,5 millió Ft. Érd.:
Gödöllõ, Akácfa u. 43. (egész nap)
g Eladó Gödöllõn, Ökör telek részen, 800 nm-es szántó.
Tel.: (70) 310-9671.
g El adó Gödöllõ kö ze lé ben 3,3 hek tár ipa ri bel te rü let,
950 Ft/nm. Tel.: (30) 9495-456.
g 1 db 6000 és 1 db 8000 nm-es, panorámás telek sürgõsen eladó. Tel.: N11 06 (30) 272-8158.
g Gödöllõn ipari tevékenységre alkalmas terület eladó.
Tel.: N15 06 (30) 272-8158.
g Eladó 6 lakásos társasházban, kitûnõ állapotú, 41 nmes lakás. Tel.: N16 06 (30) 272-8158.
g Iroda kiadó/eladó a Szt. János utcai üzletsorban. Érd.:
Gödöllõ, Szt. Já nos u. 1/c. (8-11óra). Tel.: 430-024
(napközben).
g Gödöllõn 3 szo bás, kon vek to ros + cse rép kály hás,
parkettás ház, csendes környezetben eladó, vagy 2 szobás házra cserélendõ. Tel.: 419-427.
g Ház el adó: 2 szo ba össz kom fort + szo ba, kony ha,
speiz (je len leg mû hely), + ga rázs, 285 nöles tel ken.
Érd.: Gödöllõ, Királytelep, Alkotmány u. 4. Tel.: 422-660
(18 óra után).
g Er zsé bet kör úti, I. eme le ti, 2 szo bás, te le fo nos, víz órás, kábeltévés, igényesen felújított lakás eladó. Iá.: 130
ezer Ft/nm. Tel.: 420-156, vagy (20) 9352-364.
g Eladó a Fenyvesben közmûves, 760 nm-es építési telek, 30 nm-es alápincézett téliesíthetõ faházzal. Iá.: 4,5
millió Ft. Ugyanitt 2400 nm építési telek, 8 millió Ft-ért.
Tel.: 421-101.
g Dunakeszin 4 szobás, tetõteres (kis elõkerttel) házrész
eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: (27) 384-504. (17órától).
g Gödöllõn eladó 2 éve épült, 30 nm alapterületû, kétszintes tégla épület, nyaraló övezetben, lakóháznak kialakítva, nagy telekkel. Iá.: 5,8 millió Ft. Tel.: (60) 620-502.
g Aszód központjában, új üzletházban, kulcsrakész üzletek eladók, valamint szerkezetkész állapotban lévõ lakások. Fõnix Ingatlaniroda Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn eladók I. - II. emeleti, Szt. István téri lakások.
Fõnix Ingatlaniroda Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn, az Ambrus Zoltán közben 76 nm-es, 3
szobás, erkélyes, redõnyös, vízórás, déli fekvésû, reprezentatív megjelenésû, igényes kivitelezésû, vadonat újonnan felújított öröklakás. Iá.: 11,3 millió Ft. Fõnix Ingatlaniroda Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn a kertvárosban 3,5 szobás (100 nm-es) családi ház, 250 nöl telekkel, melléképületekkel. Tel.: 417345. (délután)
g Gödöllõn 1 szobás, konvektoros lakást vennék. Tel.:
421-778.
g Gödöllõ központjában, II. emeleti, 2 szobás, vízórás,
kábeltévés, redõnyös lakás eladó. Ára: 7 millió Ft. Tel.:
411-048.
g Palotaker ten 2 szobás, 57 nm-es, vízórás, telefonos,
kábeltévés lakás eladó, vagy 1 szobás csere is érdekel,
ráfizetéssel. Tel.: 422-188.
g Antalhegyen, 796 nm-es, panorámás telek eladó. Alatta lévõ utcában közmû van. Tel.: (30) 9846-546.
g A Valkói út bal oldalán telket vennék. Tel.: 416-809.
g Gödöllõ központjában, 77 nm-es, felújított társasházi
lakás eladó, azonnali beköltözéssel. Ára: 125 ezer Ft/nm.
Tel.: (46) 391-512, vagy (30) 9837-937.
g A belvárosban, mûemlék jellegû, polgári stílusú, kitûnõ
állapotú ház, csendes õsfás kerttel eladó. Ára: 18 millió
Ft. Tel.: Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Kastély mellett, polgári stílusú ház, tetõtér beépítéssel, 1379 nm-es telekkel eladó. Iá.: 21 millió Ft. Tel.:
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316, vagy (30) 9144-174.
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g 90 százalékos készültségû, igényes kivitelezésû családi ház, 1064 nm telekkel eladó. Ára: 23,9 millió Ft. Tel.:
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316, vagy (30) 9144-174.
g 300 nöl belterületi telek az Akácfa utcában eladó. Ára:
4,5 mil lió Ft. Tel.: Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Szõlõ utcában konvektoros, 1 + 2 félszobás, magasföldszinti, 61 nm-es lakás eladó. Atlasz Ingatlaniroda,
Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.:
422-453.
g A Szabadság téren, 59 nm-es, 2 szobás, É - D fekvésû, I. emeleti lakás eladó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422453.
g A Dózsa György úton, II. emeleti, 76 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó, vagy házra cserélendõ, ér tékegyeztetéssel. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Szabadság téren, 44 nm-es, másfél szobás, átalakított (udvarra nézõ) lakás, a VI. emeleten eladó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey
krt. 3. Tel.: 422-453.
g Az Antalhegyi úton, ‘81-ben épült, 97 nm-es, nappali
+ 3 szobás, rendezett családi ház, 117 nöl telken eladó.
Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn kétszintes, kétlakásos, 68 nm-es ház, 213
nöl telken, ipari árammal, nagy garázzsal, sürgõsen eladó. At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Vennék garázst az Ambrus közben, vagy kör nyékén.
Tel.: 432-240, vagy (30) 2458-277.
g Gödöllõn a Szent János utcában IV. emeleti kétszobás
50 nm-es lakás eladó. Iá.: 7 millió Ft, vagy nagyobbra
cserélném. Tel.: (20) 9864-613.
g Eladó Jászberény külsõ területén (zártkert övezet) 880
nöl telek, 16 nm-es fûthetõ téglaépülettel, gyümölcsfákkal, fúrt kúttal (villany bevezetve). Tel.: 422-275.
Kazinczy körúton 4. emeleti, 2 szobás, felújítandó öröklakás (54 nm) eladó, 11500 Ft/nm áron. Tel.: 419-966, este.

