
szolgálat
GÖDÖLLÕI

X. évfolyam 22. szám � 2001. június 7. � Terjesztõi ára: 50 FtA Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja

Gyász és remény
81 éve annak, hogy az
elsõ világháború után,
1920. június 4-én a
gyõztes nagyhatalmak
gyalázatos békeszer-
zõdést írattak alá Ma-
gyarországgal. A dik-

tátumot a Kis-Trianon kastélyban lát-
ták el kézjegyükkel a tárgyaló felek.
Ahogyan az egész országban, hét-
fõn Gödöllõn is megemlékeztek a
gyászos eseményrõl. (4�5. oldal)

Az egészséges környezetért
A hagyományoknak
megfelelõen városunk-
ban idén is megren-
dezik a szemétgyûj-
tési és parlagfûirtási
akciót. Szombaton
mindenkink lehetõ-

sége nyílik arra, hogy tegyen vala-
mit Gödöllõ tisztasága és az aller-
giát okozó gyomnövény elterjedé-
sének megakadályozása érdeké-
ben. (8. oldal)

Magyarok a világ tetején
A Millennium alkalmá-
ból idén két magyar
hegymászócsoport is
megpróbálkozik feljut-
ni Földünk legmaga-
sabb hegycsúcsára, a
Mount Everestre. Az

egyiknek tagja lesz városunk szülöt-
te, Szendrõ Szabolcs is, aki július
30-án vág neki a nagy útnak, hogy
eljusson Ladakhba, az akklimatizá-
lódás helyszínére. (12. oldal)
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ApCsel 2.1-9
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt vol-
tak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égbõl, mintha csak heves szélvész köze-
ledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelen-
tek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat
eltöltötte a Szentlélek, és különbözõ nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a
Lélek szólásra indította õket.

Ez idõ tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden
népbõl. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verõdött össze. Nagy volt a
megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy
meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: �Hát nem mind galileaiak, akik
ott beszélnek? Hogyan hallja hát õket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi
pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának,
Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene
körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, kréta-
iak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.�

PünkösdPünkösd
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Minden esztendõben hatalmas érdeklõdés övezi a csíksomlyói búcsút. Erdély
és a magyarság szívében jelentõs helyet elfoglaló eseményre csaknem 400
ezer ember látogatott el a múlt héten, köztük a gödöllõi küldöttség is, élén dr.
Gémesi György polgármesterrel. A gödöllõiek idén jubiláltak, hiszen tizedik al-
kalommal vettek részt a búcsún. Ellátogatott Csíkba dr. Dávid Iboly igazságügy-
miniszter és Habsburg Ottó is. Gödöllõrõl szerdán indultak el a zarándokok, és
Kolozsvár, Brassó és Gyulafehérvár érintésével érkeztek meg Csíkszeredába.
Útközben megtekintették a prázsmári erõdtemplomot. Vasárnap, a búcsú nap-
ján hatalmas jégesõ majd zápor zúdult a tömegre, ám ez sem vette el az embe-
rek kedvét. Sõt, az elõzõ este többen vállalták a virrasztás nehézségeit is. Töb-
ben a csángó misén is részt vettek. Fotó: Winkler Csaba

Csíksomlyói búcsú tizedszer
Gödöllõi jubileum

Lélek, ember, hatalom
�Vegyétek a Szentlelket� � mondta rájuk
lehelve. Õk pedig vették, és ott maradtak az
emeleti teremben; buzgó imádság közt
ugyan, de mégis csak zárt ajtók mögött,
mert ott kinn a zsidók. Csak épp halászni
lopakodtak ki néha; meg megnézni a
Mennybe Menõt�

Mígnem eljött a penthekoszté, az ötvene-
dik nap a Páska után.

És eljött megint a Lélek, ezúttal kissé te-
átrálisabban. Most már ki kellett menniük
és beszélniük, hunyorogva a fényben; s tán
még csodálkozva is: miket beszélek én itt?
� ahogyan a mindenféle emberek csodál-
koztak: �Hát nem mind galileaiak, akik ott
beszélnek? Hogyan hallja hát õket mind-
egyikünk a saját anyanyelvén?� 

Mit kaptunk akkor?
�Az Úristen megalkotta az embert a föld

porából és orrába lehelte az élet leheletét.
Így lett az ember élõlénnyé� (Ter 2.7). Ez a
Lélek, az éltetõ nem hagyta el az embert �
nem hagyhatta el, hiszen akkor meghalt
volna �, másról van itt szó. A Megváltó a
Lélek hatalmát adta vissza tanítványainak;
õk pedig tovább.

Nagy hatalom ez, oldásra és kötésre szó-
ló. De nem a harag, a bosszú hatalma, csak
a szereteté. Jó tudnunk, hogy hatalmunk-
ban áll szeretni. Hogy bennünk van a har-
madik isteni Személy, az Atya és a Fiú sze-
retete: a Lélek. De akit azért kaptunk, hogy
tovább adjuk, annak, aki megért bennünket.

És ha valaki nem érti, amit mondunk, az
nem a Lélek hibája. Hanem az illetõé �
avagy netán a miénk�

Magyar Bertalan
Fotók: a szerzõ

(Jn 20. 19-23)
Amikor beesteledett, még a hét elsõ
napján megjelent Jézus a tanítványok-
nak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsi-
dóktól való félelmükben bezárták az
ajtót. Belépett, megállt középen és kö-
szöntötte õket: �Békesség nektek!� E
szavakkal megmutatta nekik kezét és
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el
a tanítványokat. Jézus megismételte:
�Békesség nektek! Amint engem kül-
dött az Atya, úgy küldelek én is tite-
ket.� Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt,
s így folytatta: �Vegyétek a Szentlel-
ket! Akinek megbocsátjátok bûneit, az
bocsánatot nyer, s akinek megtartjá-
tok, az bûnben marad.�



�Földrajzilag nehezebb helyen egyet-
len nemzetnek az országa sem fek-
szik, mint a miénk. Ahhoz, hogy ezt az
országot ezer éven át és a mostani
körülmények között is fenntartsuk,
olyan nemzet szükséges, amely erõs
akarattal, szabadságszeretettel, ke-
mény elszántsággal rendelkezik.�
(gróf Teleki Pál)

Hazánk történelmének egyik legsúlyo-
sabb tragédiájáról, az ország trianoni
megcsonkításáról emlékeztek meg pén-
tek délután a Premontrei Gimnáziumban.
A diákok által összeállított és elõadott
mûsor elején a szervezõ, a végzõs
Krenedits Sándor köszöntõ szavaiban ar-
ra figyelmeztetett, hogy fontos az emlé-
kezés, ám a gondolatokat tetteknek kell
követniük: éberen õriznünk, sõt gyarapí-
tanunk kell valódi értékeinket.

A köszöntõt követõen Lencsés Barna
történelemtanár tartott elemzést a �béké-
hez� vezetõ politikai és társadalmi folya-
matokról, a különbözõ országok állás-
pontjairól, érvelésükrõl, szándékaikról,
és taktikáikról. Bemutatta a kisebbségek
szerepét a magyar társadalomban a béke-
szerzõdés elõtti századok során, és rövi-
den ismertette az adott korokhoz tartozó

nemzetiségi politikánkat. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy alig néhány évtized-
del a trianoni békeszerzõdés elõtt báró
Eötvös József nemzetiségi törvénye
egész Európában páratlan és példás volt,
és hazánk ilyen irányú saját elképzeléseit
azért nem tudta aztán soha sem megvaló-
sítani, mert soha sem lehetett független.

Versailles-ban a gyõztes európai hatal-
mak hirtelen elfeledték hazánk önfeláldo-
zó szerepét a kontinens történelmében, és
a kereszténység védõbástyáját kizárólag
gazdasági, stratégiai és közlekedési szem-
pontok, érdekek alapján szakították dara-
bokra. Az új határokat a gyõztesekbõl lett
döntõbírák mélyen az etnikai határok mö-
gött, színtiszta magyar területeken ke-
resztül húzták meg. Nem egyszer elõfor-
dult, hogy ahhoz, hogy egy-egy többségé-
ben nem magyar lakosságú falunkat el-
csatolhassák, húsz másik, színmagyar fa-
lut is elszakítottak. Az új határok 220 te-
lepülést hasítottak ketté, ezzel együtt csa-
ládokat, barátságokat. A gyõztes nagyha-
talmak, a kapzsi szomszédaink csaknem
minden területi követelését teljesítették.
Ezek az igények pedig néha olyan telhe-
tetlenek voltak, hogy szinte egész Ma-
gyarország területét fel akarták volna osz-
tani. Jól jellemzi szándékaikat az egyéb-

ként mérsékeltnek számító akkori román
miniszterelnök, Bratianu kijelentése:
�Nem nyugodhatunk addig, míg a ma-
gyar népet gazdaságilag és katonailag tel-
jesen tönkre nem tesszük, mert mindad-
dig, amíg Magyarországban az életképes-
ségnek szikrája is van, mi magunkat biz-
tonságban nem érezhetjük.� Magyarok
milliói pedig szélsõségesen magyargyûlö-
lõ államok kezébe kerültek�

A készülõ békeszerzõdés kegyetlen
igazságtalanságát többen a gyõztes olda-
lon is felismerték, kifogásolták. John
Keynes angol politikus távozásával tün-
tetett a békekonferencia ellen. Henry
Pozzi francia politikus pedig lelkiisme-
retlen cselszövõknek nevezte annak irá-
nyítóit. Bár az Egyesült Államok hallga-
tásával cinkosa volt nyugat-európai szö-
vetségeseinek, soha nem ratifikálta a bé-
keszerzõdést.

