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Ha lassan is, de

jön a tavasz…
Fotó: Radó Gábor
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Sprirnyák Lász ló
Már hét éve egye -
dül ne ve lek két kis
gyer me ket. Min -
den nel együtt 52
ezer fo rint ból gaz -
dál kod ha tok egy
hó nap ban. A gye -
re kek re 15-17 ezer fo rint ma rad. Eb -
bõl a pénz bõl na gyon ne he zen le het
ki jön ni. Ha az em ber be megy Bu da -
pest re, va la me lyik nagy pi ac ra, ott ta -
lán ol csóbb árak kal le het ta lál koz ni.
Vi szont a pol gár mes ter úr nak sze ret -
ném meg kö szön ni az anya gi tá mo ga -
tá so kat, amik meg könnyí tik az éle te -
met.

Özv. Pin tér Istvánné
Az árak az én ala -
csony nyug dí jam -
hoz ké pest ki csit
ma ga sak. Ab ból a
24 ezer fo rint ból,
amit kéz hez ka pok,
igen ne héz meg él -
ni. Ha kö rül né zek, ak kor azt lá tom,
hogy a vá lasz ték az na gyon jó, igen
sok min dent le het kap ni. Öröm mel ta -
pasz ta lom hogy tisz ta ság, rend, kul tu -
rált kö rül mények fo gad ják a vá sár ló -
kat.

Jó nás Jánosné
Ami kor dél után jö -
vünk, ak kor csak
bent van nak áru -
sok, kint nincs sen -
ki, még ha jó idõ
van, ak kor se. Bent
vi szont le het kap ni
min dent. A leg jobb a fen ti rész. Azt
tény leg na gyon jól meg csi nál ták.
Szép nek szép az új pi ac, de itt ke vés a
nyüzs gés. Az árak és a vá lasz ték azon -
ban nem rossz.

MEGKÉRDEZTÜK

Milyennek találja a piacot?

Akár hét vé gi prog ram ré sze is le het:
ha Gödöllõn jár nak, fel tét le nül néz zék
meg a vá ros egyik büsz ke sé gét, a
szép, új pi a cot, csar no kot.

A ta valy több száz mil lió fo rin tos be ru há -
zás sal ki ala kí tott gödöllõi pi ac va ló ban
esz té ti kus, har mo ni kus lát vány, szé pen il -
lesz ke dik a mû em lé ki kör nye zet be. A
gyö nyö rû en fel újí tott volt Hamvay-kúria
ud va rán, ré gi he lyén ta lál juk. Már sem mi -
ben sem ha son lít ré gi for má já ra: egy-két
éve még mocs kos po cso lyá kat és csú szós
zöld hul la dé kot ke rül get tünk a ros ka tag
bó dék és asz ta lok kö zött. Most a bolt íves
ka pun be lép ve kõ lap ok kal ki ra kott,

díszkutas bel sõ ud var ra ju -
tunk, amely nek hát só ré -
szén ala kí tot ták ki a pi a cot.
A ren de zett asz ta lok kö zött
a szom ba ti csúcs for ga lom -
ban sem lát ni nem hogy pa -
pír sze me tet, de jó sze ri vel
le hul lott hagy ma hé jat sem.
Az ár ká dok alatt mú ze um,
an tik vá ri um, uta zá si iro da,
ká vé zó nyí lik. Eze ket nem
za var ja a pi ac kö zel sé ge,
sõt for gal mu kat nö vel he ti
is a vá sár ló kö zön ség.

A kú ria épü let mel lett
emel ke dik a pi ac csar nok,
amely mo dern sé ge el le né -
re sem vá lik ki bán tó an a
kör nye zet bõl. Ba rát sá gos
mé re tû nek érez zük, pe dig
a har minc ezer fõ nyi la kos -
ság igé nye i nek meg fe le lõ -
en meg le he tõ sen nagy,
több szin tes, alul rak tár ral,
sõt mély ga rázzsal. Az ut -
ca szint az élel mi szer-ke -
res ke dõ ké, a kar za ton pe -
dig ru há za ti, ház tar tá si,
egyéb üz le tek kap tak he -
lyet. A mennye zet re erõ sít -

ve he lyi mû vé szek ál tal ké szí tett dí szek, a
tá vol-ke le ti pa pír haj to ga tás tech ni ká ját
idé zõ ma da rak szí ne sí tik az össz ké pet.
Amúgy a mo dern be ren de zés, a csem pék,
a já ró la pok, a sok üveg és króm el le né re
ha mi sí tat lan pi a ci csar nok ma radt. A mû -
kõ asz ta lok mel lett az év ti ze dek óta ide já -
ró õs ter me lõk kí nál ják áru ju kat. Ára ik ba -
rá ti ak, kö zép ka te gó ri ás fõ vá rosi pi ac kí -
ná la tá nak meg fe le lõk, de egyes ter mé kek
itt jó val ol csób bak. A kül sõ ré szen lé võ
tej bolt ban pél dá ul ki mér ve is áru lnak friss
te jet, li te ren ként nyolc van fo rin tért.

Cs. K. É.
Pest Megyei Krónika, február 11.

Fotó: Magyar Bertalan

Piac a gödöllõi kúria udvarán
Rólunk írták

Gentischer és Tsa
Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

B ú t o r l a p s z a  b á  s z a t !

Cím: Gö döl lõ, Tessedik u. 4., t/f: 420-644/107, mo bil: (20) 915-33-84

Értesítem tisztelt Megrendelõimet, hogy a
MÉM Mûszaki Intézetének területén meg-
nyitottam bútorlapszabászatomat.

Nyit va: H–P.: 8–17 h, Szo.: 8–12 h 
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Kupeczné Vidó Má ria
Ne kem tet szik. Sze -
rin tem na gyon jó
lett. A vá lasz ték
nagy, az em ber min -
dent meg ta lál ami re
csak szük sé ge van.
Az el he lyez ke dé se is
jó, így sok kal könnyebb vá lo gat ni mint
a ré gi pi a con. Összes sé gé ben na gyon
meg va gyunk ve le elé ged ve.

Tóth La jos
Ne kem tet szik a pi ac,
a ré gi pi ac hoz ké pest
ez sok kal szebb és
szín vo na la sabb. Az
árak nál nem ta pasz -
ta lok je len tõs emel -
ke dést, ez zel nincs
sem mi prob lé ma. Tet szik a ki ala kí tá sa is.
A mély ga rázs ról annyit, hogy én úgy
vet tem ész re, hogy nem so kan is me rik.
Pe dig ha jól tu dom, egy ár ban van a kin ti
fi ze tõs par ko lá si le he tõ sé gek kel.

Szöveg: rk
Kép: beric

MEGKÉRDEZTÜK

Már nemsokára…
Vörös óvoda

Gõzerõvel folyik a máriabesnyõi Vörös óvoda tetõszerkezetének rekonstrukciója.
Képünk egy hete készült; azóta teljesen elkészült a tetõfedés és a tûzfal; jelenleg a
vakolást végzik. Így az ígért határidõre feltehetõleg átadják az épületet, a nebulók és
szüleik nagy örömére Fotó: Magyar Bertalan

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 30-50 44-55
Sárgarépa (Ft/kg) 100-120 88-95
Fehérrépa (Ft/kg) 398 300-360
Zöldpaprika (Ft/db) 90 100
Paradicsom (Ft/kg) 480 450-600
Káposzta (Ft/kg) 50 50-52
Kelkáposzta (Ft/kg) 68 80
Fokhagyma (Ft/kg) 180-260 300
V. hagyma (Ft/kg) 80 80
Lila hagyma (Ft/kg) 90 96
Lencse (Ft/kg) 320 280-300
Méz 670 680-750
Akácméz (Ft/kg) 880 800-880
Dióbél (Ft/kg) 980 -
Alma (Ft/kg) 60-130 100-120
Körte (Ft/kg) 260-298 330
Mandarin 210 320
Citrom (Ft/kg) 180 198-230
Narancs (Ft/kg) 110-138 128-130
Grapefruit (Ft/kg) 228 220
Banán (Ft/kg) 185 220
Kiwi (Ft/tálca) 180 200
Gomba (Ft/kg) 280-320 400
Tojás (Ft/db) 16-18 14-15

