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Gödöllõ gyermekeiért, ifjúságáért

A víz

Pénteken a mûvelõdési
központban
gyûltek össze a
pedagógusok: a Pedagógusnap alkalmából a város minden
évben köszönti az
oktatásban dolgozókat. A személyi
feltételek a döntõek  hangsúlyozta Gémesi György, megköszönve
városunk pedagógusainak munkáját.
2. oldal

6. oldal

Könyvtár és Információs Központ

A stratégiai célokat
az intézmény vezetõi már a tervezés
fázisában megfogalmazták. Az új központ célja, hogy
gyûjteményét folyamatosan fejlessze, közrebocsássa, megõrizze; közhasznú információs szolgáltatást nyújtson,
helyismereti dokumentumokat
gyûjtsön.
4. oldal

Rhédey grófnõ díszruhája

Fo t ó : W i n k l e r C s a b a

Gróf Rhédey Klára
díszviselete a Gödöllõi Királyi Kastélyban
látható. Hányatott
történelmünk során
kevés ilyen kultúrtörténeti értékünk maradt meg; a Magyar Nemzeti Múzeum által védett díszruhát a mûtárgyvédelmi követelményeknek
mindenben megfelelõ, speciális
vitrinben helyezték el.
11. oldal
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Gödöllõ Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj

Élethivatásul választott szolgálat
Pénteken a mûvelõdési központ színháztermében gyûltek össze Gödöllõ
oktatási intézményeinek munkatársai:
a Pedagógusnap alkalmából a város
vezetése minden évben köszönti az
oktatásban dolgozókat.

Rézmûves Józsika, a Montágh Imre Általános Iskola elsõ osztályos tanulójának szavalatát és a Palotakerti Óvoda Õzike csoportjának mûsorát követõen Ángyán Péter, az
est mûsorvezetõje Eötvös József gondolatait idézte, majd Gémesi György polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.
Mint mondta, a város óvodáiban és iskoláiban sokan végzik csendben, feltûnés nélkül az élethivatásul választott szolgálatot.
Most, amikor beléptünk a harmadik évez-

redbe, amikor hihetetlenül gyorsan fejlõdik, változik a világ, sokszor követni sem
tudjuk az eseményeket: nem könnyû szelektálni a valós és a valótlan információk
között. Ma ilyen körülmények között kell
átadni az értékeket a következõ generációknak; azokat az értékeket, amelyeknek
alapján összetartozunk, határon innen és
túl.
Városunk vezetése az oktatásban biztosítja a feltételrendszert; a még meglévõ hiányosságokat folyamatosan megszüntetik. A
közelmúlt egyik legjelentõsebb lépése volt
a az Erkel iskola bõvítése tizenkét tanteremmel, folyik az új könyvtár építése és nagy
valószínûséggel a közeljövõben új, a harmadik évezred követelményeinek minden-

ben megfelelõ óvoda építése kezdõdik
Máriabesnyõn.
Bár mindez nagyon fontos, az oktatásban
a személyi feltételek a döntõek  hangsúlyozta Gémesi György, amikor befejezésül
megköszönte városunk pedagógusainak
munkáját.
Ezt követõen került sor az önkormányzat
által alapított Gödöllõ Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj átadására, amit Gémesi György
polgármester adott át a kitüntetetteknek. A
képviselõ-testület döntése értelmében ebben az évben Kovács Jánosné nyugdíjas
óvodapedagógus, Benedek Endre testnevelõ tanár és Ádám Pál tanár, a Hajós Alfréd
Általános Iskola igazgatója részesült az elismerésben.
A díjat megköszönve, Kovács Jánosné
arra hívta fel a figyelmet, hogy a pedagógus
személye a meghatározó az oktató és neve-

lõ munkában. Benedek Endre megemlítette,
hogy az ötvenharmadik oktatási évet fejezte
be: a húsz és ötven éves kor közötti gödöllõiek nagy részét õ tanította meg úszni.
Ádám Pál azt emelte ki, hogy szülõvárosában végezte munkáját: régi tanítványainak sikerei, ma elfoglalt pozíciói mutatják
az eredményt.
Ezután a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztere által adományozott Pedagógus
Szolgálati Emlékérem átadására került sor,
amit Márton Béláné óvodapedagógus,
Novák Gyuláné zenetanár, Sás Károlyné és
Szûcs Dezsõné tanítók, és Ádám Pál tanár,
igazgató vehetett át.
Az ünnepség városunk három, köztiszteletben álló pedagógusának köszöntésével
folytatódott. A képviselõ-testület elismerését fejezte ki Báthy Tibor, Gergely Péter és
Pál István nyugalmazott pedagógusoknak
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(felsõ képünkön), a városunkban végzett
eredményes oktató és nevelõ munkáért, a
mai napig aktív közéleti tevékenységért.
Gergely Péter hangsúlyozta, hogy a pedagógusok megbecsültsége Gödöllõn országosan is kiemelkedõ. Mint emlékeztetett,
ötvenöt tanévet szolgált a városban.
Az ünnepség befejezéseként a Cavaletta
Mûvészeti Egyesület (Prém Katalin, Márton Danku István, Pánker László,
Rehorovszki Gábor és Madarászi László)
elõadását tekinthette meg a közönség.

A város óvodáiért

Kovács Jánosné kitüntetésében a város
óvodarendszerének kialakításában végzett
munkát is elismerték.
 Mikor került Gödöllõre?
 1951-ben végeztem, azután négy évet
Vácon dolgoztam. Akkor Dékán Antal hívott Gödöllõre, ahová nagy örömmel jöttem.
 Milyen feladatok várták itt?
 Gödöllõ fejlõdése szükségessé tette
az óvodák fejlesztését is. Akkor persze
az anyagiak nem tették lehetõvé, hogy új
intézményeket építsünk; régi épületeket
alakítottunk át. Ez tényleg egyfajta hõskorszak volt, a hatvanas években. A
Szent János utcai óvoda épületeirõl van
szó, aztán a Tisza utcában nyílt óvoda.
Gazdaságilag az egykori Mosolygó Antal
 ma Kazinczy  körúti óvoda is hozzám
tartozott azokban az idõkben. A Palotakerti Óvoda létesülésével azután minden
ilyen intézmény önálló lett, már csak a
szakmai felügyeletet láttam el. Hetente
egy-két napot az akkori Városi Tanácsnál
töltöttem az óvodák ügyeinek intézésével. Mindig nagyon szerettem ezt a munkát, de az nagyon hiányzott, ha nem lehettem a gyerekekkel. Soha nem hagytam ki azt a napot, amikor csoportban lehettem: akkor töltõdtem föl az egész heti
szükséges rosszra, az ügyintézésekre.

 Ön a nyugdíjba vonulás után is aktív
maradt a szakmában.
 Nyugdíjasként is dolgoztam még három évig, egy tizenhatodik kerületi óvodában, de most már abbahagytam: a két unokámat nevelem.

Megvalósult törekvés

Ádám Pál pályafutása Gödöllõhöz kötõdik: szülõvárosa diákjait tanította.
 Ezelõtt harminchét évvel a tanár úr
testnevelést tanított a Török Ignác utcai iskola negyedikeseinek  közöttük nekem is.
Akkor kezdett Gödöllõn oktatni?
 Majdnem akkor; harminckilenc éve tanítok itt. Olyan rövid idõnek tûnik ez  és
eljött a nyugdíj. De az a törekvés, az, amit
én szerettem volna a tanítványaimba átplántálni, talán megvalósult egy kicsit: tanítványaim eredményeikkel, pozícióikkal bizonyítják.
 Ön egy neves gödöllõi család tagja
 Édesapám polgári iskolai tanár volt,
édesanyám tanítónõ. Tizenketten voltunk
testvérek; négyen választottuk a pedagógusi
pályát. A tizenkét testvér közül végül hárman szakadtak el Gödöllõtõl.

 A felsõ tagozatban már nem testnevelést tanított nekünk
 A fõiskolán matematika-fizika-testnevelés szakon végeztem. Sokáig csak matematikát tanítottam, akkor is célom volt,
hogy a tehetséges tanulókat a képességeiknek megfelelõen tudjam képezni. Nagyon
sok tanítványom vált sikeressé ezen a területen. Késõbb nagyobb részben a testnevelésben ténykedtem. Felkaroltam a tehetségeket, de gondot fordítottam mindenkire,
hiszen a testnevelés nagyon fontos  fõleg
ma, az egészség megõrzése érdekében. Sok
tanítványom választotta élethivatásul ezt is,
és sokan értek el sikert.
 Ön most nyugállományba vonul a Hajós iskola élérõl, de ez biztosan nem azt jelenti, hogy nem dolgozik tovább

 Találtam magamnak más irányú elfoglaltságokat  de könnyen lehet, hogy egykét év múlva meggondolom magam. Mert
amikor elhatároztam a nyugdíjba vonulásomat, azt hittem, nagyon egyszerû lesz. De
most nagyon sok érzés kavarog bennem: lehet, hogy visszahúz a szívem erre a pályára.

