
szolgálat
GÖDÖLLÕI

X. évfolyam 19. szám � 2001. május 17. � Terjesztõi ára: 50 FtA Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja

Bérlakásépítésre pályázik Gödöllõ
A Széchenyi Terv se-
gítségével három épü-
letben 43 bérlakást ter-
vez felépíttetni Gödöllõ
önkormányzata, amely-
lyel az olyan családo-
kon és fiatal házaspá-

rokon szeretne segíteni, amelyeknek
nem telik saját otthon megteremté-
sére. A lakásokat a Lumniczer és a
Szent János utca által határolt telken
építik fel. (2�3. oldal)

Új köntösben a Pálma
Már javában dolgoz-
nak az egykori Pálma
cukrászda épületén,
amelyet teljesen fel-
újítanak, hogy legké-
sõbb jövõ tavasszal
újra városunk egyik

gyöngyszeme lehessen. A barokk
stílusú, mûemlék épület az önkor-
mányzat tulajdonában van, elide-
geníteni nem lehet. (8. oldal)

Új mûkincsek a
kastélymúzeumban

A bécsi Dorotheum
aukciósház legutóbbi
árverésén nem akár-
milyen mûkincsekkel
gazdagodott a Kastély-
múzeum. Egy XVIII.
századi arany karkö-

tõt, és egy XIX. századi arany do-
hányszelencét, valamint egy gobelin-
tervet sikerült Magyarországra hozni,
amelyek ezentúl Gödöllõn lesznek
megtekinthetõk. (10. oldal)
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Négy nagy jelentõségû döntést hozott
meg május tizedikei, rendkívüli ülésén
a városi képviselõ-testület, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül. Elfogad-
ták a bérlakásépítés támogatására be-
nyújtandó pályázatot, a város lakás-
koncepcióját, az önkormányzati laká-
sok és helyiségek bérletére vonatko-
zó új rendeletet. Ha sikerül elnyerni a
Széchenyi Terv majdnem 350 millió fo-
rintos támogatását, akkor 43 bérlakás
épülhet a Szent János és a Lumniczer
utca sarkán. A képviselõ-testület kiállt
az új könyvtár és információs központ
megépítése mellett; vállalta, hogy a jö-
võ évi költségvetésében rendelkezés-
re bocsátja a megvalósításhoz szük-
séges többletfedezet, de legfeljebb
170 millió forintot. Erre azért van szük-
ség, mert a két évvel ezelõtti költség-
becslés óta megemelkedtek az építõ-
ipari árak. A város a könyvtár építésé-
re 370 millió forint címzett állami tá-
mogatást nyert el 2000-ben.

Három épületben 43 lakás 

A Széchenyi Terv bérlakásprogramjá-
nak pályázatán a teljes beruházási költ-
ség 70 százalékára nyerhetõ vissza nem
térítendõ állami támogatás. E kedvezõ le-
hetõségre természetesen felfigyeltek az
önkormányzatok, így a gödöllõi is.

Városunkban a lakások bérbevétele
iránti igény az utóbbi években növeke-
dett. Az ingatlanárak emelkedése követ-
keztében sokan nem képesek lakást vásá-
rolni, ezért kénytelenek bérelni. A város-
ban mûködõ cégeknél dolgozó, nem he-
lyi munkavállalók egy része és a kollégi-
umban szálláshoz nem jutó diákok is la-
kást bérelnek. A jelentõs kereslet miatt
igen magasak a bérleti díjak. Az önkor-
mányzat költségalapon meghatározott
lakbérû bérlakások bérbeadásával enyhít-
het ezeken a gondokon.

Mint azt már korábban megírtuk, a vá-
rosi képviselõ-testület az év elején dön-
tött úgy, hogy bérlakások építésére hasz-
nosítja a Szent János utca és a Lumniczer
utca keresztezõdésénél lévõ 4361 négy-
zetméteres ingatlanát.

Sikeres pályázat esetén két három-
emeletes és egy kétemeletes épületet

helyeznek el a területen. Összesen 43
lakást terveztek a mérnökök, melyekbõl
27 másfél szobás (44-49 négyzetméte-
res), 16 egy plusz két félszobás (58-60
négyzetméteres). A földszinti lakásokat
biztonsági okból magasföldszintûként
alakították ki a tervezõasztalon. Össze-
sen 12 garázs épül és 35 parkolóhely. A
támogatás idõbeni elnyerése esetén a
kiviteli terv elkészítése 2 hónapot, a
közbeszerzési eljárás 4 hónapot igé-
nyel. Az építkezés tervezett kezdete
2002. március 1., befejezési határideje
2002. november 30. A támogatással lét-
rejövõ lakásokat legalább húsz évig
bérlakásként kell üzemeltetnie a város-
nak. A beruházás teljes költsége 532
millió forint. A város saját erõként szá-
míthatja be a telkek értékét, amit érték-
becslés alapján 64 millió forintban álla-
pítottak meg. A fennmaradó 120 millió
forintot az önkormányzatnak készpénz-
ben kell állnia.

A lakások üzemeltetési, fenntartási
és felújítási költségeit fedezõ lakbér ha-
vi 390 forint lesz négyzetméterenként.
A legkisebb lakásért így havi 17 160, a
legnagyobbért 22 620 forintot kell majd
fizetni. A közüzemi számlákat termé-
szetesen itt is a bérlõk egyenlítik ki.

Az önkormányzat lakáskoncepciója
A képviselõ-testület elfogadta a vá-

ros lakáskoncepcióját, ami feltétele az
állami támogatású bérlakásprogram pá-
lyázatán való részvételnek. Az elgondo-
lás � melynek részleteit a következõk-
ben ismertetjük � az eddigiekben is al-
kalmazott gyakorlatot mutatja be és a
korábban kialakult elveket, törekvése-
ket foglalja össze.

Gödöllõ állandó lakosainak száma
évrõl-évre kis mértékben növekszik. A
múlt év január 1-jén 30 440-en laktunk
a város 10776 lakásában. Az utóbbi
hat évben átlagosan évi 108 új lakás
épült. Jelenleg 2.82 fõre jut egy ott-
hon, ez megfelel a magyarországi át-
lagnak, azonban a felépített új lakások
száma jelentõsen meghaladja az orszá-
gos átlagot. A lakásprivatizáció követ-

FIGYELEM
Május 10-i számunkban felhívást

közöltünk azzal kapcsolatban, hogy ál-
közvéleménykutatók dolgoznak
Gödöllõn. Kérjük, hogy akiket már fel-
kerestek az érintett személyek, azok je-
lezzék ezt a Gödöllõi Polgárõrség 06-
20-9-466-185-ös telefonszámán.

Egyhangú döntések a rendkívüli képviselõ-testületi ülésen

Bérlakásépítésre pályázik Gödöllõ

A Szent János és a Lumniczer utca által határolt területre területre tervezett épület rajza
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keztében már csak 159 lakás önkor-
mányzati tulajdonú. Ebbõl 43 össz-
komfortos, 86 komfortos, 3 félkomfor-
tos és 27 komfort nélküli.

A lakásépítés az utóbbi idõben dön-
tõen családi házas, kis mértékben cso-
portházas beépítési módokban történik.
Ezt a tendenciát a továbbiakban is meg
kell tartani. Cél a helyi hagyományok-
hoz kötõdõ, ugyanakkor modern, de
hangulatos lakókörnyezet megteremté-
se. Az önkormányzat lakáspolitikájának
elõ kell segítenie a polgárok önerõs
családiházas vagy sorházas lakásépítés-
ét. A lakások elidegenítésébõl származó
bevételeket többek között építési telkek
kialakítására, lakóövezetbe sorolt terü-
letek közmûvesítésére, lakásépítési és
lakásvásárlási támogatás nyújtására, va-
lamint emberi lakhatás céljára nem al-
kalmas telepek felszámolására kell for-
dítani. Ezek közül az építési telkek ki-
alakítása, valamint a lakásépítési és la-
kásvásárlási támogatás bevezetése a la-
kástulajdonhoz jutást segíti elõ.

Az önkormányzat vállalkozói vagyona
körébe tartozó lakó- és üdülõtelkeket
funkciójuknak megfelelõen értékesíteni
kell. A lakásépítési és lakásvásárlási tá-
mogatást fiatal házasok és nagycsaládos-
ok vehetik igénybe az építés költsége, il-
letve a vételár fedezetének kiegészítésé-
hez. A támogatás feltétele legalább öt-
éves gödöllõi lakóhely vagy munkavi-
szony. Erre a célra évente 40 millió fo-
rintot különít el az önkormányzat.

A lakhatási, fenntartási, üzemelteté-
si költségek emelkedése sok családnak
okoz komoly terheket, ám a legalsó jö-
vedelmi csoportba tartozóknak jelent
igazán súlyos problémát. Ennek a ke-
zelése is a lakáspolitika feladata. A la-
kásfenntartási támogatás mellett az ar-
ra jogosultak lakbértámogatást is igé-
nyelhetnek, valamint az önkormányzat
által alapított Segítség Közalapítvány-
tól részesülhetnek kiegészítõ lakás-
fenntartási támogatásban.

Az önkormányzati tulajdonú lakások
bérbeadásának szabályairól szóló ön-
kormányzati rendelet szociális célú
bérbeadásra is biztosít lehetõséget. A
szociális bérbeadás lehetõségei napja-
inkra viszonylag szûk keretek közé
szorultak. Ezért az igények folyamatos
vizsgálata mellett rövid- és középtávon
célul kell kitûzni a szociális bérlakás
állomány növelését.

Az  u tóbb i  idõszakban  növekvõ

tendenciát mutat a bérbe adott ma-
g á n t u l a j d o n ú  l a k á s o k  s z á m a ,  e z
azonban az igényekhez képest még
mindig csekély. A magántulajdonú
lakások bérlet i  dí ja  és fenntartási
költsége egy átlagos jövedelmû csa-
lád  számára  akkora  te rhe t  je lent ,
amely lehetetlenné teszi a saját tu-
lajdonú lakás megvásárlására irányu-
ló  e lõtakarékoskodást .  Az önkor-
mányzat bérlakások építésével sze-
retné enyhíteni ezeket a gondokat.
Ennek érdekében a Széchenyi Terv
kere tében  az  önkormányza t i  bér-
lakásállomány növelésére pályázatot
nyújt be a Gazdasági Minisztérium-
hoz. Az állami támogatás elnyerése
esetén épülõ bérlakások költségelven
megállapított lakbérfizetése ellené-
ben, határozott idõtartamra kerülnek
bérbeadásra, helyi rendeletben meg-
állapított feltételek mellett, pályázat
útján. Pályázatot az a személy nyújt-
hat be, aki Gödöllõ területén életvi-
telszerûen lakik, vagy a városban te-
vékenységet folytató munkáltatónál
határozatlan idejû munkaviszonyban
foglalkoztatott. A költségelvû lakbér
lényegesen alacsonyabb lesz, mint a
piaci alapú bérbeadás esetén, így a
bérlõknek lehetõségük lesz takaré-
koskodni és ezáltal saját tulajdonú
lakáshoz jutni.

Az önkormányzat lakáskoncepciójá-
nak kiemelt célja a lakás- és munkaerõ-
mobilitás elõsegítése. A helyi kölcsön
igénylésének lehetõsége, az emberi lak-
hatás céljára nem alkalmas telepek fel-
számolása során igénybe vehetõ emelt
összegû pénzbeli térítés is e célt szolgál-
ja. Arra kell törekedni, hogy minden csa-
lád olyan lakásban lakjon, amelyet fenn
tud tartani, és amely a jövedelmi és va-
gyoni viszonyait is figyelembe véve mi-
nél jobban megfelel igényeinek.

Több kivitelezõ versenyez az új
könyvtár építéséért 
Emelte hozzájárulását a város

Hajrájához érkezett  az új városi
könyvtár  és  in formációs  központ
építésének elõkészítése. A lebonyo-
lító pályázatot a FÕBER Nemzetközi
Inga t l an fe j l e sz tõ  é s  Mérnök i  R t .
nyer te  csaknem t ízmil l ió  for intos
ajánlatával. A kivitelezõi pályázat
eredményhirdetését lapzártánk után,
várhatóan május 15-én tartják. Az

értékelõ bizottság 4 ajánlatból vá-
laszthat,  melyek alapajánlatai 731
millió forinttól 897 millió forintig
terjednek a teljes kivitelezésre.