Albérlet
g Hosszú távra 2 ágyas szobák – 10ezer Ft/hó/szoba –
kiadók. Jó közlekedés. Tel.: 408-009.
g Galgamácsán bútorozott, 1,5 szobás lakás kiadó. Tel.:
436-234.
g Gödöllõ központjában, 67 nm-es, igényes, bútorozatlan bérlemény irodának, lakásnak, július 1-tõl hosszútávra kiadó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõn a Szt. Já nos ut cá ban, 2 szo bás, er ké lyes,
bú to ro zat lan la kás, jú li us 1-tõl hosszú táv ra ki adó, 35
ezer Ft-ért . Tel.: (1) 4432-100/3911.
g Egyedülálló fiatal lány, kiadó lakást (hosszú távra) keres Gödöllõn. Tel.: (60) 416-415, vagy (1) 368-6720.
g 64 nm-es la kás, a vá ros köz pont ban, bú to ro zot tan,
hosszú táv ra ki adó. Tel.: (20) 3303-396, vagy (20)
9512-764.
g Kiadó: 20 + 10 nm-es üzlethelység Gödöllõ központi
részén, iroda, rendelõ, egyéb célra. Tel.: 411-661.
g Gödöllõn, Kossuth Lajos utcai, 2 szobás lakás, hosszú
távra kiadó. Fizetés, fél év elõre. Tel.: 430-474, vagy (20)
341-4088.
g Másfél, két szobás kiadó lakást, vagy házat keres egy
fiatal pár. Tel.: (20) 9367-314.
g A Remsey körúton zár ható mélygarázs kiadó. Tel.: (30)
9540-681, vagy 411-665.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcán, 21 nm-es üzlethelység - bojleres kézmosóval, WC-vel kiadó. Az alapterület
igény szerint késõbb 42 nm-re növelhetõ. Tel.: 430-503
(este).
g Al bér let be ki adó össz kom for tos , 75 nm,-es ház
Máriabesnyõn, hosszú távra, gyermektelen házaspárnak,
vagy 2-4 személynek. Tel.: (70) 217-3294.
g Az Ady Endre sétányon, júliustól családi ház kiadó. Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g 67 nm-es, igényesen felújított, bútorozatlan lakás kiadó (hosszú távra) a Palotaker ti lakótelepen. 40 ezer
Ft/rezsi. Tel.: 412-405, vagy (30) 9440-345.

Szolgáltatás
Ér tesítem régi és új betegeimet, hogy a nõgyógyászati
magánrendelésem szabadság miatt szünetel: június 15július 5-ig. Elsõ rendelésem idõpontja: július 6-án (csütör tök) 17-19 óráig. Hely: Rendelõintézet, Nõgyógyászat,
bejárat a piac felöl. Dr. Sztavridisz Diagorász.
g Fûvágás, kertépítés, kertgondozás rövid határidõvel,
Gödöllõn és környékén. Tel.: (20) 344-2074.
g Gipszkar ton, stukkózás, burkolás, szobafestés, mázolás, tapétázás és kõmûvesmunkák garanciával, tavalyi
áron. Tel.: 20/3387-365
g Vállalom mindenféle bútor javítását, áthúzását valamint
ajtókárpitozást. Gar nitúra: 26000 Ft + szövet, heverõ:
8000 Ft + szövet, franciaágy: 18000 Ft + szövet, ajtókárpitozás: 16000 Ft (anyaggal). Ingyenes el- és visszaszállítás. Balogh Sándor mûhely tel.: 70/311-14-00 vagy
485-239.
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés,
bõrhámlás, vastag, gombás és benõtt köröm szakszerû
kezelése, ápolása. Tel.: 411-759.
g Költözködni szeretne vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g Tanya tejbolt, Városi Piac Gödöllõ: friss tehéntej, friss
kenyér és péksütemények. Akciós tejter mékek rendszeresen.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let. 31.
szám alatt, szeretettel várja kedves vendégeit kedden és
csütör tökön 8-13, szerdán és pénteken13-19 és szombaton 8-13 óráig. Bejelentkezés a 417-729-es telefonon.
g Várjuk gyer mekeit! Nyári napközi otthonunkba, szakképzett óvónõ felügyeletével, június 19-augusztus 18-ig.
Jelentkezni lehet: (20) 331-3976, vagy 414-318-as telefonszámon.
g Gyer mek felügyeletét vállalná egy 50 éves, nyugdíjas,
özvegy, gyakorló nagymama, illetve idõs személy társalkodója, segítõje lenne, napi 2-3 órában. Tel.: 421-762.
g Gyógytor na, gyógymasszázs a nyár folyamán is szünet nélkül, a hét minden napján az SZTK II-es számú rendelõintézetében. Igény esetén házhoz is kimegyünk. Tel.:
414-068, vagy (20) 9511-138.
g Egyéni, csopor tos gyógytor na, baba-mama tor na, terhes torna, alakformáló tornával összekötött nõi intim torna, szakképzett gyógytor nászok vezetésével a BIO-FITT
Centerben, a nyár folyamán szünet nélkül. Tel.: 414-068,
vagy (20) 9511-138.
g Új var rómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést, javítást, méretre alakítást vállalunk, elér hetõ áron.
Nyitva tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 8-12 óráig. Tel.:
419-392 (18 óra után).
g