A történelmi beszámoló kitért arra a
keserû felelõsségre is, ami ekkor a ma-
gyar vezetés vállát nyomta. Magyar rész-
rõl senki sem volt hajlandó aláírni a bé-
két, sorsolni kellett. A parlament pedig
csak úgy volt hajlandó törvénybe iktatni,
hogy elõtte nagyon pozitív hangvételû
véleményeket, ígéreteket kapott francia
részrõl a békeszerzõdés és a határok ké-
sõbbi módosításával kapcsolatban - mint
késõbb kiderült, hazudtak nekünk.

A beszámolót követõen részleteket ol-
vastak fel gróf Apponyi Albert, a magyar
békeküldöttség egykori vezetõjének vé-
dõbeszédébõl. Ezután a mûsor készítõi
Ady Endre, Márai Sándor és Reményik
Sándor verseivel próbálták az egybegyûlt
fiatalságnak az igazságtalanság fájdalmá-
nak érzését, a szülõhaza kényszerû elha-
gyásának keserûségét, a reménytelen
honvágyat bemutatni. A mûsort zenei
blokkok színesítették. Végezetül a jelen-
lévõk közösen elénekelték a Székely
Himnuszt és a Szózatot.

A mûsor - akárcsak az elsõ, a béke-
szerzõdés aláírásának 80. évfordulójára
tavaly rendezett elõadás - idén is a diá-
kok saját kezdeményezésére, saját szer-
vezésében született meg. Szép számmal
jelentek meg a premontreis diákok, sõt
a közönség soraiban sok fiatal volt, aki
Gödöllõ más középiskolájának a tanu-
lója. A tanterem, ahol az elõadást tar-
tották így végül szûkösnek bizonyult: a
megemlékezés kinõtte a termet, és ki-
nõtte az iskolát  is;  reménysugár a
gyászban.

Kaszap Balázs
Fotó: a szerzõ
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Trianoni emlékmûsor a Premontrei Gimnáziumban

Gyász és remény
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Gémesi György polgármester júniusi

fogadónapja, a parlament megváltozott

munkarendje miatt, 6-a helyett 20-án,

szerdán lesz a szokott hivatali idõben

Június 4-én a máriabesnyõi templom alatt álló keresztnél az idén is megemlékeztek az
elsõ világháborút lezáró, a világtörténelemben példa nélkül állóan megalázó diktátum
évfordulójáról. A Párizs melletti Kis-Trianon palotában aláírt, úgynevezett békeszerzõdés
következtében népünk milliói váltak kitaszítottá, üldözötté és jogfosztottá a szülõföldjü-
kön. A diktátum miatt bekövetkezõ eseményeket Pesti Rudolfné önkormányzati képvise-
lõ idézte fel az egybegyûltek elõtt, a keresztnél az MDF és a MIÉP helyezte el az emléke-
zés koszorúit. Ezt követõen a templomban a szentmisén is megemlékeztek Trianon
következményeirõl Kép és szöveg: Radó Gábor

Évforduló, Pünkösdkor
Emlékezõ gödöllõiek

A Szabadság téri világháborús emlékmûvet a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága
koszorúzta meg. A koszorún a nemzeti színû és fekete szalagok mellett egy koro-
nás nemzeti lobogót is elhelyeztek, Trianon, 1920. VI. 4 � Gödöllõ, 2001. VI. 4. fel-
irattal Fotó: Magyar Bertalan

MEGHÍVÓ

A meg nem születettekért
A Máriabesnyõi Kegytemplomban a 2001.
június 10-én vasárnap 10 óra 30 perckor
kezdõdõ szentmise után a jelenlévõ gyerme-
kek megáldása és liliomszentelés lesz. Kö-
zösen imádkozunk az abortuszok megszû-
néséért a meg nem születettekért felállított
emlékmûnél. Aki teheti, hozzon magával vi-
rágot. Mindenkit szeretettel várunk!

Antal-nap
A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egye-
sülete 2001. június 13-án 17 órakor tartja
Antal-napi megemlékezését és ünnepi köz-
gyûlését a Máriabesnyõi Kegytemplom al-
templomában, egybekötve a Grassalkovich
családi kripta megtekintésével és
Grassalkovich I. Antal síremléke koszorúzá-
sával. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

ISKOLAI ÉVZÁRÓK

Damjanich János Általános Iskola
Ballagás: június 15., 17 óra
Évzáró: június 20., 17 óra

Erkel Ferenc Általános Iskola
Ballagás: június 15., 17 óra
Évzáró: június 16., 9 óra

Hajós Alfréd Általános Iskola
Ballagás: június 16., 10 óra
Évzáró: június 18., 18 óra

Petõfi Sándor Általános Iskola
Ballagás: június 15., 16,30 óra
Évzáró: június 19., 17 óra

Montágh Imre Általános Iskola
Évzáró: június 14., 10 óra 
ballagással

Frédéric Chopin Zeneiskola
Évzáró: június 12., 17 óra

Török Ignác Gimnázium
Évzáró: június 23., 9 óra



Folytatva az intézménylátogatások
sorát, az elmúlt héten Gémesi György
polgármester, Six Edit alpolgármes-
ter és Benkõ Ákosné, a Közoktatási
Iroda vezetõje az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskolában járt.

Bevezetõjében Gémesi György köszön-
tötte az összegyûlt dolgozókat, tanáro-
kat, majd arról szólt, milyen nagy dolog
is egy iskola életében a bõvítés és a fel-

újítás folyamata. �A költségvetésben
amit tudtunk, azt biztosítottuk is ezekre
a munkálatokra. Örvendetes, hogy a fel-
újítási keret a tavalyi 60 millió forinthoz
képest idén 100 millióra emelkedett,
amibõl a felmerülõ feladatokat el lehet
látni� � mondta a polgármester. Az Er-
kel iskola igen népszerû oktatási intéz-
mény a városban. Szakképzett és ta-
pasztalt pedagógusgárda áll rendelke-
zésre ahhoz, hogy a tanulók minnél szé-

lesebb ismeretanyagra tegyenek szert és
színvonalas középiskolákban folytathas-
sák tanulmányaikat. Természetesen a
városnak célja, hogy további oktatási,
nevelési intézményeket is felújítson és
korszerûbbé tegyen. Ennek kapcsán a
következõ beruházás a Damjanich isko-
lát érinti majd. Ezekre azért is szükség
van, mert néhány éven belül az óvodai
terhelés összvárosi szinten növekedni
fog, ez pedig magával hozza a beiskolá-
zási szint megemelkedését.

A továbbiakban Gémesi György a
városban folyó egyéb munkálatokról
számolt be, elsõ helyen említve a jelen
pillanatban legsûrgõsebb feladatot, a
csatornázást. A terv az, hogy 2003-ra a
város csatornázottsága 100 százalékos
legyen � mondta a polgármester. De
természetesen nagyon fontos az útépí-
tés, a Királyi Kastély rekonstrukciójá-
nak folytatása, a bérlakásprogram, a
közlekedés megoldása és a Plusz áru-
ház mögötti területen épülõ katolikus
templom is.

Végezetül a pedagógusok kérdéseket
tettek fel és észrevételeket fogalmaztak
meg az iskolával kapcsolatban. Sajnála-
tukat fejezték ki, hogy az iskola egyet-
len gyenge pontja az étkezõ, ami jelen
pillanatban nem felel meg teljesen az el-
várásoknak, valamit hogy az udvar sem
teljes biztonságú, mivel elõfordulnak
balesetveszélyes területek is. A jövõben
természetesen ezeket is kijavítják.

-chris-
Fotó: a szerzõ
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Folytatódik a felújítás
Intézménylátogatás: Erkel Ferenc Általános Iskola

A Gödöllõi Mûvésztelep centenáriumi
kiállításaihoz kapcsolódóan május 28-
án építõmûvészeti szimpóziumot ren-
dezett a Gödöllõi Új Mûvészet Közala-
pítvány és a Gödöllõi Királyi Kastély
Közhasznú Társaság. Az Építészeti
felújítás-élmény címet viselõ rendez-
vénynek a kastély adott otthont; a té-
ma a Gödöllõi Mûvésztelep köréhez
kapcsolódó építészek munkáinak
helyreállítása volt.

A megjelenteket Körösvölgyi László, a
Kht. igazgatója és Bognár Endre városi
fõépítész köszöntötte, majd Weiler Ár-
pád, a Magyar Építõmûvészek Szövet-

ségének elnöke mondott köszöntõt. Bar-
tók János a zebegényi Maróti-villa tör-
ténetérõl és helyreállításáról beszélt,
majd Anthony Gall a Fõvárosi Állat- és
Növénykert rekonstrukcióját ismertette.
Az ausztrál építész azért települt ha-
zánkba, hogy a századfordulós építészet
magyarországi kincseivel foglalkozhas-
son. A budapesti állatkert 1912-ben lét-
rehozott építészeti arculata a világon
egyedülálló, a rekonstrukció során ezt
próbálják a mai viszonyok között meg-
õrizni. Kós Károly, Zrumeczky Dezsõ
és Neuschloss Kornél munkáiról van
szó, melyek közül a madárház a torinói
magyar pavilon, a zsiráfház pedig a

gödöllõi Nagy Sándor-ház elõképe.
Csete György a velencei Magyar Ház
helyreállítását ismertette. Az épületet
1956-ban az akkori hatalom tönkretette:
a Körösfõi-Kriesch Aladár által készített
mozaikokat az olasz munkások mentet-
ték meg azzal, hogy a rombolás helyett
elfalazták. Nagy Sándor üvegablakai
azonban eltûntek � csak reménykedhe-
tünk, hogy egyszer megkerülnek vala-
hol.