Mint emlékezetes, az önkormányzat
már 1999-ben elhatározta, hogy pályá-
zatot nyújt be címzett állami támogatás
elnyerése érdekében az új könyvtár
építéséhez. Az akkori beruházási kon-
cepcióban 529 millió forint összkölt-
séggel számoltak, ennek 70 százalékára
nyert el 370 millió forintos állami tá-
mogatást a város.

A kivitelezésre benyújtott ajánlatok
azonban a két éve tervezett összeget lé-
nyegesen meghaladták, ezért a képvise-
lõ-testület a május 10-i ülésen úgy dön-
tött, hogy a jövõ évi költségvetésében
maximum 170 millió forinttal kiegészíti
a város önrészét a beruházásban. 

(g.b.)

Pest megye készülõ hulladékgazdál-
kodási tervérõl tartottak egyeztetõ
m e g b e s z é l é s t  m á j u s  n e g y e d i k é n
Gödöllõn, a mûvelõdési központban.
A tervet két flamand cég készíti egy
államközi megállapodás keretében.
Kunfalvi Viktor, a Pest megyei Ön-
kormányzat Környezetgazdálkodási
Irodájának vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a megyében összesen
öt egyeztetést tartanak a települések,
a kistérségek és a civil szervezetek,
valamint a hulladékfeldolgozó-ipar
képviselõivel.
A gödöllõi ismertetésen a hozzászólók
értékes új információkkal egészítették ki
a tervezetet. A koncepció átfogó megol-
dást kínál a megyének, de a készítõk
igyekeznek figyelembe venni a települé-
sek egyéni érdekeit, és a hozzászólások
alapján módosítják az elõzetes anyagot.

Elsõdleges cél, hogy minél keve-
sebb hulladék keletkezzen. A hulla-
dékok újrahasznosításával már nem
megye i ,  hanem or szágos  sz in ten
szükséges foglalkozni: meg kell te-
remteni az elkülönítetten gyûjtött
hulladékok feldolgozói háttérkapaci-
tását.

R. G.

Megyei hulladékgazdálkodási
terv

A helyi érdekek
figyelembevételével
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A Református Líceumban két végzõs
osztály ballagott végig a tantermeken,
majd szülõk és diákok a templomban
gyülekeztek az istentisztelettel egybe-
kötött ünnepségre. Miklós Attila, az
iskola lelkészének prédikációját köve-
tõen Barthos Zoltánné igazgató szólt
az ünneplõkhöz.

� Kedves gyermekeim! A megformálás
ideje lejárt, a mi tevékenységünknek vé-
ge, a megszólalás felelõssége innentõl a
tiétek. (�) Bárhová kerüljetek, minde-
nütt szükség lesz tiszta értékekre: igazra,
jóra, szépre. Ha magatokba szívtátok a
líceumi évek alatt, amit középiskolás
ésszel tudni kell Istenrõl, világról, hazá-
ról, családról, életrõl-halálról, ha él ben-
netek felelõsség önmagatokért és az em-
berekért, ha vannak kincseitek, amelyek
tovább adva megsokszorozhatók, sejti-
tek-e már, hogy a formába öntés nem ön-
célú volt, hanem értetek volt és sokakért.

R. G.
Fotók: Radó Gábor

A Török Ignác Gimnáziumban három
végzõs osztály búcsúzott iskolájától
múlt szombaton. A tantermeken vé-
gigballagó diákok a sportpályán csat-
lakoztak alsóbb évfolyamos társaik-
hoz és a hozzátartozókhoz.

Az ünnepi mûsort követõen Heltai Mik-
lós igazgató búcsúztatta a ballagókat.
Horatiust idézte, akinek szavai ma más
értelmezést nyernek a médiafüggõ társa-
dalom reklámoktól befolyásolt, fogyasz-
tásorientált világában. A nevelés felelõs-
sége nagy, hiszen a prédikáció hamis, ha
nincs rajta az önfeláldozás pecsétje. A
szülõk és tanárok azonban nem üres sza-
vakkal formálják az utánuk jövõket.

� Benneteket sok áldozatos ember ne-
velt, nem arasznyi létre � figyelmeztetett
Heltai Miklós. � Bizonyságát adtuk an-
nak, hogy fontosak vagytok nekünk, nem
látszatérdekekért, hanem a formálódó éle-
tetekért. Mi is úgy nevelõdtünk: valakik
valakiknek tartottak bennünket; ezt adjuk
tovább az utánunk jövõknek.             R. G.

Ballagás 2001
Arasznyi létnél többet

A megszólalás felelõssége
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Székely Miklós
Nagyon bízom benne,
hogy sikeres érettségi
vizsgát fogok tenni,
valamint hogy a felvé-
telim is sikerülni fog. A
tantárgyak közül mind-
egyiktõl félek egy ki-

csit, de a matematikától különösen tartok,
ugyanis az annyira nem megy.

Balássy Gergely
Nem félek tõle. Nem
érzem annyira nehéz-
nek, hogy tartani kell-
jen tõle, én inkább a
felvételi miatt izgulok.
A matekkal nem lesz
gond. Magyarból az

elemzés nem megy annyira, de remélem,
egy kettessel át fogok csúszni.

Halmágyi Zsolt
Az írásbeli nem lesz
nehéz. Matekból a két
év fakultáció kellõ biz-
tonságot ad, magyar-
ból pedig mindenképp
a verselemzést fogom
választani. A szóbeli

már rázósabb lesz, ráadásul én fizikából is
vizsgázni fogok, ami nem lesz könnyû.

Horváth Barbara
Ezen a héten nagyon
sok volt a teendõnk,
ezért az írásbelin arról
kell számot adnunk,
amit hat év alatt meg-
tanultunk. Most már
csak arra van idõnk,

hogy átismételjük. Matekból központit írok;
magyarból megteszek mindent a sikerért.

Ficsor Emese
Tulajdonképpen csak a
matematikától félek,
mivel az nem tar tozik
az erõsségeim közé.
Úgy ér zem, hogy a
magyarral viszont nem
lesznek fennakadása-

im. Azért izgulok, de ez is csak elõtte öt
perccel jelentkezik, utána megnyugszom.
Szöveg: chris                           Fotó: R. G.

MEGKÉRDEZTÜK

Mit vár az érettségitõl?
�Nyolc év hosszú idõ, még a ti fiatal éle-
tetekben is, kedves vén diákok� � szólí-
totta meg Ullmann Péter kormányzóper-
jel a Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um ballagóit, akik végigjárva a gimnázi-
um épületeit, mind a folyosókat, az osz-
tályokat, melyek nyolc éven át otthonu-
kul szolgáltak, megérkeztek az aulába,
ahol szüleik, tanáraik már várták õket.

�Most számon kell kérnünk magunktól is,
mit visztek el ilyen hosszú idõ után a tarisz-
nyában. Tudom, rengeteget tanultatok, s
hogy ami tudományt friss, fiatal aggyal ma-
gatokba szívtatok, egy életre a tiétek. De
kellett kapnotok még valamit, olyat, amit
minden szerzetesi iskolának kötelessége ad-
nia, s ez: igaz emberség, nyitott szív.
Vegyétek most tõlem az utolsó atyai, pre-
montrei intelmet: ragaszkodjatok egész éle-
tetekben a mai énetekhez, mindahhoz, amit
ma hisztek, amit ma értéknek ismertek.
Akik megtagadják tizennyolc éves önma-
gukat, azok lesznek öregen kiüresedett,
megkeseredett emberek. A keresztény em-
ber sorsa csupa elhagyás és újrakezdés, el-
esés és felállás. Rugalmas, örökké fiatal
élethez segítsen titeket a Jóisten!�

A diáktársak, a még maradók nevében
Büttner Zsolt, kilencedik osztályos búcsú-
zott: �Eddig számunkra ti voltatok a példa-
képek. Nehéz lesz majd megszoknunk a
sok ismerõs arc hiányát, de reméljük, hogy
sikeres útra tértek most rá.�

A két ballagó osztály képviselõi rákötöt-
ték emlékszalagjukat a gimnázium zászlajá-
ra, átadták azt utódaiknak, majd Ángyán
Péter beszélt valamennyiük helyett:

�Nyolc éve, mikor idejöttünk, kisgyere-
kek voltunk lélekben, gondolkodásban
egyaránt. Az itteni élmények hatására vál-
tunk egyénekké, és váltunk közösséggé is.
Ennek az itt kialakult közösségnek a nevé-
ben szeretnék most köszönetet mondani.
Elsõsorban Fényi Ottó atyának, aki megál-
modta, létrehozta a gimnáziumot, a hajdani
premontrei diákoknak, akikre számíthatott
munkájában. Köszönetet mondok szüleink-
nek, tanárainknak. Reméljük, képesek le-
szünk teljesíteni, ami most már a mi felada-
tunk is: terjeszteni a keresztény premontrei
szellemet. Hogy egyszer majd büszkén és
elérzékenyült szívvel mondhassuk: bizony,
mi premontrei diákok voltunk.�

Bárdy Péter igazgató az érettségi elõtt ál-
ló negyvenhét diák közül okleveleket, em-
lékérmeket adott át azoknak, akik sikeresen
szerepeltek országos tanulmányi versenye-
ken, jó eredményt értek el a tanulásban, a
közösségi munkában. A tavaly alapított
Szent Norbert-díjat, melyet minden évben
az évfolyam legjobbjának szánnak, idén
Ballók István vehette át, aki mint ifjú fizi-
kus, nemzetközi konferencián is részt vett,
Katowicében, és most Finnországba készül
ugyancsak ifjú fizikusok találkozójára.

N. A.
Fotó: a szerzõ

Bizony, mi premontrei diákok voltunk
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Péntek délelõtt, az Asbóth utcában
egy üzemcsarnok avatására gyûltek
össze a meghívottak. A korszerû,
impozáns épület mostantól az
Assisto Kft. mûködésének színtere.
Szabó Csabáné, az Assisto vezetõje
a vendégeket köszöntve elmondta:
1999-ben alakultak, akkor még szö-
vetkezetként, hogy foglalkoztatást
biztosítsanak a megváltozott mun-
kaképességûek számára. Az új
üzem létesítésének költségeit a
Pest Megyei Munkaügyi Központ és
Gödöllõ Város Önkormányzata biz-
tosította.

Az épületben huszonhárom sérült, il-
letve megváltozott munkaképességû
személy foglalkoztatására van lehetõ-
ség, így az Assisto már ötvenegy em-
bernek biztosít munkát. Az üzemben
könyvkötészet és szövõmûhely léte-
sült; a kft. most már teljesíteni tudja a
nagy cégek megrendelései t  i s .  A
gödöllõi vállalatok közül az Avon és a
Lear számára dolgoznak, és megbízást
kaptak a  Szent  Gel lér t  Kiadó és
Nyomdától is.

Dr. Gémesi György polgármester ar-
ra emlékeztetett, hogy az üzem terüle-
tét Kis Antal, a körzet önkormányzati
képviselõjének kezdeményezésére és

részvételével tették rendbe. Az Assisto
a Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola közelsége miatt is
választotta ezt a telephelyet: a két in-
tézmény együttmûködése hosszú távon
jelenthet foglalkoztatást, egzisztenciát
a sérült fiataloknak. Ez az együttmû-
ködés példaértékû, hiszen a Montágh
iskola elvégzésével további lehetõsé-
gek nyílnak meg a fiatalok elõtt.

Lengyel János, a Pest Megyei Mun-
kaügyi Központ igazgatója örömmel
említette, hogy egy éven belül ez már a
második olyan intézményátadás
Gödöllõn, ami a város önkormányzata
és a Munkaügyi Központ összefogásá-
nak az eredménye, hiszen így létesült a
Munkaügyi Kirendeltség is. Pest me-
gyében a foglalkoztatottság országos
viszonylatban is igen kedvezõ. A törvé-
nyek biztosítják, hogy a piacgazdaság
ne söpörje félre a megváltozott munka-
képességû embereket sem; akik közül
megyénkben háromszázhatvanan tudtak
elhelyezkedni. Munkahellyel, elfoglalt-
sággal és jövedelemmel emberhez mél-
tó életet élhetnek. Lengyel János végül
köszönetet mondott mindazoknak, akik-
nek a hite, elszántsága nélkül nem épül-
hetnének föl ilyen intézmények.