Balaton-átúszás, tizenkettedszer

Benedek Endrét  akit a Gödöllõn felnõtt
nemzedékek sora csak Bandi bácsiként ismer  neves szakíróként is számon tartják,
itthon és külföldön egyaránt.
 Ön több könyvet is írt a sportról és az
egészségmegõrzésrõl. Hogyan jutott ennyi
tapasztalat birtokába?
 Azt kell mondjam, hogy az egészségrõl szóló könyvek afféle nemes bosszúból
keletkeztek. Ugyanis írtam öt labdarúgó
szakkönyvet: ezeket hét nyelven adták ki,
edzõket tanítanak az én munkáimból. Magyarországon is megjelent egy ilyen könyvem; ami el is fogyott. Azonban úgy tûnik,
itthon nincs rám szükség, de a kölni labdarúgó-akadémián tanítanak a könyveimbõl.
 Az idén is átússza a Balatont?
 Most, hetvenhét évesen a tizenkettedik
Balaton-átúszásra készülök  sétálni ráérek
majd idõsebb koromban is
 Sikerül rávenni az embereket az egészségesebb életre, a több mozgásra?
 A mai ember nagyon elkényelmesedett. Meg is magyarázza, hogy nincs ideje a
mozgásra. A legutolsó könyvet orvos bátyámmal közösen írtuk. Ebben elmondjuk,
hogyan kellene élni, s ha nem így teszünk,
milyen betegségekre számíthatunk. Most
már egyre több a fitness-klub, de elsõsorban
a hölgyek törõdnek ilyesmivel. A foglalkozásaimra járó egyetemista lányokból családanyák lesznek, reményeim szerint õk
válnak majd az egészséges életmód szószólóivá a családjukban.

Radó Gábor
Fotók: a szerzõ, Magyar Bertalan
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A gondolattól a megvalósulásig

Városi Könyvtár és Információs
Központ épül Gödöllõn
A város kulturális élete és intézményrendszere hagyományosan
gazdag, számos kezdeményezés váltott ki országos visszhangot. Ugyanakkor a kultúrát szolgáló létesítmények közül a városi könyvtár eddig
igen mostoha körülmények között
mûködött, kapacitása, adottságai
messze elmaradtak a reális igényektõl. A könyvtár két  eredetileg más
célra épített és többször átalakított 
épületben mûködött eddig. Bõvítésük, üzem közbeni átépítésük nem
volt lehetséges, mivel állaguk erõsen leromlott. A könyvtár berendezése szintén elavult, korszerûtlen volt.

nyezet- és gazdaságfejlesztési lehetõség.
Ezen tényeket felismerve határozta el az
önkormányzat képviselõ-testülete az új
városi könyvtár és információs központ
felépítésének elõkészítését 1999 februárjában. Mivel egy ekkora beruházás önerõbõl történõ megvalósítása meghaladná a város lehetõségét, döntés született,
hogy központi támogatás elnyerése érdekében címzett támogatásra pályázunk.
Ennek keretében 1999 májusában elkészült az új Városi Könyvtár és Információs Központ megvalósíthatósági tanulmánya és beruházási koncepciója, melyet a
kormány támogatott, s ezáltal a pályázat
a második fordulójába került.

Folyamatosan elbontjuk a régi épületet

Az alkalmatlan körülmények ellenére a
könyvtár magas színvonalú tevékenységet
végez, 1996-ban az Év könyvtára címet
nyerte el. Látogatottsága folyamatosan
növekszik, az elmúlt években az egész város kulturális életének egyik aktív, hatékony szervezõjévé vált. Az új könyvtár
létrehozása így elkerülhetetlen mûszaki
feladat, rendkívül jelentõs társadalom- és
kultúrafejlesztési eszköz, hatásában kör-

Az elsõ forduló sikerét követõen tervpályázatot kellett lefolytatni, hogy az
épület engedélyes tervei decemberre elkészülhessenek. A meghívásos tervpályázat nyertese a Reálterv Építész Kft.
lett. Az épület terveit Kálmán Ernõ és
Major György Ybl-díjas tervezõ készítette el. A címzett pályázat második fordulójában eldõlt, hogy központi forrásból
370 millió forint állami támogatásra szá-

míthatunk. Elkezdõdött a kivitelezõ kiválasztásához szükséges tendertervek készítése, s 2000 októberében a képviselõtestület döntött a beruházás indításáról,
elfogadta a Városi Könyvtár és Információs Központ beruházási célokmányát.
Az építési munka nagysága miatt a
kivitelezõ kiválasztása kétfordulós
közbeszerzési eljárás keretében történt.
Az elõminõsítési szakaszban 11 cég adta be pályázatát, melyek közül 4 pályázat érvénytelen volt, 1 pályázót az értékelõ-bizottság alkalmatlannak ítélt. Az
ajánlattételi szakaszban az alkalmasnak
talált 6 építõipari vállalkozásból 4 pályázott több alternatívát is kidolgozva.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese az Architekton
Építõ és Mûemlékfelújító Rt. lett, kedvezõ vállalási árával, és 2002. március
14-i befejezési határidejével.
Ma már ismert, hogy a 27 hónap elõkészítést követõen a beruházás 9.5 hónap alatt készül el. Május 28-án az
Architekton Rt. átvette a munkaterületet, s mint az már a helyszínen látható a
régi gyermekkönyvtár épületének bontása már folyik. Az átmeneti idõszakban a gyermekkönyvtár a Palotakert 2.
szám alatt mûködik.
Az új Városi Könyvtár és Információs Központ a Dózsa György úton épül,
részben a gyermekkönyvtár helyén.
Néhány adat a jelenlegi és tervezett
könyvtárról: a régi könyvtár területe
900 négyzetméter, a tervezett új létesítmény 3067 nm-es, melybõl a közönség
által is látogatható 1800 nm. Jelenleg
95 000 dokumentum van a könyvtár-

Gémesi György polgármester
júniusi fogadónapja, a parlament megváltozott munkarendje miatt, 6-a helyett 20án, szerdán lesz a szokott
hivatali idõben.
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ban, az új létesítményben elhelyezhetõ
ennek közel a kétszerese.
Az épület alápincézett, a földszinten
kívül részben két emelet és tetõtér-beépítéses lesz. A pincébe helyezik a liftgépházat, a szellõzõgépházat és a hõközpontot.
A földszinten elõcsarnok, ruhatár, rendezvényterem, média-kávézó, zene- és
videotár, az elsõ emeleten a gyermekkönyvtár, kölcsönzési tér és az infotéka
helyezkedik el. A második emeleten olvasóterem, helytörténeti rész, iroda és a
raktár lesz. A tetõtérben kapnak helyet az
irattár, a tárgyaló valamint a
munkaszobák. A beruházás
keretében kb. 600 nm udvar
térburkolat készül, valamint
megépül a kávézóhoz tartozó kb. 40 nm-es terasz.
A Városi Könyvtár és Információs Központ stratégiai céljait az intézmény vezetõi  Gloserné Szabó Györgyi igazgató és helyettese,
Fülöp Attiláné  már a tervezési fázisában megfogalmazták. Az új központ célja, hogy gyûjteményét folyamatosan fejlessze, feltárja, közrebocsássa, megõrizze, közhasznú információs
szolgáltatást nyújtson, helyismereti dokumentumokat
gyûjtsön. Cél, hogy része
legyen a városi térinformatikai hálózatnak (részben
mint elérési pont, részben
mint szolgáltató), az EUcsatlakozáshoz kapcsolóinformációk forrásaként segítse elõ a csatlakozásból a térségre háruló
feladatok megismerését, része legyen a
hálózatba kapcsolt országos könyvtári
rendszernek, közösségi rendezvények
színtere legyen, olvasóbarát szolgáltatásokat nyújtson.
Terv szerint lesz kölcsönzés, folyóirat-olvasás, olvasótermi szolgáltatás,
irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés, internet használat biztosítása. Ezen
túl másolási szolgáltatás, helytörténeti
gyûjtemény, zenei és videó részleg,
gyermekrészleg. Helyet biztosít az intézmény olvasó-vetélkedõk, irodalmi teadélutánok, ünnepek (Költészet Napja,
Ünnepi Könyvhét, Könyvtári Napok,
Gyermekkönyvhét), és egyéb rendezvények részére. A teljesség igénye nélküli
felsorolás is mutatja, hogy a tervezett
szolgáltatások köre nagyon gazdag.