PIAC
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1 százalék
Idén elõ ször van le he tõ ség ar ra,
hogy az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la Is ko lánk Jö võ je Ala pít vá nya
szá má ra a la ko sok sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk egy szá za lé kát fel ajánl -
hat ják. Kér jük a ked ves szü lõ ket és
mind azo kat, akik fon tos nak ér zik
ezt az ügyet, hogy ren del kez ze nek
adó juk egy szá za lé ká ról a ja vunk ra!
Az Is  ko lánk jö võ je Ala pí t  vány
adószáma:  18673883-1-13 g

A MEOSZ Pest Me gyei
Egyesülete kö szö ni mind azok se gí -
tõ kész sé gét, akik 1998-as adó juk 1
szá za lé kát a moz gás kor lá to zot tak
ja vá ra aján lot ták föl! Kér jük, idén
is ren del kez ze nek a ja vunk ra adó -
juk 1 szá za lé ká ról! Adó szá munk:
19169015-2-13.

Ugyan csak nagy se gít ség, ha az
izom sor va dás ban szen ve dõ gyer -
me ke ket tá mo ga tó Él ni és Jár ni
Ala pít ványt tá mo gat ják 1 szá za lé -
kos fel aján lá suk kal! Az ala pít vány
szék he lye: Gödöllõ, Dó zsa Gy. út
48.; adó szá ma: 18677526-1-13.
Fel aján lá sa i kat mind két szer ve zet
ne vé ben elõ re is kö szön jük! g

Kö szön jük azok se gít sé gét, akik az
el múlt év ben az szja 1 szá za lé kát a
Nagy csa lá dos ok Gödöllõi Egye sü -
le té nek utal ták! Bí zunk ben ne, az
idén még töb ben fel is me rik, hogy
így olyan pénz zel se gít het nek, amit
egyéb ként nem tud ná nak fel hasz -
nál ni. Vár juk és kö szön jük fel aján -
lá sa i kat! Adó szá munk: 18668353-
1-13. g

A Ma gyar Or vo si Ka ma ra gödöllõi
szer ve ze te öt év vel ez elõtt lét re hoz -
ta az egy kor Gödöllõn élõ hí res se -
bész pro fesszor ról el ne ve zett Dr.
Lumniczer Sán dor Ala pít ványt,
mely 1999-ben köz hasz nú vá vált.
Így le he tõ ség nyí lik ar ra, hogy vál -
la la tok, cé gek, gaz da sá gi tár su lá sok
és ma gán sze mé lyek adó juk 1 szá za -
lé  kát  fel  ajánl  hat  ják a Dr.
Lumniczer Sán dor Ala pít vány szá -
má ra. A he lyi or vo si ka ma ra ve ze -
tõ sé ge és az ala pít vány ku ra tó ri u -
má nak tag jai vá ros unk köz tisz te let -

Folytatás az 5. oldalon

HÍREK

Pén tek es te fél tíz kö rül a GEAC sport -
csar nok ügye le te se, el len õr zõ kör út ja
köz ben, a lé te sít mény egyik ab la kán ki -
néz ve lán go kat és sû rû füs töt lá tott a
fut ball pá lya mel lett: a rúd ug ró pá lya vas -
tag la ti cel bõl ké szült, mint egy mé ter nyi
vas tag, úgy ne ve zett domb ja égett. Mi re
a tûz ol tók a hely szín re ér kez tek és meg -
fé kez ték a lán go kat, tel je sen meg sem -
mi sült a szi vacs domb; a sí nen moz gó
vé dõ épít mény alu mí ni um ol dal fa lai át ol -
vad tak, vas szer ke ze te és az alat ta le võ
mér cék a nagy hõ tõl össze vissza gör -
bül tek. A kár 600 ezer fo rint.

Saj nos, már nem hat nak az új don ság ere jé -
vel az ef fé le ese mé nyek – nyi lat koz ta la -
punk nak Benkõ Ákos, a GEAC ügy ve ze tõ
el nö ke. Két éve a ma gas ug ró dom bot gyúj -
tot ták fel is me ret le nek; más fél hó nap ja a
te nisz te le pen jár tak van dál pusz tí tók, akik
az aj tó kat to kos tul ki emel ve ha tol tak be az
öl tö zõk be, és tör tek-zúz tak, szem mel lát -
ha tó an nem az ér té kek ér de kel ték õket. Az
el múlt há rom év re vissza te kint ve meg ál la -
pít ha tó, hogy éven te át la go san egy mil lió
fo rint kö rü li ká ra ke let ke zik csak a
GEAC-nak az ilyen „ese mé nyek bõl”.

Ar ra a kér dé sünk re, hogy gya nak szik-e
va la ki re, Benkõ Ákos úgy nyi lat ko zott: ez
nem az õ tisz te. Ér de kes ugya nak kor,
hogy a van da liz mus szin te mind ig pén tek -
rõl szom bat ra, vagy szom bat ról va sár nap -
ra vir ra dó éj sza kán tör té nik, a kör nyék be li

szó ra ko zó he lyek zá rá si idõ pont ja után…
Mi vel a ká rok ból egy ér tel mû en ki de rül,
hogy az el kö ve tõ ket nem a ha szon szer zés
mo ti vál ja, fel te he tõ, hogy „fel do bott
egyé nek” ra gad tak gyu fát most is.

Hogy mit le het ne ten ni a ha son ló ese -
mé nyek meg aka dá lyo zá sá ra, azt az ügy -
ve ze tõ el nök nem tud ja. El mond ta: min -
den al ka lom mal fel je len tést tet tek a rend -
õr sé gen, fel hív ták az egye te mi rend észek
fi gyel mét is de ed dig egy el kö ve tõ nek
sem akadt a nyo má ra sen ki; vi szont újabb
és újabb ron gá lás tör té nik… Jel lem zõ egy
ko ráb bi eset: a GEAC fut ball pá lya le lá tó -
já nak alu mí ni um te te jét le bon tot ták és el -
hord ták va la kik, fel te he tõ leg te her au tó val
– még pe dig rész le tek ben. Hi á ba ér te sí tet te
az egye sü let már az el sõ eset után az
összes il le té kest, az el kö ve tõk nek még két
ra ko mány le mezt si ke rült le bon ta ni és el -
szál lí ta ni, ami bõl mind össze két táb la lett
meg: két haj lék ta lan tol ta bi cik lin.

Min den eset re a GEAC rúd ug ró it, Szö -
ré nyi Ist ván te het sé ges, több éve fo lya -
ma to san fej lõ dõ ta nít vá nya it nagy vesz -
te ség ér te, amit nem lesz könnyû pó tol ni.
Egy új szi vacs domb ára 1,3 mil lió fo rint
len ne, a hasz nál té sem ke ve sebb 600
ezer nél; a GEAC-nak pe dig egy re ke ve -
sebb pén ze ma rad az ilyen rom bo lá sok
okoz ta kár hely re ho zá sá ra. A GEAC ve -
ze tõ sé ge már ke re si a meg ol dást.