R. G.

Assisto: huszonhárom új munkahely

Példaértékû együttmûködés, további lehetõségek

Az igényesen kialakított új mûhely épülete   Fotó: a szerzõ

Lengyel János és Dr. Gémesi György átadja a létesítményt Fotó: Balázs Gusztáv
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Múlt vasárnap Szada község millenniu-
mi falunapot rendezett a nagy magyar
festõ, Székely Bertalan születésének
166. évfordulója alkalmából. A színes
ünnepi program kora reggel kezdõdött
a �Székely Bertalan emlékfutással�,
majd délután 15 órakor emlékkúta-
vatással és emléktábla-átadással foly-
tatódott, melyet Szada Község Önkor-
mányzata Legéndy Julianna emlékére
újított fel, aki Erzsébet királyné Magya-
rországon született lányának, Mária Va-
lériának volt a szoptatós dajkája.

Az emlékkútavatáson egybegyûlteket
Vécsey László, Szada polgármestere kö-
szöntötte, majd bemutatta a meghívott ven-
dégeket, dr. Lévai Anikó miniszterelnökné
asszonyt (képünkön), Salamon László or-
szággyûlési képviselõt, a külügyminiszter
feleségét, Ráday Rozáliát, a környezõ tele-
pülések képviselõit, köztük Fábián Zsoltot,
Gödöllõ Város alpolgármesterét.

Vécsey László köszöntõjében kiemelte
az anyaság, a dajkaság, a nevelés külön-
leges fontosságát, mely során az ember
szinte társalkotójává válik a Teremtõnek.
Ez az emlékkút egyrészt az anyaságra és

a dajkaságra emlé-
keztet, másrészt, tör-
ténelmünkre, melyet
vállalnunk kell. Az
emlékkút harmadik
jelképe szintén kap-
csolatban áll a szüle-
téssel, hiszen kiala-
kulóban van a köz-
ség új központja,
mely már a XXI.
század elvárásainak
is megfelel.

Ünnepi beszéde
után a polgármester
megköszönte mind-
azok segítségét, akik
lehetõvé tették az ün-
nepség megrendezé-
sét, majd átadta a
szót dr. Lévai Anikó-
nak, aki az emléktábla leleplezése során
tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét, aki most éppen legkisebb gyer-
meküket dajkálja.

A Millenniumi Falunap a régi refor-
mátus temetõben folytatódott, ahol a
résztvevõk megkoszorúzták Székely Ber-

talan sírját. Ezután kiállítás-megnyitó
várta a vendégeket a Székely Bertalan
emlékmúzeumban. A Szadáért díj átadá-
sa után szórakoztató mûsorral és tánc-
házzal zárult a Millenniumi Falunap.

Szauzer Ildikó
Fotó: Radó Gábor

Emlékkútavatás, koszorúzás és kiállítás-megnyitó

Millenniumi Falunap Szadán

A Pest Megyei Állami Közútkezelõ
Kht. május 9-én tanácskozást szervezett
budapesti székhelyén. A megbeszélésen
a Közép-magyarországi Régió átfogó
közúthálózat-fejlesztési koncepcióját vi-
tatták meg az érdekelt önkormányzatok
képviselõi, a minisztérium és a PEMÁK
szakemberei. Gödöllõt Fábián Zsolt al-
polgármester képviselte a találkozón.

A tanácskozáson elhangzott: az Euró-
pai Unió a régiók uniója lesz, ezt a régiós
gondolkodást kell erõsíteni. Hazánk hét
régiója között a közép-magyarországi
több szempontból is sajátos helyzetben
van: mindössze egy megyét, és azon be-
lül Budapestet foglalja magában.

Morvai István, a Közlekedési és Víz-
ügyi Minisztérium fõosztályvezetõje ar-
ról tájékoztatta az egybegyûlteket, hogy
a kormány a közúthálózat fejlesztése
mellett fontos szerepet szán az elõvárosi

vasúti közlekedésnek, ami az
utak tehermentesítését is
szolgálja. A fejlesztések
megvalósításához az erõfor-
rások koncentrációjára van

szükség; be kell vonni a Fõvárosi Önkor-
mányzat anyagi forrásait is. Remélhetõen
õsztõl megalakul a Budapesti Közlekedé-
si Szövetség, ami elõmozdítja a további
fejlesztéseket.

A FÕMTERV Rt. által készített köz-
úthálózat-fejlesztési koncepciót Molnár
László vezérigazgató ismertette. A kon-
cepció szerint a régió mellékút-hálózata
elégtelen, nem megfelelõ az utak háló-
zati struktúrája, az integrált közlekedés
és kombinált szállítás eszközrendszere
kifejletlen, elégtelen a dunai átkelõhe-
lyek kapacitása és egyenlõtlen ezek el-
helyezkedése, a sugár irányú gyorsfor-
galmi utakat nem köti egységes rend-
szerbe összekötõ elem és nem megol-
dott a teherforgalom lakott területeket
elkerülõ vezetése.

A fejlesztési koncepció figyelembe ve-
szi a térségek egymás közötti kapcsolata-

it. A jó elérhetõség az adott térség fej-
lesztését jelentõsen felgyorsíthatja; a
közlekedés olyan erõforrás, aminek dina-
mizáló szerepe van. Régiónkat érintik az
úgynevezett Helsinki Folyosók körébe
tartozó nemzetközi fõközlekedési útvo-
nalak. Térségünk érdeke, hogy a szük-
ségszerûen kialakuló észak-déli tengely
itt haladjon. A koncepció szerint a 2-es
fõútvonal épülhetne ki erre a célra, ami
az M0-s körgyûrûvel csatlakozna a délre
vezetõ utakhoz. Egyelõre azonban még
kérdés, hogy a 2-es fõút környezete (pél-
dául a Börzsöny védett területe) terhelhe-
tõ-e az így kialakuló forgalommal.

Ugyanez merült fel az egyik lehetsé-
ges Duna-híddal, a vácival kapcsolatban
is. Egy másik elgondolás szerint Eszter-
gom térségében épülne egy nagy forga-
lom átbocsátására képes híd, az innen ve-
zetõ útvonal azután Érd körzetében ke-
resztezné ismét a Dunát. A koncepció
számol a Gödöllõt elkerülõ útszakasz
megépítésével is, amelynek a munkálatai
remélhetõen még az idén megkezdõdnek.

R. G.

Tanácskozás a régió közlekedésérõl

Utak, hidak, vasutak
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Lapzártánkkor, hétfõn Gémesi György
polgármester, Six Edit alpolgármester
és Benkõ Ákosné, a Polgármesteri Hi-
vatal Közoktatási Irodájának vezetõje
oktatási intézményekbe látogatott el.
A Montágh Imre Általános Iskolában
Bucsyné Prém Katalin, az intézmény
igazgatója és munkatársai adtak tájé-
koztatást az ott folyó munkáról.

Az igazgatónõ elmondta: több olyan gye-
rek kerül hozzájuk, akinek nem itt volna
a helye, de hátrányos körülményei miatt
nem felel meg az iskolaérettségi vizsgá-
laton. A problémák részben abból adód-
nak, hogy ezek a gyerekek nem jártak

óvodába, illetve sokat hiányoztak, így
nincsenek megalapozva az iskolai tanul-
mányaik. Vannak, akik az iskolából is so-
kat hiányoznak és így behozhatatlanul le-
maradnak a tananyagban. Ennek azonban
hátrányos következményei lehetnek az
érintett családokra nézve, hiszen a törvé-
nyek értelmében az iskolába járó gyere-
kek után jár a támogatás.

A pedagógusok arról is beszámol-
tak, hogy több olyan család is jelentke-
zett, akinek autista gyermeke van. E
gyerekek számára fontolóra veszik egy
külön csoport létrehozását és igénybe
veszik a támogatást.

Az iskola nemrég igen sikeres sportna-

pot szervezett, amihez a minisztérium je-
lentõs összeget biztosított. A gyerekek
örömmel vesznek részt a számítástechni-
kai foglalkozásokon. A pedagógusok föl-
vetették: ha korszerûsíteni lehetne a fel-
szerelést, akkor szakirányú bizonyítványt
is kaphatnának az iskola diákjai.

Gémesi György arról tájékoztatta a
kollektívát, hogy a városi intézmények
számítástechnikai fejlesztését elõmozdító
pályázatok folyamatban vannak. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy a Montágh
iskolában komoly szakmai elõrelépés
volt az utóbbi években, sok tervet sike-
rült megvalósítania a tantestületnek. A
szakmának régi vágya volt a sérült és
megváltozott munkaképességû fiatalok
foglalkoztatásának megoldása, amit az
Assisto Kft. valósított meg, szerencsésen
az iskola szomszédságában.

Radó Gábor

Egykoron sokak kedvelt helye volt a
városunk szívében álló barokk ház-
ban mûködött Pálma cukrászda. Az
utóbbi években azonban az enyészet
lett úrrá rajta. A város � mivel mûem-
lék lévén nem lehet elidegeníteni �
bérbeadta, hogy az épületet felújítsák
és az egykori rendeltetésének megfe-
lelõen újra megnyissák. Néhány héttel
ezelõtt végre megkezdõdtek a mun-
kák, a toldott részeket elbontották,
megõrizvén az eredeti elemeket. A
roskadozó tetõszerkezetet, a csere-
peket és gerendákat leszedték. Ha
minden jól halad, akkor akár már õsz-
re végezhetnek a felújítással. Azon-
ban legkésõbb jövõ tavasszal átadják,
és újra Gödöllõ kedvelt idegenforgal-
mi helyévé válhat�

Fotó: Magyar Bertalan

Intézménylátogatások

Sport és számítástechnika

Gödöllõ Város Önkormányzata az
1998. évi 12. számú önkormányzati
rendeletében az egészségügyi és szo-
ciális területen elért kimagasló telje-
sítmény elismerésére díjat alapított. 

Az önkormányzati rendelet értelmében
a díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik � a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedõ

tevékenységet folytattak a gyógyító �
megelõzõ munkában, illetve a szociális
gondoskodás területén jelentõs eredmé-
nyeket értek el. 

Gödöllõ Egészségügyéért  díjban
évente legfeljebb két személy és egy
közösség részesíthetõ, amennyiben kö-
zösségre nincs javaslat, három személy
részesíthetõ a díjban. 

A díj átadására a Semmelweis nap
keretében kerül sor 2001. évben negye-
dik alkalommal. Tisztelettel kérem
tegyen javaslatot � részletes indoklással
� olyan személyre vagy közösségre, akit
méltónak tart e kitüntetõ cím elnyerésé-
re. A javaslatot a Népjóléti Irodára szí-
veskedjék megküldeni: Polgármesteri
Hivatal Népjóléti Iroda, Gödöllõ, Sza-
badság tér 7.

Határidõ: 2001. május 25.
Dr. Szkalák Ilona elnök

Egészségügyi bizottság elnöke

Legkésõbb tavaszra új külsõt kap a barokk ház
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Utazási irodák, idegenforgalmi sza-
kemberek és a sajtó képviselõi részére
tartott közös bemutatkozó programot a
MÁV Nosztalgia Kft., a Lázár
Lovaspark és a Gödöllõi Királyi Kastély
Kht. május 8-án.

A kirándulás a Nyugati Pályaudvaron
kezdõdött, ahonnan a XX. század elsõ
évtizedeit idézõ luxuskocsikat gõzmoz-
dony repítette a Zöldház néven ismert
vadászháznál található sorompóig. Innen
lovaskocsik szállították az utasokat a
domonyvölgyi Lázár Lovasparkba.

Az egykori falvak hangulatával
találkozhattak a majorságban, amit a
fogathajtó Lázár testvérek hoztak létre. A
vállalkozás csoportok fogadására ren-
dezkedett be, s a pusztai hagyományoknak
megfelelõ étkezést is biztosítanak a
csárdában. Az épületekbe lépve mégsem
érezhetett ellentmondást senki sem a XXI.
századot idézõ vízgépészeti megoldások

elõnyeit élvezve: annál job-
ban értékelhette a
megõrzött múltat, ami a

lovasbemutatón tárult a látogatók elé. A
hadsereg számára nevelt lovak nem félhet-
tek a fegyverropogástól: erre a fejük fölött
pattogtatott karikás ostorral készítették fel
õket. A csikósok mást is bemutattak: némi
rábeszélés után jelentkezõ hölgyek
közremûködésével a közönség azt is
láthatta, miként tehetõ mozgásképtelenné
valaki ostor segítségével.