Ezután a Medgyaszay István által ter-
vezett soproni színház rekonstrukcióját
ismertette Wagner Péter és Kõnig Ta-
más, majd Ágó Mátyás beszélt az
ugyancsak Medgyaszay által tervezett
gödöllõi Nagy Sándor-ház helyreállítá-
sáról. Végül a rendezvény résztvevõi
megtekintették Nagy Sándor egykori ott-
honát.

Radó Gábor

Nagy Sándor és a zsiráfház
Építészeti felújítás-élmény
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Az Európai Gyalogos Turista Szövetség
a harmadik évezred tiszteletére hirdette
meg a 2001-es esztendõre az Európa-
Túrát. Ezzel a különbözõ nemzetiségû
állampolgárok és politikusok figyelmét
kívánja felhívni az országok területének
szabad bejárhatóságára, a természeti
és kultúrkincsek értékére és védelmére.

Európa tíz pontjáról indult el a staféta,
hogy szeptemberben elérje �Európa fõvá-
rosát�, Strasbourgot. Itt több napos rendez-
vénnyel zárul majd a hosszú menetelés. Az
egyes útvonalakon mindig egy-egy csoport
halad napi 15-25 vagy több kilométert gya-
logolva a staféta jelképekkel: stafétabot,
hátizsák, �aranykönyv� � ebben a résztve-
võk aláírását örökítik meg, Europhon
hangfelvételekkel.

A túrázókat útközben több
helyen köszöntik, az ország-
határokon társadalmi szerve-
zetek vezetõinek és politiku-
sok jelenlétében, kiemelt ün-
nepségeken. Hazánkban a tú-
ra az európai 7-es út magyar-
országi szakaszán halad vé-
gig a román határtól, Nagy-
laktól Bajánsenye érintésével a szlovén ha-
tárig (770 km). Április 28. és május 1-je
között a �Margita 344.2" TSE négy tagja �
Sztarenszky Róbert, Sztarenszky Róbertné,
Gáspár Mária és Fehér Ágnes, képünkön �
tett meg csaknem 100 km-t Nagylak, Ma-
kó, Szeged és Ópusztaszer között. Az or-
szágból összesen tizenkilencen vettek részt
a túra ezen szakaszán. A csapat létszáma 3
és 15 között váltakozott. A staféta átadásá-

ra a szlovén határon, Hódoson került sor
kiemelt központi ünnepség keretében. Út-
közben megismerkedhettünk a terület ne-
vezetességeivel, természeti és kulturális ér-
tékeivel.

A Magyar Természetbarát Szövetség au-
tóbuszos túrát szervez a németországi és
franciaországi befejezõ ünnepi rendez-
vényre szeptember 21. és október 2. között.

Fehér Ágnes

Bizony nem elég manapság, ha a köz-
igazgatásban, így az önkormányzatok
munkájában csak alkalmazási szinten
ismerik a számítástechnika és az inter-
net nyújtotta elõnyöket, illetve azok hát-
rányait. Az új évezred elején ugyan még
van indõnk arra, hogy Magyarországon
is belejöjjünk a virtuális világban való
eligazodásba, de nem árt, ha tudjuk: fo-
lyamatosan készülni és tanulni kell.
Többek között ez okból rendezett "Az
önkormányzatok lehetõségei az infor-
mációs társadalomban" címmel konfe-
renciát a múlt héten a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége (MÖSZ).

A Budapest XI. kerületének Polgármes-
teri Hivatalában tartott tanácskozást
Gémesi György, Gödöllõ polgármestere,
országgyûlési képviselõ, a MÖSZ elnö-
ke nyitotta meg. Az eseményen részt
vett Fábián Zsolt, városunk alpolgármes-
tere is. Gémesi György elõszavában
hangsúlyozta, hogy a MÖSZ feladatai
közé tartozik az érdekvédelem, illetve a
nemzetközi kapcsolatok fenntartása mel-
lett a továbbképzés és a konferenciák
rendezése is.

A legérdekfeszítõbb elõadást Erényi

István, a Miniszterelnöki Hivatal Infor-
matikai Kormánybiztos Hivatalának fõ-
osztályvezetõje tartotta. Beszéde elején
kiemelte, hogy az informatikai fejlõdés
útján még ma sem látjuk igazán, merre
tartunk. Az azonban bizonyos, hogy az
elektronikus gazdaságé a jövõ. Nem is
olyan távoli az a jövõ ugyanis, amelyben
az e-aláírás, az e-pénz, az e-keres-
kedelem, sõt, talán az e-kormányzat is
szerepet kap. Az elõbb említett fogal-
makból következtetve kijelenthetõ, hogy
Magyarország és egész Európa jelentõs
társadalmi változások elõtt áll; s ez alól
az önkormányzatok sem vonhatják ki
magukat.

Az internet elterjedésével � elméleti-
leg � az önkormányzatok munkája csak
egyszerûsödhet, hiszen így sokkal köz-
vetlenebb kapcsolat jöhet létre az embe-
rekkel, a lakosokkal és a cégekkel. Ezen
a fejlettségi skálán jelenleg négy fokot
különböztethetünk meg:

1., Az önkormányzatnak már van saját
web-lapja, azaz információkat tudhatunk
meg;

2., A web-lapon már különféle szol-
gáltatásokat lehet igénybe venni;

3., A web-lap már portálként mûködik,

azaz a felhasználó megtalálja, hogy az
általa keresett szolgáltatás onnan hogyan
érhetõ el;

4., Ezen a fejlettségi fokon már gya-
korlatilag egy digitális közösségrõl le-
het(ne) beszélni, amikor már minden hi-
vatalos ügyet az interneten el lehetne in-
tézni.

A számítógépnek és az internetnek
azonban megvan a hátulütõje is. Ezt Eré-
nyi István így fogalmazta meg: "Nem az
a veszély, hogy a számítógép fog emberi
módon gondolkodni, hanem az, hogy az
ember gondolkodik majd úgy, mint a
számítógép." Tehát az e-eszközöket is
csak módjával szabad alkalmazni.

Simonyi Ernõ, a kéthetente rendszere-
sen ülésezõ Nemzeti Hírközlési és Infor-
matikai Tanács elnöke arról szólt, hogy
ma Magyarországon a telekommunikáció
jelentõsen �túl van lihegve�, azaz a jelen-
tõségénél pillanatnyilag nagyobb szerepe
van társadalmunkban. Legalább is az Eu-
rópai Unió átlagához képest� Lednitzky
Péter, a Vivendi Telecom Hungary kor-
mányzati és külkapcsolati igazgatója egy
világcég szempontjából vázolta fel a
kommunikáció és az önkormányzatok le-
hetõségeit. A Helyi Televíziók Országos
Egyesülete nevében Cs. Fekete Gyöngyi
elnökségi tag az önkormányzati tévék le-
hetõségeirõl és szerepérõl beszélt, külö-
nös tekintettel a választások évére.

(t.a.)

Társadalmi változások
Az önkormányzatok lehetõségei az információs társadalomban

Gödöllõiek Strasbourg felé
Európa-Túra 2001



Hollandiai testvérvárosunkból,
Wageningenbõl június hetedikén,
csütörtökön érkeznek a vendégek
Gödöllõre. A korábbi gyakorlatnak
megfelelõen ezúttal is családok lát-
ják vendégül az érkezõket, ugya-
núgy, mint a gödöllõieket Wage-
ningenben: ezek a cserelátogatások
már 1992 óta folynak.

Hivatalos küldöttség nem jön a cso-
porttal; a látogatók között sportolók,
környezetvédõk és a testvérvárosi
egyesület képviselõi érkeznek. Pénte-
ken az érdeklõdési körüknek megfele-
lõen különbözõ szakmai programokon
vesznek részt a vendégek; ekkor külön

csoportot alkotnak a környezetvédõk, a
szociális munka iránt érdeklõdõk, be-
szélgetés lesz a területrendezésrõl és a
testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésé-
rõl. A labdarúgók a Népstadionba láto-
gatnak, 18.30-kor pedig a mûvelõdési
központban nyíl ik fotókiál l í tás  a
wageningeni és gödöllõi fényképészek
munkáiból.

Szombaton Szentendrére kirándulnak
vendégeink, 17 órakor pedig labdarúgó
mérkõzésre kerül sor a Táncsics Mihály
úti pályán a wageningeni és a gödöllõi
öregfiúk között. Vasárnap a budapesti
városnézést követõen indul haza a test-
vérvárosi küldöttség.