Adás-vétel
g Faeszterga, szalagfûrészgép, 250 literes Zanussi hûtõszekrény 1 éves, 1 év garanciával eladó. Tel.: 411-071
(este).
g Garázskapu, jó állapotú, kétszár nyú, lambériázott, felülvilágítós eladó. Mérete: 2,31x2,02m + 2,31x0,43m
felülvilágító. Tel.: 415-059.
g Sarok ülõgar nitúra (nem nyitható), újszerû állapotban,
Gödöllõn 60 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (20) 913-0263.
g 300 db, építkezésbõl kimaradt Bramac cserép (antracit
színû, homokszórt) a gyári ár 70 százalékáért eladó. Tel.:
432-934, vagy (30) 9527-006.
g Babakocsi eladó, 3 funkciós, kitûnõ állapotban. Tel.:
413-946.
g Vennék 60 l-es villanybojlert és fürdõszobába fûthetõ
fürdõkazánt. Tel.: 416-783 (este).
g Kombi gyer mekágy eladó. Tel.: 411-923.
g Eladó Camping kerékpár 4000 Ft; BMX kerékpár 4000
Ft; parabola komplett szett 8000 Ft; álló szobai ventillátor
1500 Ft; Kleopátra rádió 2 db hangfal 5000 Ft; Amiga
500-as gye rek szá mí tó gép 400 db já ték prog ram mal,
egérrel, joystickkal 6000 Ft; 2 db újszerû, divatos, sötétkék ifjú öltöny, 7 és 12 évesre való. 3000 Ft/db. Tel.: (30)
222-9411.
g Eladó (betegség miatt) univer zális marógép tar tozékokkal, fúrógép, keretes fûrészgép, sajtológép - hidraulika, raklapemelõ béka, esztergapad, csapágyak, csavarok, villanymotorok. Tel.: 421-781.

g Eladó 1 db használt fér fi kerékpár, ára: 5 ezer Ft. Tel.:
413-834.
g „Robi -55” típusú ker ti kapálógép (majdnem új), egy
hozzátar tozó fûnyíró adapterrel, 40 ezer Ft-ért, továbbá 2
db 90x204 cm-es beltéri, üvegezett bontott ajtók 3000
Ft/db, és egy 80x194 cm-es ajtókeret, szúnyogháló nélkül 1500 Ft-ért eladók. Tel.: 419-131. Tóth.
g Bon tás ból két szár nyú ab la kok, le mez ra di á to rok el adók. Tel.: (70) 310-9671.
g NDK félautomata használt mosógép eladó, 10 ezer Ftért. (adok mellé ajándékba egy régi centrifugát, ami mûködõképes.) Tel.: 413-251.
g Eladó 2 db 3 utas Sony HI-FI hangfal, Iá.: 17 ezer Ft;
valamint 2 db Pioneer autóhangszóró, 120 W/db, 5 ezer
Ft. Érd.: Gödöllõ, Palotakert 10. X/2.
g El adó alig hasz nált mo so ga tó gép és grill sü tõ. Tel.:
432-240, vagy (30) 2458-277.
g Összecsukható holland lakókocsi berendezéssel, nagy
elõsátorral eladó. Tel.: 416-823, vagy (20) 9777-815.

Jármû, alkatrész
11 éves, jó állapotú kis Polski, 160 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 419-096.
g Skoda 120 L, 1983-as évjárat, elsõ tulajdonostól eladó, 100 ezer Ft-ért. Mûszaki 2000. július 28-ig, jó motor ral, felújításra szoruló karosszériával. Tel.: 421-454
(19 óra után).
g Eladó megkímélt állapotban egy Mitsubishi Colt; 1200
ccm, 13 éves múlt, 1-2 hónappal. Tel.: 410-480 (15 óra
után).
g Eladó ‘85-ös Trabant, frissen lakatolva, 2 év mûszaki,
tulajdonostól. Iá.: 115 ezer Ft. Tel.: 410-282.
g To yo ta Scarlet DX 1,3 1988-as, 74 LE, 5 aj tós,
108.000 km-rel, sürgõsen eladó. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.:
411-029, vagy (60) 437-255.
g Tavria 2002. májusig ér vényes mûszakival, elsõ tulajdonostól eladó. Tel.: 421-781.
g 1988-as kis Polski, megkímélt állapotban, 140 ezer Ftért eladó. Tel.: 411-902.
g Polski Fiat, új motor ral, friss mûszakival, zöld kár tyával, felnizve eladó. Tel.: (30) 2106-474.
g Két üte mû Tra bant Com bi jó ál la pot ban el adó. Tel.:
421-404.
g 12 éves Dacia 1310 TLX jó állapotban, vonóhoroggal
280 ezer Ft-ért, SZKIF sátras utánfutó 80 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 422-108.
g Trabant, 2002. 06. 02-ig ér vényes mûszaki vizsgával,
megkímélt állapotban, elsõ tulajdonostól eladó. Tel.: 414643.
g ‘86-os dobozos Barkas, 5 személy + teher re vizsgáztatva. Esztétikailag javításra szorul. Vonóhorog, tetõcsomagtar tó van. Mûszaki: 07. 02-ig. Ára: 60 ezer Ft. Tel.:
(60) 620-502.
g Jawa kis mo tor ki fo gás ta lan ál la pot ban el adó. Tel.:
416-823, vagy (20) 9777-815.
g

Oktatás
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten,
minden korosztálynak, egész nap. Egyéni és kiscsoportos (max. 4 fõ). Nyári intenzív, nyelvvizsga elõkészítõ.
Fordítás. Tel.: 418-537, Kollarics.
g Számítógép-kezelõi tanfolyamok indulnak Gödöllõn a
városközpontban. Alapfokú, középfokú és internet tanfolyamok. Egy hét vizsgával 9000 Ft. Egyéni foglalkozások,
korrepetálások óradíja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.
g Általános iskolai tanár matematikából, fizikából javítóvizsgára felkészít. Tel.: 422-578.

Egyéb
g Marcsi Rákoskeresztúr ról Dömsödi nyaralója kertjébe
kéri István segítségét. Nincs meg a telefonszámod! Kérlek, keressél fel! Ezen a számon is hívhatsz: Tel.: (20)
333-6502.
g 3500 Ft-ért 8 hetes spániel keverék kölykök eladók.
Tel.: 417-024.
g Kedves, játékos félperzsa és házi cicákat elajándékoznánk kimondottan jó helyre. Tel.: (30) 238-6533.
g 6 éves szuka kaukázusi farkas kutyánkat, állatszeretõ
családi házhoz elajándékoznánk. Tel.: 414-572.
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KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!
06-30/250-36-90

CIB
Gödöllõi munkahelyre
keresünk fõállású

kõmûvest és
szobafestõ-mázolót.
A felvétel során több
éves szakmai gyakorlat
követelmény.
Részletes információt a
28/520-700-as telefonszámon kérhetnek Rébayné
Burka Évától.
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Gödöllõi Királyi Kastély Közhasznú Társaság 1999. évi közhasznú beszámolója
A Társaságot 1998. június 15-i határnappal kiemelkedõen közhasznú Társaságnak minõsítette a Pest Megyei Cégbíróság