M. B.
Fo tó: a szer zõ

Feldobott egyének, gyufával?
GEAC: ezúttal a rúdugródomb égett el
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ben ál ló or vo sai, akik nek jó rá lá tá -
suk van az egész ség ügy min den te -
rü le té re, be te ge ik ré vén min den na -
pos élõ kap cso lat ban van nak a vá -
ros la kos sá gá val. Is me rik a kró ni -
kus pa na szo kat, és hoz zá juk jut nak
el el sõ ként a vész jel zé sek. Egy csa -
lád min den anya gi le he tõ sé gét ki -
me rít he ti a vá rat lan sú lyos bal eset,
a rit ka és csak kül föld ön ke zel he tõ
be teg ség, a csak kü lön le ge sen drá -
ga gyógy szer(ekk)el fenn tart ha tó
élet. Eh hez a hu ma ni tá ri us, ka ri ta -
tív te vé keny ség hez kér jük az Önök
se gít sé gét adó juk 1 szá za lé ká nak
fel aján lá sá val. A Lumniczer Ala pít -
vány nak a múlt év ben még csak
kor lá to zott anya gi le he tõ sé gei vol -
tak (egy csa lád egyé ni fel aján lá sa).
Ezen pénz bõl egy da ga na tos meg -
be te ge dés ben szen ve dõ kis gyer mek
szü le it és egy, csak kül föld ön el vé -
gez he tõ he ro i kus mû tét fi a tal pá ci -
en sét  tá  mo gat  ták je  len tõ sebb
összeg gel (az elõb bi rõl a Szol gá lat
an nak ide jén be szá molt) .  A
Lumniczer Ala pít vány adó szá ma:
18670945-1-13. g

A Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná -
lis Tu risz ti kai Egye sü let 1996. ja -
nu ár 17-én tör tént meg ala ku lá sa óta
alap ve tõ cél ki tû zés ének te kin ti a
gödöllõi tu risz ti kai ré gió von zás -
kör ze té be tar to zó te le pü lé sek lát ni -
va ló inak fel tá rá sát és be mu ta tá sát
ter mé sze ti ér té ke i nek vé del mé vel
il let ve épí tett kör nye ze té nek meg -
óvá sá val össz hang ban. Az egye sü -
let a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély KHT-
val il let ve a ré gió kul tu rá lis és tu -
risz ti kai prog ram gaz dá i val együtt
mû köd ve a tér ség adott sá ga i hoz,
lát ni va ló i hoz szer ve sen il lesz ke dõ
pwgr auwk ki dol go zá sá ban vesz
részt és elõ se gí ti azok meg va ló sí tá -
sát. Az egye sü let 1998. ja nu ár 1-tõl
köz hasz nú szer ve zet nek mi nõ sül.
Le he tõ ség nyílt ar ra, hogy ma gán
sze mé lyek jö ve de lem adó já nak
1szá za lé ká ról az egye sü let ja vá ra
ren del kez ze nek és ez zel is el öre gít -
sék kö zös cél ja ink meg va ló sí tá sát.
Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná lis
Tu risz ti kai Egye sü let adó szá ma:
18672466-2-13. g

Folytatás a 4. oldalról

HÍREK

CIB

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS

Szü let tek:
Rácz Mi hály
Ra fa el Pat rí cia
Sár kö zi At ti la
Schier Fa ti ma Gab ri el la
Se res Tí mea
Stefán Csa ba Ist ván
Streitmann Má té
Sulák Márk Ar nold
Sza bó Melani
Szakály Bor bá la
Szakály Do mon kos
Szénási Ka ta
Szi ta Ad ri enn
Tóth Ádám Lász ló
Tóth Ádám
Turcsán Zsó fia
Zsig mond Vik tor Ár pád

ANYAKÖNYV

Feb ru ár 19-20.: Dr. Mo hai Im re,
Veresegyház, Bánóczi u. 2. Tel.: (30) 9531-
242. Feb ru ár 26-27.: dr. Sebesztha Lász ló,
Veresegyház, Vá sár he lyi P. u. 8. Tel.: (30)
9748-301.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Feb ru ár 14-20-ig Egye temi Gyógy szertár,
Egyetem tér 1., telefon: 420-243. Feb ru ár
21-27-ig Besnyõ Gyógyszertár,
Szabadság út 167., telefon: 420-762. Feb -
ru ár 28- már ci us 5-ig Medicína Patika,
Dózsa György út 12, telefon: 410-251

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Lo kál pat ri ó ta Klub

Feb ru ár 25. (pén tek), 18 óra,
Vá ros há za nagy ter me:

Már ki Sán dor tör té nész
em lé ke ze te

Elõ adó: Kiss Éva tör té ne lem ta nár
Há zi gaz da: Krassay Lász ló

Szak ta nács
A MIÉP Gödöllõ Vá rosi Szer ve ze té nek
szak em be rei feb ru ár 29-tõl kez dõ dõ en in -
gye nes szak ta nács adás sal áll nak a la kos -
ság ren del ke zé sé re a kö vet ke zõ té ma kö -
rök ben: mun ka ügy, adó és pénz ügy,
orvosszakér tés, ker  té szet. Kér dé se i ket
sze mé lye sen vagy írás ban, név vel, pon tos
cím mel el lát va kér jük az iro da pos ta lá dá -
já ba be ten ni. Ügye let min den ked den és
pén te ken 16-18 óra kö zött. Az iro da cí me:
Gödöllõ, Dó zsa György út 2. I. em. 108. 
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) pá lyá za tot hir det a Gödöllõn, a Táncsics Mi hály ut ca 5. szám alatt fek võ
in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re

Az in gat lan is mer te té se:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fek võ, 644 hely raj zi szá mú, sport te lep meg ne ve zé sû, 5236 m2 te rü le tû te her men tes in gat lan

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi.
Az in gat lan összközmûves te rü le ten fek szik. A Táncsics M. ut cá ban víz, elekt ro mos ener gia, gáz, szenny víz és te le fon köz mû vek ta lál ha tó ak.

Az in gat lan ra csak a víz köz mû ke rült be kö tés re.
Az in gat lan irányára: (sport, rek re á ci ós, va la mint ezt ki egé szí tõ ven dég lá tás vál lal ko zá si cé lú fel hasz ná lás ese tén: 21 000 000 Ft, (sport szer -

ve zet Gödöllõ Vá ros Sport kon cep ci ó já ban tá mo ga tott nak el fo ga dott te vé keny sé ge ese tén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia

Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tó a Vá ros há za II. eme let 227. szá mú he lyi sé gé ben ve he tõ át.
Az ér dek lõ dõk ré szé re rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tol nai Ka ta lin (Vá ros há za II. eme let 227. sz. he lyi ség).

Te le fon: 28/420-411/153, 28/410-245, te le fax: 28/410-186
Az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: Gödöllõ, Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.), Va gyon gaz dál ko dá si Iro da, 227. szá mú he lyi ség ben,
Tol nai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. áp ri lis 26. 15.00 órá ig

Pályázati hirdetmény

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak La kos ság szol gá la ti Iro dá ja ér te sí ti a vá ros la kos sá gát,
hogy a kör ze ti ál lat or vos Gödöllõ vá ros ban az ebek 2000. évi ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sát az aláb bi idõ pont ok ban vég zi.

Eboltási idõ pont ok 

2000. már ci us 4. szom bat, 8–10 órá ig, Vá sár tér
2000. már ci us 7. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 21. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 25. szom bat, 8–10 órá ig, gr. Te le ki tér
2000. áp ri lis 4. kedd, 15–17 órá ig, Köz tár sa ság u. és Pre mont rei sa rok
2000. áp ri lis 8. szom bat, 8–10 órá ig, Blahai strand
2000. áp ri lis 11. kedd, 15–17 órá ig, Prés ház
2000. áp ri lis 15. szom bat, 8–10 órá ig, Máriabesnyõ–Klapka u. sa rok

A pót ol tás idõ pont ja és he lye: 2000. áp ri lis 29. szom bat 8–10 órá ig Vá sár tér. Az ol tás dí ja: 500 Ft.

Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók le ad hat ják azon ebe ket, ame lye ket tar ta ni to vább nem akar nak.
A le adott ebek ál lat ott hon ba szál lí tá sá ról a VÜSZI Kht. gon dos ko dik.