R. G.
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Wageningeni vendégek programja

Testvérvárosi hétvége

Városi hagyományainknak megfelelõen,
idén június 9-ére szervezzük a városi
szemétgyûjtési akciót. Sajnos, egyre
többen szenvednek Gödöllõ lakói közül
a parlagfû által okozott allergiától. Ez ad-
ta az ötletet, hogy a szemétgyûjtést és a
parlagfûirtást együtt végezzük. Az Amb-
rózia Egyesülettel egyeztetve négy köz-
ponti hely van kijelölve a munkálatokra,
de természetesen egyéb lakossági kez-
deményezések is szerepelhetnek az ak-
ció helyszínéül. A VÜSZI a szemét és
parlagfû gyûjtéshez mûanyag zsákokat
biztosít a kijelölt helyszíneken, egyéb
helyszín esetén, június 8-án délig lehet
Jeney Lászlónál zsákot rendelni a 420-
773 telefonon. A résztvevõket nagy sze-
retettel várjuk szombaton 9 órakor az
alábbi helyszíneken:

1. Máriabesnyõ, volt �Panzió�, Fenyvesi fõ-
út 47. (Pesti Rudolfné)

2. Palotakerti Óvoda (Kollárné Jilly Sá-
ra)

3. Erzsébet park, új hársfás (Krassay
László és Jeney László)

4. Béri Balog Ádám út vége (Halász Le-
vente és Török Erzsébet)

5. Repülõtéri út � Major utca sarok
(Varga Árpád)

Kérjük, aki tud, hozzon gereblyét, sarlót,
vasvillát, kesztyût, mert a VÜSZI csak kor-
látozott számban tud adni ilyeneket.

A parlagfû közismerten egyike a legsúlyo-
sabb tüneteket kiváltó allergén növények-
nek. Pest megye egésze, de Gödöllõ kör-
nyéke különösen fertõzött ezzel a veszé-
lyes, semmilyen hasznot nem hozó gyom-
mal.

Tavaly tavasszal egy, már korábban önte-
vékenyen szervezõdõ kis lakóközösség úgy
döntött, hogy egyesületté alakulva hatéko-
nyabban veheti fel a versenyt környezete
tisztaságáért. A gondolatot tett követte és a
Szolgálatban közzétett tagtoborzó felhívás
után közel harminc lelkes gödöllõi megala-
kította az �Ambrózia Parlagfû-ellenes, Kör-
nyezet- és Természetvédõ Egyesületet�, rö-
vid nevén az Ambrózia Egyesületet,
Miklósik Márta vezetésével, aki kezdettõl
fogva motorja volt az eseményeknek.

Az egyesület feladatának tekinti, hogy
fellépjen a környezetet, a természetet káro-
sító, és ezzel az emberek egészségét veszé-
lyeztetõ környezetszennyezések, környezeti
károk ellen, különös tekintettel az allergiás
megbetegedéseket kiváltó hatásokra.

Az Egyesület nagy jelentõséget tulajdo-
nít a kisgyermekek környezeti nevelésének,
ezért felvette a kapcsolatot a város iskolái-
val. A propagandán túl a gyermekeknek
szervezett vetélkedõkkel, a játékos tanulás
eszközeit kihasználva próbálja segíteni a
pedagógusok ezirányú munkáját. Az idei
gyermeknapi rendezvényen is jelen volt az
egyesület. Hangsúlyt fektetünk arra is, hogy

megismertessük a lakosokkal a leggyako-
ribb allergiát kiváltó növényeket. Rendez-
vényeken, a piacon, nagyobb üzletekben és
orvosi rendelõkben kitesszük a cserépbe ül-
tetett allergén virágporú növényeket, termé-
szetesen csak a virágzást megelõzõ idõig.

Munkánk pénzügyi megalapozása érde-
kében rendszeresen pályázunk a városi és
megyei önkormányzatnál és a Környezet-
védelmi Minisztérium pályázati lehetõsége-
it is kihasználjuk.

Várjuk tagjaink sorába mindazokat a
gödöllõi és környékbeli polgárokat, akik
tenni akarnak saját és környezetük egészsé-
géért. Várunk mindenkit a június 9-ei par-
lagfûirtási akcióra.

dr. Tasi Julianna

Az Ambrózia Egyesület felhívása

Szemétgyûjtés és parlagfûirtás

Közbiztonsági Nap
lesz 2001. június 9-én 9.45 és 15 óra
között a Gödöllõi Rendõrkapitányságon.
9.45.: Térzene: Dányi Ifjúsági Fúvószenekar
10.15.: Megnyitó
Ikladi néptánc csoport  és a Veresegyházi
Bokréta népitánc csoport mûsora
�Miami� Sporttánc Egyesület mûsora
Gyermek tûzoltóverseny
Rendõrségi bevetési csoport bemutatója

Programok: Dunakeszi Rendõr kutyaki-
képzõ iskola bemutatója; Kedvezményes
motorolajvásár; Akciós kerékpárvásár;
Fegyverzeti, vagyonvédelmi kiállítás;
KRESZ teszt felnõtteknek, gyerekeknek;
Számítógépes és video játékok bemutató-
ja; és sok más meglepetés
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Május 27-én, a Gyermeknapon renge-
teg program várta az apróságokat a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ-
ban, illetve környékén. A mûvelõdési
ház és a Pelikán Rádió által szervezett
programokhoz a város szinte minden
kulturális intézménye, köztük a Juhász
Gyula Városi Könyvtár is hozzájárult.
Könyvtárunk egy bábszínházi elõadás
megszervezése mellett aszfaltrajz-
versenyt hirdetett. A forró délelõttön
74 gyermek fogott krétát és gyönyörû
rajzokat készítettek mindnyájan.

Az alkotások közül 30 munkát díjaz-
tunk, 3 kategóriában : óvodás, kisiskolás,
4. osztály felett. A zsûri elnöke Drippey
Márta, a Damjanich János Általános Is-
kola tanítónõje volt. Az eredményhirde-
tésen sokan nem voltak jelen, így nem
vették át megérdemelt jutalmukat. Ez-
úton szeretnénk minden kis nyertest tájé-
koztatni, hogy ajándékaikat a Juhász
Gyula Városi Könyvtárban (Dózsa
György út 10.) vehetik át szerda kivételé-
vel hétfõtõl péntekig 9�18 óráig, szom-
baton 9�13 óráig. A nyertesek névsorát
itt olvashatják! A Könyves, a Fáma és a
Dimensio könyvesboltnak köszönjük a
felajánlott jutalmakat.

I. kategória nyertesei: Törõ Réka és
Törõ Lajos (1000 Ft-os könyvutalvány),
Antal Sári (1000 Ft-os könyvutalvány),
Tóth Gabriella és Adrim (500 Ft-os
könyvutalvány+könyvek),
Kovács Janka (könyv),
Kinde Sarolta (könyv), Si-
mon Csenge (könyv),
Gyõri Sári (könyv), Bene-
dek Tina (könyv).

II. kategória nyertesei:
Zsoldos Dóra (1000 Ft-os
könyvutalvány), Bárány
Petra (1000 Ft-os könyv-
utalvány), Könnyû Tímea
(500 Ft-os könyvutal-
vány+könyv), Kiss Bettina
(könyv), Podmaniczki
Barbara (könyv), Püski
Rita és Dani (könyv),
Skultéti Ramóna (könyv),
Kovács Vivien (könyv),
Volkov Alexandra (könyv),
Moldován Noémi (könyv),
Tamás Réka (könyv), Tol-
di Boglárka (könyv).

lII. kategória nyertesei:
Kardos Bettina (7000 Ft-os
könyvutalvány), Szarka
Dorottya (1000 Ft-os

könyvutalvány), Moldován Kinga (500 Ft-
os könyvutalvány), Kis Dala Noémi
(könyv), Almási Donna és Ramóna
(könyv), Szekeres Rita (könyv), Könnyû
Viktória (könyv), Hanny Renáta (könyv),
Celler Nóra (könyv), Pintér Ágnes
(könyv).

A Gödöllõn idén már több mint 10
éve mûködõ és igen aktív Waldorf-
közösség megint elõrukkolt valami-
vel. A május 24-én, pénteken a Petõ-
fi Sándor Mûvelõdési Központban
megnyitott 3. Képzõmûvészeti Kiállí-
tásukon 17 Waldorf-iskolából � köz-
tük idén elõször Sepsiszent-györ-
gyrõl � érkezett képek, színek, for-
mák és hangok elevenedtek meg a
szép számú érdeklõdõ legnagyobb
örömére. A gyereknapra készülõdõ
családok, barátok, és kedves vendé-
gek egy valódi mûvészi igényesség-
gel összeállított mûsort élhettek át,
stílusosan nagyrészt a gyerekek elõ-
adásában. A megnyitót megtisztelte
jelenlétével Six Edit alpolgármester.