Adatok ezer Ft-ban
1998. év
1999. év

Tételek megnevezése
A mérleg eszközeinek fõbb tételei
A.
Befektetett eszközök
2.023.029
B.
Forgóeszközök
237.634
C.
Aktív idõbeli elhatárolások
12.471
Eszközök összesen:
2.273.134
A mérleg forrásainak fõbb tételei
D.
Saját tõke
1.688.548
E.
Céltartalékok
450
F.
Kötelezettségek
267.911
G.
Passzív idõbeli elhatárolások
316.225
Források összesen:
2.273.134

2.028.767
101.854
23.880
2.154.501
1.620.304
265
215.358
318.574
2.154.501

A kiemelten közhasznú jogállású társaság Eredménykimutatása
Adatok ezer Ft-ban
Tételek megnevezése
1998. év 1999. év
A.
Közhasznú tevékenység bevétele 159.414 167.409
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele 48.553 62.420
C.
Összes bevétel
207.967 229.829
D.
Közhasznú tevékenység költségei 229.795 224.170
E.
Vállalkozási tevékenység költségei 50.031 73.903
F.
Összes költség
279.826 298.073
G.
Adózás elõtti eredmény
- 71.855 - 68.244
H.
Adófizetési kötelezettség
I.
Mérleg szerinti eredmény
- 71.855 - 68.244

Kiegészítõ információk:
A társaság 1999. évi beszámolóját a társaság könyvvizsgálója hitelesítõ záradékkal látta el.
A Kastély látogatóinak száma 1999. évben 200.749 fõ volt, 81,6 % volt a belföldi és 18,4% volt a külföldi
látogatók aránya.
1999. évben beruházásra és múzeumi tárgyak gyarapítása 50.401 eFt került felhasználásra.
27 kulturális rendezvény és vállalkozásban 127 rendezvény került lebonyolításra.
Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
ügyvezetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllõi Piac Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllõ, Szabadság út 3.)
nyilvános pályázat útján kíván vállalkozási szerzõdést kötni a Városi Piac - Hamvay-kúria
épületkomplexum takarítási munkáira.
A kiíró ajánlatokat kizárólag a pályázati kiírás alapján,
2000. július 13-a, 11 óráig fogad el.
A pályázati kiírás átvehetõ:
a Gödöllõi Piac Kft. székhelyén,
a Szabadság út 3. szám alatti épület tetõterében lévõ irodában
munkaidõben bármikor.
Borítékbontás: 2000. július 13-án du. 14 órakor,
nyilvános eredményhirdetés: 2000. július 25-e du. 14 órakor,
a helyszín mindkét esetben a kiíró székhelye.
A pályázat nyertese 2000. szeptember 1-tõl kezdõdõen egy éves idõtartamra, további egy év
szerzõdéshosszabbítási lehetõséggel vállalkozási szerzõdéskötésére szóló jogosultságot nyer a
napi takarítás és idényjellegû naptakarítás tevékenységek végzésére, illetve önálló ajánlattételi
lehetõség mellett is a térburkolatok takarítására, téli idényjellegû takarítására, valamint a mélyparkoló
takarítására.
Részletes tájékoztatást megtekintési és konzultációs lehetõséget biztosít:
Maul Ferenc mb. ügyvezetõ
Telefon: 422-019
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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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Streetball

Nyolc városból kilenc gyõztes csapat
Az utcai kosarasok idei bajnokságának
utolsó helyszíne Százhalombatta volt. Az
általános iskolai ballagások miatt a fiatalabb csapatok közül néhány nem tudott
részt venni, de így is 46 együttes lépett
pályára a városháza elõtti téren. A szeles
idõ megnehezítette a játékosok dolgát,
akik keményen küzdöttek a hatodik forduló és az összetett verseny dobogós
helyeiért.

A férfi egyes korosztályban a ballagások
miatt csak három csapat indult. Nyert a Dunakeszi Széchenyi a két battai együttes, a
Dream Team és a Sztárok elõtt.
A kettes korcsoportban még kemény
harc folyt a helyezésekért. A két csoportban
lejátszott meccsek után a legjobbak izgalmas meccseken döntötték el a végsõ helyezések sorrendjét: 1. X-Ray (Göd), 2. Izom
vicces faterja (Gödöllõ), 3. Blanr Team
(Vác). A Vackor és a többiek, valamint a
Szûzoltók egy-egy ponttal lett gazdagabb.
A hármas kategóriában a remek formában játszó gödöllõi Szertárkulcs bizonyult a
legjobbnak, így öt pontjukkal elõre léptek
az összetett versenyben. Második a dunakeszi Sasok, harmadik a monori Egy leütés
ziccer elnevezésû csapat.
A legnépesebb, nyílt kategóriában tíz
együttes mérte össze erejét. A gyõzelmet a
monori Öreg Dzsokik szerezték meg, az
Onlin 271 (Esztergom) és a Szakmaközi
Bi zott ság (Százhalombatta) elõtt. A
gödöllõi Váza és Homály egy-egy pontot
kapott.
A férfi ötösben eddig stabilan szereplõ
Gold Boys ezúttal csak a negyedik helyet
ér te el. A gyõ zel met is mét a Filtermat
(Nagykõrös) szerezte meg, második a váci
Masszív, harmadik a szentendrei Árpád Old
Boys csapata lett.
A nõi egyes korosztályban mindössze két
együttes jelent meg a versenyen. A váci
Worms és a gödöllõi Old girls háromszor
játszott egymással. A battai fordulót a váciak nyerték meg.
A kettes kategóriában az elsõ négy helyen gödöllõi csapat végzett. Az összetettben élen álló Hoffnundslos és a Rohadt
klub mérkõzésen utóbbiak nyertek. Harmadik lett a Gyomorgörcs elnevezésû alakulat,
míg a Második rész ezúttal a negyedik helyen fejezte be a versenyt.
A nõi hármas korosztályban a volt válo-