Fel hív juk az ebtulajdonosok fi gyel mét, hogy – a tu do má nyos-ku ta tá si
és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti cél ból tar tott ál la tok ki vé te lé vel – a tu laj do nos
vagy tar tó ja kö te les éven ként – a há rom hó na pos kort el ér te ket har minc
na pon be lül, majd hat hó na pon be lül is mé tel ten – a sa ját költ sé gé re ha -
tó sá gi ál lat or vos sal ve szett ség el len be ol tat ni.

A nagy tes tû ebe ket pó rá zon és száj ko sár ral kell az össze vont eboltásokra elõ -
ve zet ni, en nek hi á nyá ban az ál lat or vos az ol tást meg fog ja ta gad ni.

Az eboltás – az ál lat tu laj do nos kü lön sze mé lyes meg ren de lé sé re –
az ál lat tar  tá si he lyén is el vé gez he tõ, az ol tás és ki szál lás költ sé ge it
az ebtulajdonosnak az ál lat or vos ré szé re meg kell fi zet ni. Ugyan csak
az ál lat tu laj do nos kö te les fi zet ni az eboltás tel jes költ sé ge it, amennyi -
ben az eb ve szett ség el le ni kö te le zõ vé dõ ol tá sa a fen ti ek ben meg je -
lölt idõ pont ok ban és he lyen il let ve leg ké sõbb a pót ol tás so rán szer -
ve zet ten nem tör  té nik meg, vagy az eb a há rom hó na pos kor t év köz -
ben töl töt te be.

A vá rosi gyep mes ter a vé dõ ol tás alól el vont ebet – mint em ber re
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes, va la mint az ál lat ál lo mány egész -
sé gét ve szé lyez te tõ be teg, vagy be teg ség re gya nús ál la tot – kár ta la ní tás
nél kül össze fog ja gyûj te ni, és el fog ja pusz tí ta ni.

Az eboltás al kal má val az ál lat tar tó ré szé re sor szám mal és Gödöllõ fel -

irat tal el lá tott bi lé tát adunk át, amely iga zol ja a ve szett ség el le ni ol tás
meg tör tén tét. Ezt a bi lé tát az eb nyak ör vén kell el he lyez ni. Az 1998. év -
ben ki adott li la bi lé ták 1999-re már nem ér vé nye sek. Az ebek nyil ván tar -
tá sa a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a bi lé ta sor szá ma alap ján tör té nik. Bi lé ta
nél kül köz te rü let re ju tott ebet a gyep mes ter be gyûj ti és a gyep mes te ri te -
lep re szál lít ja.

Ha az eb el ve szett, el pusz tult, vagy más tu laj do nos hoz ke rült, kér jük,
hogy ezt az ál lat tar tó je lez ze a Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti
Iro dá ján. 

A sor szám mal el lá tott bi lé ta el vesz té se ese tén is az el vesz tés té nyét kér -
jük je lez ze az ál lat tar tó azért, hogy új bi lé tá val lás suk el az ebet.

Akik már 1999. év ele jén be ol tat ták ve szett ség el len a tu laj do nu kat ké -
pe zõ ebet, azok szin tén a La kos ság szol gá la ti Iro dán ve he tik át a bi lé tát
az ol tá si iga zo lás be mu ta tá sát kö ve tõ en.

Kér jük, hogy a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra az ebtulajdonosok hoz zák
ma guk kal az eboltási iga zo lást.

Az eboltás költ sé ge össze te võ dik: az eboltás dí já ból, az ol tó anyag árá -
ból, az ol tás hoz fel hasz nált tûk, fecs ken dõk, fer tõt le ní tõ szer, va la mint a
ki szál lás hi va ta los költ sé gé bõl és a dí jat, ol tó anya got ter he lõ 12 %-os
áfá-ból.

Homa Ibo lya
La kos ság szol gá la ti Iro da ve ze tõ je

Gödöllõ, 2000. feb ru ár hó.

Felhívás
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Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.

Az árvrés helye és ideje: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség, 2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû  lakás helyiségei a társasház tulajdont alapító okirat szerint:

másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.

Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a

befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre

2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál

(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen 2000. február 25-én 16 óráig van lehetõség,

melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel

a 28/420-411/146 telefonszámon.

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) 
pá lyá za tot hir det

a Sza bad ság tér 5. szám alatt (mû em lék Hamvay-kúria épü le té ben) lé võ 
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port öt éves bér le ti jo gá nak és to váb bi öt év re szó ló elõbérleti jo gá nak

meg szer zé sé re.
A nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port is mer te té se: 

A 493,58 m2 alap te rü le tû he lyi ség cso port a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mû em lék épü le té ben he lyez ke dik el.
A he lyi ség cso port ban a bér lõ a vá ros i film szín há zat kö te les mû köd tet ni. Ezen te vé keny sé gi kör meg vál toz ta tá sa ti los.

A bér lõ a bérbeadó hoz zá já ru lá sá val – az alap te vé keny ség ki egé szí té se ként – to váb bi kul tu rá lis jel le gû
ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat is nyújt hat.

A he lyi ség cso port ban a bér lõ ki zá ró lag sa ját költ sé gén, a bérbeadó elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het ér ték nö ve lõ be ru há zá so kat.
A mû em lék épü le ten sem mi ne mû át ala kí tá si mun ká lat nem vé gez he tõ.

A mi ni mum net tó bér le ti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:

A bér be vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia. 
Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tók át ve he tõk a Vá ros há za (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá ján a II. eme let 232.

szá mú he lyi ség ben.
Rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tóthné Pervai Ka ta lin (te le fon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, te le fax: 28/410-186)

A he lyi ség cso port meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.
A pá lyá za tok Vá ros há za Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá já ra tör té nõ be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je:

232. szá mú he lyi ség, Tóthné Pervai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. már ci us 13. 12.00 órá ig

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
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GATE
Live Music Pub (Egyetemváros, Pinceklub.
Nyitva: hétfõ, szerda, péntek, szombat
20–04-ig, pizzéria sörözõ 14–01-ig). Február
18., péntek: Magic Par ty D.J. Téglával.
Február 19., szombat: Deák Bill Blues Band
koncer tje. Hétfõnként: buli BanD.J.-vel,
szerdánként: mulatság minden kinek. Február
26-án szombaton a Kimnowak lép fel.
Ezenkívül pizzéria és sörözõ a hét minden
napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

Kas tély
Feb ru ár 27., 18 óra, Dísz te rem: Szepes
And rás csem ba ló mû vész est je. Mû sor: J. S.
Bach-, Ramean-, Scarletti-mûvek. g

Mû ve lõ dé si Köz pont
Feb r. 18., 15 óra: Di ák film klub: Bá dog dob.
Ren dez te: Volken Schlöndorff. Feb r. 18., 16
óra: Gödöllõi Aka dé mia. Egész ség ügyi és
szo ci á lis hely zet kép Gödöllõn. Elõ adó: Six Edit
al pol gár mes ter. Feb r. 20., 16 óra, Gödöllõi
Ga lé ria: Pest me gye élõ nép mû vé sze te (tárgy -
al ko tó nép mû vé szek ki ál lí tá sa). Meg nyit ja:
Kecs kés Jó zsef, a mû v. köz pont igaz ga tó ja.
Köz re mû köik: Be ne dek Krisz ti na, Kis Ger gely
Már ton, a Nép mû vé szet If jú Mes te rei. g

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo).
Febr. 18., pén tek: 17–21 ó. kö zött Ti ni
Disco (featuring D. J. Tég la, D. J. Wen, K
Bo ris). Es te Underground Universum D. J.
Yodával, D. J. Nastával és Tom and
Jerryvel+Trance-Formator: D.J.’s: Wen,
Natsa, K Borisz. Febr. 19., szombat: a Fresh
Fabrik, a Neck Sprain+Mother Moon és a
Korog játszik. Febr. 26-án: az Ektomorf
lemezbemutató koncertje.Ezen kí vül a Trafo
min den nap haj na li két órá ig nyit va. g

Szent István Egyetem Nyelvi Intézet

NYELVTANULÁS KEDVEZÕ
FELTÉTELEKKEL!
Nyelvtanfolyamok indulnak

február 28-tõl, 40 órában (heti 2×2 óra)

Angol, német és orosz nyelvekbõl, 10–12 fõs
csoportokban alap, közép, felsõ szin teken,
to vábbá intenzív nyelvvizsga-elõkészítõk heti 

3×2 órában (60 óra)
Rigó u.-i nyelvvizsga-lehetõséggel

már májusban!