A program a nap további részében is a
száz évvel ezelõtti világot idézte; a
kirándulás a kastélyban folytatódott. A
látnivalók megtekintése során a
közhasznú társaság vezetése ismertette a
résztvevõkkel a szervezett csoportok
által igénybe vehetõ étkezési
lehetõségeket és kulturális programokat.

A túra gödöllõi része a vasútállomásra
vezetõ sétával fejezõdött be; a gõzmoz-
dony vontatta szerelvény a Nyugati
Pályaudvarra tért vissza az utasokkal.

Radó Gábor

Megõrzött múlt
Összefogás a térség idegenforgalmáért

A Hungaro SLR Kft nemrégiben 80 mil-
lió forintos, vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert pályázat útján a Gazdasági Mi-
nisztériumtól. A pályázatban a cég
Gödöllõn és környékén további munka-
helyteremtést (10 százalékkal emelni akar-
ják alkalmazottaik számát), illetve a terme-
lékenységük növelését tûzte ki célul. Ehhez
további gépeket kellett vásárolni. A beruhá-
zások már meg is kezdõdtek és a gépek túl-
nyomó többsége már meg is érkezett. 

Milyen gépekrõl is van szó? Nagy
pontosságú CNC �  fõleg Heller típusú �
megmunkáló központokról, valamint
CNC vezérelte fúrógépekrõl. A Hungaro
SLR Kft. elsõsorban öntvényekbõl ké-
szült földmunkagép alkatrészeket, ha-
szongépjármû alkatrészeket és traktor al-
katrészeket gyárt, amiket nagy világcé-
geknek szállít a föld legkülönbözõbb
pontjaira, Amerikától kezdve, Nyugat-
Európán át egészen Japánig.

Száz esztendeje, 1901. május 19-én
� Ferenc József király jelenlétében �
avatták fel a világ elsõ egész alakos
Erzsébet-szobrát, Gödöllõn, a ki-
rálynéról elnevezett parkban. Erzsé-
bet összesen több mint hat eszten-
dõt töltött a Grassalkovich-kastély-
ban, és szinte nem volt olyan nap,
hogy ne sétált volna a környékbeli
erdõkben. Róna József szobrász-
mûvész ezért is mintázta meg a ki-
rálynét egyszerû utcai ruhában,
napernyõvel, legyezõvel és mezei
virágokkal a kezében.

A centenárium alkalmából az Erzsébet

királyné emlékét ápoló Sisi Baráti Kör �
Gödöllõ Város Önkormányzatának támo-
gatásával � rendez megemlékezést. Kora-
beli újságokból idézik fel az egy évszáza-
da elhangzott avatóbeszédeket, kórusszá-
mokat. Köszöntõt mond Six Edit alpolgár-
mester. Közremûködik Lipták Ildikó és
Nyári Arnold, továbbá a Gödöllõ Városi
Vegyeskar, Pechan Kornél vezetésével.

A megemlékezés május 19-én, szom-
baton 11 órakor kezdõdik a Gödöllõi Er-
zsébet-parkban. Utána a Máriabesnyõ és
Valkó közötti erdõben az Erzsébet pihe-
nõnél emlékkövet helyeznek el. Avató
beszédet mond Six Edit. Bõvebb felvilá-
gosítást az egyesület titkárától, Szabó
Margittól lehet kérni a 28/419-325 vagy
a 06-30/322-2851-es telefonszámon.

Meghívó

Április elsõ szombat délelõttjén, szép
tavaszi napsütésben került sor a városi
szûrés megrendezésére, a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat irodájában.

A következõ térítésmentes szûrõvizs-
gálatokat végeztük el: vérnyomás-, pul-
zus-, vércukor-, koleszterin-, triglicerid-,
csontritkulásszûrés. Eredményeink: két
fõnél súlyos fokú csontritkulást, négy
esetben magasvérnyomás betegséget ta-
láltunk. Kóros vércukorértékek miatt
négy esetben laborvizsgálatra kerül majd
a késõbbiekben sor. Hat esetben kóros
vérzsírértékek igazolódtak, amely a kis
szûrési esetszám ellenére is hûen tükrözi
a magyarországi állapotokat.

A fentiek alapján elgondolkodtató,
hogy a széleskörû, plakátokon történõ
tájékoztatás ellenére hol maradt a többi
páciens? Ennyire nem fontos az embe-
reknek a saját egészségük?     

dr. Kiss Éva

Hol a többi páciens?
Lakossági szûrés

Újabb munkahelyek

Május 8.
Feltehetõen az éjszakai órákban, is-

meretlen tettesek betörtek az Isaszegi
HM ipartelepre és onnan kettõ darab,
egyenként 60 ezer literes teli üzem-
anyagtartályt tulajdonítottak el. A lo-
pási kár 12 millió forint.

Május 9.
Bejelentés érkezett a gödöllõi kapi-

tányságra, hogy ismeretlen személyek
kerítéskivágással behatoltak a
Gödöllõn található Unipeus arborétum-
ba, ahonnan 160 ezer forint értékben
tujákat és locsolócsöveket vittek el.

Május 10.
Veresegyházon az éjszakai órákban

betörtek egy italboltba. Az ismeretlen tet-
tesek betörték az ablakot és lefeszítették a
lakatot, így jutottak be az épületbe és az
ott található játékautomatákat fosztották
ki, persze a játékszabályok betartása nél-
kül. �Nyereményük� 600 ezer forint volt.

Május 11.
Az Isaszeg-Mártonberek területén lévõ

erdészet vezetõje jelentette, hogy este 19
óra magasságában három lövést hallott
eldörrenni. Amikor az érintett részre ért,
egy vaddisznótetemet és kettõ, 1 hónapos
vadmalacot talált. Az orrvadásznak vi-
szont sikerült elmenekülnie a helyszínrõl.

-ch-

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Páratlan ritkaságokkal gyarapodott a
Gödöllõi Királyi Kastélymúzeum gyûj-
teménye a bécsi Dorotheum auk-
ciósház legutóbbi árverésén.

Igazi kuriózumnak számít az a rokokó
stílusú, arany karkötõ 1741-bõl, amelyet
Mária Terézia megkoronázásának alkal-
mából készítettek. A karkötõ festett
gyöngyház betétein az osztrák és magyar
címer valamint a királynõ látható a ma-
gyar rendek elõtt. A finom kidolgozású
ékszer az augusztus 10-én nyíló, A
Grassalkovichok kora címû állandó kiál-
lításon lesz megtekinthetõ.

A kastély második fénykorához, a ki-
rályi idõszakhoz kötõdik az aukció másik
két sikeres tétele. Az árverés legpom-
pázatosabb darabjának számított az az
aranyból készült dohányszelence, ame-
lyet I. Ferenc József gyémántokkal és ru-
bintokkal ékesített monogramja és a ma-
gyar korona díszít. A szelencét eredetileg
a király közvetlen környezetének legma-
gasabb rangú magyar
tagjai kaphatták. A be-
cses mûkincset az Erzsé-
bet királyné emlékkiállí-
tás egyik vitrinében ter-
vezzük bemutatni.

Kifejezetten a gödöl-

lõi kastélyhoz köthetõ az a gobelinterv,
amely vegyes technikával készült, len-
vászonra festve. A 2,6x1,5 méteres
munka bukolikus jelenetet ábrázol. In-
formációink szerint néhány évvel ez-
elõtt egy müncheni aukción a terv több
darabja is szerepelt, ezzel együtt. Így
várható, hogy még ezek felbukkanására
is sor kerülhet. A gobelintervet restaurá-
lás után tudjuk bemutatni látogatóinknak.

Újabb mûkincsek a 
kastélymúzeumban

A testvérvárosi együttmûködés kereté-
ben 1992-tõl folyamatosan biztosítja a két
önkormányzat különbözõ csoportok cseré-
jével  egymás kultúrájának, szokásainak
megismerését. 2001.  június 7 és 10 kö-
zött körülbelül 40 fõs küldöttség látogat el
Gödöllõre. Várjuk azok jelentkezését, akik
szeretnének kapcsolatot felvenni
Wageningeni barátainkkal, akik tudnának a
jelzett idõpontban vendéget fogadni és sze-
retnének kiutazni 2002-ben Wageningenbe.
Jelentkezni lehet Garamvölgyi Lajosnál a
Közoktatási Iroda fõmunkatársánál a 420 -
537-es telefonszámon.

WAGENINGEN - GÖDÖLLÕ

A budapesti Bókai Árpád Általános Is-
kola harmadszor rendezett országos
biológiaversenyt, két korcsoportban.
Az elsõ forduló feladata 4-5 oldalas
pályamunka volt, az 5-6-osoknak �Is-
kolánk környékének növény- és
állatvilágá�-ról, a 7-8-osoknak "Azok a
csodálatos pillanatok" címmel biológi-
ai felfedezésekrõl kellett írni. A máso-
dik és harmadik fordulóban tesztkér-
désekre kellett válaszolni.

Négy tanulónk jutott az országos dön-
tõbe: Danis Judit, Farkas Anita 6., Csató
Zsófia 7. és Horváth Katalin 8. osztályos
tanuló. Elõzetes feladatként faliújságot és
plakátokat kellett készítenünk a Föld nap-
járól és a környezetszennyezésrõl.
Bencze Anna rajztanár irányításával sike-
rült megkapni a maximális pontszámot.

A döntõ kis ünnepséggel kezdõdött,

ahol Marosvári Kata, a gödöllõi Reformá-
tus Líceum tanulója helyezett virágot a
szervezõ iskola névadójának arcképéhez.
Kata már az elõzõ két évben is verseny-
zett, s nagyon jó, 5. és 6. helyezést ért el.

Az utolsó forduló írásbelibõl és szóbe-
libõl állt: Danis Judit 2., Farkas Anita 4.,
Horváth Judit 5., Csató Zsófia 14. lett, de
mivel õ hetedikesként versenyzett a
nyolcadikosok között, és két hét alatt
kellett megtanulnia a nyolcadikos téma-
köröket, így ez nagyon jó helyezés!

A legjobb pályamunkákból kiállítást
rendeztek, s Bulla Nikolett, Ferenczy
Szandra, Pollák Kinga, Könczey Nóra és
Román Tímea mûveit is bemutatták. A
versenyre Szászné Lugosi Katalin tanár
néni készített fel bennünket.

Danis Judit, Farkas Anita
Erkel Ferenc Ált. Isk.

Erkeles siker az országos biológiaversenyen

Születtek:
Hernigl Lilla, Kárpát Roland, Berze
Richárd, Horváth Rebeka Réka, Peterdi
Ármin, Andrékó Panna, Gyõrfi Cintia,
Molnár Dávid Károly, Kovács Szilvia,
Juhász Enikõ, Erõs Dániel, Kalmár
Viktória, Hliva Zoltán, Makádi Péter,
Molnár Nikolett, Korsós Anna Mária,
Bihari Bence, Jenei Fanni Katalin,
Markolt Gergõ, Szakács Viktória, Váradi
Gergely, Tóth Bernadett, Reibling Károly, 
Darázs Alexandra, Posztobányi Endre,
Moll Cintia, Szeredi Péter, Meleg Flóra,
Diarra Safiaton, Zámbó Barbara, Kostyál
Bálint, Karsai Levente Zoltán, Marton
Ferenc Adolf, Hévizi Kristóf, Gubcsi
Blanka, Poroszkai Bogdán
Házasságot kötöttek:
Angyal Attila és Képiró Anna, Budavári
Mihály és Balogh Edina, Angyal Zoltán és
Csizmazia Nikoletta, Harmati Gábor és
Balla Veronika, Bálint Zsolt és Kristóf
Krisztina, Tibold Gyõzõ és Horváth
Katalin, Sáry Ferenc és Kiss Ildikó,
Balogh Tamás és Schukkert Krisztina,
Koller Nándor és Csizmár Ildikó
Elhunytak:
Szatmáry László, Kovács István,
Horváthy Jánosné, Kiss Ilona, Kiss
Szilárdné, Diós Julianna, Vass Jánosné,
Csusz András, Beke Zoltán, Pölcz
Kálmán, Markovics Ferenc, Mondok
János, Szepesvári Józsefné, Tanyó
Sándor, Tóth Jánosné, Tamási Sándorné,
Béres Jánosné, Oroszi Elemér, Bólya
Mihály, Hasznosi Józsefné, Csombor
Jánosné, Maksa Béláné, Virág Józsefné,
Fekete Ferenc, Müller István, Schubkégel
Józsefné, Júng György, Simon Károly,
Domján Gyula Vincéné, Prutek Jánosné,
Juhász Józsefné

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Egy öregdiák találkozón kezdõdött.
Mert a visszajárók mind szeretnének
valamit adni a régi iskolának. Valami-
vel meghálálni, amit tõle kaptak. Küttel
Istvánnak sikerült alkalmat találni a
hálára. Tulajdonképpen pedig már
meg is szüntették a régi premontrei
gimnáziumot, mikor õ odajárt, már Ady
Endre Gimnázium volt, de a hajdani
szellem még érzõdött, annyira, hogy
aztán közösséget érezhetett az újrain-
dult premontrei tanintézménnyel is.
Német társalgást folytat a mostani diá-
kok számára, s teheti ezt, mivel 1956
után Németországban telepedett le.