A könyvtár megközelítése egyenrangúan történik a fõ út és a belsõ sétány felõl.
A földszinten lesz a média-kávézó és a
rendezvényterem. A média-kávézó elsõdlegesen folyóirat-olvasó, gyors tájékoztatási lehetõséget biztosít helyi programokról, közhasznú információkról az informatika lehetõségeit kihasználva. Másodlagos funkciója, hogy itt helyezkedik el a
büfé, amely egyrészt ellátja a könyvtárlátogatók igényeit, valamint a rendezvények közönségét. A többfunkciós rendezvényterem 80 fõ befogadására alkalmas,

rem, a felnõtteknek tervezett kutatói tér,
mely elmélyült kutatási és tanulási lehetõséget biztosít. A kézikönyvtárban lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek használhatók kölcsönözhetõk.
Az olvasóterem hangulatában a klasszikus könyvtári olvasóteremhez fog hasonlítani, asztalokon levõ helyi megvilágítást biztosító lámpákkal.
Helytörténeti részleg az olvasóterem
szomszédságában lesz. Itt lesznek a
Gödöllõ múltjával és jelenével foglalkozó
írásos dokumentumok, cikkgyûjtemények,

Az új könyvtár az elbontott régi helyén épül fel

teret biztosít irodalmi estek, zenés programok, pódium elõadások részére.
A szabadpolcos kölcsönzési teret felnõtteknek és gyermekeknek az elsõ szinten
alakítják ki, de elkülönítve, külön bejárattal. A felnõttek részére szolgáló kölcsönzõ
térben 60 ezer kötet, a gyermeket kiszolgáló kölcsönzõ térben 25 ezer kötet, míg a
gyermek olvasóteremben 5 ezer kötet elhelyezése lehetséges. A gyermek-foglalkoztató szervesen kapcsolódik az olvasóteremhez, egy mobil fal választja el. A foglalkoztató alkalmas arra, hogy egyidejûleg
2530 gyerek leüljön, játsszon az ott elhelyezett játékokkal. A két terem összenyitva
könyvtárhasználati órák, rendhagyó irodalomórák megtartására lesz alkalmas. A
hídszerûen kialakított infotéka a közhasznú információs szolgáltatások helye.
A második emeleten lesz az olvasóte-

fotódokumentumok, térképek. Három
boksz rendszerû kutatóhely szolgálja az elmélyültebb kutatást, mikrofilmolvasást.
A zenei részleg 10 fõ részére biztosít helyet. Itt 2500 hanglemez és 3500 CD, valamint 2000 hangkazetta részére lesz
tárolóhely. A videotékában irodalmi adaptációkat, mûvészfilmeket, természetfilmeket,
igényes filmalkotásokat kölcsönözhetnek az
olvasók, 4000 videokazetta elhelyezésére, a
filmekbe való betekintésre van lehetõség.
Ebbõl a rövid ismertetõbõl is érezhetõ,
hogy az új intézmény szolgáltatásaiban
messze felülmúlja a jelenlegi lehetõségeket. Megfogalmazott célunk volt, hogy
az új létesítmény a XXI. század elvárásainak megfelelõen szolgálja a mûvelõdni
vágyók igényeit.
Tengelits István
Fotó: Reményi Krisztián
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Szakmai és szabadidõs programok

Wageningeniek Gödöllõn

Az elmúlt héten Gödöllõre látogattak hollandiai testvérvárosunk, Wageningen képviselõi, akiket érkezésükkor Gémesi
György polgármester fogadott. A négynapos itt tartózkodás alatt a vendégek különbözõ szakmai és szabadidõs programokon
vettek részt. Tárgyaltak például a testvérvárosi kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetõségeirõl vagy a városban folyó szociális,
kulturális és ifjúságpolitikai munka eredményeirõl, de szó esett a területfejlesztésrõl
és a környezetvédelem feladatairól is. A
vendégek megismerkedtek Gödöllõ nevezetességeivel, így többek között látogatást
tettek a kastélyban és a Városi Múzeumban; ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált Gödöllõ-Wageningen közös fotókiállítás a Mûvelõdési Központban;
s barátságos futballmérkõzést is vívtak a
vendéglátókkal (7:1 ide, képünkön). A vendégek szombaton búcsúvacsorán vettek
részt, majd másnap egy budapesti városnézést követõen hazaindultak.
-chrisFotó: Reményi Krisztián

Testvérvárosok fotókiállítása

Közös gondolatain k
Az elmúlt pénteken a mûvelõdési központban a Chopin zeneiskola növendékeinek mûsorával kezdõdött a
gödöllõi Duflex Fotográfiai Stúdió és a
Camera Club Wageningen közös kiállításának megnyitója. Wageningeni vendégeinket és a gödöllõieket Tóth Péter, a Duflex elnöke üdvözölte, majd
Gémesi György polgármester mondott
köszöntõt.

A polgármester arra emlékeztetett, hogy
Gödöllõ és Wageningen között már tíz éve
él a testvérvárosi kapcsolat, ami örvendetes
módon soha nem ürült ki, nem vált formálissá, hiszen mindig vannak közös gondolataink, van mondanivalónk egymásnak.
Annak idején mindkét város vezetésének
az volt a szándéka, hogy a kapcsolatok ne
csak a városi vezetõk közötti tapasztalatcserét jelentsék, hanem egyesületek, klubok, egyházak, családok között szövõdjék
a barátság. Ez a szándék valóra vált, ami
lemérhetõ a két fotóklub együttmûködésén
is.
A víz címet viselõ közös kiállítás szakmai megnyitásaként Ángyán József, a
Szent István Egyetem tanára osztotta meg

gondolatait az egybegyûltekkel. Mint
mondta, a víz kapcsolat, ami összeköti a világot. Ugyanakkor kapcsolatot jelent az ég
felé is, és kapcsolat ember és ember között.
Rik Eweg, Wageningen Város tanácsosa
a víz fontos szerepérõl beszélt Hollandia
életében. Meghatározása szerint a magyarokat a víz iránti szeretet jellemzi, de a hollandoknál ez egyfajta szerelmi utálatként
írható le. Hangsúlyozta: van mit tanulniuk
tõlünk, hiszen Gödöllõn mindig nagy az érdeklõdés a testvérvárosokkal közös programok iránt.

Gerrit van Kralingen, a Camera Club
Wageningen elnöke a gátépítés rejtelmeibe
avatta be a hallgatóságot, aprólékosan, kimerítõ részletességgel. A klub tevékenységérõl szólva elmondta, hogy nemzetközi
kiállítást és versenyt is szerveznek. A holland fotósok bemutatását követõen Tóth
Péter is bemutatta a vendéglátó egyesület
kiállítóit, majd a közönség megtekintette
az igényes munkákból összeállított kiállítást.
Radó Gábor
Fotó: Renk Ruiter
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Befektetési projektek
régiónkban
Elkészült a Közép-Magyarországi
Régió befektetési projektgyûjteménye, amely a régió kistérségei, települései számára húzóerõnek számító beruházási lehetõségeket tartalmazza. A multimédia CD-ROM-on
hozzáférhetõ gyûjteményt a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából a DHV Magyarország Kft. állította össze a Tanács munkaszervezete, a Pro Régió
Ügynökség irányításával.

A Közép-Magyarországi Régió különösen
kedvezõ feltételeket kínál az itt letelepedni kívánó vállalkozásoknak. A régió az ország sugaras szerkezetû út- és vasúthálózata révén egyben a legfõbb hazai közlekedési csomópont is. Magyarországon áthaladó fõ európai közlekedési folyosók is
a régióban találkoznak. Az infrastruktúra
jó kiépítettsége és a stratégiai fontosságú
földrajzi fekvés mellett a helyi munkaerõ
magas képzettsége is oka annak, hogy a
regisztrált vállalkozások és vállalatok száma, valamint a hazai és külföldi tõkebefektetések mértéke 1990 óta folyamatos
növekedést mutat, és országos szinten a
Központi Régióban a legmagasabb.
A CD-n szereplõ projektek között a kedvezõ közlekedés-földrajzi helyzetre és a
munkaerõ magas képzettségére építõ számos ipari parkot, logisztikai központot, illetve a Közép-Magyarországi Régió erõsségének számító tudásalapú gazdaságot
képviselõ informatikai jellegû befektetési
lehetõséget találunk. Emellett természetesen szerepelnek a kínálatban a szintén a régió húzóágazatának tekinthetõ turizmus befektetési projektjei, továbbá egy-egy egészségügyi, oktatási és kulturális projekt.
A gyûjtemény tartalmazza a projektek
listáját, azok részletes ismertetését (a
projekt által érintett terület, részletes tartalma, a megvalósítás ütemezése, költségvetés, a megvalósulás feltételei és a
várható eredmény, valamint a projektgazda adatai és a befektetésben részt vevõ más szervezetek) és földrajzi elhelyezkedésüket is.
További információ: Huszár Richárd,
projektmenedzser Keresztúri Zsolt, projektvezetõ Pro Régió Ügynökség DHV
Magyarország Kft. Tel: 1-3 59-0411 Tel.:
1-340-9560. e-mail: richard@proregio.hu
e-mail: zskereszturi@dhv.hu g

APEH-tájékoztató a megyei adózókról

Egyre jobb a gödöllõiek helyzete
Noha már a 2001. esztendõ derekán
járunk, az elmúlt év elemzése csak
mostanában zárult le. Legalábbis, ami
a pénzügyeket illeti. Az APEH Pest
megyei Igazgatósága nemrégiben
sajtótájékoztatót tartott, amelybõl
kideült, hogy Gödöllõ a megye egyik
legjobb gazdasági mutatóival rendelkezõ város. Az ország legnagyobb
megyéjében  Budapestet természetesen leszámítva  városunk a harmadik helyen áll, már ami az átlagosan a
legtöbb adót fizetõ lakosokat illeti.
Gödöllõt (369 ezer) csak Szentendre
(429 ezer) és Százhalombatta (413
ezer) elõzi meg.