Jelentkezés, befizetési határidõ:
febr. 21-ig, de.: 9–11.45, du.: 13–15 óráig

Szent István Egyetem Nyelvi Intézet
Adminisztrációjában.

KITEKINTÕ

– Ho gyan ke rült Gödöllõre ez az
anyag?

– Csu por Zol tán egy há zi sze mély volt.
Ami kor fel osz lat ták rend jét, a tordasi
plé bá ni á ra ke rült lel kész nek. Fel kel tet te
ér dek lõ dé sét a pi ciny fa lu vi lág hí rû szü -
lött je, Sajnovics Já nos nyel vész és csil la -
gász. Meg pró bált min den fel lel he tõ
anya got össze gyûj te ni, ami a Sajnovics
csa lád dal kap cso la tos. Ké sõbb azon ban
egy re szé le sí tet te a kört, és vé gül egy pá -
rat la nul nagy mû ve lõ dés tör té ne ti, nép raj -
zi gyûj te ményt ho zott lét re. 1987-ben
élet já ra dé ki szer zõ dést kö tött Gödöllõ
vá ros ával, en nek ér tel mé ben 1996-ban
be kö vet ke zett ha lá la után a több ezer da -
rab ból ál ló, ha tal mas gyûj te mé nye a mi
mú ze u munk ba ke rült. A fel újí tást kö ve -
tõ en most mó dunk van ar ra, hogy ál lan dó
ki ál lí tá son mu tat has sunk be egy vá lo ga -
tást Csu por Zol tán leg szebb, leg ér té ke -
sebb tár gya i ból.

– Mi lyen ér té kei van nak en nek a gyûj -
te mény nek?

– Sok ré tû, össze tett anyag ról van szó,
ami ben több vo nu lat kü lö nít he tõ el. Mi -
vel Csu por Zol tán a szalézi rend tag ja
volt, így je len tõs a szak rá lis vo nat ko zá sú
tár gyak szá ma. Szá mos szent és bol dog
erek lyé jét tar tal maz za a gyûj te mény. Je -

len tõs a ne ves sze mé lyi sé gek hez kö tõ dõ
tár gyi anyag, mint pél dá ul Er zsé bet ki -
rály né öv csat ja vagy De ák Fe renc pi pá ja,
de ez a gyûj te mény õriz te meg Kiss Er nõ
Ara don ki vég zett hon véd tá bor nok ha lot ti
ken dõ jét is.

– Ho gyan lesz mind eb bõl ki ál lí tás?
– A fel újí tott Gödöllõi Vá rosi Mú ze -

um ban önál ló ter met kap a Csu por-gyûj -
te mény. A ki ál lí tás pol gá ri mi li õt idéz
majd, mi vel a tár gyak több sé ge ezt su -
gall ja. Aki an nak ide jén lát ta a gyûj te -
ményt, az cso dál koz ni fog, hi szen
Tordason egy ki csit rak tár sze rû en volt el -
he lyez ve a sok tárgy. Most fel újít va, ere -
de ti szép sé gé ben lesz lát ha tó min den.

Radó Gá bor
Fo tó: a szer zõ

Amint ar ról több ször be szá mol tunk, a
Vá rosi Mú ze um már ci us ti zen ötö di kén
nyit ja meg ka pu it a lá to ga tók elõtt. A
ké szü lõ ál lan dó ki ál lí tá sok kö zül el sõ -
ként az Óce á nia vi lá gát be mu ta tó ki ál lí -
tást is mer tet tük, ezen a hé ten a Csu -
por-gyûj te mény rõl tá jé koz tat ja la punk
ol va só it. Lábodi Kár oly PhD et nog rá -
fus, mu ze o ló gus.

A Csu por-gyûj te mény
A Vá rosi Mú ze um ki ál lí tá sai

Kiss Ernõ honvéd tábornok halotti kendõje

Egy szépen felújított bútor a gyûjteménybõl
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A szö võ mû hely rõl Remsey Fló ra go be -
lin mû vészt, a Gödöllõi Ipar mû vé sze ti
Mû hely el nö két kér dez tük.

– A mû hely nyi tott min den ki szá má ra,
a kis gye re kek tõl a nagy ma má kig. Aki
von zó dik és ér dek lõ dik, az vé le mé nyem
sze rint már ele ve hor doz ma gá ban va la -
mit, ami tõl kö ze van mind eh hez. Az itt
töl tött húsz év alap ján el mond ha tom,
hogy na gyon sok te het sé ges em ber van,
szü le tett szín ér zék kel.

– Há nyan vesz nek részt a mû hely mun -
ká já ban?

– Most ti zen nyol can va gyunk. Ez a
cso port más fél éve is mer ke dik a szö -
vés sel. Elõ ször egy úgy ne ve zett csí ko -

sat szõ min den ki, hogy ta paszt al ja, mi -
ben le le dzik a szö vés. Ezt kö ve ti a to -
ron tá li, ahol már geo met ri kus min ták
je len nek meg. Ezu tán a cso mó zott szõ -
nyeg jön, mely nek szám ta lan vál to za -
tá ból egyet is mer nek meg, hi szen az a
cél, hogy a fran cia go be lin fe lé ha lad -
junk. A szumák-technikák kö zül az
ógobelint  ta nul ják,  majd a fran cia
gobe  lint be ve ze tõ fel ada tok ként for ma -
ta nul mány és a kö té sek meg is me ré se
jön.

– A részt ve võk nyil ván más sal is gaz -
da god nak…

– Le het itt ta nul ni tex til ter ve zést és
azt, hogy a kü lön bö zõ esz kö zök kel mi -
lyen fe lü le ti ha tá so kat le het kel te ni. A
cso por tok elõbb-utóbb va la mi fé le ba rá ti
klub bá ala kul nak, ahol jó együtt len ni.
Az it te ni ta nul má nyok azon ban fõ is ko -
lai elõ ké szí tés nek is meg fe lel nek, ha
va la ki tex til sza kon sze ret ne to vább ta -
nul ni.

A ki ál lí tott ke rá mi ák az õs ko ri le le tek -
bõl is mert for má kat idé zik.

– Mi ért épp eh hez a for ma kincs hez
nyúl nak? – kér dez tük F. Orosz Sá ra ke -
ra mi kus mû vészt, a ke rá mia mû hely ve ze -
tõ jét.

– Vé le mé nyem sze rint már az õs kor -
ban ki ala kult min den olyan for ma, ami -
nél job bat a ma élõ mû vész sem tud. Itt
a Kár pát-me den cé ben vég te le nül gaz -
dag kin csünk van; er re nyu god tan le het
élet mû ve ket épí te ni. Ezt a tan fo lya mot
an nak je gyé ben pró bá lom fenn tar ta ni,
hogy a sze cesszió mes te re i nek nyom -
do ka in a tu dás és az arány ér zék le gyen
a meg ha tá ro zó. Füg get le nül at tól, hogy
va la ki nek mi lyen a fel ké szült sé ge, itt
olyan fel ada to kat fog kap ni, ame lyek
ezt szol gál ják. Nincs szó mû vész kép -
zés rõl, az a cél, hogy a részt ve võk –
kor tól és fog lal ko zás tól füg get le nül –
sze res sék azt, ami vel fog lal ko zunk.