Az õ segítségével sikerült német, pon-
tosabban bajor iskolával is testvériskolai
kapcsolatot létesíteni. A bajor kultusz-
minisztérium pedagógiai szaklapokban
közzétett felhívására jelentkezett az a
bencés gimnázium a München közelé-
ben levõ Schäftlarnból, mellyel most
már kölcsönös látogatások formájában
két éve tart a kapcsolat, melynek diákjait
most május elején is közel tíz nap idõ-
tartamára vendégül látták.

Ógörög nyelvet tanulnak idegen nyelv-
ként ezek a diákok � nem magyart. Miért
jönnek mégis? Tanárnõjük, Maria

T h e r e s i a
Loichinger
� matemati-
kát, törté-
nelmet, ó-
görögöt, la-
tint tanít �
válasza: a
történelem
miatt. A ba-
jor-magyar
közös múlt
miatt. Elsõ
k i r á l y u n k
felesége a bajor Gizella. Bajor volt valójá-
ban �a meráni� Gertrúd, Szent Erzsébet,
IV. Béla és persze Kálmán herceg édes-
anyja. Erzsébet királynéról talán már
eszünkbe se jut, hogy õ is bajornak szüle-
tett, annyira magyarnak érezzük.

A másik a diákokat kísérõ tanár, pá-
ter Norbert Piller � õ biológiát tanít, s
mint pap természetesen hittant, azon-
kívül õ a tanulószobákért felelõs igaz-
gató � régi metszetet mutat iskolájuk-
ról: valaha premontrei iskola volt.
Csak aztán egy uralkodójuk, némileg a
francia forradalom hatására, megszün-
tette. Késõbb már mint bencés gimná-
ziumban indult újra az épületben az
oktatás.

A búcsúesten vagyunk, május 9-e este

van. Az imént az aulában magyar táncot,
cigány táncot jártak a premontreis diákok,
egy kis táncházat is rendeztek bevonva a
bajor fiatalokat, akik buzgón igyekeztek
ugyanúgy lépkedni, mint vendéglátóik.
Most, végül gulyást kanalazunk, cseresz-
nyés és diós rétest eszünk az itteni szülõk-
nek köszönhetõen. Krajcserikné Horváth
Tímea némettanár, ahol kell, segít, tolmá-
csol. Bárdy Péter igazgató búcsúzik. Az itt
eltöltött bõ egy hét, remélem, emlékezetes
lesz, mondja. Bepillantást nyerhettek egy
magyar iskola, s családoknál lakva a ma-
gyar családok életébe, de az utazások so-
rán, Budapestre, Egerbe, Zsámbékra, Esz-
tergomba látogatva történelmünkbe és tá-
jaink természeti szépségeibe is.

N. A.

Ki tudja, miért, csak most, ennek a
könyvnek hatására kerestem meg
Prága térképén Libeny városrészt, s
megtaláltam ott a Gát utcát is, a le-
gendás Gát utcát, melyet Hrabal írá-
saiból már tövirõl hegyire megis-
merhettünk. Megismerhettük a la-
kást, melyben a Gát utca 24-ben be-
rendezkedett, az életmódot, melyet
ott folytatott.

Mindig úgy képzeltem, Prága �bu-
dai�  oldalán ta lá lható  Libeny,  ha
ugyan külvárosként is, s most meg-
lepve láttam, hogy a �pestin�. Mert
a két városnak, ha a Prágát átszelõ
Moldva ellenkezõ irányba folyik is,
mint a Duna, éppen egyforma a fek-
vése � egyszer hirtelen felpillantva a
�pesti� partról a prágai várra, el is
csodálkoztam, hogy miért nem a bu-
dai vár emelkedik ott szemben.

Hónapokig Hrabal közelében laktam
tehát 1977-ben, mert én Zsizskovban
laktam, mely szomszédos Libennyel.

De 1977 rég elmúlt,
a Gát utca házait ta-
lán már egészen le-
bontották,  Hrabal
néhány éve meg-

halt. Nem jön vissza semmi soha többé.
A mulandóság szele csap meg a kötet

elbeszéléseibõl is. Osztályt ismételni,
sajnos, valójában nem lehet. Az író fel-
idézi csak hajdani tanárait, fel barátait
a gyerekkorából, azt, hogyan nézték
együtt a csillagokat, fel az összes bo-
londot, az �Isten Báránykáit� gyermek-
kora városából, Nymburkból, aztán a
macskákat, mert a macskákra is sor ke-
rül, öregkora �macskás korszakára�, de
egyik macskát követi a másik, a macs-
kák is kimúlnak a világból, esetleg úgy,

hogy szeretett  gazdájuk maga veri
agyon õket � aztán meg töpreng: ho-
gyan számoljon el a lelkiismeretével?

A könnyes tekintet, a bevésõdött
ráncok a kötet címlapján közölt arcké-
pen most már egészen a múltból néz-
nek vissza. Peregnek a lapokon a tör-
ténetek, s mennyi lehetett volna még,
mert Hrabal az az ember, aki sose fogy
ki a szóból, aki bármirõl tud izgalma-
san, lenyûgözõen, mulatságosan be-
szélni, aki mégoly apróság mögött is
felfedezi a mélységet, a rejtett értel-
met, de hiába, nem lesz több történet.
Az angyali szerzõ, a �szent uram�,
mint egy levélben szólították egyszer,
már annak oldalán ül, kirõl a Hogyan
érettségiztem címû elbeszélés végén
így ír: �A megnyerõ és tragikus fiatal-
ember, aki addig hirdette a hatékony
felebaráti szeretetet, míg pénteken
megfeszítették érte, ám szombaton fel-
támadott halottaiból és száznyolcvan
tonna húzóerejével, Atlasz rakéta gya-
nánt szállt a mennybe, ahol mindmáig
az õ igazsága uralkodik.�

- nád - 

Bajor kapcsolat

Prága pesti oldalán
Bohumil Hrabal: Egy osztályismétlõ emlékezései
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Lassan egy éve jelent meg az inter-
neten egy oldal, melynek szerkesztõi
arra vállalkoztak, hogy budapesti ke-
rületek és egyes települések közszolgá-
lati és nonprofit intézményeit, szerve-
zeteit bõ információtartalommal jele-
nítsék meg a világhálón és naprakész
adatokkal lássák el az internetezõket a
településeken vagy a világ bármely ré-
szén.

A lehetõség néhány hete már Gödöllõnél
is fennáll az intézmények számára, hogy
megjelenjenek a www.adsonline.hu olda-
lain. Újságunkat, a Gödöllõi Szolgálatot
már teljes tartalmával olvashatják az
elõbbi webcímen és a fontosabb intézmé-
nyek megtalálhatóak a Gödöllõrõl szóló
oldalakon.

A számítástechnika lehetõségeinek kö-

szönhetõ, hogy csak a nonprofit intézmé-
nyek és a szervezetek igényei határolják
be a bemutató anyag mennyiségét, ami
egyéb kiadványok esetén, a terjedelem és
a nagyobb költségek miatt szûkre sza-
bott. Ennek szellemében várják a non-
profit intézmények jelentkezését.

Figyelemre méltó a részletesen kidol-
gozott Budapest XVI. kerületi rész, ahol
a háziorvosok rendelési idejétõl kezdve,
a sportegyesületek éves programlehetõ-
ségein át, a színházak és a mûvelõdési
házak havi programjáig, sok fontos és ér-
dekes információ megtalálható. Megis-
merhetjük az oktatási intézmények prog-
ramjait, a tanítási szünetek idõpontjait és
az intézményekben szervezett szakkörö-
ket és tanfolyamokat. Az intézmények
akár napi aktualitással tájékoztathatják
legfrissebb híreikrõl a lakókat, akik kerü-

letük eseményeirõl bármikor tájékozód-
hatnak az elektronikus oldalakon.

Addig, míg a települést érintõ minden
fontos kérdésben választ nem találnak a
www.adsonline.hu oldalain, érdemes fi-
gyelemmel kísérni az oldal fejlõdését, az
intézmények és szervezetek oldalainak
alakulását, hiszen nem csak hasznos in-
formációkkal gazdagodhatnak városuk-
ról, de felmerülõ kérdéseikre választ kap-
hatnak, ha megírják az oldal szerkesztõi-
nek és ezzel az oldal tartalmának gazda-
godását nagymértékben elõsegítik.

Újságunk számait megtalálhatják he-
tente immár az interneten is. Rendszere-
sen adunk tájékoztatást Gödöllõ új elekt-
ronikus médiájának fejlõdésérõl.

Az internetes szolgáltató elérhetõsé-
gei: Levélcím: Bp. 1162 Akácfa u. 91.,
ADS Médiám Kft., Prádel Zsolt. Telefon:
(06-1) 405 5771. Fax: (06-1) 405 2214.
E-mail: pradel@adsmediam.hu (x)

Fejlõdõ internetes adatbázis Gödöllõrõl

Megkérdeztünk óvodás és iskolás gye-
rekeket, hogy számukra mit jelent a
gyermeknap, és mit szeretnének a fel-
nõttektõl ezen a napon kapni. A megkér-
dezettek a saját nyelvükön a következõ-
ket mondták:

Akik még szeretnék elmondani, hogy mi-
lyen programokra gondoltak 27-én, a
gyereknapon, az elárulhatja vágyát sze-
mélyesen vagy telefonon a két szervezõ-

nek: Vértes
Istvánné Ancsa
néninek a mûve-
lõdési központ-
ban, vagy a 06
(20) 414-0347-es
telefonon, ill.
Madarassy Péter-
nek a Pelikán Rá-
dióban, vagy a 06
(30) 273-5458 te-
lefonon. A teljes
programról a kö-
vetkezõ számunk-

Szóban, rajzban:

Gyermeknap 2001

Egy  nagy csoportos óvodás  vágya  és  elképzelése

Két  2. osztályos így közölte  kívánságait
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Magas mûveltséget,
gyors gondolkodást,
fantáziát, alkalmazkodó-
képességet igénylõ játék

egy mûsorvezetõvel és egy játékossal.
Múlt heti adásunkban Pereszteginé Richter Ingrid volt a játé-

kosunk, aki nagyon fiatal családanya, 5 hónapos gyermekével
jelenleg GYES-en van. Ingrid feljutott a negyedik szintre, ahol
a nyereménye 20 000 Ft. Azonban vállalkozott a további játék-
ra, így az ötödik szinten már öt helyes választ kell adnia a fel-
tett kérdésre. Amennyiben ez nem sikerül, kiesik, nyeremény
nélkül távozik. Ha viszont feljut az ötödikre, utána eljuthat egé-
szen a hetedik szintre, ahol a nyeremény 50 000 Ft. A játékra
folyamatosan várjuk a jelentkezéseket a Gödöllõ Városi Televí-
zió címén. Minden további mûsorunkkal kapcsolatban várjuk
véleményeiket, hozzászólásaikat. Címünk: Gödöllõ Városi Te-
levízió, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1., e-mail címünk:
gtv@freemail.hu, tel: 28-522-037, SMS: 30-9926-713

Adásaink: Pénteken és kedden 18 órától
2001. május 18-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA, képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 HAMLET, részlet a rockoperából
18:22 TÜKÖR-KÉP, film
18:35 TEHETSÉGEK, Lovász Ágnes
18:40 FEL A HETEDIKRE, mûveltségi vetélkedõ
18:55 6 VÁROS, folytatásos fejtörõ

Hagyományainkhoz hûen, eheti szá-
munkban ismét foglalkozunk azzal,
hogy odahaza milyen ínyencséget le-
hetne az asztalra tenni; például vasár-
napi fõfogás gyanánt. Ezúttal egy kü-
lönlegességre esett a választásunk,
amely minden asztal dísze lehet. Azt
el kell ismerni, hogy a hargitai sertés-
borda nem egyszerû és nem könnyû
étel, de � minden prózaiságot nélkü-
lözve � igen dekoratív, gusztusos.
Olyannyira, hogy érdemes megpróbál-
kozni az elkészítésével.