Az iskolások által õszinte átéléssel

megszólaltatott fuvola-, zongora- vagy
akár hegedûszó kellemesen összecsen-
gett a felnõttek, köztük Ittzés Gergely
Liszt-díjas fuvolamûvész, Fazekas Ka-
talin költõnõ és Horváth Györgyi moz-
dulatmûvész Csönd-út-mozdulat címû
euritmia bemutatójával. A mélyrõl jö-
võ, komoly érzéseket, képeket elgon-
dolkodtató formában közvetítõ elõ-
adást Dvorszky Anikó, a gödöllõi is-
kola felsõ tagozatán tanító mûvészet-
történet-tanár õszinte megnyitó beszé-
de követte. A kiállításra kíváncsi ér-
deklõdõknek meglepõen frappáns se-
gítséget nyújtottak cseppet sem hét-
köznapi gondolatai: ��a képeknek
kell beszélniük! Ahhoz, hogy meghall-
juk és megértsük õket, alapos figye-
lemre van szükségünk, mert a képeket

csak a nézés türelmes gyakorlása által
ismerhetjük meg. Az alkotások szem-
lélése  közben varázsla t  tör ténik:
hosszas elmélyedés után egyszer csak
úgy találjuk, hogy a mindennapi élet
idegesítõ elfoglaltságából eljutunk a
jótékony nyugalom és tisztánlátás vilá-
gába. A gyerekek könnyedén, csodála-
tosan egyszerûen fogalmaznak. Fantá-
ziájuk erejének segítségével gyönyör-
ködtetõ, játékos, meseszerû, változa-
tos, ragyogóan egészséges formákat és
tiszta színeket alkotnak.�

Ez valóban igaz, mind a sokszínû ak-
varellekre, a letisztult vonalvezetésû gra-
fikai alkotásokra, vagy akár a határon
túlról érkezett fafaragásokra, nemezbõl
készült faliszõnyegre vagy egyéb kis-
plasztikákra.

A kiállítás díjtalanul látogatható a
mûvelõdési központ aulájában.

F. Fülöp Hajnalka

Egy sokmindenre �képes� iskola kiállítása

Tárlat nyílt a mûvelõdési házban

Gyermeknap 2001

Jutalmak az aszfaltrajzokért
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A Mûvészetek Gödöllõi Szalonja
�Mester és tanítvány� címmel rendez-
te meg idei kulturális eseményét, a
Múzsák találkozóját, május 25-én a
Gödöllõi Királyi Kastélyban. A színvo-
nalas zenei, irodalmi és képzõmûvé-
szeti program keretében került sor az
Erzsébet Nemzetközi Hölgy Klub má-
sodik találkozójára, melynek alapító
és egyben magyarországi elnöke
Bartunek Katalin.

Az Erzsébet királyné nevét viselõ
hölgy klub célkitûzései a kultúra és a
mûvészet támogatása, társasági progra-
mok szervezése és a karitatív tevékeny-

ség. A klub találkozójá-
nak vendége ezúttal  a
Kossuth-díjas, népszerû
írónõ Jókai Anna volt,

aki �Íróember, vagy írónõ� címû elõadá-
sa keretében osztotta meg életfilozófiá-
ját a szûk körben összegyûlt neves
hölgyvendégekkel a Királyi Kastély ba-
rokk termében. Bartunek Katalin ismer-
tette a Nemzetközi Hölgy Klub mûkö-
dési feltételeit és további terveit.

Az ünnepi program a díszteremben
folytatódott, ahol Sunyovszky Sylvia, Já-
szai-díjas színmûvész kultúrtanácsos kö-
szöntötte a most már nagyobb számban
megjelenteket., utalva Bartunek Katalin
által megálmodott és létrehozott Mûvé-
szetek Gödöllõi Szalonjának célkitûzése-
ire, melyben a legfontosabb, hogy
Gödöllõ a nemzetközi rangú kultúra és

az üzleti élet találkozóhelyévé, illetve a
társasági élet kiemelt helyszínévé váljon.

Sunyovszky Sylvia ünnepi köszöntõ-
je után �Mester és tanítvány� címmel
Geiger György Liszt-díjas trombitamû-
vész és tanítványa, Csárics Sándor mu-
zsikájában gyönyörködhetett a közön-
ség. A trombitamûvészek Maros Éva
(hátfa) és Szabó Teréz (zongora) kísé-
retével részleteket adtak elõ Bach,
Haydn és Csajkovszkij mûveibõl.

Az irodalmi blokk keretén belül Jó-
kai Anna mutatta be legújabb könyvét,
melynek témája az örök életbe vetett
remény, mely életünk legnehezebb pil-
lanataiban is erõt ad. Majd Schrammel
Imre Kossuth-díjas egyetemi tanár elõ-
adása következett a kortárs herendi
porcelánmûvészetrõl.

SSzzaauuzzeerr  IIllddiikkóó

Mûvészetek gödöllõi szalonja

�Mester és tanítvány�

Szombaton 14 órakor rendezik a gödöllõi mûvelõdési házban
azt az országos néptáncbemutatót, amely a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, a Magyar Mûvelõdési Intézet, és a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ szervezésében jött létre.
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Magyar hegymászó eddig még nem ju-
tott fel a világ legmagasabb pontját je-
lentõ Mount Everestre. A Millennium al-
kalmából az idén két hazai hegymászó-
csoport próbálkozik meg a feladattal:
egymástól függetlenül, eltérõ útvona-
lon közelítik meg Földünk legkiemelke-
dõbb, hivatalosan 8848 méter magas
hegycsúcsát. Az egyik csapatnak tagja
a gödöllõi születésû Szendrõ Szabolcs,
akinek már eddig is számos jelentõs
vállalkozás tette ismertté a nevét. A je-
lenleg Budapesten lakó hegymászóval
az elõkészületekrõl beszélgettünk.

� Két hónappal ezelõtt vált véglegessé,
hogy te is indulsz a Himalájába. Azóta
hogyan telnek a napjaid?

� Hajnalban vonatra szállok, irány a
Dunakanyar: a nagymarosi Hegyes-tetõ
leküzdésével tréningezek. Délután otthon
kerékpárra ülök, és Fót, Mogyoród,
Szada érintésével Gödöllõre tekerek.
Meglátogatom az édesanyámat, aztán
ugyanezen az útvonalon hazatérek. Ez
oda-vissza hetven kilométer. Este még a
lépcsõházban gyakorlok valamennyit; a
tizediken lakom. A Hegyes-tetõt egyéb-
ként most fogom a János-hegyre cserél-

ni; a Libegõ alatti terep épp megfelelõ-
nek tûnik. Ahogy mondani szoktuk: ak-
kor jó az edzés, ha az ember nem érzi jól
magát�

� Korábbi útjaid során mi volt a re-
kordod?

� A Cho Oyu nevû hegycsúcs
Tibetben, ami 8201 méter magas. Utoljá-
ra 1996-ban vettem részt expedícióban,
akkor is a Mount Everest volt a cél. Saj-
nos nem jártunk sikerrel és egy osztrák
társunk életét vesztette az oxigénhiány
miatt kialakult elváltozások következté-
ben.

� Milyen tüneteket okoz a fölfelé ha-
ladva egyre kevesebb oxigén?

� Leegyszerûsítve a dolgot, az ember
lelassul. Nagyobb magasságokban fen-
náll a veszélye akár az agyi ödémának is,
ami osztrák társunk halálát okozta.

� Mit lehet ez ellen tenni?
� Vannak, akik oxigénpalackkal, maszk-

kal másszák meg ezeket a nagy magasságú
csúcsokat. Az elvi kifogásokon túl, ennek
is vannak veszélyei. Ha valami miatt nem
sikerül idõben visszatérni és közben elfogy
az oxigén, akkor a szervezet készületlenül
kerül szembe a ritka levegõvel.

� Számomra emlékezetes marad egy
korábbi kijelentésed, amikor egy lapban
azt nyilatkoztad, hogy a csúcs félúton
van�

� Igen, még vissza is kell térni, amihez
ugyanúgy szükség van minden erõre és
kitartásra. De ha már itt tartunk, meg kell
említenem, hogy az expedíció költségei-
nek elõteremtése sem akármilyen feladat:
személyenként két és fél millió forintról
van szó.

� Mikor van a Mount Everest �szezon-
ja�?

� A monszunidõszak után, de még a
tél elõtt, vagyis szeptemberben és októ-
berben. Július 30-án indulunk: Moszkvá-
ba repülünk, onnan Újdelhibe, majd
Ladakhba utazunk tovább. Ott két hétig
akklimatizálódunk és edzünk. Az elõre-

tolt alaptáborunk 6400
méteres magasságban
lesz; addig még a ja-
kok szállítják a mál-
hát.

� Kevesen gondol-
nák, hogy egy vasúti
baleset következtében
diákkorodban térd
alatt elveszítetted a bal
lábad. Volt már példa
arra, hogy valaki így
feljutott a Mount Eve-
restre?

� Igen,  vol t  már
valaki. Nem olyan ré-
gen pedig egy vak
ember is tagja volt a
csúcsra feljutó cso-
portnak. Én azonban
oxigénmaszk nélkül
vágok neki�

Radó Gábor
Fotó: Szendrõ Szabolcs

Szendrõ Szabolcs a Mount Everestre készül

Magyarok a világ tetején

Közlekedési balesetben elveszítette
az egyik lábát � majd utat talált a vi-
lág legmagasabb ormaira. A hegy-
csúcsokra vezetõ út, ahogy egy ma-
gyar hegymászó megélte:

Szendrõ Szabolcs � Németh Géza
Féllábbal a csúcson

A könyv harmadik kiadása 950 fo-
rintért kapható a Híd Könyvesbolt és
Antikváriumban (a Gödöllõi Városi
Múzeum épületének földszintjén)

Tábor aHimalájában, a Keleti Rongbuk gleccseren
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A �Margita 344.2� Turisztikai és
Sportegyesület szombatról vasár-
napra virradóra tartotta meg a ha-
gyományos éjszakai teljesítménytú-
rát, ezúttal is a megszokott útvona-
lon. A rajt idejét 20 és 22 óra között
határozták meg a szervezõk; az így
elhúzódó nevezések eredménye-
ként a mezõny már a táv elején
megfelelõen szóródott. Így társasá-
gunk csak olyankor volt, amikor be-
értük és elõztük az addig elõttünk
haladókat. A holdfénynek köszönhe-
tõen a lámpát aránylag keveset kel-
lett használni � bár volt, aki végig vi-
lágított.