– Ki zá ró lag agyag gal dol goz nak?
– Igen, a mun kák agyag ból ké szül -

nek; ere de ti, õs ko ri da ra bok má so la tai.
Csu pa olyan tech ni kát al kal ma zunk,
ami már nyolc ezer év óta is mert. Ezek
azonban a kor társ ke rá mi á ból sem hal -
hat nak ki.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

A Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely ki ál lí tá sa

Go be lin és ke rá mia
Va sár nap a mû ve lõ dé si köz pont ban
nyílt meg a Gödöllõi Ipar mû vé sze ti
Mû hely go be lin- és ke rá mia mû he lyé -
nek ki ál lí tá sa. A ki ál lí tást meg nyi tó Six
Edit al pol gár mes ter ar ra hív ta fel az
egy be gyûl tek fi gyel mét, hogy az al ko -
tó te vé keny ség e for má ja a ré gi
gödöllõi mû vész te lep ha gyo má nya i hoz
kap cso ló dik: a kö zös mun ka és él mé -
nyek nyo mán kö zös élet szem lé let ala -
kul ki. Ez a mû hely mun ka a mû ve lõ dé -
si köz pont ban kez dõ dött húsz év vel
ez elõtt, 1998 õszé tõl pe dig az egy ko ri
mû vész te lep hez kö ze li al ko tó ház ban

A tu dás és az arány ér zék le gyen a meg -
ha tá ro zó

Egy re in kább úgy tû nik, hogy a több éve
hú zó dó kö zel-ke le ti bé ke tár gya lás ok meg -
re kednek. Hi á ba ke rült ha ta lom ra Iz ra el -
ben a bal ol da li Ehud Barak: az új mi nisz -
ter el nök, ígé re te el le né re, nem tud ta fel -
gyor sí ta ni sem a pa lesz ti nok kal, sem a
Szí ri á val foly ta tan dó meg be szé lé sek üte -
mét, sõt az utób bi na pok ban-he tek ben
vég leg meg re ked ni lát szik a ki egye zés fo -
lya ma ta. Ezt a fe szült hely ze tet csak to -
vább ron tot ták a ja nu ár vé ge óta tar tó sú -
lyos dél-li ba no ni har cok is. A Hezbollah
ne vû sí i ta ter ror szer ve zet, amely nem is -
me ri el Iz ra el ál lam lé tét, fo lya ma tos ra ké -
ta tá ma dá so kat, po kol gé pes me rény le te ket
hajt vég re, amik ben már több iz ra e li ka to -
na vesz tet te éle tét, va la mint a zsi dó ál -
lam mal szö vet sé ges dél-li ba no ni ke resz -
tény mi li cis ták he lyet tes ve ze tõ je is ál do -
za tul esett. Ter mé sze te sen az iz ra e li re ak -
ció sem ma radt el: pusz tí tó lé gi tá ma dá so -
kat in téz tek a Hezbollah fel té te le zett tá -
masz pont jai va la mint egyéb li ba no ni pol -
gá ri cél pont ok (pl. erõ mû vek) el len.

Az össze csa pá sok ké nyes hely ze tet te -
rem tet tek a tér ség ben, mert ha Iz ra el fo -
koz za csa pá sa it, a bé ke fo lya mat vég leg
ká tyú ba ke rül het, vi szont a zsi dó ál lam,
bel po li ti kai okok ból, nem néz he ti tét le nül a
Hezbollah pro vo ká ci ó it. A leg ké zen fek -
võbb meg ol dás nak az kí nál ko zik, ha ki -
von nák a Dél-Li ba nont meg száll va tar  tó
iz ra e li csa pa to kat, ami re egyéb ként Barak
már több ször is ígé re tet tett (a vég sõ ha -
tár idõt 2000. jú li u sá ban je löl te meg). A
hely ze tet még to vább bo nyo lít ja, hogy
Szí ria, aki vel ta valy de cem ber ben vet ték
fel új ra a tár gya lá sok me ne tét, ak tí van
(fegy ver rel, pénz zel) tá mo gat ja a li ba no ni
ter ror szer ve ze tet. A légicsapások ki ter -
jesz té se még in kább hát rál tat ná az amúgy
sem gyors szír–iz ra e li esz me cse rét.

A két or szág kö zött a leg na gyobb prob -
lé mát az 1967-ben Iz ra el ál tal meg szállt
stra té gi ai fon tos sá gú Golan-fennsík
vissza adá sa okoz za. Je ru zsá lem haj lan dó
len ne ki von ni in nen csa pa ta it, ha meg fi -
gye lõ- és ve szély-elõ re jel zõ ál lo má so kat
üze mel tet het ne itt. Da masz kusz ezt ka te -
go ri ku san el uta sít ja. Azon ban a hely zet
nem tel je sen re mény te len, mi vel Hafed
Aszad szír el nök sú lyos be teg, és még
ha lá la elõtt sze ret ne va la mi lyen egyez -
ményt meg köt ni dél nyu ga ti szom széd já -

Akadozó béketárgyalás

KITEKINTÕ

Folytatás a 10. oldalon
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P én te ken a Tö rök Ig nác Gim ná zi um -
ban ren dez te meg ala pít vá nyi bál ját a

II. szá mú Óvo da. A ren dez vény rõl az
óvo da ve ze tõ je, Gombosné Su ba Jú lia
nyi lat ko zott la punk nak.

– Mind ig so kan jö vünk össze; a szü lõk
meg szok ták, sze re tik ezt a ren dez vényt.
Már több éve van nak olyan tá mo ga tó ink,
akik nem csak a jegy meg vá sár lá sá val és
je len lét ük kel já rul nak hoz zá a bál si ke ré -
hez. A mû sort mind ig az óvó nõk ad ják,
így iga zán ott hon érez zük ma gun kat.

– Mi re for dít ják a be vé telt?
– Ed dig a já ték kész le tün ket pó tol tuk; ud -

va ri já té ko kat vet tünk. Most vi deo kamerát
sze ret nénk ven ni, ami vel fil me ket ké szít he -
tünk a szak mai mun ka elem zé sé hez. R .

M int azt an nak ide jén a Szol gá lat is
hí rül ad ta, az or szág ban má so dik -

ként Gödöllõn lé te sült Waldorf-
gimnázium. Is ko lánk eb be az 1999 szep -
tem be ré ben el in dí tott gim ná zi u mi ta go -
za tá ba vár ja a je lent ke zõ ket Gödöllõ és
kör nyé ke nyol ca dik osz tá lyo sai kö zül. A
je len le gi nyol ca dik osz tá lyunk, mely
2000 szep tem be ré tõl a ki len ce dik osz tály
alap ját ké pe zi, kis lét szám ára – 10 fõ –
va ló te kin tet tel 5-7 ta nu ló fel vé tel ét ter -
vez zük, amit a gim ná zi u mi ta ná ra ink ál -
tal ki dol go zott prog ram elõz meg.

A je lent ke zé si ha tár idõ: 2000 már ci -
us 1. A fel vé te li két rész bõl áll, me -

lyek re 2000 már ci u sá ban ke rül sor. A
pon tos idõ pont ok ról a je lent ke zõ ket ér -
te sít jük. A fel vé te li tar tal mi kö ve tel mé -
nyei: olyan ta nu lók je lent ke zé sét vár -
juk, akik nyi tot tak a Waldorf pe da gó gi -
ai mód sze re iránt, el sõ sor ban osz tá lyo -
zás nél kül, a ta nu lók egyé ni ér dek lõ dé -
sé nek fel kel té sé vel ösz tö nöz zük az is -
me re tek meg szer zé sét. Pe da gó gi ánk ban
a gim ná zi u mi ta go za ton is fon tos sze re -
pet kap nak a kü lön bö zõ mû vé sze ti fog -
lal ko zá sok (drá ma, ze ne, tánc, kéz mû -
ves ség és ké zi mun ka), ezért a fel vé te li
so rán elõny ben ré sze sít jük a mû vé sze -
tek iránt ér dek lõ dõ fi a ta lo kat. To váb bá
a fel vé te li so rán vizs gál juk azt, hogy a
je lent ke zõ ta nu ló mennyi re hor doz za
ma gá ban an nak a le he tõ sé gét, hogy be -
il lesz ked jen a je len le gi 8. osz tá lyunk
kö zös sé gé be. g

val, így biz to sít va ki seb bik fia szá má ra az
örök lés zök ke nõ men tes vég re haj tá sát, il -
let ve ko moly kül föl di se gé lye ket a dik ta tó -
ri kus rend szer to váb bi fenn tar  tá sá hoz –
cse ré ben a bé ké ért.