Hargitai sertésborda
Hozzávalók: 8 szelet sertésborda, 20 dkg
darált sertéshús, 50 g hagyma, 2 g fok-
hagyma, só, bors, pirospaprika, olaj, 50 g
paprikás kolbász, 8 levél savanyúkáposz-
ta, 250 g savanyúkáposzta, 1 csokor ka-
por, 2 dl tejföl vagy tejszín.

Elkészítés: A húst megmossuk, szárazra
töröljük, gyengén besózzuk és fél óráig
állni hagyjuk. Elkészítjük a ragut. Kevés

olajon megfonnyasztjuk az apróra vágott
hagymát és fokhagymát, a tûzrõl levéve
pirospaprikával ízesítjük, hozzáadjuk a
darált húst, ízlés szerint sózzuk, borsoz-
zuk, majd gyakori kevergetés mellett az
egészet puhára pároljuk, és megsütjük.
Közben a sertésbordát kevés olajon elõ-
sütjük. A tetejére ráhalmozzuk az elké-
szített ragut, végül egy szelet kolbászt,
majd minden hússzeletet becsomagolunk

egy-egy savanyúkáposzta-levélbe, vé-
kony zsineggel átkötjük. Az apró káposz-
tát, ha túl savanyú, kimossuk, és olajban
pirított finomra vágott hagymán félig
megpároljuk, beletesszük a káposztale-
vélbe burkolt sertésbordákat, és fedõ
alatt, lassú tûzön pároljuk. Tálalás elõtt
megszórjuk friss, apróra vágott kaporral,
meglocsoljuk forró, de nem felforralt tej-
színnel, vagy tejföllel és forrón tálaljuk.

Gasztronómiai rovatunk minden
héten valamilyen érdekességgel
szeretné meglepni önöket. Idõrõl
idõre meglátogatunk egy éttermet,
hogy a szakma is elmondhassa a
véleményét, és egyúttal megossza
önökkel egyik ételének recep-
túráját. Ebben a rovatban azonban
más ételek leírását is megtalálhat-
ják, hiszen szerkesztõségünk tag-
jai sem vetik a kulináris élvezete-
ket. Persze örömmel várjuk az
önök receptjeit, amelyekrõl úgy
gondolják, hogy szívesen megosz-
tanák olvasótársaikkal. A recepte-
ket és ha van, az ételekrõl készült
fotókat a 2101 Gödöllõ, pf. 385-ös
címre várjuk.

Terítéken: hargitai sertésborda

Erdélyi fõfogás

1. BERY feat. VÁCZI ESZTER � Egyedül
2. Faith Bill  � The way you love
3. PLANETFUNK � Chase the sun
4. UNDERDOG PR. � Summer Jam
5.  FRAGMA -  Everytime you need me
6. MARTIN&AGULIERA � Nobody...
7. GIGI D�AGOSTINO � La Passion
8. SHAGGI � IT wasn�t me
9. DJ BOBO � What a feeling
10. JENNIFER LOPEZ � Love don�t cost...
11. DESTINY�S  CHILD � Indepent ...
12.  BROOKLIN BOUNCE � Bass Beats
13. CRAIG DAVID � Walkin� away
14. LIQUID � ORLANDO DOWN
15. BACKSTREET BOYS � The call
16. HELP - LÉTEZEL
17. ANITA � ELKÉPZELT SZERELEM
18. V-TECH - ÁLMODOZTAM
19.  BRITNEY SPEARS � Stronger
20. SAFRI DUO � PLAYED A LIVE

21. EROS RAMAZOTTI � Fuoco...
22. DAFT PUNK vs SOULSEARCHER � One
23. ÁMOKFUTÓK � Érted fáj
24. WESTLIFE � Uptown Girl
25. SPILLER � Groovjet
26. NATALIA OREIRO � Original...
27. ÁKOS � mindenki táncol
28. SPOOKS � Things i�ve seen
29. Fifty Fifty � Álom volt
30. Maché � Most és mindörökké
31. MODJO � Lady( 2STEP REMIX)
32. GANXTA Z.és a KARTEL � Döglégy for... 
33. ATC � Why oh Why
34.  MEL B � Feel so good
35. TNT � Miért vagy szomorú
36. LORY B � Végítélet
37. GI GI AGOSTINO - Super
38. JAY PROJECT � Mást Játszom
39. EMERGENCY HOUSE � Keresem.. 
40. STERBINSZKY � It�s your life

PELIKÁN TOP40

Slágerlista Tel.: 28-511-936

2001. május 8�május 14.
Lotfi Begi

A GTV mûsorából

Fel a hetedikre
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Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, május
24-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 18. szám rejtvényének megfejtése: �Tündé-
ri május, lombot fakasztó, / könnyû felöltõt

szögre akasztó, / légy üdvözölve szívet fa-
kasztó, / emlékmarasztó.�

A Trafo Club belépõjegyét nyer ték: Molnár
Péter, Sõbér Kálmán u. 16.; Boksay László,

Kõrösi Csoma S. u. 30.; Orbók Andrea, Dárda
u. 2.; Varga András, Ambrus Z. köz 7. Fsz. 6. 
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer ték: Kovács Jánosné, Egyetem tér 7.;
Péter Istvánné, Erzsébet krt. 11. III./12. g

6
FIATAL
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ÁTNYÚJTOM

AMPER

MAGAS 
RANGÚ
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FÉLRE!
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TIZED

SUGÁR
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ÉPÜLETEKET 

FÉLTI!

LIBÁT HIZLAL
î

 TÖMEG JELE ÍZESÍTÕ

A nõk és a munkaidõ
viszonyát határozza meg az alábbi aforizma

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Bármilyen betegség következtében is
lesz lázas gyermekünk, mindenfélekép-
pen ijedelemre, és ami még nagyobb
baj lehet, tanácstalanságra ad okot a
szülõk körében.

A lázcsillapítás módja lehet kémiai és
fizikai. Mostanában elõször mindig a
gyógyszerekkel kezdjük. Nagyon fon-
tos, hogy gyermekek lázas ál lapota
esetén kerüljük az aszpirin származékok
alkalmazását! Súlyos gyógyszer-mel-
lékhatásokat elõzhetünk meg ezzel!

A lázcsillapító fajtáját gyermekor-
vossal kell megbeszélni, fontos az ada-
gok és az idõpontok pontos betar tása!
Ugyanazon hatóanyag-tar talmú, külön-
bözõ gyógyszernéven kapható lázcsil-
lapító készítmények kombinálása sú-
lyos máj- és veseelégtelenséget okoz-
hat. Ilyenkor ugyanis az adott gyógy-
szer tani csopor tból a megengedett
adag többszörösét is bevihetjük a szer-
vezetbe.

Amennyiben a maximális megenge-
dett adagú gyógyszer t beadtuk a gye-
reknek és még mindig lázas, következik
a hûtõfürdõ és a borogatás.

Nem kell félni, a gyermek nem fog
megfázni, nem ettõl lesz tüdõgyulladá-
sa!

Hûtõfürdõ esetén a meleg vizet fo-
kozatosan hûtjük le úgy, hogy benne
ül, vagy fekszik a gyermek, akár 15
percig is.

Borogatás esetén a levetkõztetett
kisgyerek egész testét állott vizes ruhá-
val befedjük. Semmi lázcsillapító hatása
nincs a csuklók és bokák önálló befe-
désének! A borogatást mindaddig cse-
rélni kell, míg a láz nem csökken. Fon-
tos, hogy idõben és határozottan csele-
kedjünk, mivel  a tar tós, magas láz
gyermek- és idõs korban a központi
idegrendszer funkció zavarához vezet-
het.

Dr. Kiss Éva

Lázcsillapítás
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Áru Gödöllõ Vác
Burgonya (Ft/kg) 68-78 90
Újburgonya 198 -
Kelkáposzta (új) 180 200
Vörösagyma (Ft/kg) 110 130
Lila hagyma (Ft/kg) 150 165
Sárgarépa (Ft/kg) 198 185
Új sárgarépa (Ft/csomag) 25 30
Saláta (Ft/db) 40 42
Paradicsom 358-398 400
Édes paprika (Ft/db) 48 50
Erõs paprika (Ft/db) 35 40
Uborka (Ft/kg) 158 150
Karfiol (Ft/kg) 120-198 176
Tök (Ft/kg) 198 200
Új kelkáposzta (Ft/kg) 260 255
Karalábé (Ft/db) 78 80
Tojás (Ft/db) 18-23 22-25
Vegyesméz (Ft/kg) 840 840
Akácméz (Ft/kg) 980 980
Alma (Ft/kg) 48-120 50-180
Körte 340 360
Narancs 220 225
Citrom (Ft/kg) 270 276
Banán 198-230 170-260
Kivi (Ft/db) 75 80

LOMTALANÍTÁS,
KONTÉNEREK KIHELYEZÉSE

május 18.
Zombor u. sarok 1 db; Szabadka u. -
Munkácsy sarok 1 db; Tompa u. -
Fiume u. sarok 1 db; Munkácsy M. u. -
Szabadka u. sarok 1 db; Munkácsy M.
u. - Október 6. utca sarok 1 db;
Munkácsy M. u. - Március 15. u. sarok
1 db; Grassalkovich u-ba, Árpád u. -
Rákóczi u. közé 2 db; Béke utcába
Március 15. u. - Október 6. u. közé 1 db

május 21.
Fiume utca 7. szám elé 1 db; Tompa
M. u. 6. szám elé 1 db; Árpád u. 8. sz.
és 31. sz. elé 2 db; Rákóczi u. 12. sz.
és 23. sz. elé 2 db; Grassalkovich-
Hunyadi u. sarok 1 db; Hunyadi J. u.
17. elé 1 db; Hunyadi u. közepe1 db

május 23.
Zrínyi u. 3-5. elé 1 db; Zrínyi u. 22.
elé és az utca végére 2 db; Báthory u.
22. elé és az utca végére 2 db;
Grassalkovich u. - Báthory u. sarok 1
db; Grassalkovich u. - Bercsényi u.
sarok 1 db; Bercsényi u. közepe 1 db
Bercsényi u-ba, Szív u. - Arany J u.
közé 1 db

PIAC

Trafo Club (Palotakert, nyitva 19�04-ig;
web: www.trafoclub.hu; e-mail: info-
trafoclub.hu). Változás: péntek �rock�,
szombat �pop�...
Május 18., 20 óra: III. �Éljen a háború� elle-
nes fesztivál: Körzeti Megbízott, Malacka és
a Tahó, Boogie Mama, Entropia, Hátsó Szán-
dék. Május 19.: Pop Szombat: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Május 19.: Pop
Szombat: Funkytól az elektronikus tánczené-
ig... Május 25.: Rockin� Rockcats, Mr. Bár-
sonyhang és a holdfény varázslói, Kentucky
Trio Május 26.: Pop Szombat: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Május 31.: VII.
Rolling Rock amatõr asztalitenisz bajnokság.
Trafo Mozi
Május 17.: Rekviem egy álomér t
(Requiem for a Dream). Amerikai film. R.:
David Aronofsky. Fsz: Jared Leto, Jennifer
Connelly, Ellen Burstyn. Május 22.: Tün-
dérdomb. Magyar film. R.: Szõke András
Május 23.: Buena Vista Social Club. am-
német dokumentumfilm. R.: Wim Wenders
Május 24.: Egy fiatal méregkeverõ kézi-
könyve. Angol film. R.: Benjamin Ross

Május 22-29.: Besnyõi Patika
Szabadság út 167.
Telefon: 419-749.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Május 19-20.: Dr. Bucsy László
Gödöllõ, Blaháné út 55.
Telefon: (30) 9602-795

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Röplabda 
Az Architekton-Gödöllõi RC nõi felnõtt röplab-
dacsapatát új edzõ irányítja a következõ sze-
zonban. Németh Lajos a BSE volt edzõje, a
Semmelweis Egyetem Testnevelési Karának
tanára, a magyar felnõtt válogatott másod-
edzõje, 1 plusz 2 éves szerzõdét kötött a
gödöllõi klubbal. Az AGRC május 19-én,
szombaton junior tornát rendez a Török Ignác
Gimnázium termében. A tíz órakor kezdõdõ
kupán a házigazdákon kívül a BVSC-Óbudai
Kaszások és a Vasas SC csapata lép pályára.