A megyében a munkaviszonyból származó átlagjövedelem 967 ezer forint volt tavaly. Ezzel szemben Százhalombattán 1
395 000, Szentendrén 1 305 000, míg
Gödöllõn 1 158 000 forint jövedelmet
vallottak be a polgárok. Csak összehasonlításképpen: ugyanez az adat Vácon
952 ezer, Dunakeszin 1 261 000. A legnagyobb, munkaviszonyból származó jö-

vedelem Gödöllõn 59.8 millió volt, ami a
megyében a második legmagasabb, amit
se Szentendrén, se Százhalombattán nem
tudtak megközelíteni.
Városunk helyzete más tekintetben is
kiemelkedõ, mivel az ingatlanok értékesítésébõl származó bevételek átlaga tavaly
csaknem elérte a 2 millió forintot (1 978
000), s ez magasabb volt a megyei átlagnál. Gödöllõ azonban még így is szerencsés helyzetben van, hiszen Szentendrén
(az átlag 2 912 000), Érden (2 463 000)
és Dunakeszin (2 208 000) jócskán drágábban lehetett ingatlanhoz jutni
Ami pedig Pest megyét illeti, a 2000.
évrõl szóló 202 ezer SZJA-bevallás között egyre több olyan akadt, amelyet már
az interneten lévõ ellenõrzõprogram segítségével töltöttek ki, így sokkal kevesebb hibás (3 százalék) bevallás érkezett.
A leggyakoribb hibák a következõk voltak: összeadási és kivonási hibák, mellékletek hiánya, a köztartozásokról szóló
nyilatkozat hiánya, a tévé üzemeltetésérõl szóló nyilatkozat elmulasztása.
(t.a.)

Zajvédõ fal épül az M3-ason

Újabb eredmény született azoknak a tárgyalásoknak köszönhetõen, amiket az önkormányzat folytat az autópályát üzemeltetõ Állami Autópálya Kezelõ Rt. illetékeseivel. A közelmúltban Gémesi György polgármesternek címzett fax érkezett a Városházára, amelyet
alább szó szerint közlünk: "Tisztelt polgármester úr! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az
Állami Autópálya Kezelõ Rt. üzleti terve elfogadásra került, így lehetõség nyílik arra, hogy
az ÁAK Rt. fenntartási tervében szereplõ zajárnyékoló falat az M3 autópálya 28+400 29+300 km szelvényei között megépítsük. Az ÁAK Rt. a beruházást saját forrásból finanszírozza, a kivitelezési munkálatokra 2001. szeptember-október hónapokban kerül sor. Bízunk abban, hogy a fenti beruházást az Önök szempontjából is megfelelõ mûszaki színvonalon tudjuk lebonyolítani. Répássy Attila vezérigazgató"
Fotó: Magyar Bertalan
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Rendõrségi hírek

Már a tetõlemezt
is lopják
Június 4.

Gödöllõn, az Egyetem téri ABC mögötti tárolóhelyiség lemezborítását vitték el  akkor még  ismeretlen tettesek. A lopási kár 30 ezer forint. Két
nappal késõbb, június 6-án a rendõrség
õrizetbe vett egy vácszentlászlói férfit,
aki három társával együtt alaposan
gyanúsítható, hogy Gödöllõ, Valkó,
Vácszentlászló és Tura térségében hétvégi házakból illetve telephelyekrõl
nagy mennyiségû alumíniumot vitt el.
A férfi, akinek két társát már szintén
sikerült elfogni, eddig 25 rendbeli lopást  köztük az elõbb említett gödöllõit is  ismert be.

Június 5.

Közbiztonsági nap
Szombaton háromnegyed tíz és délután három óra között közbiztonsági napot rendezett a Gödöllõi Rendõrkapitányság. A cég életét bemutató programok mellett egy sor
más mûsor is szórakoztatta a szép számban összegyûlt nagyérdemût, a térzenétõl a
kutya-bemutatóig és a sporttáncig. A gyerekeknek, persze, máig a rendõrmotor a sláger
Fotó: Radó Gábor

A Posta felhívása

Az elmúlt héten három gépkocsifeltörés volt a városban. Elõször egy, a
Táncsics Mihály úton parkoló autó
szélvédõjét zúzták be ismeretlen tettesek és különbözõ iratokkal és kézpénzzel távoztak. A lopási kár 180 ezer forint. A második eset egy nappal késõbb
történt: az Egyetem téren egy Mitsubishi tehergépkocsi zárját felfeszítették
ismeretlenek és onnan mobiltelefont,
készpénzt, illetve személyes iratokat
vittek el 250 ezer forint értékben. A
harmadik bûncselekmény a Toldi utcában történt, ahol szintén az ablakbetörést alkalmazták. Ebben az esetben iratokat és egy kézitáskát vittek el az ismeretlen személyek.

Június 8.

Az Antalhegyi út egyik családi házának tulajdonosa jelentette a rendõrségnek, hogy egy  szintén az utcában lakó  személy sörétes fegyverrel lelõtte
a fehér színû, díjnyertes, akita fajtájú
kutyáját. A tettre eddig nincs magyarázat.

Június 9.

A hajnali órákban Mogyoródon, egy
családi ház ajtaját feszítették ki ismeretlen tettesek és onnan különbözõ mûszaki
cikkekkel, készpénzzel és arany ékszerekkel távoztak. A lopási kár értéke 610
ezer forint.
-chris-
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Kinyitott az egyetemi strand

Többfunkciós létesí t m é n y
Június 5-tõl hivatalosan is megnyílt
az idei szezonra az egyetem területén található strand - kezdte beszédét Bokor Árpád, a VÜSZI Kht. ügyvezetõ igazgatója a strandon tartott
megnyitón, majd a meghívottaknak
röviden vázolta a létesítménnyel
kapcsolatos felújítások és munkálatok menetét és azok eredményeit. A
korábbiakhoz képest az egyik legfontosabb változás, hogy a város által üzemeltetett strandon a melegvíz
elõállítására egy napenergia-hasznosító berendezést létesítettek, ami
hármas funkciót tölt be: a nyári szezonban ellátja a strandmedence vizének fûtését, a szezonon kívüli idõszakban a szomszédságban lévõ
óvoda használati melegvizének elõállításában vesz részt és a hosszú
távú napenergia hasznosítás kutatási-fejlesztési munkáinak színhelyéül
szolgál.

A korábbi éveknek megfelelõen az
úszni kívánók csak hétköznap reggel 6 és
8 óra között vehetik igénybe az úszómedencét, míg a strandolók hétköznap 9 és
19 óra, hétvégén és ünnepnapokon 9 és
18 óra között látogathatják az egyetemi
strandot. Az úszómedence vizének hõmérséklete 24-25 Celsius fok, míg a

gyermekmedence vize 27-28 fokos.
Jegyárak: Hétköznap úszójegy: 120 Ft;
nyugdíjasoknak 200 Ft; felnõtteknek 270
Ft; gyermekeknek 130 Ft. Hétvégén és
ünnepnapokon: nyugdíjasoknak 200 Ft;
felnõtteknek 370 Ft; gyermeknek 190 Ft.
Reményi Krisztián
Fotó: a szerzõ

FELHÍVÁS A NÉPI ÍZEK FESZTIVÁLJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Az Életet az Éveknek Klubszövetség Pest megyei elnöksége, és a Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ versenyt hirdet a Pest megyében élõ
ínyencek számára, akik a tradicionális népi ételek
készítéséhez kedvet éreznek. A versenyben részt vehetnek egyének és csoportok az alábbi kategóriákban:

1. NÉPI ÉTEL FÕZÉS: olyan, a helyszínen fõzött vagy
sütött 6 személyre készült finomsággal, amely a tájegységre
jellemzõ hagyományos ételkülönlegesség.
2. RÉGI IDÕK ÍZEI A SÜTEMÉNYEK VILÁGÁBÓL: a nagymamáink tárházából átörökített süteménykülönlegességek kiállítása és kóstolója.
3. PEST MEGYEI BORVERSENY: részt vehetnek
mindazon egyéni borosgazdák, akik saját boraikat kínálják a
megmérettetésre. Nevezés fajtánként egy liter borral.
Minden kategóriában külön-külön zsûri tevékenykedik,
amely szakemberekbõl, népszerû közéleti személyiségekbõl
és a helyi közönségbõl tevõdik össze. A rendezvény idõpontja: 2001. augusztus 5. A rendezvény helyszíne:
Gödöllõ, Silver Club. Nevezési határidõ: 2001. június 30.
Cím: Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ
1052 Budapest Városház u. 7.

Parlagfûir tás
Hét végén városszerte szemétgyûjtést és parlagfûirtást rendeztek Gödöllõn. Képünk a Csemetekert mellett készült; a
Montágh iskola diákjai  mivel szombaton nincs tanítás  már
pénteken délelõtt nekiláttak az allergiát okozó növény elleni
küzdelemnek.
Fotó: Magyar Bertalan
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Országos néptánc bemutató

Kultúrával a nyugat kapujában
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
adott helyet a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Magyar
Mûvelõdési Intézet által szervezett
Kultúrával a nyugat kapujában országos néptáncbemutatónak június
9-én. A rendezvény alkalmából bemutatkozó együttesek és szólisták
megyéjük legjobbjaként jutottak el
Gödöllõre, az utolsó megméretés
helyszínére, ahonnan a neves zsûri
javaslata alapján három együttes
képviseli majd a felnõtt néptánc
szakágat az augusztusi millenniumi
rendezvényen.