Meg akad ni lát sza nak a pa lesz ti nok kal
fo lyó egyez te té sek is, hi á ba ta lál koz tak a
fe lek több ször is az el múlt he tek ben, sem -
mi lyen ko moly elõ re ha la dást nem si ke rült
el ér ni. Itt is fel old ha tat lan nak tû nõ prob lé -
mák aka dá lyoz zák a tel jes ki egye zést: az
egyik Je ru zsá lem kér dé se, me lyet mind -
két nem zet a sa ját fõ vá ros ának kí ván
meg ten ni, de a meg osz tás ra Iz ra el nem
haj lan dó. A má sik köz pon ti vi ta té ma az
1967-ben Iz ra el ál tal meg szállt
ciszjordániai te rü le tek rõl va ló ki vo nu lás –
ami rend kí vül von ta tot tan ha lad –, il let ve
az ezen te rü le te ken lé te sí tett zsi dó te le pek
sor sa. A pa lesz ti nok min den est re kez dik
el ve szí te ni tü rel mü ket, és be je len tet ték,
hogy szep tem ber 13-ig vár nak, s ha ad -
dig nem ke rül sor a vég sõ meg egye zés re,
egy ol da lú an is ki ki ált ják az önál ló pa lesz -
tin ál la mot. Ami könnyen újabb rob ba nás -
ve szé lyes hely ze tet te remt het.

Fabius

KITEKINTÕ

Mûvelõdési központ
Feb ru ár 18-án es te 19 óra kor Far san gi Jó té -
kony sá gi kon cert lesz a Mû ve lõ dé si Köz pont
szín ház ter mé ben a Gödöllõn élõ, szo ci á li san
rá szo ru ló, fo gya té kos gyer me kek, a szo ci á lis
ott hon gon do zott jai tá mo ga tá sá ra. A mû sor -
ban fel lé põ mû vé szek: He ge dûs Zsu zsan na
ének mû vész; Bor dás György Liszt-dí jas, a
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán éne ke se;
Pán ti An na, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma -
gán éne ke se; Hormai Jó zsef, a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ma gán éne ke se; Sán ta Jo lán, a Ma -
gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán éne ke se; Fo dor
Fe renc gi tár mû vész; He ge dûs Va lér zon go ra -
mû vész. A kon cert tisz ta be vé tel ét az ar ra ki -
je lölt in téz mé nye ken ke resz tül jut tat juk el a rá -
szo ru lók nak. Pénz ado má nyo kat az elõ adás
hely szí nén is el fo ga dunk. A be lé põ je gyek ára
egy sé ge sen 800 fo rint. Elõ vé tel: a mû ve lõ dé -
si köz pont jegy iro dá já ban (Sza bad ság út 6.,
tel.: 420-977), va la mint a MIÉP Iro dá ban
(Dó zsa György út 2. I. em. 108.) kedd, pén -
tek 16–18 órá ig, az ügye le ti idõ ben. Szer ve zõ
és ren de zõ a Ma gyar Igaz ság És Élet Párt ja
Gödöllõi Vá rosi Szer ve ze te. g

Folytatás a 9. oldalról

MEGHÍVÓ

Waldorf-iskola

Osz tá lyo zás nél kül

A II. szá mú Óvo da

Alapítványi bál

A jó han gu lat ról az óvó nõk gon dos kod tak
Fotó: Winkler Ilona

Ez red vé gi me sék
feb ru ár 23., 18 óra

„Föl dön-égen ott hon” Iro dal mi tea dél után
a Vá ros i Könyv tár ol va só ter mé ben.

Czigány Il di kó val,
a Ma lév el sõ pi ló ta nõ jé vel

meg je lent kö te te i rõl és még sok más ról
Czigány György író be szél get.
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Pén te ken az al só sok, szom ba ton a fel sõ
ta go za to sok szá má ra ren dez tek far san gi
mu lat sá got a Szent Im re Ka to li kus Ál ta lá -
nos Is ko lá ban.

A diákok és tanárok alkotta színjátszó -
csoportok rövid jeleneteket adtak elõ.

A jelmezes felvonulás és a szülõknek
köszönhetõ uzsonna után mindenki érdek-
lõdésének meg fe lelõen választhatott: aki
akart, tanulhatott népi táncot, játszhatott
társasjátékot, a felsõsök pedig kitombol-
hatták magukat a diszkóban.

Ami gyerekek által felvonultatott jel me -
zeket illeti, az ismerõs megoldásoktól
kezdve a mglepõen eredetiekig minden-
félét láthattunk. Képeink talán visszaadnak
ebbõl valamennyit. g

Far sang
Szent Imre Általános Iskola

Fotó: Radó Gábor Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar Bertalan

Egy szer volt, hol
nem volt, volt egy -
szer egy ke rek er -
dõ. Ke rek er dõ kö -
ze pén, ál lott egy ki -
dõlt-be dõlt há zi kó.

Eb be a há zi kó ba
az er dõ la kói nem
tud ták hogy men -

je nek be, mert ha va la ki be ment, a há zi kó
ki dõlt. Eköz ben az ál la tok ta na kod tak,
hogy ki le gyen az „ál la tok ki rá lya”. Töb -
ben azt ja va sol ták, hogy aki be tud men ni
a ki dõlt-be dõlt há zi kó ba, az le gyen a ki -

rály. Az ál la tok be le egyez tek. Más nap
meg tar tot ták a ver senyt. Min den ál lat el -
ment a há zi kó elé. Mi kor meg jött min -
den ki, ki vá lasz tot ták a bí rót, és szé pen
sor ba áll tak azok az ál la tok, akik ver se -
nyez ni akar tak; akik csak néz ni, azok kö -
ré jük ül tek. Meg in dult az el sõ ál lat. Ne -
ki fu tott és meg pró bált be men ni, de ahogy
be rak ta az egyik lá bát, egy bõl ki dõlt a
há zi kó. Jött a kö vet ke zõ ver seny zõ, de õ
is úgy járt, mint az elõ zõ. Vé gül meg in -
dult a ti zen har ma dik ver seny zõ, az orosz -
lán. Az orosz lán elõ ször be ko po gott, az -
tán meg kér dez te, van-e va la ki a ház ban.
Eköz ben az ál la tok ki ne vet ték õt, de
nagy meg döb be né sük re meg szó lalt egy
hang:

– Igen.
Az ál la tok sze me-szá ja tát va ma radt.

Egy szer csak ki nyi tó dott az aj tó. Az ál la -
tok mind meg in dul tak, hogy be men je nek,
de az aj tó be csu kó dott. Mi kor az orosz -
lán új ra oda ment, az aj tó ki nyílt, és õ be -
ment. Hát nagy meg döb be né sé re egy kis -
egér volt ott. Ez a kis egér meg volt át -
koz va az zal, hogy nem me het ki a ház -
ból, csak ha va la ki ki vi szi. Mi u tán ezt el -
mond ta a kis egér, az orosz lán ki vit te és
le tet te. Ek kor el kezd tek tap sol ni az ál la -
tok, és ki rállyá avat ták. Mi kor meg akar -
ta kö szön ni a kis egér nek, nem tud ta, mert
el tûnt, de a he lyén egy gyö nyö rû nõs tény
orosz lánt ta lált. Egy bõl meg tar tot ták az
es kü võt.

Az óta az orosz lán az ál la tok ki rá lya.
Aki nem hi szi, jár jon utá na.