Kosárlabda
A GEAC NB II-es férfi csapata utolsó bajnoki
mérkõzését játszotta a hétvégén. Az ellenfél a
negyedik helyen álló Csepel együttese volt.
GEAC�Csepel 87:93 (30:21, 26:23, 16:24,
15:25). Legjobb dobók: Kovács 27/9, Gyõri
23/9, Jobbágy 14/3, Kelemen 9/9. A GEAC
kiválóan játszott az elsõ félidõben és biztosan
vezetett a csoport egyik legerõsebb csapata
ellen. Sajnos Szira Zsombor megsérült és ko-
rán kivált a játékból. A negyedik negyedben
egy 12:0-ás szakasszal fordított a Csepel és
megnyerte a mérkõzést. A GEAC 11 gyõze-
lemmel és 19 vereséggel zárta a szezont. Az

utcai kosárlabda gödöllõi fordulója május 19-
én, szombaton 9 órakor kezdõdik a Városhá-
za elõtti téren. Még lehet jelentkezni: Városhá-
za 224-es iroda, 420-411/140-es mellék.

Labdarúgás
Az NB III. Mátra-csopor tjában szereplõ FC
Gödöllõ hosszú idõ után ismét gyõztesen
hagyta el a pályát. Ezúttal a csoport harmadik
helyén álló Tápiószentmártont sikerült legyõz-
niük. Gödöllõ�Tápiószentmárton 1:0 (0:0).
Gödöllõ: Tamáska - Somogyi Kerecsényi,
Csernyák, Varga - Berta (Csombor), Hege-
dûs, Kovács B., Kálmán - Kiss, Vízler. Edzõ:
Vörös István Attila. Gólszerzõ: Hegedûs. - A
15. fordulóban a Besenyõtelek együttesétõl
kapott ki a gödöllõi csapat, így az utolsó elõtti
helyen áll a csopor tban. Besenyõtelek�FC
Gödöllõ 4:0 (2:0). Gödöllõ: Tamáska - Somo-
gyi, Kerecsényi, Kecskés, Varga - Berta, He-
gedûs (Legéndi), Kovács B., Kálmán - Bakos
(Kovács M.), Vízler. Edzõ: Vörös István Attila.

Tájfutás
A Pest Megyei Tájfutó Szövetség a gödöllõi
Damjanich János Általános Iskolával közösen
rendezte meg a megyei diákolimpiát. A verse-

nyen ideális körülmények várták a közel 50
fõs mezõnyt. A Hármashatár-hegyen város-
unk tanulói három ezüstérmet szereztek. A 12
évesek között Kinde Mátyás, a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola diákja, a 16 évesek
versenyében Harkányi Máté, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanulója és a 18
évesek korosztályában Durján István, a Ma-
dách Imre Szakmunkásképzõ és Szakközép-
iskola diákja végzett a második helyen.

SPORTHÍREK

ÚSZÁSOKTATÁS !
a Hajós Alfréd Általános Iskola

uszodájában
2001. június 25 - július 13.

naponta 8-10 óra között
speciális úszásoktatást szervez

a FUT Alapítvány 
5-8 éves korig

Részvételi díj: 5500 Ft
Jelentkezés és érdeklõdés

naponta: Bencsik Ernõ tanár úrnál 
17 órától a 420 632-es

telefonszámon

Szombaton, az egyetem sportcsarno-
kában rendezték meg a serdülõk és
diákok országos, és közép-magyaror-
szági regionális diákolimpiáját. A ver-
senyrõl Kovács Ernõ, a szervezõ
gödöllõi Titán Judo Club vezetõje tá-
jékoztatta lapunkat.

Impozáns számok: az országos versenyen
240, a regionális bajnokságon 130 ifjú
cselgáncsozó mérte össze egymással erejét
reggeltõl estig a négy tatamin. A verseny-
zõk éveiket meghazudtoló vehemenciával
és keménységgel küzdöttek; �méretük�
mellett csak az jelezte korukat, hogy a
vesztesnél bizony néha eltört a mécses�

Gödöllõi vonatkozású eredmények: Ser-
dülõ leány, -40 kg: 1. Tóth Marianna. Ser-
dülõ fiú, -48 kg: 5. Fiel Attila és Kasza
László. Diák A leány, -56 kg: 2. Semeráth
Zsófia. Diák A fiú, +60 kg: 1. Palotai Zsolt.

(mb)

Cselgáncs

Országos és regionális diákolimpia Gödöllõn

Fotó: Magyar Bertalan
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Az országos junior csapatbajnokságot
Budapesten rendezték meg az UTE Szi-
lágyi utcai pályáján. Pest megye leány
csapata sorrendben negyedszer lett baj-
nok. A megye fiú csapata szintén reme-
kelt és megvédte bajnoki címét. Az elsõ
helyezett Pest megyei együttesek jogot
szereztek az Európa-kupán való indulás-
ra. Az eredményekrõl Benkõ Ákos szá-
molt be lapunknak, aki negyedik éve a
megyei leány csapat szakmai vezetõje.

A Pest megyei leánycsapat 81 ponttal nyer-
te meg a pontversenyt, 2. Bács-Kiskun me-
gye 69, 3. UTE 68, 4. FTC 65, 5. Békés
megye 51, 6. Debreceni SI 29 ponttal.

A gödöllõi versenyzõk közül az ifjúsági
világbajnokságon való indulást kiharcoló
két atléta eredményesen és teljesítményüket
nézve reményt keltõen szerepelt. Varga
Eszter, az Erkel Ferenc Általános Iskola
nyolcadikos tanulója szenzációs, 44 méte-
res egyéni csúcsot ért el diszkoszvetésben.
Jól szerepelt kalapácsvetésben is, így két

ezüstéremmel zárta a versenyt. A gátfutó
Durkó Eliánának igazából csak a 2.2 m/s-os
ellenszél volt az egyetlen ellenfele. Szeke-
res Viktória a 400 méteres gátfutásban nyo-
matékosította a gödöllõi gátfutók fölényét.

Kellemes meglepetést okozott a megvál-
tozott összeállítású 4×100-as váltó. Benkõ
Ákos úgy döntött, hogy bedobja a gyereke-
ket a mélyvízbe (a felsõ korhatár 19 év).
Kezdõemberként a 13 éves Vágó Mónika
futott, az egyenesben a 16 éves Durkó
Eliána, a másik kanyarban a 14 éves
Babrián Loretta. Õk hárman olyan elõnyt
szereztek, hogy a sokszoros sprintbajnok
Farkas Bettynek csak meg kellett õriznie az
elsõ helyet. A már biztos gyõzelem tudatá-
ban a 4×400-as váltóban is a fiatalok futot-
tak, akik a második helyen végeztek.

Gödöllõi eredmények; 100 m gát: 1.
Durkó E. 15.17 mp, 400 m gát: 1. Szekeres
V. 1:05.31 p, 4x100 m: 1. Pest megye (Vá-
gó, Durkó, Babrián, Farkas) 49.37 mp,
4x400 m: 2. Pest megye (Durkó, Szeleczky,
Vágó, Drobny) 4:07.64 p, diszkosz: 2. Varga

E. 44.00 m, kalapács: 2. Varga E. 43.48 m.
A fiúk pontversenyében szintén a Pest

megyei csapat gyõzött 99 ponttal, 2. UTE
86, 3. Debreceni SI 59, 4. Békés megye 56,
5. Bács-Kiskun megye 54, 6. FTC 51 pont.
A fiúk bajnokcsapatában a gödöllõiek közül
ketten értek el kiemelkedõ eredményt. A 15
éves Szibilla László versenyen kívül 652
cm-t ugrott távolban, ezzel a teljes mezõnyt
megelõzte. A távolugrásával és a középis-
kolás megyebajnokságon elért eredményei-
vel: magas 180 cm, gerely 49 m, 100 m-en
hátszéllel 10.9 közel került az ifi vb csapat-
ba kerüléshez.

A 400 méteres gátfutásban Dezsõ Ákos
nagy küzdelem után, biztató idõvel nyert
(57.44 mp). Szántai Péter a tõle várható
eredményt hozta 3000 méteren. A Holló,
Szibilla páros nagyszerûen futotta a 4x100-
as váltó elsõ felét, a Pest megyei csapat har-
madik lett. Szibilla a 4x400-as váltóban is
futott, ahol fölényesen nyert a Pest megyei
csapat. Szekeres Zsolt a sérült rúdugrókat
helyettesítette, szerényebb teljesítménnyel
is második helyen végzett.

A két aranyérmes  válogatottban szereplõ
gödöllõi versenyzõk edzõi: Benkõ Ákos,
Máté Alpár, Szörényi István.

-esz-

Atlétika

Kettõs Pest megyei gyõzelem az ob-n

A Nemzeti Atlétikai Program tavaszi több-
próba diákolimpiai versenyét a GEAC-
pályán rendezték meg a múlt héten. A négy
általános iskolai korcsoportban Gödöllõ hat
iskolája, valamint a körzetbõl további há-
rom település csapata mérte össze tudását.

Az elsõ korcsoportos lányok versenyét a
Hajós csapata nyerte 816 ponttal. Az Erkel
738-cal második, a Petõfi 708-cal a harma-
dik helyen végzett, Aszód csapata 593 pon-
tot gyûjtött. A legjobb eredményt Horváth
Cintia (Hajós) érte el 213 ponttal,
Kisgergely Viktória (Hajós) 205, Berze
Zsófia (Petõfi) 191 pontot gyûjtött. A fiúk-
nál szintén a Hajós bizonyult a legjobbnak
848 ponttal. A Petõfi 843, az Erkel 779, az
Aszód 660 pontot gyûjtött. A legjobb ered-
ményt Berze Tamás (Petõfi) érte el 216
ponttal. Három ponttal elõzte meg Bakonyi
Valentint (Hajós), a harmadik helyezett
Stupek Frigyes (Erkel) 203 pontot szerzett.

A második korcsoportban mindkét nem
versenyét e Hajós iskola nyerte, a lányoknál
1501, a fiúknál 1486 ponttal. A leánycsapa-
tok között második az Erkel (1318), harma-

dik a Damjanich (1249), negyedik a
Kistarcsa Kölcsey (1125), ötödik a Petõfi
(1023) és hatodik az Aszód (896). Egyéni-
ben Király Pálma (Hajós) gyõzött 404 pont-
tal, 2. Szádvári Krisztina (Hajós) 400 pont-
tal, 3. Pálya Andrea (Erkel) 347 ponttal.

A fiúk versenyében a gyõztes Hajós mö-
gött a Petõfi szerezte a legtöbb pontot
(1452). Az Erkel csapata 1262 ponttal 3., az
Aszód 1225 ponttal 4., a Damjanich 1062
ponttal 5. lett. Egyéniben Szeleczky Alex
(Hajós) nyert 425 ponttal, megelõzve Pálin-
kás Gábort (Petõfi 384) és Barkóczi Ádá-
mot (Erkel 323).

A harmadik korcsoportban a törökös lá-
nyok nyertek (2460 pont) a kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó Vágó Mónika vezérleté-
vel. Második az Erkel (2326), harmadik a
Petõfi (1936 pont). A további sorrend: 4.
Damjanich 1678, Kistarcsa Kölcsey 1654,
6. Premontrei 1618, 7. Tura 1423, 8. Aszód
1355. Egyéniben elsõ lett Vágó Mónika
(Török) 695 ponttal, második Kovács Do-
rottya (Török) 620 pont, harmadik Csernák
Enikõ (Erkel) 607 pont.

A fiúk versenyét nagy küzdelemben az
Erkel csapata nyerte meg 2136 ponttal. A
második helyezett Hajós 2109, a harmadik
Török 2096 pontot szerzett. További sor-

rend: 4. Damjanich 1857, 5. Tura 1736, 6.
Premontrei 1650, 7. Petõfi 1562, 8. Aszód
1559 ponttal. Az egyéni versenyben Hardi
István (Hajós) bizonyult a legjobbnak 631
ponttal. Második helyen végzett Korányi
Gergõ (Erkel) 578 ponttal, harmadik lett
Gólya Tamás (Török) 540 ponttal.