A valkói út felõl az Arborétumhoz kö-
zeledve, a fiatal fenyvesnél megállapít-
hattuk, hogy a lappantyú a helyén van: a
ritkán megfigyelhetõ, éjszakai életmódot
folytató madár ugyanott pirregett, ahol
két évvel ezelõtt, amikor utoljára erre
jártunk.

A Bolnoka gerince felé
haladva, jó kilátás nyílt
Isaszeg fényeire. A
messzeségben szép lát-

ványt nyújtott a község dombtetõn álló,
kivilágított temploma. A rajt és a cél helye
ezúttal is az Erkel iskola volt, ahová, az el-
sõk között indulva, az elsõk között is ér-
keztünk fél kettõ után. A szervezõk sok
kenyeret és hagymát szeletelhettek regge-
lig: a 472 induló közül 453-an teljesítették
a túrát.

Az iskolák között az Erkel végzett az
elsõ helyen 54 túrázóval, õket követte a
Török 32, és a Madách 29 résztvevõje. A
mezõny korelnöke az 1934-ben született
Lévay Béla, illetve az 1943-as Szalkó
Éva. A legifjabb résztvevõ az 1990-ben
született Szabó Janka és az 1993-as
Horkay László volt.

A szervezõk köszönik a túra lebonyo-
lításához nyújtott támogatást a Polgár-
mesteri Hivatalnak, a Gödöllõi Szolgá-
latnak és a Silver Tours Idegenforgalmi
Kft.-nek. A már megszokottan profi ren-
dezés a margitások 22 fõs stábját dicséri.

Radó Gábor

A nevem Boussi Rabia. 21 éves va-
gyok. Tavaly április 21-én történt ve-
lem egy baleset. Figyelmetlenségbõl.
Nem jött a HÉV. Aztán jött a HÉV. A
buszpályaudvarhoz siettem a bará-
tommal együtt, mert késésben vol-
tunk. Siettük a Budapestre. Szeren-
csétlenségemre az ellenkezõ oldalon
azaz az Örs vezér tér felõl jött a és el-
ütött.

A szerencsétlenségben az volt a sze-
rencsém, hogy én �ütöttem el� a HÉV-et.
Azaz nekiszaladtam. Ellenkezõ esetben,
most nem írhatnám le ezt a köszönõ le-
velet. Ezúton szeretném megköszönni
ugyanis a mentõsöknek, a tûzoltóknak,
és a rendõrségnek a segítséget. A baleset
következtében 3 hónapig kómában vol-
tam. A kóma miatt indult meg kálváriám,
egyes orvosok lemondtak rólam (2000.
május 5.). Több helyen is feküdtem! A
Baleseti kórházban (Budapest), Flór Fe-
renc Kórház (Kistarcsa), az Országos Re-
habilitációs Központ (Budakeszi). Most

Veresegyházon, a
Misszóban vagyok.
Csak dicsérni tudom.
Minden nap száraz-
torna, utána vízitorna,

majd ebéd. Az ebéd után egy
óra csendespihenõ. Utána kéz-
torna, kétszer egy órában, a
kézitorna a Pethõ Intézetbõl ér-
kezett konduktorok segítségével
történik. Közben jön a
fizikoterapeuta, aki ultrahangos
vagy elektromos kezelést ad a
gyógyulás céljából (csontkinö-
vés). Minden héten van logopé-
dia és neuropszhilógus. A bal-
eset következtében megsérült a
tudatközpontom és lelassult a
beszédem, és széles alapú lett a
járásom, amit orvosolni tudnak
a Misszióban a konduktorok,
gyógytornászok, neuropszhioló-
gusok és a logopédus és a nõvé-
rek is. Köszönettel tartozom nekik. Sze-
retném külön hálámat kifejezni dr.
Krémer Ildikónak (Kistarcsa) és munka-
társainak és dr. Fehér Miklósnak
(Misszió) és munkatársainak, mert Isten
segítségével visszahoztak az életbe.

Tisztelettel: 

U.I.: Az élet
nem egy  habostorta

Egy HÉV-baleset után...
Az élet nem egy �habostorta�

A lappantyú a helyén van
Éjszakai Margita-túra

Trafo Club (Palotakert, nyitva
1 9 � 0 4 - i g ;  w e b :
w w w. t r a f o c l u b . h u ;  e - m a i l :
i n f o @ t r a f o c l u b . h u ) .  A  s ö r ö z õ
nyitvatartása:  hétfõ kivételével
minden nap 16-tól 24 óráig.

Június 7.: Czosnek (Pl),
Hatóságilag Tilos, Barackca, The
Snobs. Június 8.: VHK, Világfa.
Június 9.: Pop Szombat: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Június 14.:
Csocsóbajnokság. Június 15.:
Superbutt,  Inner Smile, Insane,
Dolby Buster. Június 16.: Pop
Szombat: Funkytól az elektronikus
tánczenéig... Június 22.: Popiván.
Június 23.: Pop Szombat: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Június 24.,
19 óra:  Shutdown (USA), Hold X
True.



Magazin � 13Gödöllõi Szolgálat � 2001. június 7.

László István rendezésében
már láthatták a ZENÕSZ címû produk-
ciót, amelyet követõen elkészült a
Tavaszi Varázs címû film is. A fil-
malkotás egy olyan akaratnyilvánítás
minden alkotó és mûvész felé, amely
a továbbiakban is nyitott a
mûvészethez méltó képdimenziós
megjelenítésre és megörökítésre.

A HANG és a RITMUS a természet
része, az ihlet és a tehetség a mûvészbõl
fakad. A film alkotója összefüggést keres
a TERMÉSZET és a ZENE között. Szép
természeti képek és a zeneszeretõ fia-
talokból álló Varázsfuvola zenekar zenei
képsorai váltakoznak szorosan egymás-

sal, bizonyítékul arra,
hogy a zene közelebb
áll a természethez, mint
bármi más� 
Mûsorainkkal kapcso-
latban várjuk észrevé-

teleiket, javaslataikat. Adásnap: pén-
teken és kedden 18 órától. Címünk:
Gödöllõ Városi Televízió, 2103
Gödöllõ, Páter Károly u. 1, e-mail
címünk: gtv@freemail.hu, tel: 28-
522-037, SMS: 30-9926-713

2001. június 8-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA
képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 HAMLET
részlet a rockoperából
18:27 NÕI PRAKTIKÁK, fitnesz

18:40 MOZIAJÁNLÓ
18:45 TAVASZI VARÁZS
a Varázsfuvola zenekar filmje

Hozzávalók: 60 db szõlõlevél, 60 dkg
darált csirkemellfilé vagy sertéshús, 15
dkg rizs, 5 dkg vaj, vagy 10 dkg füstölt
szalonna, 1 db tojás sárgája, 1 csomag
zöld kapor vagy 10 dkg sóska, 1-2
evõkanál cukor, 2 evõkanál liszt, 2
evõkanál tejföl vagy tejszín, 1 fej
vöröshagyma, 1 csipet õrölt fehérbors,
só, kevés citromlé.

Elkészítés: a darálthúst összekever-
jük a megmosott rizzsel, 2 dkg vajjal,
vagy ha szeretjük a füstölt ízt, a kock-
ára vágott szalonnából kisült zsiradék

egy részével,  a  tojássárgájával .
Ízesítjük kevés hagymával, õrölt fehér-
borssal, s összegyúrjuk 1 dl langyos
vízzel. Hûvös helyen érleljük egy órán
át. Addig a levelet elõkészítjük. A
szõlõlevél - lehetõleg nem permetezett
szõlõbõl származó, kiirtott �elvadult�
szõlõbõl szoktam szedni - szárát le-
vágjuk, langyos vízben jól eldörzsölve
és átforgatva megmossuk, majd a leve-
leket pár percre forró vízbe dobjuk, s
gyorsan leszûrve hideg vízbe tesszük a
túlpuhulás megelõzésére. Hûlés után jól
lecsurgatjuk.  Apró töltelékeket
készítünk. Lábosba szorosan lerakjuk
ezeket egymás mellé, illetve több sor-
ban. Ha maradna a töltelékbõl, apró
húsgombócokat készítünk. Utána felön-
tjük csontlével, hogy az egészet ellepje.
A csontlé készülhet csirkemell csont-

ból, vagy leveskockából is. Rászórjuk a
szalonnakockákat és fedõ alatt fõzzük a
töltelék puhulásáig.  Idõnként az
elpárolgott levet forró vízzel pótoljuk.
Amíg fõ, elkészítjük hozzá a mártást. A
megmaradt zsiradékból 2 evõkanál liszt
felhasználásával  a szokott  módon
mártást  készítünk.  Ha kaprot
használunk, azt a liszttel együtt for-
rósítjuk át, a sóskát jobb, ha a liszt hoz-
záadása elõtt kissé megdinszteljük.
Mindkét esetben hideg vízzel engedjük
fel mártás sûrûségûre, ezután folyam-
atos keverés mellett felforraljuk. Kevés
cukorral, citromlével, szükség szerint
sóval ízesítve a megpuhult töltelékre
öntjük és még egyszer óvatosan az
egészet  összeforraljuk.  Tálaláskor
tejföllel, vagy tejszínnel megcsorgatjuk.