A néptáncbemutató elsõ szünetében alkalmunk volt Dobos Bea néptáncos elõadóval, a Magyar Kulturális Intézet munkatársával beszélgetni.
 Ki volt az eszmei szerzõje ennek a
fesztiválnak?
 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hirdette meg az országos fesztivál programját, a millenniumi rendezvénysorozat alkalmából. Megyei szintig

83 kiadó, 196 új kötet

Könyvhét

Az ember képes örökké bízni a jövõben. Ennek egyik ékes példája, hogy
az 1952 óta rendszeresen megrendezett Ünnepi Könyvhétre 83 kiadó
196 kötete jelent meg. A hivatalos
lista alapján ezek közül 52 a határon
túlról érkezett. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének 72. könyvhetét idén június 7tõl 11-ig rendezték meg.

A legtöbb újdonsággal talán az Osiris
Kiadó jelentkezett, összesen 28-cal. A kiadó Zsebkönyvtár-sorozatában jelent meg
Romsics Ignác A trianoni békeszerzõdés
címû kötete; szintén e sorozatba tartozik
Zeidler Miklós A revíziós gondolat címû
írása. Már-már elképzelhetetlen, hogy egy
ilyen alkalomra ne jelenjen meg egy egyiptológiával foglalkozó mû. Kákossy László
neves Egyiptom-kutató Az alexandriai idõisten címû kötetébe négy évtizedes munkásságából válogatott tanulmányokat.

a megyei közmûvelõdési intézetek szervezték, az országos bemutatóra a Magyar
Mûvelõdési Intézetet kérték föl, mint a
minisztérium háttérintézményét. Az intézet szakemberei munkaterületükhöz kapcsolódóan vettek részt a feladatban. Miután én néptáncos elõadó vagyok, a néptáncos rendezvények szervezésében vettem részt.
 Milyen kategóriákban versenyeznek
a táncosok? Hiszen láttunk szólistákat,
táncegyütteseket, és hazai nemzetiségi
táncok képviselõit is.
 Ide elméletileg azok az együttesek
jutottak, akik a megyei szakági döntõkön a legjobbnak bizonyultak. Így
azonban akadt egy kis kavarodás a
szervezésben, ugyanis nem jelöltek ki
kategóriákat. Elvileg a megyéket és a
fõvárost képviselõ fellépõk száma 20
lett volna, de a kavarodás miatt 35-en
jutottak tovább, és több olyan együttes
nem szerepelt most itt, akik pedig az élvonalba tartoznak. Szerintem, ha ez a
rendezvény a Kultúrával a nyugat kapujában országos bemutató, akkor el
A Magvetõ Könyvkiadó 11 új kötettel
jelentkezett a könyvhéten. Irodalomtörténeti szenzációnak ígérkezik a Szerb
Antal naplóit közreadó Naplójegyzetek
címû kötet. Szintén érdekességnek számít Nádasdy Ádám, Shakespeare-fordításokat tartalmazó kötete. A négy fordítás  a Hamlet, a Szentivánéji álom, a
Tévedések vígjátéka és A makrancos
hölgy  színházak felkérésére készült
1994 és 2000 között.
Az Ünnepi Könyvhétre megjelent a
Britannica Hungarica világenciklopédia
záró, 18. kötete, ezzel teljessé vált a világhírû lexikonsorozat magyar nyelvû
változata. A 18 kötetes mû alapjául az
Encyclopaedia Britannica 15., átdolgozott, javított változata szolgált, amely
százharminc ország négyezer tudós
szerzõjének elemzõ írásait foglalja magában. A magyar enciklopédia összesen
60 ezer szócikket tartalmaz, közülük
több mint háromezer kimondottan a
magyar változat számára íródott. A lexikon összeállításában a szerkesztõség
állandó munkatársai mellett 372 fordító, 27 szaklektor, 69 tanácsadó és szakíró vett részt. g

kellett volna jutni azoknak az együtteseknek is, amelyek elmondhatják magukról, hogy a legreprezentatívabb képviselõi ennek a mûfajnak. Az is a zûrzavar része, hogy a mai rendezvényre
csak 11 együttes tudott eljönni, mégpedig anyagi okok miatt. Ugyanis a szervezésnél nem számoltunk azzal, hogy a
költségvetésünket megvonják, így az
eredeti elképzelés szerint jóval szerényebb keretek között került sor a mai
bemutatóra. A csoportok útiköltségét
már nem tudtuk megtéríteni, így a táncosok saját költségükön jöttek el ide.
 Miként lett az országos bemutató
színtere Gödöllõ ?
 Eredetileg úgy terveztük, hogy az
országos bemutató egy fõvárosi színházban lesz, de ezt anyagilag nem engedhettük meg magunknak. Így jött az ötlet,
hogy olyan helyszínt keresünk, mely
méltó az országos rendezvényhez, másrészt könnyen megoldható az étkeztetés,
az öltözõk használata és egyéb szakmai
szempontok. Gödöllõnél jobb helyszínt
nem is találhattunk volna, hiszen a város
nyitott a különbözõ kulturális rendezvények iránt. Nagyon kedvesen és segítõkészen fogadtak minket, ezért eljövünk
máskor is.
Szauzer Ildikó

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek:
Muka Attila, Kovács Marcell, Mihály
Ádám Bence, Rafael Emerencia, Katona József, Szlovák Gergely, Bathó
Tibor, Szabó Dorottya, Kiss Fanni
Apollónia, Péter Lea Dorottya
Házasságot kötöttek:
Kis János és Jenei Hajnalka, Gelybó
Gábor és Tassi Noémi, Wágner József
és Kolozs Tímea
Meghaltak:
Szabó Károlyné Furulyás Erzsébet,
Kõrösi-Csoma S.u.13., Gáspár Ilona, Kandó K.u.20., Fehér Istvánné
Sós Mária, Asbóth S.u.24., Juhász
Béla, Dózsa Gy.u.65., Pap Józsefné
Bene Mária, Dessewffy u. 32/a,
Kautsky Emil, Szent János utca
4 6 . , K e l e m e n M i h á l y, S z i l á g y i
E.u.37.,
Lukács
Józsefné
Poharenszki Rozália, Lovarda u.l/a,
Fedinecz Sándomé Leskó Mária,
Erdész köz 4.
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Bécsi dallamok a díszudvarban

Szombaton Bécsi dallamok címmel rendezték meg a kastély
Díszudvarán a már szokásos nyári, szabadtéri operettestet.
Stauss, Stolz és Lehár Ferenc népszerû mûveibõl Csonka Zsuzsa, Galambos Lívia, Kincses Károly, Kollonits Klára és Leblanc
Gyõzõ adott elõ részleteket, a Lehár Zenekar és a Tere-fere Tánckar közremûködésével. A nagy sikerû est az idén is a Radetzkymarssal ért véget.
Fotó: Radó Gábor

A kastély méltó környezetében

Gróf Rhédey Klára díszruhája
Gróf Rhédey Klára díszviselete a Gödöllõi Királyi Kastélyban látható. Hányatott történelmünk során kevés ilyen kultúrtörténeti értékünk maradt meg; a Magyar Nemzeti Múzeum által védett díszruhát a mûtárgyvédelmi követelményeknek mindenben megfelelõ, speciális vitrinben helyezték el.
A ruha Baján László tulajdona, aki 1996-ban ötven évre letétbe helyezte ezt a páratlan nemzeti értéket a Gödöllõi Királyi
Kastélymúzeumba. Az öltözék legrégebbi része az 1740-es
években készült, így vélhetõen már gróf Rhédey Klára édesanyja, Teleki Mária, illetve annak édesanyja, Bethlen Zsuzsanna is viselhette a ruha felsõ részét. A viselet restaurálását cégek
és személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánló magánszemélyek tették lehetõvé. A több évig tartó munka befejezéseként mostanra elkészült a fátyol is, amit a múlt pénteken mutattak be a kastélyban a sajtó képviselõinek. A megjelenteket üdvözölve Körösvölgyi László igazgató elmondta: az öltözéket
feltehetõen az 1867. június 8-i budai koronázáson is viselték,
így e dátumhoz igazodva, bemutatását egyben megemlékezésül
szánják a gödöllõi kastély újjászületését is jelentõ eseményre.
A helyreállítást Kralovánszky Mária restaurátor végezte.
Mint mondta, nem történt semmilyen kiegészítés, a megõrzésre
törekedett. A ruhát utoljára 1938-ban, a Budavári Palotában viselték, a Horthy Miklós által rendezett fogadáson. Az utóbbi
három évszázad történelmét megtestesítõ díszviselet az
igényességet és szépséget állítja elénk. Nemzeti múltunk,
eszményeink e ruházatban is kifejezésre jutnak, a Gödöllõi
Királyi Kastély méltó környezetében mostmár az eljövendõ
idõkben is.
A nemzeti örökségünkhöz tartozó díszruha a fátyol helyreállításával vált teljessé

Radó Gábor
Fotó: a szerzõ
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Terítéken: Vali-szelet

A GTV mûsorából

Kiadós és finom

Fel a hetedikre

Gasztronómiai rovatunk minden
héten valamilyen érdekességgel
szeretné meglepni önöket. Idõrõl idõre meglátogatunk egy étt e r m e t , h o g y a s z a k m a i s e lmondhassa a véleményét, és
egyúttal megossza önökkel
egyik ételének receptúráját. Ebben a rovatban azonban más
ételek leírását is megtalálhatják,
hiszen szerkesztõségünk tagjai
sem vetik meg a kulináris élvezeteket. Persze örömmel várjuk
az önök receptjeit, amelyekrõl
úgy gondolják, hogy szívesen
megosztanák olvasótársaikkal.
A recepteket és ha van, az ételekrõl készült fotókat a 2101
Gödöllõ, pf. 385-ös címre várjuk.