A negyedik korcsoportban az Erkel lány-
csapata és a Hajós fiú csapata volt a leg-
eredményesebb. Az erkeles lányok 2615
ponttal nyerték meg a versenyt. A Hajós
2421, a Tura 2106, a Premontrei 1940, a
Petõfi 1825 pontot szerzett. Az egyéni ver-
senyben mindössze két pont különbség
döntött az elsõ hely sorsáról. Erdélyi Zsófia
(Erkel) 688 ponttal nyert a 686 pontot elérõ
Gál Cecília (Erkel) elõtt. Harmadik helyet
665 ponttal Dús Jetta (Premontrei) szerezte
meg.

A fiúk versenyében 2779 ponttal a Hajós
nyert, a 2723 pontot gyûjtõ Petõfi elõtt. A
Tura 2327 ponttal a harmadik, az Erkel
2363 ponttal a negyedik helyen fejezte be a
versenyt. Az Aszód 2161, a Premontrei
1953 pontot gyûjtött. Egyéniben Oskó Zol-
tán (Hajós) bizonyult a legjobbnak 765
ponttal. A petõfis Berki Vilmos 738 pontot
szerzett, a harmadik helyezett Czimmer Gá-
bor 715 ponttal zárta a versenyt.            -esz-

Atlétika

Kilenc iskola a NAP-on



A vívók idei vidékbajnokságát 2001.
május 4. és 6. között rendezték meg.
A gödöllõi GEAC-Architekton vívó
egyesület összesen 37 versenyzõt
�küldött� a helyszínre.

Az elsõ nap a felnõtt férfi párbajtõrözõk
és az újonc fiú tõrözõk versenye volt. A
felnõtt párbajtõrben is indultak gödöllõi
vívók, de nem jutottak el a döntõig. A fiú
tõr azonban nagyobb sikereket hozott.
Igen nagy és nehéz küzdelmek után a
nyolcas döntõbe három ifjú titán jutott,
ahol Benke Balázs az elsõ, Somogyvári
Gábor a harmadik, Martos Márton pedig
a nyolcadik lett.

A következõ nap négy fegyvernemet
bonyolítottak le a szervezõk: felnõtt nõi
párbajtõr, felnõtt férfi tõr, felnõtt férfi
kard, felnõtt nõi tõr. A nõi párbajtõrön
kívül minden fegyvernemben volt leg-
alább egy döntõs gödöllõi vívó.

A nõi párbajtõrözõk kezdték a szom-
bati napot. Itt Tóth Zsófia az elõkelõ ne-
gyedik helyet szerezte meg. A férfi tõr-
ben igen erõs mezõny indult. Vívóink
sorra estek ki, de Csaba Zsolt tetszetõs

vívással végül eljutott a döntõig, ahol a
hatodik helyet foglalhatta el. A férfi kard
délután egy órakor kezdõdött. Az iszo-
nyatos melegben csoda, hogy a mieink -
de bárki is - rendesen tudtak vívni. Sze-
rencsére, a hõség nem befolyásolta ered-
ményeiket, hiszen öten is szereztek ér-
met. Az eredmények: 2. dr. Gémesi
György, 5. Csjernyik Balázs, 6. Zágoni
Balázs, 7. Juhász László, 8. Klagyivik
Péter.

A három órakor kezdõdõ nõi tõr sem
okozott csalódást a szakosztálynak, hisz
a nyolc GEAC-os közül négy döntõbe ju-
tott. Elsõ Gémesi Tekla, aki veretlenül,
fölényes gyõzelmet aratott; harmadik
Tóth Emese, hetedik Gémesi Réka, nyol-
cadik Szél Nagy Éva.

Csapatban: a kardozók másodikok, a
tõrözõ lányok elsõk lettek.

Vasárnap, a verseny utolsó napja volt,
ahol a felnõtt nõi kardozók, illetve az
újonc fiú kardozóké volt a pást. A nõi
kardozóknál indulók közül harmadik lett
Kerecsényi Fodor Georgina, míg az
újonc fiú kardozóknál negyedik Csuja
Gergõ és hatodik Gémesi Bence.

A múlt héten Budapestre összpontosítot-
tak vívóink, hiszen három versenyt is itt
rendeztek.

Az újonc fiú tõr ismét döntõt hozott a
GEAC-Architekton számára, mind egyé-
niben, mind csapatban egyaránt. Egyéni-
ben Benke Balázs rendkívül szívós és
ügyes vívással bejutott a legjobb nyolc
közé, ahol az ötödik helyet szerezte meg.

A vasárnapi csapatbajnokságon is izgul-
hattunk, ugyanis vívóink egészen a döntõig
meneteltek, ahol végül az MTK-val kerül-
tek szembe. Sajnos, ez a mérkõzés az el-
lenfél gyõzelmével ért véget, de így is do-
bogóra állhatta a fiúk: 1. MTK. 2. GEAC-
Architekton (Somogyvári Gábor, Benke
Balázs, Martos Márton, Jónás Ádám).

Szombaton a felnõtt nõi tõr válogatón
két vívónk indult, Gémesi Tekla, aki a ti-
zenhat közé jutott, illetve Balló Eszter,
akit Gémesi Tekla vert ki a tizenhatba ju-
tásért. Vasárnap pedig az Egyetemi és
Fõiskolás Bajnokságot rendezték meg. Itt
Balló Eszter és Gémesi Réka képviselte
egyetemüket. Döntõbe, sajnos, nem ju-
tottak, de 14. Balló Eszter, 16. Gémesi
Réka lett.
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Vívás

Vidéki és budapesti versenyek

A Pest megyei atlétikai diákolimpián ha-
gyományosan jól szerepelnek a gödöllõi at-
léták. Az ifjúsági világbajnokságra készü-
lõk jó eredményeket értek el. Rúdugrásban
és a 400 m-es gátfutásban, amiben különö-
sen erõsek a GEAC atlétái, meghívás alap-
ján csak országos döntõt rendeznek.

Eredmények. Fiúk: Szibilla László há-
rom elsõ helyet szerezett (100 m, 200 m, tá-
vol). Dezsõ Ákos elsõ lett 110 m gáton
(15.50 mp) és távolugrásban (650 cm).
Szántai Péter harmadik helyen ért célba a
3000 méteres futásban (9:42.20 p). 4x400
m váltófutásban, 3:14.4-es idõvel elsõ lett a

Katona, Jilly, Szabó, Dezsõ összeállítású
csapat.

Lányok VI. kcs.: Szekeres Viktória 1.
100 m-en (12.8 mp), 2. 400 m-en (1:02.00
p). V. kcs.: 100 m: 1. Bolbás Gyöngyi
12.80, �3. Fábián Boglárka 13.10; 200 m:
1. Durkó Eliána 26.00, 2. Kratochwill Zsó-
fia 27.80, 3. Bolbás Gyöngyi 27.90, 400 m:
2. Kratochwill Zsófia 60.70; 100 m gát: 1.
Durkó Eliána 14.30, �3. Szeleczky Xénia
17.20, távol: 1. Durkó Eliána 519 cm, ma-
gas: 1. Szeleczky Xénia 155 cm, 4x100 m
váltó: 1. Török Ignác Gimnázium A (Sze-
keres, Durkó, Szeleczky, Bolbás), 2. TIG B
(Fábián, Hidas, Hüse, Harmati), 4x400 m:
1. TIG A (Szekeres, Durkó, Szeleczky,
Kratochwill), 3. TIG B (Fábián, Hidas,
Bolbás, Harmati).                                     (sz)

Atlétika

Készülnek a vb-re



A városi bajnokság megnyerése után
a gödöllõi katlanban következett a
körzeti döntõ a csömöri csapatok el-
len. Az I�II. korcsoportosok 8:2-re, a
III. korcsoportosaink 9:3-ra gyõztek. A
tápiószecsõi területi döntõre önbiza-
lommal telve indultunk el. A tapaszta-
latok alapján tudtuk, hogy nem lesz
egyszerû kiharcolni a továbbjutást az
Iklad és a Tápiószecsõ ellen.

Sajnos, a helyi rendezõk nem álltak fel-
adatuk magaslatán, mivel játékvezetõ hí-
ján és a pálya furcsa kijelölése miatt fél
órát csúszott a kezdés. A két korcsoport
mérkõzéseit egy idõben rendezték, így
Lovrencsics László barátommal, edzõ
kollégámmal közösen jól megoldottuk
ezt a nem csekély problémát. Ezen a na-
pon a fiatalabb labdarúgóink izzadtak
meg jobban a sikerért, mivel meghatáro-
zó játékosaink nem voltak jó formában.
Ennek ellenére Ikladot 2:1-re,
Tápiószecsõt 1:0-ra legyõztük. A harma-
dik korcsoportos diákjaink fegyelmezett
csapatmunkával, minden poszton kiemel-
kedõ játékkal, fölényesen nyerték a mér-
kõzéseiket: Hajós�Iklad 7:0, Ha-
jós�Tápiószecsõ 5:0.

Hazafelé már a megyei döntõrõl be-
szélgettünk. Pilisen kiváló körülmények,
felkészült rendezõk és játékvezetõk fo-
gadtak bennünket. Az I�II. korcsoport
nyitómérkõzését a Szentendre csapatával
játszottuk. A kezdeti megilletõdöttség
(1:0 a Szentendre javára) hamar elmúlt.
A Hajós ifjú labdarúgói megmutatták
igazi tudásukat és jó focival 8:3-re nyer-
tek. A gyerekek Maglódnak pillanatnyi
esélyt sem adtak, magabiztos játékkal
5:1-re gyõztek. A 30×50 méteres pályán
5+1-es felállásban játszottak a csapatok.
Fontos szempont volt, hogy futtassuk a
labdát a Pilis elleni mérkõzésen. A fél-
idei 1:1 után sikerült még két gólt lõni,
így megérdemelten gyõztünk 2:1-re.

Következett az a Százhalombatta,

amelyet a teremtornán legyõztünk. Fel-
hívtuk a gyerekek figyelmét, nehogy el-
bízzák magukat. Ezen a meccsen néhány
játékost pihentettünk. Ennek ellenére is-
mét jól játszottak a Hajós labdarúgói és
5:0-ra legyõzték ellenfelüket. A harma-
dik mérkõzésen a mindig nagy ellenfél
Vácot kellett legyõzni az országos döntõ-
be jutásért. A meccs, mint vártuk nagy
küzdelmet hozott és az ügyesen játszó
labdarúgóink 3:1-re gyõztek. Az ered-
ményhirdetésnél Páricska Zoltántól, a
PMDSZ titkárától vehettük át az érmeket
és az oklevelet.

Az eredményesség a Gödöllõi Góliát
DSE-ben és a Hajós Alfréd Általános Is-
kolában folyó munka együttes sikere,
ahol az edzõk és tanárok jó szellemben,
sok szülõi segítséggel tudnak dolgozni.
Köszönjük a GEAC és a gödöllõi iskolák
segítségét, melyet a labdarúgóknak nyúj-
tottak egész évben a pályák és a tornater-
mek biztosításával. Bízunk benne, hogy
iskolánk csapatainak országos döntõre
való felkészülése és szereplése sikeres
lesz, melyhez Ádám Pál igazgató úr egy-
hetes edzõtáborozási lehetõség biztosítá-
sával járul hozzá. A döntõbeli szereplés-
hez várjuk további támogatók jelentkezé-
sét a 430-773 és este a 414-823 telefon-
számokon.

Csapatkép: fekszenek: Végh Dániel,
Papp Gábor, guggolnak: Lovrencsics Ba-
lázs, Mefró Tamás, Winkler Attila, Varga
Roland, Zelnik Péter, Bátori Csaba,
Bátori Balázs, állnak: Szeleczky Alex,
Lovrencsics László edzõ, Bánáti Bence,
Hardi István, Müller Péter, Lovrencsics
Gergõ, Gólya György testnevelõ-edzõ,
Szabó Dávid, Bánki Edõmér, a képrõl hi-
ányzik Gombár Dávid.

Gólya György
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Labdarúgó diákolimpia

Hajós-gyõzelem

A Bike Zone Ke-
rékpáros Egye-

sület május
1 8 - á n
p é n t e -

ken tag-
gyûlést tart a

Polgármesteri Hi-
vatal nagytermében. Sok szere-
tettel várják az érdeklõdõket és
a tagokat. Információ kérhetõ a
06-20-9811-027-es telefonon.
Internet címünk: 
www.nexus.hu/bikezone