Némethné Boda Éva (Gödöllõ)

Terítéken: Pünkösdi töltike

Kézdivásárhelyi recept

A GTV mûsorából

Varázsfuvola

Gasztronómiai rovatunk minden
héten valamilyen érdekességgel
szeretné meglepni önöket. Idõrõl
idõre meglátogatunk egy étter-
met, hogy a szakma is elmond-
hassa a véleményét, és egyúttal
megossza önökkel egyik ételének
receptúráját. Ebben a rovatban
azonban más ételek leírását is
megtalálhatják, hiszen szerkesz-
tõségünk tagjai sem vetik meg a
kulináris élvezeteket. Persze
örömmel várjuk az önök receptje-
it, amelyekrõl úgy gondolják,
hogy szívesen megosztanák olva-
sótársaikkal. A recepteket és ha
van, az ételekrõl készült fotókat a
2101 Gödöllõ, pf. 385-ös címre
várjuk.

Román Enikõ, a Varázsfuvola zenekar mûvészeti
vezetõje
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Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, június
12-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 21. szám rejtvényének megfejtése: �Piros ró-

zsa a mi hálánk, és köszönjük szépen, Hogy
tanított jóra, szépre egész hosszú évben.�

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyer ték: Csepeli  Jánosné, Szabadság út
231.; Kusnyarik Istvánné, Tisza u. 16.; Ró-

zsás Bálint, Antalhegyi út 57/a; Turkovich
György, Munkácsy M. u. 7. fsz. 2.

A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyerték: Bedzsó Gabriella, Dózsa Gy. út 38.
II/4a; Dányi Krisztián, Palota-kert 14. V/2. g
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Évrõl évre nõ a világon és így hazánk-
ban is az allergiás megbetegedésben
szenvedõ emberek száma. Magyaror-
szágon minden ötödik ember allergiás.
Bárki, életkortól függetlenül allergiássá
válhat. Elõrejelzések szerint 20 év múl-
va minden második ember allergiás
lesz. Mégis, jelenleg ez a fiatal felnõt-
tek, gyermekek betegsége.

Jelentõs hányaduk pollenallergiában
szenved. Kora tavasztól õszig növé-
nyek hosszú sora virágzik, s a virágpor
szénanáthát, kötõhár tya-gyulladást,
asztmát okozva nehezíti meg a betegek
életét. Például: mogyoró, nyárfa, fû, fe-
keteüröm, parlagfû, és más gyomnö-
vények. A szervezet a számára ve-
szélyt nem jelentõ anyagokat károsnak
ismeri fel, legtöbbször tévesen és túl-
zott, saját magára is káros következ-
ményekkel járó védekezõ választ indít
el.

A parlagfiú eredetileg nálunk nem
õshonos növény, mégis kitûnõ körül-
ményeket találva szaporodására, kor-
látlan mér tékben terjedt el az ország
délnyugati tájékáról, még a hegyvidé-
kekre is. Magjai 10 évig megõrzik csí-
rázó képességüket.

Megfelelõ védekezés lenne a növény
virágzás elõtti szervezett ir tása. Saj-
nos, sokan nem ismerik fel pontosan ,
s így a parlagfû eddig �nyerésre áll�.
Minden embernek saját ügyének kell
tekinteni a parlagfû ir tását környezeté-
ben, hiszen a széllel szállva a pollenek
a 10�20 km távolságban lakókat is
megbetegíthetik.

A megelõzés tehát akár 5�10-szeres
megtakarítást is jelenthet az egyén és a
társadalom számára mind a gyógysze-
rek, mind pedig a munkahelyi hiányzá-
sok tekintetében.

Dr. Kiss Éva

A riasztó jövõ:
allergia
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
I. SSppoorrtteeggyyeessüülleetteekk  ééss  sszzaakkoosszzttáállyyookk  rréésszzéérree

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ sportegyesületek és szakosztályok részére,
az utánpótlás nevelés mûködtetését elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, az egyesület - szakosztály
létszámát korosztályonként, eredményességét, tervezett költségvetését a 2001. évre,  saját rendezésû versenyeit, a megpályázott
összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét, az 2000. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszámo-
lását (az általunk küldött nyomtatványon)

Rendelkezésre álló keretösszeg: 700 ezer forint.

II. Oktatási intézmények sportcsoportjai részéreII. Oktatási intézmények sportcsoportjai részére

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a város minden alap és középfokú oktatási intézményei részére,
a mûködtetésüket elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra, az atlétika, sakk, vívás és a diákolimpia felmenõ rendszerû labdajátékainak

sportágában.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, a csoport létszámát
korosztályonként, eredményességét, tervezett költségvetését a 2001/2002-es tanévre, saját rendezésû versenyeit,  a megpályázott
összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét, az 2000. évre pályázatra kapott pénz felhasználásának elszá-
molását (az általunk küldött nyomtatványon), a felnõtt szakosztály javaslatát, véleményét.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 100 ezer forint.

III. Szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek, egyéb közösségek részére

Gödöllõ Város Önkormányzatának Sportbizottsága pályázatot hirdet a városban mûködõ szabadidõs sportegyesületek, lakóközössé-
gek és egyéb közösségek részére egyszeri pénztámogatására, mûködésük tárgyi feltételeinek javítására és saját rendezésû városi

versenyek, sportesemények rendezési költségeinek támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó: pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát, az egyesület, lakóközösség
és egyéb közösségek sporttevékenységének bemutatását, létszámát, tervezett költségvetését a 2001. évre, saját rendezésû verse-

nyeit, sporteseményeit, a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 900 ezer forint.

A pályázatokat írásban 2001. 06. 30-ig kell eljuttatni 

a Polgármesteri Hivatal  Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.

A pályázatok elbírálásáról -  2001. 09. 30-ig - minden pályázót írásban értesít a

Sportbizottság. 

Gödöllõ, 2001. május 16. Köles László
Sportbizottság elnöke
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Június 9.: OTP Bank Hírös Triatlon
Amatõr Országos Bajnokság, Kecske-
mét. BEAC Super 8 teljesítménytúra: 20
km evezés, 60 km kerékpározás, 1óra
barlangjárás, 45 km gyaloglás.
15.: 4. Kékes csúcsfutás elõnevezési ha-
táridõ, nevezés: a Pulzus kerékpárbolt-
ban, nevezési díj: 1500 Ft.

Sikerrel szerepelt az FC Gödöllõ ser-
dülõ elõkészítõ csapata: a Gödöllõ
körzeti labdarúgó-bajnokságon a má-
sodik helyet szerezték meg. Az érme-
ket házi ünnepség keretében adta át
Varjú László elnök és Szûcs Lajos
olimpiai bajnok, a gyerekek szakmai
irányításában közremûködõ elnökségi
tag.

Pál István edzõ a sportszerûséget emelte
ki: a bajnokság során senki nem kapott
sárga lapot a csapatból és nem történt ko-
molyabb sérülés sem. A klub vezetése
nagy figyelmet fordít az utánpótlásra; au-
gusztus 20-tól Pál István szeretettel várja
az 1988-ban, �89-ben és �90-ben szüle-
tett, labdarúgást kedvelõ fiúkat.

Az ezüstérmes csapat tagjai: Apfel

Dávid, Ágó Simon, Bajna Márton,
Dombóvári Balázs., Holló Ádám, Hor-
váth Szilveszter., Illésy Mihály, Judák
Péter, Kelemen András., Kiss Krisztián,
Kiss László (csapatkapitány), Kormos

Péter, Kubinyi Péter, Makrai Péter, Ma-
ros Szabolcs, Nyári Gergõ, Szabadi Ist-
ván, Szabó Illés, Székely Mátyás, Szibil-
la Balázs

Kép és szöveg: Radó Gábor

FC Gödöllõ: jön az utánpótlás

Ezüstérmes serdülõk

A BIKE ZONE GÖDÖLLÕ Kerék-
páros Egyesület 2001 július 16-17-én
amatõr cross country versenyt rendez.