Hozzávalók: 60 dkg darált hús (sertés, vagy csirkemell), 15 dkg reszelt
sajt (trappista vagy ementáli), 1 csapott evõkanál vegeta vagy só, 2 egész
tojás, 1 csapott evõkanál mustár, 1 csipet õrölt fehér bors, 23 gerezd zúzott
fokhagyma, diónyi vaj vagy egyéb zsiradék, ha csirkemellbõl készítjük, csipetnyi apróra vágott zöld petrezselyem. Tojás, liszt, zsemlemorzsa a panírozáshoz.
Készítés: fentieket jól összedolgozzuk, majd 56 cm átmérõjû, bejgli
szerû rudakat formálunk belõle és alufóliába csomagolva a hûtõszekrényben
egy napig érleljük. Még hidegen kb.
ujjnyi szeletekre vágjuk, panírozzuk, s
forró zsiradékban  lehetõleg olajban
 kisütjük. Köretként burgonyapüré
dukál mellé, vagy ilyenkor  nyár elején  tepsis petrezselymes új burgonya: a zsenge újburgonyát vízben átdörzsöljük, hogy a héja rajta maradjon, félbevágjuk, kikent, lehetõleg teflon tepsibe fektetjük. Pár szál zöld
petrezselymet és 23 szelet bevagdalt
füstölt szalonnát fektetünk rá.
Középmeleg sütõben, alufólia alatt pároljuk, amíg a burgonya illata érezhetõvé válik. Ekkor a fóliát levesszük és
gyengén megpirítjuk, nem sózzuk!
Fentieket tejfölös uborkasalátával,
vagy kovászos uborkával tálaljuk.
Némethné Boda Éva (Gödöllõ)

Mûveltségi vetélkedõ 100 000 Ft-ért.
Mûsorvezetõ: Csatári Bence.
Magas mûveltséget, gyors gondolkodást, fantáziát, alkalmazkodóképességet
igénylõ, kéthetente jelentkezõ játék egy
mûsorvezetõvel és egy játékossal.
Két héttel ezelõtt Sándor István, nyugdíjas játékosunk a negyedik szintig jutott, így ezen a héten az ötödik szinten
folytatja a játékot.
SZALON
Mravik Tamás mai vendége Czigány Ildikó lesz, akit a nézõknek bizonyára nem
kell bemutatni. A mûsorban városunk szülötte, Magyarország elsõ hivatásos pilótája
beszél gyermekkoráról, küzdelmeirõl. Szó

lesz másik nagy szenvedélyérõl, az írásról, és saját példáján bizonyítja azt, hogy
amit igazán akarunk, arról
letennünk nem szabad .
TEHETSÉGEK
Lovász Leila 1995-ben, 5 és fél évesen
kezdett el hegedülni. Ritka egyéniségével és nõies finomságával, hajlékonyságával igényesen hegedült már az elsõ
tanév végén. Nagyon jó elõadó, a gyors,
technikát igénylõ mûvek könnyedén szólalnak meg az õ elõadásában.
Mûsorainkkal kapcsolatban várjuk
észrevételeiket, javaslataikat. Adásnap:
pénteken 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 15-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA
képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 ÁLLAMVIZSGA
18:30 TEHETSÉGEK, Lovász Leila
18:35 FEL A HETEDIKR
mûveltségi vetélkedõ
18:50 MOZIAJÁNLÓ
18:55 SZALON
Mravik Tamás társalgója

PELIKÁN TOP40

Slágerlista

Tel.: 28-511-936
2001. június 5  június 11.

1. BERY és VÁCZI ESZTER  Egyedül
2. BRANBY AND RAY  Another day in paradise
3. GIGI DAGOSTINO  La Passion
4. SHAGGY  It wasnt me
5. SAFRI DUO  PLAYED A LIVE
6. THE UNDERDOG PROJECT  Summer Jam
7. UNITED  HAjnalban még a Nap is más
8. FRAGMA  You are alive
9. GERI HALLIWEL  Its raining man
10. WESTLIFE  Uptown girl
11. JANET JACKSON  All for you
12. HAUS E OG GLASS Disco down
13. ALCASAR Craying at the discotheque
14. DJ BOBO  What a feeling
15. DESTINY S CHILD  Survivor
16. NO ANGELS  Daylight in your eyes
17. JENIFER LOPEZ  Play
18. INFLAGRANTI - Kérdeztem
19. FATBOY SLIM  69
20. PUBLIC DOMAIN  Rock the funky beats
21. BON BON  Irány a légió

22. JAMIE WINCHESTER  Its your Life
23. SUB MAST MONSTER Tovább is van még
24. MACHÉ  Most és mindörökké
25. FAITHLESS  We com 1Érted fáj
26. CRASY TOWN Butterfly
27. FIFTY  Álom volt
28. HELP  Túl szép
29. DEPECHE MODE  Dream on
30. RPORT  Akarom, hogy rám találj
31. FAIT HILL  The way you love me
32. YAKKATTA  American dream
33. BILLIE MORE  Up and down
34. .GIGI DAGOSTINO  Lamour toujours
35. SCOOTER  Posse
36. JAY PROJECT  Mást Játszom
37. ZANZIBÁ  Nem vagyok tökéletes
38.CCOCOLATE PUMA I wanna be you
39. EMERGENCY HAUS  Keresem õt
40. ADRIENN  Futok a szívem után
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Vége az iskolának
Zelk Zoltán Vakáció címû versének részlete
FORGATNA

5

NYUGAT

IPSZILON

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

NITROGÉN

1

OSZTRÁK
AUTÓJEL

KEVERT VÁD!

IDEA

4

3

2

NÉMÁN
ELÍR!
E.G.

VARRÓESZKÖZ
FÉLRE!

NEM ROSZSZABBNAK

NYÚJTANÁ
SZÉN

PAJESZ
KÖZEPE!

MÁJ
VÁLADÉKA

KIEJTETT
BETÛ

MAGÓG
(ADY)
KÁTÉ!

Y.B.Y.

NAGYON
ÖREGEK

INDULATSZÓ

UGYAN!

AZONOS
BETÛK
FORRALT
VAJ
SZENTKÉP

ÉNEKESMADÁR
RUTÉNIUM

Melinda
&
KisBerci
TEJTERMÉK

ZÉRÓ

NÉMA FÁK!

TERMÉS
FORDÍTVA
OROSZ ÉTEL

ÁLLÓVÍZ

SZEM.
NÉVMÁS
FÉL SZÁZAS!

CSOMÓ
TÁJSZÓVAL

VICCES

EGYFAJTA
SZERZETES

NÉMA DÁN!

VÉGTELENÜL SIKÁL!
SZEM.
NÉVMÁS

JOULE

OXIGÉN

VAGY
ANGOLUL

OLASZ
FOLYÓ
SÜTEMÉNY

NAGYFÜLÜ
PATÁS
SPORT
CLUB
BELEEGYEZIK

KUTYAFÉLE

NÉMÁN ÜLT

KOSÁRBA
LABDÁT RAK
D.Á.O.
ÜTÕKÁRTYA
VÉGTELEN
NÁD!

OPERAÉNEKESNÕ
(ANDREA)

FÉLNE!

FLUOR, KÉN
EGYFAJTA
TÁNC

ÖNTSÉL

V.L.
KELET
FÉRFINÉV

KUN EREDETÛ MAGYAR

SPANYOL
AUTÓJEL

ÕSZI
HÓNAP
RÓMAI SZÁZ
Ö.L.Á.
FLUOR

GRAMM

MÉTER
ÖT NAP
MÚLVA
VAKÁCIÓ!

KÖRÖK

ÁLLANDÓ
JELLEGGEL

NEHÉZSÉGI
ERÕ

LÓBIZTATÁS

NULLA

UGYAN!