gatott Kiss Lenkével megerõsített Cicusok (Budapest) biztosan elõzték
meg a Gyere be butikot, a váci Mimózákat és az albertirsai Boszorkányokat.
A vegyes kategóriában ezúttal csak
öt csapat lépett pályára a benevezett
14-bõl. A mérkõzések eredménye elsõsorban az összetett verseny miatt
volt fontos a csapatoknak. Az elsõ helyet a váci Unisex csapata szerezte
meg, akik ellen mindenkinek akadt
kifogása a sportszerûtlen stílusuk miatt. A budapesti Földmérõk a második, a tárnoki Kincstárnok a harmadik
he lyen vég zett. A Remixnek és a
Forever Youngnak ezúttal egy pont
jutott.
A helyi és az összetett verseny eredményhirdetésénél a csapatok a különbözõ
támogatók által felajánlott díjakat elsõsorban sportfelszereléseket –, kupát, érmeket
és okleveleket vehettek át. A díjakat Szemes Árpád, Pest Megye sportigazgatója, és
Horváth József, a Pest Megyei Kosárlabda
Szövetség Elnöke adta át a játékosoknak.
Az elõzõ évekhez képest annyit változott a
helyzet, hogy a kilenc kategóriagyõztes
nyolc városból került ki.
A hat városban összesen 103 csapat játszott, legtöbben Gödöllõn léptek pályára
(62 együttes). A kupáért 644 mérkõzést vívtak a csapatok, ebbõl Gödöllõn a legtöbbet,
141-et. Összesen húsz település indított csapatokat. Kiemelkedett Gödöllõ (23) és
Monor (24), a harmadik helyet Vác (11)
szerezte meg. Az elsõ két város: Gödöllõ és
Monor, a hat fordulóban 84 illetve 67 résztvevõ csapattal elnyerte a rendezõség által
felajánlott öt-öt mobil kosárlabda palánkot,
mintegy 500 ezer Ft értékben.
A 4. Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság a Mozi Glóbusz Kupáért végeredménye korosztályonként:
F1-es: 1. Sírásók (Monor) 20 pont, 2.
Szé che nyi (Du na ke szi) 19 pont, 3.
Streetbulls (Monor) 6.pont. A gödöllõi
Worms 4, az LK Bulls 2, a Mi a gyík 1 pontot szerzett.
F2-es: 1. X-Ray (Göd) 25 pont, 2. Izom
vicces faterja (Gödöllõ: Jassó Norbert,
Kolozs Balázs, Lázár Krisztián, Szádvári
László) 13 pont, 3. Lyukra törünk (Monor)
10 pont. A gödöllõi Vackor és a többiek, valamint a Szûzoltók 7-7 ponttal holtverseny-

ben a negyedik-ötödik helyen végzett.
F3-as: 1. Egy leütés ziccer (Monor) 17
pont, 2. Sasok (Dunakeszi) 16 pont, Szertárkulcs (Gödöllõ: Barthos Gergõ, Hudák
László, Komáromi András) 12 pont.
F4-es: 1. Nem piskóták (Dunakeszi) 21
pont, 2. Kefír (Százhalombatta) 14 pont, 3.
Öreg Dzsokik (Monor) 13 pont. A gödöllõi
csapatok közül a Váza és a Kiverlek 4 ponttal 7-8.helyen fejezte be a versenyt.
F5-ös: 1. Filtermat (Nagykõrös) 28
pont, 2. Gold boys (Gödöllõ: Dezsõ Ottó,
Gerstenbrandt György, Magyari László,
Vágó György) 16 pont, 3. Váci masszív
(Vác) 10 pont.
N1-es: 1. Worms (Vác) 20 pont, 2. Old
girls (Gödöllõ: Gergácz Ágnes, Kocsis
Karolin. Kovalik Kinga, Lattmann Judit)
19 pont.
N2-es: 1. Rohadt klub (Gödöllõ: Lázár
Dorka, Pári Zsófia, Szabó Réka, Vidéki Judit) 20 pont, 2. Hoffnungslos (Gödöllõ: Bányai Zsuzsa, Drágán Eszter, Kiss Linda,
Zsemberovszky Linda) 19 pont, 3. Gyomorgörcs (Gödöllõ: Bí ró Ka ta, Karádi
Anett, Székely Nóra) 12 pont. A Második
rész elnevezésû gödöllõi csapat 7 ponttal az
ötödik helyen fejezte be a versenyt.
N3-as: Elsõ holtversenyben a Cicusok
(Budapest) és a Gyere be butik (Monor) 2121 ponttal. 3. Mimózák (Vác) 9 pont. A
gödöllõi Vasmacskák 3 ponttal az ötödik
helyet szerezték meg.
Vegyes: 1. Remix (Nagytarcsa) 22 pont,
2. Unisex (Vác) 11 pont, 3. Dzsek Herold
(Monor) 10 pont. A gödöllõi Forever
Young 7 ponttal a 6-7. helyen végzett.
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Kastély Kupa terepíjászverseny

Eleink fegyvereivel

A honfoglalás kora kelt életre szombaton
a kastélyhoz tartozó Felsõ-parkban. Süveges, puha lovaglócsizmás, szablyával
felövezett, tarsollyal és tegezzel felszerelt marcona férfiak emelték visszacsapó
íjukat – a nyomtatott papír céltáblára,
ami elárulta, hogy azért mégis a jelenben
vagyunk. Mert az, hogy az ünnepi hadi
öltözéket bájos hölgyek is viselték, még
nem lett volna árulkodó, hiszen számtalan eset volt a tá vo lab bi és kö ze leb bi
múltban, amikor nemzetünk hölgytagjai
a férfiakkal vállvetve álltak helyt a sûrûn
bekövetkezõ hadi események során.
A park egy másik szögletében a középkor nyugati harcosaival is találkozhattunk,
akik a Robin Hood által is használt íjjal, a
long bow-val vettek részt a 4. Kastély Kupa Terepíjász Versenyen. Bár ez alapvetõen
tradicionális verseny, a megmérettetésen
voltak résztvevõk a csigás irányzékos-, a
vadász reflex- és a bare bow kategóriában
is. A Magyar Terep- és Vadászíjász Egyesület által rendezett versenyen ötvenheten
vettek részt, a díjakat a Gödöllõi Királyi
Kastély Kht. és az egyesület ajánlotta föl.
Radó Gábor
Fotók: a szerzõ
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Vívás

Veterán világbajnokság Gödöllõn
A GEAC–Architekton rendezi ebben az
évben a Veterán Vívó Világbajnokságot. Magyarország ezzel már másodszor nyeri el a rendezés jogát. Az augusztus ban meg ren de zés re ke rü lõ
nemzetközi verseny a Szent István
Egyetem nyári egyetemének keretein
belül egy önálló lábakon álló rendezvény. A vívóverseny mellett divatbemutató éppúgy lesz, mint kiállítás.