Helyszín: Gödöllõ Sportrepülõtér
A pálya a repülõtérhez közeli erdõben
lesz kijelölve
16-án 12 órától elõnevezés és pályabe-
járás
17-én 10 órától rajtok kilenc kategóriában!
Este BIKE ZONE buli!
Kerékpáros fejvédõ használata kötelezõ!
Minden amatõr és hobby kerékpárost
szeretettel vár a rendezõség!
Információ: Cseke József versenyszer-
vezõ: (20) 9811-027; Gugó Endre el-
nök: (20) 3360-679.
Internet: www.nexus.hu/bikezone; e-
mail: bikezone(nexus.hu)

2. Nemzetközi Duna MTB Maraton elõ-
nevezési határidõ. Táv: Budapest - Vi-
segrád (65 km), nevezés: a Pulzus kerék-
párboltban. Nevezési díj: felnõtt: 2500
Ft, ifjúsági:1500 Ft, nõknek: díjtalan.
16.: Rákóczi 75 gyalogos teljesítménytúra
. Eötvös 50 gyalogos teljesítménytúra.
23. 4. Kékes csúcsfutás, rajt: Mátrafüred,
11 óra, táv: 11,6 km. Szintkülönbség 671
m.
24.-29.: Országkerülõ Kerékpáros Kör-
túra 3. szakasza Nyíregyháza-Szeged
Táv: 634km, túravezetõ: Pálffy Tibor.
30.: Szalajka 50, 35, 20, 10, teljesít-
ménytúra, rajt: Szilvásvárad. 50, 35, 20
km: 6 - 9 óra között, 10 km: 8 - 17 óra
között, túravezetõ: Varga András
Július 3.:Klubgyûlés 18 órakor, Városháza.

Nyári túrák:
Július 7. - 14.: Országkerülõ Kerékpáros
Körtúra 3. szakasza, túravezetõ: Varga
András. 21. - 27.: Sarudi kerékpáros és
vízi tábor, költsége: 300 Ft / fó / éj, je-
lentkezés: Pálffy Tibor
Augusztus 6. - 12.: Bihar hegységi túra-
találkozó, túravezetõ: Pálffy Tibor
Érdeklõdni lehet: Pálffy Tibor
Tel.: 28 / 421-737 vagy 06 / 302-953-666
�Margita 344,2� TSE

AA  ��  MMaarrggiittaa  334444,,22  ��  ttuurriisszzttiikkaaii   ééss  SSppoorrtt  
EEggyyeessüülleett  pprrooggrraammjjaa
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Budapesten rendezték meg a gyer-
mek országos vívóbajnokságot, fiú és
leány tõrben. A szombaton és vasár-
nap is folyó verseny igen eredménye-
sen végzõdött, már ami a fiú tõrözõket
illeti�

Szombaton az egyéni megmérettetéssel
kezdõdött a bajnokság, ahol két gödöllõi
vívónk fantasztikus versenyzéssel jutott el
a legjobb tizenhat közé. Szél Nagy Mar-
cell azonban a nyolcba jutásért az MTK-s
Hack Gábor ellen vívott, s bár nagyon so-
káig Szél Nagy Marcell vezetett, de a bu-
dapesti vívó 8:8-nál fordított, s az idõ le-
jártával 10:8-ra verte meg a GEAC-
Architekton pengeforgatóját. Másik ver-
senyzõnk, Benke Balázs könnyedén vette

az akadályokat, ugyanis elõször, a tizen-
hatba jutásért, egy törekvéses vívót bú-
csúztatott el 15:3-ra, majd a legjobb nyolc
közé jutásért Maixner Márkot (Csata-Cse-
pel) küldte öltözni. Az eredmény 15:8 lett.
Remek akciókat, kitartó vívást láthattunk,
de még nem ért véget Benke Balázsnak a
verseny. Ezután végig MTK-s verseny-
zõkkel került össze. A négy közé Horváth
Marcellt 15:7-re, a döntõbe jutásért pedig
a Szél Nagy Marcellt kiejtõ Hack Gábor
ellen nyert 11:7-re. Itt is lejárt az idõ. A
döntõ izgalmas perceket szerzett az
ottlévõknek, nemcsak Balázsnak. Ugyanis
az elsõ helyért szintén egy MTK-s fiúval
kellett megküzdenie, Széki Bencével. Bár
így utólag talán ezért sem kellett volna iz-
gulnunk, hisz Benke Balázs 15:7-re meg-
verte ellenfelét. Balázs mindössze hat
MTK-st elõzött meg az elsõségben. Gyer-
mek korosztályban országos bajnok:
Benke Balázs (GEAC-Architekton, edzõ-

je: Sztankovics László).
Második nap, vasárnap rendezték

meg a csapatversenyeket, ahol a gödöl-
lõi Bocskai SE és a GEAC-Architekton
is indított csapatot. Sajnos, a Bocskai
már a nyolc közé jutásért kikapott a
Zalaegerszegtõl. A GEAC csapata nem
vívott a nyolcba jutásért, mert kiemelt
volt, de a négybe jutásért szintén a za-
laegerszegiekkel kellett megküzdeni,
ami végül a mi gyõzelmünkkel ért vé-
get (45:20). A döntõbe kerülésért az
MTK csapatát kaptuk, s nem csak idõ-
hiány miatt kaptunk ki 44:24-re. Így a
harmadik helyért állhattak fiaink pást-
ra, ahol ellenfelük Gyula csapata volt,
akiket 45:38-ra meg is vertek. Így a
GEAC-Architekton (Benke Balázs, Bé-
res Gergõ, Szél Nagy Marcell, Liszkay
János) a dobogó harmadik fokára állha-
tott az országos bajnokságon.

erni

A Góliát McDonald�s FC által hagyo-
mányosan, immár kilencedik éve meg-
rendezett szabadtéri tornákra 2001.
május 25�27-én került sor.

Elõször az I. korcsoportosok mérték
össze tudásukat. Nyolc csapat két csoport-
ban versenyzett és a körmérkõzés alapján
kialakult sorrend szerint, Gödöllõ A csa-
pata Nagytarcsával, míg Aszód Iklad A
csapatával játszott a döntõbe jutásért. Az
elõbbi meccs 5:2-es gödöllõi, az utóbbi a
rendes játékidõben elért 2:2-es döntetlen
után hetesekkel, ikladi sikert hozott. A
harmadik helyezésért játszott mérkõzés
eredménye: Aszód�Nagytarcsa 0:2. A
döntõkön az izgalmas játék ellenére gól
nem született, így hetesrúgással döntötték
el a játékot. A gödöllõi gyõzelem, a jobb
összpontosítás és a jobb kapusteljesít-
mény eredménye. Végeredmény: 1.
Gödöllõ A, 2. Iklad A, 3. Nagytarcsa, 4.
Aszód, 5. Hévízgyörk A, 6. Gödöllõ B, 7.
Hévízgyörk B, 8. Iklad B.

A legjobb kapus Kácsor Erik, a gólki-
rály Lõrinc Adrián lett, mindketten a
Gödöllõi Góliát DSE játékosai. A leg-
jobb játékos címét Gagyi Tamás (Iklad)
kapta. Az egyéni díjakat Pintér Sándor, a
rendezõ Hévízgyörki Sportegyesület el-
nöke ajánlotta fel és adta át.

Május 26-án szombaton, Tápiószecsõn
került sor a II. korcsoport versenyére. Hét
csapat részvételével, három pályán zajlottak
a selejtezõk. A selejtezõkön rúgott 47 gól
igen jó teljesítmény. A csoportgyõzelmet az
A-csoportban Tápiószecsõ, a B-csoportban
a Gödöllõ A szerezte meg. Tápiószecsõ a
Gödöllõ B-vel, Gödöllõ A az Aszóddal
mérkõzött meg a döntõbe jutásért. Az elsõ
meccs eredménye 5:1 Tápiószecsõ javára, a
másodiké 9:0 a Gödöllõ A javára. A bronz-
éremért vívott meccsen Gödöllõ B csapata
Aszódot 5:0-ra verte. A döntõ ennél jóval
szorosabb eredményt hozott, Gödöllõ A
csapata 3:2-re gyõzte le Tápiószecsõt. Vég-
eredmény: 1. Gödöllõ A, 2. Tápiószecsõ, 3.
Gödöllõ B, 4. Aszód, 5. Iklad, 6. Gödöllõ
C, 7. Domony.

A torna gólkirálya Varga Roland, leg-
jobb kapusa Cserven Máté lett, mindket-
ten gödöllõi góliátosok, legjobb játékos-

nak a tápiószecsõi Horváth Martin bizo-
nyult. Az egyéni díjak felajánlója és áta-
dója Kálmán István vállalkozó volt.

A III. korcsoport versenye május 27-én
vasárnap, Gödöllõn zajlott. Kilenc csapat
érkezett, amelyek három csoportban ját-
szották a selejtezõket. A 7�9. helyért Aszód
Csengey Általános Iskola, Aszód Evangéli-
kus Gimnáziuma és Mogyoród játszott. A
4�6. helyért Gödöllõ B, Hévízgyörk és
Tápiószecsõ mérkõzött meg. Az elsõ három
helyért a Gödöllõ A, Iklad és Domony csa-
pata játszott. Végeredmény: 1. Gödöllõ A,
2. Iklad, 3. Domony, 4. Tápiószecsõ, 5.
Gödöllõ B, 6. Hévízgyörgy, 7. Aszódi
Evangélikus Gimnázium, 8. Mogyoród, 9.
Aszód Csengey Ált. Isk..

A torna gólkirálya Horváth Martin
(Tápiószecsõ), legjobb kapusa Masznyik
Bálint (Iklad), legeredményesebb játéko-
sa Bánki Edömér (Gödöllõ A) lett.

Mindhárom korcsoport gyõztes csapa-
ta � kiegészülve a többi csapat legügye-
sebb játékosaival � június 16�17-én részt
vehet a Góliát McDonald�s FC által ren-
dezett országos döntõn a Ferencváros
Népligeti Sportcentrumában.

-esztí-

Góliát hírek

Gödöllõi gyõzelmek

Vívás

Gödöllõi bajnok