JÁTÉK
ANGOLUL
KÉN

DEHOGY!
NITROGÉN

FÜVES
PUSZTÁK

Álmodjunk
szépeket!
Mai, rohanó, stresszdús életünk részévé vált az alvászavar, mely a népesség 35-40 százalékát érinti. Mi is
pontosan az alvászavar? Alvászavarról beszélhetünk , ha az alvás minõsége, mennyisége, idõbeli lefolyása
zavart- Vizsgálatok szerint minden
harmadik magyar felnõtt idõnként,
vagy tartósan alvászavarral küzd.
Klasszikus helyzet lehet, hogy a
munkahelyi túlterheltség, életmódbeli tényezõk következtében nem szánunk elég idõt az alvásra, illetve a
napi feszültségek, konfliktusok,
gyógyszerszedés, késõi evés, sportolás következtében nem pihentetõ az
alvásunk. Alvászavar esetén ne altatóhoz nyúljunk elõször!
A sikeres terápia alapja, hogy
gondoljuk végig a lehetséges hibákat életmódunkban, csökkentsük a
délutáni kávé és tea fogyasztását, ne
étkezzünk késõ este, ne fogyasszunk este alkoholt ! Amennyiben rendszeresen szedünk gyógyszereket, ezeket is felül kell vizsgáltatnunk háziorvosunkkal, mivel a
központi idegrendszeri hatás, mellékhatás következtében ronthatják
alvásunk minõségét.
Ne aludjunk napközben, ne heverésszünk ágyunkban, esténként
sétáljunk fél órát! Lehetõleg alakítsunk ki rendszert életünkben, minden nap feküdjünk le és keljünk fel
azonos idõben! Ha a fenti változtatások ellenére sem ébredünk frissen
javasolt lehet az orvos áltaft elõírt
formában altató szedése. Ez veszélyt is rejthet magában mégpedig
úgy, hogy testi és lelki függõség
alakulhat ki a szerrel összefüggésben.
Dr. Kiss Éva

Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, június gõbe csillogó / jeleket ír egy lustán hõskö- A. u. 30.; Kollárné Fehér Annamária, Nyár u.
13.; Dávid Vincéné, Kazinczy krt. 7. I/7.
dõ / gyémántos testû, nagy szitakötõ.
19-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 22. szám rejtvényének megfejtése: A cser- A Trafo Club belépõjegyét nyerték: Szalay nyerték: Süle Lilla, Szent János u. 15. 4/17.;

melynek arany taréja nõ / s a fényes leve- Anikó, Béri B. Á. u. 18.; Tóth Gáborné, József Baróti Miklós, Kazinczy krt. 21. I/6. g

Sport  21

Gödöllõi Szolgálat  2001. június 14.

Labdarúgás

Gödöllõé az ezredforduló bajnokcsapata

Befejezõdött a 20002001. évi öregfiúk mérkõzéssorozata a körzeti labdarúgó-bajnokságban. Az öregfiúk
bajnoka a Pelikán FC Gödöllõ csapata lett. Huszonnégy mérkõzésen 18
gyõzelemmel 4 döntetlennel és 2 vereséggel zárta a csapat az idényt.

A bajnoki fordulók mellett a csapat barátságos mérkõzéseket is játszott hazai és

külföldi ellenfelekkel, valamint
téli idõszakban
teremtornákon is
részt vettek a játékosok. A körzeti bajnokság
megnyerésével a
csapat játszhat a
megyei bajnokok
tornáján, amit
négy csapat részvételével bonyolítanak le, ahol
nekünk Piliscsaba csapata lett az ellenfél.
Az elsõ mérkõzést június 13-án 17 órakor Piliscsabán, majd a visszavágót 16án 17 órakor Gödöllõn játsszák a csapatok. A döntõt június 23-án Sülysápon
rendezi meg a megyei szövetség.
Az öregfiúk csapata június 30-án a színészválogatottal játszik, majd a következõ
hétvégén Lengyelországba megy a csapat,
és ezzel befejezõdik a 20002001-es sze-

zon. Úgy a június 16-i, valamint a 30-i
mérkõzésre szeretettel meghívja a sportbarátokat az öregfiúk csapata.
A bajnoki aranyérmet a következõ játékosok harcolták ki: Bánhegyi Béla,
Bankó György, Baranyi János, Boda János, Gedei Sándor, Gémesi György, Imre
Ferenc, Ivanovics Károly, Katalin János,
Kelemen Barna, Kiss Csaba, Kovács Béla, Lovrencsics László, Rab Péter, Rab
Tibor, Rácz József, Sas Béla, Szabad István, Sztriskó István, Szûcs Sándor, Tamás Ferenc, Varga István, Zagyva Lajos.
A csapat vezetése megköszöni mindazoknak a segítõ készségét, akik hozzájárultak a csapat sikeres szerepléséhez, pályát, szereléseket, és egyéb kisegítõ eszközöket biztosítottak részünkre. Az
aranyérmes bajnokcsapat Imre József,
Malatinszki József és Pintér Miklós vezetésével mérkõzött hétrõl hétre, gyûjtötte a bajnoki pontokat.
P. M.
Fotó: B. L.

Multinacionális
vendéglátó-ipari
vállalat újonnan nyíló veresegyházi egységébe felvételre keres
gyakorlattal rendelkezõ büfést,
szakácsot és konyhai kisegítõt.
Jelentkezés a 1/260-2013-as, valamint a 06-30/241-4063-as telefonon
a megjelenés napján és másnap.
A Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (Gödöllõ, Isaszegi út)
mézvizsgáló laboraróriumába felvételre
keres
k ro m a t o g r á f i á b a n

(HPLC) jártas vegyészt vagy
vegyésztechnikust.
Bérezés: KJT szerint.
Érdeklõdni lehet: Csonka Lászlónál
a (28) 420-387-es telefonon.

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
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Atlétika

Három aranyérem a diákolimpia döntõjében
Kiválóan szerepeltek a gödöllõi atléták
a diákolimpia debreceni országos
döntõben. A versenyt az ifjúsági világbajnokság próbaversenyének tekintették a rendezõk. A pálya és a kiszolgáló létesítmények gyönyörûek voltak.
Sajnos, a szervezés és a rendezés
gyenge volt, lehetett érezni, hogy nem
a diákatléták miatt zajlik az egész. Ez
persze nem zavarta különösebben a
gödöllõi középiskolásokat. A versenyzõk a legerõsebb számaikban jutottak
be a döntõbe, ahol a hagyományoknak
megfelelõen jól szerepeltek.

A Török Ignác Gimnázium 4x400 méteres leány váltója utcahosszal nyert. Jó idõt
futottak és sorrendben hatodik alkalommal
végeztek az elsõ helyen. Durkó Eliána or-

szágos diákolimpiai csúcsot futott 100 m
gáton, ezzel megerõsítette a helyét az ifi
vb-re készülõ válogatottban. Kellemes
meglepetést okozott Dezsõ Ákos, aki remek hajrával nyerte a 400 m-es gátfutást.
A bajnokságokon kívül dobogós és
döntõs helyezések jelezték, hogy erõs a
gödöllõi diákatlétika. Egyedül a 4x100as leány váltó második helyezése rontotta el kicsit a hangulatot, hiszen óriási
elõnnyel vezetett az utolsó váltás elõtt.
Sajnos, Bolbás Gyöngyi nagyot hibázott
a váltásnál és így négy századdal sikerült
elveszíteni a versenyt.
Eredmények:
Török Ignác Gimnázium (testnevelõ
Péli Sándor, edzõ Benkõ Ákos)
100 m gát: 1. Durkó Eliána 14.23  országos diákolimpiai csúcs; 4x400 m: 1.

TIG (Szekeres Viktória, Szeleczky Xénia, Kratochwill Zsófia, Durkó Eliána)
4:01.98; 4x100 m: 2. TIG (Szekeres Viktória, Szeleczky Xénia, Durkó Eliána,
Bolbás Gyöngyi) 50.52; 200 m: 2. Durkó
Eliána 25,70; 400 m gát: 3. Szekeres
Viktória 65.09; magas: 5. Szeleczky Xénia 150, 400 m: 5. Kratochwill Zsófia
59.78, távol: 6. Durkó Eliána 547, 100
m: 8. Szibilla László 11.47
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
(testnevelõ és edzõ Szörényi István)
400 m gát: 1. Dezsõ Ákos 56.24  az
idei legjobb junior eredmény; távol: 4.
Dezsõ Ákos 6.47; rúd: 5. Szörényi Zoltán 400; 6. Jaeger Ákos 3.90; 4x400 m:
8. Premontrei (Vági Zsolt, Szabó András,
Puskás László, Dezsõ Ákos) 3:45.2
-esz-

HÍREK
Pék Andrea képünkön sikerrel mutatkozott be a felnõtt válogatottban. A többszörös ifi és junior bajnok atléta 400 m
gáton új egyéni csúccsal (61.88) a harmadik
helyet
szerezte
meg
Ljubljánában, az öt nemzet viadalán.

A katolikus iskolák országos versenyén a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulói 11 bajnokságot nyertek: Dezsõ Ákos
távol (657), 100 m (11.5), 400 m (53.0);
Dús Jetta magas és távol (155, 488); Puskás László távol (609), Szántai Tamás 1500
m (5:05.1); Benyhe Miklós 800 m, valamint a a két 4x100-as és a 4x400-as fiú váltó. Ezen kívül 6 második és 4 harmadik helyezést értek el a gödöllõi diákok. A sakkversenyt Tanács Gergely nyerte meg.