A ve te rán ví vó ver se nye ket azon ban
nem régóta rendezik. Mindössze 1990ben kezd ték is mét szer vez ni. Meg ala kult az Európai Veterán Vívók Társasága, amiben Magyarország is képviselteti ma gát. A ma gyar pár baj tõr-csa pat
1992-ben részt vett a Csa pat Eu ró pa
Bajnokságon, s ezt megelõzõen Kõbel
Emil javaslatára már 1987-tõl Siófokon
Balaton Bajnokságot rendeznek veterán
párbajtõrözõk számára. Természetesen
a magyarok itt is sikert sikerre halmoztak. Luxem bourgban, 1995-ben Rej tõ
Il di kó nõi tõr ben, 1997-ben a San
Remo-i Eu ró pa Baj nok sá gon pe dig

Kreiss Gá bor fér fi tõr ben arany ér met
szerzett. Az 1996-os év is érmet hozott.
A keszthelyi Csapat Európa Bajnokságon nõi és fér fi tõr csa pa tunk, il let ve
férfi kardcsapatunk állhatott a dobogó
legfelsõ fokára. 1998-ban sem érték be
kevesebbel a mieink. Bécsben ekkor a
férfi tõr-, párbajtõr-, és kardcsapat hozta el az aranyérmet az Európa Bajnokságról.
Öt fegy ver ne mes Ve te rán Vi lág baj nokság elõször 1999-ben, Siófokon került megrendezésre, ahol vívóink, a régi
nagyok, nem vallottak szégyent. Rejtõ
Ildikó nõi tõrben, Erdõs Gábor férfi párbajtõrben lett világbajnok, Dr. Kamuti
Jenõ férfi tõrben ezüst, Marton István
pedig bronzérmet szerzett. Idén Gödöllõ
kapta a rendezés jogát. Lausanne-ben tehát ismét magyar város mellett döntöttek. Gémesi Leventét, a GEAC-Architekton vívószakosztályának elnökét kérdeztük.
– Mit illik tudni a veterán világbajnokságról?
– Annyit kell tudni, hogy a veterán vi-

lágbajnokságon két korosztály indul minden fegy ver nem ben, így össze sen öt
fegyvernemben tíz döntõ lesz. A döntõk
három napra vannak elosztva: az elsõ két
napra négy-négy, az utolsóra pedig két
döntõ jut.
– Milyen korosztályokra oszthatók a
veterán vívók?
– A fiatalabbak az ötven és hatvan év
közöttiek. A másik korosztály pedig a
hatvan fölöttiek – itt nincs felsõ korhatár.
– Hány országra, és azon belül hány
résztvevõre számítanak?
– Hu szon öt-har minc kö zöt ti or szág
várható; huszonnégy, huszonöt volt az elmúlt években, és a veterán világbajnokság folyamatosan népszerûsödik. Ez azt
jelenti, hogy körülbelül háromszáz vívó
várható. Már nevezések is érkeztek, például a luxemburgiak már név szerint leadták a nevezésük.
– Hol ke rülmek meg ren de zés re
Gödöllõn a versenyek?
– A világbajnokság helyszíne az egyetem aulája és az egyetemi sportcsarnok,
Az aulában lesznek a selejtezõ mérkõzések, és a harminckettes táblától a döntõig
a sportcsarnok lesz a helyszín.
2000. augusztus 25-27. Gödöllõ. Az
egész világ minket figyel.
erni

Motocross
A Vüszi Kht

Két Szekeres a dobogón
Már bõven benne járunk a motocross
szezonban, amikor elkezdõdött a Magyar
Motorkerékpáros Szövetség által kiírt Országos Motocross Sprint Bajnokság. Ez
a versenyforma nagyon hasonlít a jól ismert super-crosshoz. A rövid technikás
pályán sûrûn követik egymást az akadályok, amelyek közül kiemelkednek a
nagy ívû ugratók. A négyfordulós bajnokság elsõ versenyét a Madonna Crossparkban rendezték meg. A felnõttek között Szekeres Sándor, a juniorok között
Szekeres Zsolt képviselte városunkat.

Az elsõ futamban az idõsebb Szekeres a
második helyet szerezte meg a rajt után. A
mögötte motorozók támadásait sikerült
visszavernie és a célig megõrizte az elõkelõ
pozícióját. A következõ futamban a rajtja
még jobban sikerült és elsõként fordult a
rajtegyenest követõ kanyarba. A tíz körös
futamban a hetedik körig megõrizte a vezetõ

(Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.)

helyét, amikor az elsõ fékkel gondok akadtak és lassítani kellett a tempón. Csak ekkor
tudta megelõzni a volt magyar válogatott
Horváth Pál. A két futam alapján Szekeres
Sándor a dobogó második fokára állhatott.
A junior kategória elsõ futamában Szekeres Zsolt a negyedikként hagyta el a rajthelyet. Az elsõ öt helyért nagy küzdelem folyt,
a versenyzõk sorrendje állandóan változott,
a kisebb bukásokkal tarkított futamban. Végül másodikként intette le Zsoltot a kockás
zászló. A második futamban elsõként rajtolt,
de egy elhibázott féktáv után máris a harmadik helyen találta magát. Ezen a pozícióján
közönségdíjas ugrásaival sem tudott változtatni. Ez az eredmény összetettben a dobogó
harmadik helyéhez volt elegendõ.
A következõ fordulót július 15-én rendezik a Madonna Cross-parkban - az M3-as
be ve ze tõ sza ka szá nál, aho vá vár juk a
gödöllõi szurkolókat.
Sz. V.

felajánlja
Mezõkövesd,
Zsórifürdõn lévõ
faházas,
2, 3, 4 ágyas szobáit
üdülés céljára
ellátás nélkül,
fõzési lehetõséggel.
A szobafoglalás 8 napos
turnusonként
igényelhetõ.
Üdülési díj: 1100
Ft/fõ/nap.
Érdeklõdni lehet:
Berencsi Vilmosné
Sz. B. üdülésfelelõs.
Tel.: 410-988/118
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Labdarúgás – NB III