Az ausztriai Schwechatban pünkösdi ifi
és junior versenyt rendeztek. A rendkívüli idõjárás ellenére elfogadható eredmények születtek. Kiemelkedett Szörényi
Zoltán rúdugrása, beállította egyéni csúcsát. A helyezések értékét növeli, hogy
14 ország atlétái indultak a versenyen.
Eredmények: rúd: 2. Szörényi Zoltán
(430), 100 m gát: 2. Durkó Eliána
(14.43), távol: 4. Babrián Loretta (507),
5. Szibilla László (598), 100 m gát 6.
Szeleczky Xénia (16.18), hármas 6.
Szentléleki Andrea (11.17), 110 m gát 7.
Dezsõ Ákos (16.61), 100 m: 8. Babrián
Loretta (13.06).
A cseh-magyar ifjúsági válogatott versenyen a GEAC atlétái kiváló eredményeket értek el. Durkó Eliána egyéni
csúccsal nyerte a 100 m-es gátfutást,
ideje 14.10. 200 méteren 25.56-ot futott,
ami a második helyhez volt elég. Rúdugrásban Szörényi Zoltán 440 cm-es re-

mek eredménnyel nyerte a versenyt. Õ
is teljesítette az ifi vb nevezési szintjét.
Diszkoszvetésben Varga Eszter 40.86
m-rel harmadik helyezést ért el. A három fiatal gödöllõi atléta július 1215.
között részt vesz az ifjúsági világbajnokságon.

Zalaegerszegen rendezték meg a Ki a
leggyorsabb, ki a legkitartóbb? elnevezésû verseny országos döntõjét. A 800
méteren Szeleczky Alex nagy meglepetésre megjavítva eddigi legjobbját
(2:29.6), egy tizeddel maradt le a bajnoktól. Czindrity Attila kilencedik lett.
A lányok 800 méteres versenyében Kálmán Anna is legjobbját futotta, de a
rendkívül erõs mezõnyben ez csak a 11.
helyhez volt elég. 60 méteren a két tehetséges sok versenyt nyerõ Izsó Márta
- Ritecz Lilla a vártnál gyengébben teljesített, Izsó 4. (8.4), Ritecz 7. (8.7) helyezést ért el. Ez azért is fájó, mert az
elmúlt két évben gödöllõi lányok 
Babrián Loretta és Vágó Mónika 
-esznyerték ezt a versenyt.
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A Magyar Olimpiai Bizottság közgyûlése

Gémesi György alelnök

Szombaton Budapesten, a Hélia
Szállóban rendezték meg a Magyar
Olimpiai Bizottság újjáalakuló és
tisztújító közgyûlését, amelyen
Schmitt Pált és Aján Tamást egyedüli jelöltként, közfelkiáltással erõsítették meg elnöki, illetve fõtitkári tisztségében. Ezt az új alelnökök megválasztása követte, amely során
Gémesi Györgyöt, a Magyar Vívószövetség elnökét csaknem egyhangú
támogatással a MOB alelnökévé választották  Baráth Etele és Vass
Károly társaságában.

 Mit jelent önnek ez a tisztség?
 Óriási megtiszteltetés ez számomra 
mondta városunk polgármestere,  hiszen
a Magyar Olimpiai Bizottság a sport civil
társadalmának a csúcsa. Ez nagy tekintéllyel és kötelezettségekkel jár.
 Számított rá, hogy megválasztják alelnöknek?
 Õszintén szólva, nem ért váratlanul,
készültem rá, hiszen az elmúlt idõszak-

ban folytak elõkészítések és
egyeztetések. Különösen az
örömteli, hogy a közgyûlés
közel nyolcvanöt százalékban támogatta a jelölésemet.
Ez azt jelenti, hogy konszenzuson alapul a bizalom.
 Milyen feladatokkal jár
ez a pozíció?
 A legfontosabb, hogy ebben az új feladatkörben is
tisztességgel helytálljak. Természetesen vannak olyan területek, amelyeken szerzett
tapasztalataimat hasznosítani
tudom. Ilyen például az önkormányzat, hiszen azok jelentõs szerepet vállalnak a hazai sport támogatásában és finanszírozásában. Ezzel a feladattal nem vagyok egyedül,
hiszen más városok vezetõi is tagjai a
MOB-nak, s õk is teljes értékû munkát
végeznek.
 Nem tart attól, hogy túl sok szerepet
vállal a közéletben?
 Tekintettel arra, hogy az MDF-ben
megszûnt az ügyvezetõ elnöki és alelnöki tisztségem, feszített munkával bár, de
teljesíteni tudom majd a feladataimat.
Nagyon jól össze lehet egyeztetni az önkormányzatban, a parlamentben és a
sport területén elvégzendõ munkát. Szolgálni szeretném a magyar olimpiai mozgalmat, a nemrég megrendezett sydneyi
nyári olimpia is megmutatta, hogy a magyar társadalomban milyen jelentõs szerepet tölt be a sport.
 Az alelnöki kinevezésébõl fakadóan
Gödöllõnek származhat-e valamilyen
elõnye?
 Erkölcsi, szakmai és sportdiplomáciai téren mindenféleképpen sokkal jobb
helyzetbe kerülhet városunk és a térség
(t.a.)

A Bike Zone Kerékpáros Egyesület
2001. június 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 pályabejárás, 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 versenyszervezõ: (20) 9811-027; Gugó Endre elnök:
(20) 3360-679.
Internet: www.nexus.hu/bikezone; email: bikezone@nexus.hu
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Bocskai SE

Ünnepeltek a kosarasok
Befejezõdött a Pest Megyei Kosárlabda-szövetség korosztályos bajnoksága és a kosárlabda diákolimpia
országos középdöntõje. A Bocskai SE
szakosztálya értékelte a hat csapat
idei bajnoki szerep-lését, majd elismerésben részesítették a legjobban
teljesítõ játékosokat. A szavazáson
legtöbb pontot kapott kosarasok
kupát, oklevelet és ajándékot vehettek
át Barthos Zoltánnétól, a Református
Líceum igazgatójától és a csapatok
edzõitõl. A díjátadó ünnepség bulival
folytatódott, amelyen természetesen
részt vettek a Bocskai SE atlétái is.

A szavazatok alapján a következõ sorrend alakult ki az egyes korosztályokban:

Serdülõ lányok: Huri Ágnes, Kovalik
Kinga, Kõhidi Tímea; serdülõ fiúk:
Kolozs Richárd, Czele Dániel, Kaszap
Márton; kadet lányok: Zsemberovszky
Linda, Kiss Linda, Farkas Katalin; kadet
fiúk: Lázár Krisztián, Dobos Viktor,
Ernest Sumbo; ifjúsági lányok: Szabó
Réka, Drágán Eszter, Zsemberovszky
Linda; ifjúsági fiúk: Barthos Gergely,
Hudák László, Jassó Norbert.
A kunszentmiklósi kosarasok serdülõ
leány tornát szerveztek, melyre többek
között meghívták a gödöllõi Bocskai SE
csapatát is. A torna elõtti napon meglepõ
esemény történt. A szervezõk felhívták
Mácsai Tamás edzõt és közölték, amennyiben elutaznak a versenyre, akkor a
Nagykõrös nem vesz részt a tornán, mivel
sem a következõ
bajnokságban, sem
ezen a kupán nem

akar Gödöllõvel játszani. Néhány telefon
után tisztázódott a helyzet. A nagykõrösi
csapatnak semmi baja nincs a Bocskai SE
csapatával, szívesen játszanak ellenük. A
gond egy másik gödöllõi csapattal és annak
edzõjével van
A tornát Dömsödön játszották, ahol most
adtak át egy új tornatermet. A gödöllõi és a
nagykõrösi csapat izgalmas, színvonalas
mérkõzésen döntötte el az elsõ hely sorsát.
Az elsõ félidõben a kõrösiek voltak a jobbak, a harmadik negyedben azonban
remekelt a gödöllõi csapat és megszorították a nagyszerûen játszó Pityke kosársuli
együttesét. A Bocskai SE mögött egy
lengyel csapat végzett a harmadik helyen.
Mácsai Tamás szerint az egész csapat
nagyszerû teljesítményt nyújtott, mindenki dicséretet érdemel. A Piaseczno
csapatának Kovalik Kinga 34 pontot
dobott, amihez Huri Ágnes és Lattmann
Judit 1414 pontot tett hozzá. A döntõben a Nagykõrös ellen Lattmann Judit
15, Huri Ágnes 14 pontot szerzett.
-esztí-

Vívás

Elsõk lettek a kardozó lányok
A múlt héten Budapesten
tartották meg a gyermek
országos bajnokságot,
ahol fiú és leány kardozóink igen eredményesen
szerepeltek.

Fiú kardozók közül a legjobb nyolc közé jutott Csuja
Gergõ, s végül a 7. helyet
szerezte meg. A GEACArchitektont (Csuja Gergõ,
Gémesi Bence, Gál Csaba,
Rigó Csaba) mindössze a
Vasas, illetve a BSE utasította maga mögé, így végül
a dobogós 3. helyet szerezte
meg. A szintén gödöllõi
Bocskai SE csapata a 7-ként
zárta a bajnokságot.
A lányok közül Benkó

Réka vívta ki magának az 5.
helyet egyéniben. Csapatban viszont a dobogó legfelsõ fokán végzett a GEACArchitekton Benkó Réka,
Benkó Enikõ, Gáspár Szilvia, Szarka Dorottya összeállítású csapat. A döntõben
a Vasassal vívtak, amely
10:7-es vezetésnél rosszul
kötöttek be, így automatikusan elvesztették a mérkõzést. A gödöllõi csapat
ugyan felajánlotta eme hiba
elnézését, de a fõzsûri ragaszkodott a szabályokhoz.
Mindenesetre 1. GEACArchitekton,
4. Bocskai
SE (Bobok Csilla, Nagy
Petra, Gáspár Imola).
erni