Ezüst-esõ – harmadik epizód
„Ezüstesõ” hullott idén a Gödöllõ Labdarúgó Club csapataira, hiszen a serdü lõ és az elõ ké szí tõs fut bal lis ták
után az utolsó fordulóban – a vetélytárs Tápiószentmárton eredményének
számukra kedvezõ alakulásának is hála – a felnõttek is megszerezték a második helyet a bajnokságban örömére
szurkolóknak és vezetõknek egyaránt.
A mondás azt tartja, a sikert nem kell
magyarázni, ám mégis érdekes lehet,
hogy látja a gárda tavaszi teljesítményét az edzõ, Vörös István Attila:

– Elméletileg nagyon sokat változott volna a csapat a télen, ha azt, amit szerettünk volna – nemcsak én, a vezetõség is , sikerül megvalósítani. Az alapozás elkezdése után ugyanis létrejött a fiókcsapati kapcsolat a Cegléddel. Négy NB I-es
játékost (Kecskeméti, Vidakovics, Kiss
Józsi – akirõl csak késõbb tudtuk meg,
hogy nem NB I-es, csak ott edzett, Babai
– aki sérülése miatt egyszer sem játszott)
és Kiri személyében egy kapust hoztunk.
Ez nagyon jó lehetett volna – mert szerin tem tech ni ka i lag és kép zett ség ben
meg ütöt ték ezt a szin tet, sõt volt, aki
jobb is volt -, ha a játékosok is elfogadták volna ezt a dolgot. Ám ez nem így
történt. Az az igazság, hogy mindenki a
saját kis helyét féltette és a ceglédieknek
nem passzoltak rendesen, túlpasszolták
õket vagy elívelgették, szóval direkt úgy
játszottak, hogy az õ teljesítményük ne
le gyen jó. Az ered mény pe dig az lett,
hogy ami kor õk itt vol tak, nem hogy
jobb, hanem rosszabb lett a játék.
– Az élet a csapatot igazolta, hiszen a
ceglédiek nélkül jobban és eredményesebben ment nekik.
– Igen, akkor gyõztünk, mert a gárdában ez benne is volt. Amikor a ceglédi
srá cok nem vol tak, job ban küz döt tek
egy má sért. Az Újszász meccs volt az
utolsó, amikor Kiriék jöttek. A mérkõzés
elõtt volt ugya nis egy el nök sé gi ülés,
ahol a vezetõk kijelentették, hogy ha itt
sem nyerünk, akkor õk mehetnek. Ismert,
1-1 lett a vége. Én kértem, hogy Kiri és
Vidakovics maradjon, de a ceglédiek azt
mondták, hogy senki sem jöhet. Kedden
tá vo zott is min den ki, utá na az tán a
Balassagyarmat elleni találkozót leszámítva veretlenek maradtunk.

– Azért gondolom, abban a pillanatban tavasz egyik legnehezebb szituációja
lehetett ez az Ön számára, hiszen hogy –
mást ne említsek – kapus nélkül maradt?
– Igen, nagyon rossz volt. Egyébként
én a következõket írtam fel magamnak a
csapatról szóló dossziéba: “Kíváncsi vagyok, hogy most, amikor megnyugodtak
a kedélyek, mire leszünk képesek. Sze-

– Ne he zen, na gyon ne he zen. Ezért
már többször is elgondolkodtam, hogy
nem csinálom, lemondok, mert tényleg
abszolút felesleges csinálni.
– Az utol só baj no ki mér kõ zés utá ni
nyilatkozatnak tehát volt ilyen nem közismert elõzménye?
– Igen, mert nem egységes a vezetõség. Van három – négy ember, akik közül
az egyik ezt akarja, a másik azt, a harmadik amazt. Ha a támadójátékot próbáltam
erõltetni, egyetértettek velem, de 2-3 hét
múlva már azt kérdezték, hogy az egyik
játékos miért harmadik csatárt játszik,

Vörös István Attila; Ivanovics Károly, az ifik edzõje és Varjú László egyesületi elnök

rintem, jobb lesz a teljesítményünk és a
hátralévõ mérkõzéseken még legalább 18
pontot szerzünk. Csapatom egyénileg és
szerkezetileg is többre képes, erõnléte
meg fe le lõ, me lyet fel mé ré sek is
bizonyítanak. A vezetõség kapkodása és
nem egyfelé való húzása azonban nem
helyén való és az idõzítéssel is baj volt.”
Itt arra gondoltam, hogy a mérkõzés elõtt
csinálták a „tüzet”. Azért írtam le magamnak ezt a pár sort, mert sajnos, hasonló többször is elõfordult és mindig a
leg rosszabb kor, vagy pén te ken vagy
szombaton. Pedig az nem jó, hogy lelkileg, pszichikailag kikészítik a játékosokat. Az egyiknek ez az embere, a másiknak az, a harmadiknak a harmadik és ha
ez vagy az nem játszik, akkor rossz az
edzõ, rossz a taktika, minden.
– Hogy tud ezzel a „belsõ ellenállással” megküzdeni egy szakmai irányító?

miért nem középpályást. – panaszolja a
szak mai mun ká ért fe le lõs edzõ. – És
ilyen dolgok miatt volt harc hétrõl-hétre!
Ezek mi att van az em ber ben két ség,
hogy most egyfelé megyünk vagy sem.
És ezek néha elveszik az ember kedvét.
Én soha nem mondtam azt, hogy olyan
nagy edzõ vagyok, mert most kezdtem.
Régóta a pályán, illetve annak környékén
vagyok, rengeteget futballoztam, rengeteg edzõ vel dol goz tam – olya nok kal,
mint mint Sárosi, Rákosi, Máté Jani, Németh Gyula bácsi – és azért sok mindent
hallottam, látottam, tapasztaltam, tanultam tõlük, de tény, hogy nem erre készültem, egész más volt a civil érdeklõdésem. Ha viszont elvállalok valamit, akkor maximálisan szeretném jól csinálni,
az a célom, hogy a nevemhez jó munka
kapcsolódjon vagy jöjjön az eredmény.
Ha nem így lett volna, már úgy is rég le-
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belül két rész lesz, de nem tudni még milyen alapon – vagy területi elv vagy helyezés alapján – osztják két felé a csapatokat. Július 7-ig kell nevezni, utána már
többet fogunk tudni. Az is ismert, hogy
az elsõ kettõben kell végezni a feljebb
ke rü lés hez. Ez na gyon ne héz fel adat
lesz.
– Az õszt annak idején értékeltük, mit
lehet mondani az egész évrõl?
– Az irányításom alatt 24 mérkõzést
játszottunk, abból 13 gyõzelem, 8 döntetlen és 3 vereség volt, ami 47 pontot jelent. Ha tot ho zott az elõ zõ edzõ,
Ambrózy Ist ván, így lett 53, ami vel
másodikok let tünk a baj nok ság ban. –
számszerûsít az edzõ. – Ha valaki szeptemberben, amikor átvettem a csapatot
azt mondta volna, hogy írjam alá, hogy
harmadikok leszünk, azonnal megtettem
volna. Így meg még boldogabb vagyok
és ezért kö szö ne tet mon dok a csa pat
összes tagjának, aki részt vett ebben a sikerben, mert azért a fõ érdem az övéké.
Úgy gondolom, hogy mindig a játékosok

GLC-évzáró

Nemcsak focizni tudnak…
Ünneplésben a magyarok a világ legjobbjai közé tartoznak – állítják sokan.
Nem akartak erre a tételre rácáfolni a
Gödöllõi LC történetének egyik legjobb évét produkáló (egy majdnem
„aranyos” második hely a serdülõ elõkészítõsöknél; ezüst a felnõttek, illetve a serdülõk küzdelemsorozatában
és a dobogóról éppen csak lemaradva
egy negyedik hely az ifjúságiak között) futballisták sem.

TOPÁZ HÁZ

A GLC zá ró ban kett jé re meg hí vást
kaptak a Mátra csoport, Pest megye és
a já ték ve ze tõk irá nyí tói, va la mint vá ros unk pol gár mes te re dr. Gémesi
György is. Az es te fo lya mán elõ ször
Vö rös Ist ván At ti la, a fel nõtt gár da
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szak ve ze tõ je, majd Ivanovics Kár oly,
az ifik edzõ je ér té kel te csa pa ta éves
teljesítményét. Ezután Ferencz Gyula,
a Mát ra cso port ver seny bi zott sá gá nak
elnöke méltatta a klub szakmai vezetését, a managmentet, valamint az eredmé nyes sze rep lés hez szin tén nagy ban
hozzájáruló szponzorok áldozatvállalását. Jakab Béla, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke szintén elismerõen szólt a gödöllõi futballért dolgozókról és a megye egyik meghatározó
egyesületének nevezte a GLC-t. A szövetségi vezetõ örömét fejezte ki a klub
sikeres, a még szebb jövõ ígéretét magá ban hor do zó után pót lás ne ve lé sé vel
kapcsolatban. Köszönetet mondott játékosoknak és vezetõknek, a szurkolók-

döntik el a mérkõzéseket, hiába mond
akármilyen taktikát az edzõ, az a legfontosabb, hogy õk akarnak vagy sem. Ha
igen, megy minden, ha viszont nem, akkor semmi. Én úgy érzem, hogy ha ez a
csapat befogadta volna a ceglédieket és
akarta volna, most bajnokságot nyert volna. De ne legyünk telhetetlenek, hiszen
ez így is a legjobb eredmény hosszú évek
óta. A fiúk mellett szeretnék köszönetet
mondani a városi önkormányzatnak és
személy szerint Gémesi Györgynek, aki
szintén támogatott minket. Meg kell említenem a Kastély Autóház Renault-t, valamint a kistarcsai Suzuki Benkõ-t, melyek szintén szponzorálták a klubot. És
utoljára, de nem utolsó sorban szeretném
megemlíteni a vezetõségünket is: Varjú
László elnök urat, Ágfalvi, Borsos, Kiss
és Szûcs urakat. Mindenkinek köszönöm
a hozzáállását, segítségét és fõleg azt,
hogy biztosították az anyagi hátteret a
csapatnak a nyugodt munkához.
Tóth Márta
Fotó: a szerzõ

nak szer zett kel le mes per ce kért dr.
Gémesi György is. A támogatók nevében Ágfalvi Imre összegezte az elmúlt
idény erényeit és hibáit. Zárásként Varjú László elnök elmondta, hogy július
5-én kezdõdik a felkészülés a következõ sze zon ra. Ek kor ra dön te nek ar ról,
hogy ki lesz a GLC edzõ je a nyár tól.
Az, hogy kiket irányít majd, szintén az
elkövetkezõ hetekben dõl el, de a kiindu lá si ál lás pont az, hogy min den ki re
számítanak a jelenlegi játékosok közül.
Az érmek és a különdíjak (a felnõtteknél a legjobb játékos Króner Péter, az ifjúságiaknál Kovács Miklós lett, míg a
gólkirálynak járó kupát a 12 gólos Kiss
Zoltán és a 37 gólos Csombor Lajos kapta) átvétele után kezdõdhetett a vacsora
második része, mikor egyes futballisták
igye kez tek iga zol ni, hogy nem csak a
labdarúgás tekintetében vannak a topon,
hanem éneklésben és táncban is…

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra
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Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák
és mûszaki cikkek árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611
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mondtam volna. De ha az embernek sikerélménye van, szeretné tovább csinálni, de csak úgy, ha támogatást, bizalmat
él vez és tény leg min den ki azért küzd,
hogy a Gödöllõ elõbbre jusson.
– A fentiek ismeretében különösen érde kes, hogy a foly ta tás ról esett-e már
szó?
– Még nem. Varjú László, a GLC elnöke most is azt mondta, hogy „Persze,
hogy maradsz.”. Ilyet tehát kijelentettek
már, de azt válaszoltam, hogy meg kell
beszélni, mert nem úgy van, hogy mindig
csak rábólintunk.
– Augusztus 5-én azonban kezdõdik a
bajnokság addigra nemcsak edzõ kell, de
az együttesnek is össze kellene állnia!
– Hát, igen, még konkrét csapat sincs.
Semmi sincs, még nem tudunk semmit.
De szerintem a bajnokság átszervezése
miatt játékos lesz bõven.
– De várhatólag erõsebb lesz a mezõny is!
– Még nem tudni, kik lesznek az ellenfelek. Az biztos, hogy a Mátra csoporton
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