Wolowiec Szil via
Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la, 4/b

Mesefolyamok óceánja 1.

Az ál la tok ki rá lya

Rajz: Faragó Lajos
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Jonathan Williams
A pénz tör té ne te
Akár igaz az ál lí tás, hogy „a pénz tart ja
moz gás ban a vi lá got”, akár nem, az em -
be ri ség tör té ne té ben ke vés do log ke rült
az ál lan dó és lá zas ér dek lõ dés kö zép -
pont já ba, vál tott ki annyi er köl csi és val -
lá si in dít ta tá sú bí rá la tot, oko zott olyan
sok vi szályt és ver sen gést egyé nek, in -
téz mé nyek és ál la mok kö zött, mint a
pénz. A lon do ni Bri tish Mú ze um gyûj te -
mé nyé nek fel hasz ná lá sá val össze ál lí tott
kö tet a pénz tör té ne tét, vi lág mé re tû el ter -
je dé sét és kul tu rá lis sok szí nû sé gét vizs -
gál ja - a leg ko ráb bi fel jegy zett ki fi ze té sek -
tõl nap ja ink kész pénz kí mé lõ fi ze té si
mód já ig.
(Bp., 1999, No vel la).

Czelnai Ru dolf
A vi lág óce án.
Mo dern fi zi kai oce a nog rá fia
A vi lág óce án az em be ri ség jö võ je szem -
pont já ból meg ha tá ro zó, még sem is mer jük
elég gé. Ez az el sõ ma gyar nyel vû könyv,
amely be mu tat ja egy fi a tal tu do mány, a
mo dern fi zi kai oce a nog rá fia iz gal mas ku ta -
tá si ered mé nye it. A szer zõ ki tû nõ ve ze tõ -
nek bi zo nyul a té ma kör be mu ta tá sá ban,
mert a bo nyo lult fi zi kai–ma te ma ti kai is me -
re te ket igény lõ je len sé gek ma gya rá za ta kor
si ke rül az a bra vúr, hogy a köz ért he tõ ség
ér de ké ben vég zett egy sze rû sí té sek nem
vál nak a tu do má nyos ság ká rá ra.
(Bp., 1999, Vin ce)

Ru das Já nos
Delfi örö kö sei
„Is merd meg ön ma gad” – hir de ti két és
fél ezer éve a delfi jós hely fel ira ta. Az ó -
ko ri gö rö gök üze ne te el lent mon dást sej -
tet, hi szen Delfit azér t ke res ték fel ural -
ko dók, had ve zé rek és polg árok, hogy
meg tud ják: mit hoz szá muk ra a jö võ, mi
lesz sze mé lyes sor suk. De a fel irat ez
volt: Is merd meg ön ma ga dat! Ru das Já -
nos pszi cho ló gus, cso por t te ra pe u ta ki -
me rí tõ in for má ci ók kal lát ja el a je len le gi
vagy maj da ni cso por t ve ze tõ ket és mind -
azo kat, akik cso por t ban, cso por t tal él -
nek és dol goz nak  legyenek gaz da sá gi,
in téz mé nyi ve ze tõk, pe da gó gu sok, nép -
mû ve lõk vagy me ne dzse rek. Min den ki -
nek szól te hát a könyv, akit ér de kel het a
cso por  tos ön is me ret- és kész ség fej lesz -
tés prob le ma ti ká ja.
(Szent end re, 1999, Kairosz) g

KÖNYVTÁR

„– Szép le ány vagy, aki nek sem mi oka a
szé gyen ke zés re – mond ta. – És te még -
sem mersz a sze mem be néz ni. Va la kik
rosszul bán tak ve led. Vagy ta lán az élet

volt hoz zád na gyon
ke gyet len. – Nem tu -
dok vá la szol ni, uram –
fe lel tem, pe dig na -

gyon jól tud tam a vá laszt. – Az élet ben
egyi künk sem ta lál ko zik annyi sze re tet tel,
amennyi re szük sé ge vol na – mond ta, és
egy pil la nat ra össze húz ta a sze me it.”

A fen ti pár be széd ha tá roz za meg Szajuri, a
gé sa – aki nek az em lé ke zé sét ol vas hat juk –
egész éle tét. Kis lány még, ti zen két éves, mi -
kor ta lál ko zik az „el nök kel”, az egyet len nel,
aki fi gye lem re mél tat ja, szé pen szól hoz zá. A
sor sa már el vé gez te tett: sze gény, egye dül
ma radt ap ja el ad ta. Fa lu juk ból a vá ros ba,
Kiotóba vit ték, hogy gé sá nak ne vel jék. 

Kik a gé sák? Ja pán sa já tos szó ra ko zó he -
lye in, a tea há zak ban fog lal koz nak a fér fi ak -
kal. Be szél ge tés sel, ze né vel, tánc cal mu lat -
tat ják õket. Ki töl tik szá muk ra a te át, a sza -
két. Az öl tö ze tük, a smink jük, a haj vi se let -
ük elõ írá sos. Szi go rú an elõ írt az is, ho gyan
kell vi sel ked ni ük. A sze rel mi éle tük: üz let.
Be ve ze té sük a sze xu a li tás ba: szer tar tás;

hogy ki le gyen az ál lan dó ba rát juk, tá mo ga -
tó juk, ki tar tó juk: meg ál la po dás tár gya.

Kü lö nös, is me ret len vi lág ba nye rünk be -
pil lan tást a köny vet ol vas va. Más faj ta a gon -
dol ko dás mód juk eb ben a vi lág ban az em be -
rek nek, mint ná lunk, más ér té ke ket kö vet ve
él nek, mint ahogy mi meg szok hat tuk. Még is,
a sok eg zo ti kum mö gött fel fe dez het jük: az
ér zé sek min de nütt egy for mák. A sze re lem itt
is sze re lem, a re mény itt is re mény, az élet ér -
tel mé be ve tett hit itt is meg tar tó erõ.

Szajuri majd húsz évig vár a fér fi ra,
aki kis lány ko rá ban meg szó lí tot ta, vár
zül lés re al kal mat nyúj tó hét köz nap ja i ban,
vár a 2. vi lág há bo rú meg pró bál ta tá sai kö -
ze pet te. A he lyé ben már min den ki más
úgy gon dol ná, hi á ba vár. De az õ hi te, ra -
gasz ko dá sa nyer iga zo lást. 

1956-tól New York ban él nek együtt az
„el nök kel”. Ké sõbb, már öz ve gyen ma -
rad va mond ja el nem min den na pi sor sát,
te kint vissza a Ja pán ban is el mú ló ban le -
võ, vagy már el is múlt gé sa vi lág ra, oszt -
ja meg hall ga tó i val ész re vé te le it, ta pasz -
ta la ta it. El be szé lé se nyo mán ké szült a re -
gény, mely nek Steven Spielberg ren dez te
film vál to za ta be mu ta tás ra vár. 

- reed - 

Arthur Golden: Egy gé sa em lék ira tai

Akik a te át és a sza két töl tik

Február 17–23.,15:30

Amerikai pite
Fsz.: Jason Biggs, Jennifer Coolidge

Február 17–23,17:45

Macska-jaj
Fsz.: Bajram Severdzan, Florijan Ajdini

Február 17–23.,20:00

Ideglelés
Fsz.: Eduardo Sanchez, Daniel Myrick

M Û S O R
MOZI
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A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet.

Minden: óvodás, alsó és felsõ tagozatos iskolás
munkáját várjuk.

Tanév közben készült képet is küldhettek. 
A pályázat hátuljára írjátok fel a következõket: név, cím,

születési év, óvoda/iskola neve, óvónõ/raiztanár neve.
Rajzoljatok magatokról, 

környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.

Díjazás: Korosztályonként az elsõ három helyezett
jutalomban, negyediktõl nyolcadik helyig oklevélben

részesül.

Beküldés határideje: 2000. március 31.
helye: JUHÁSZ GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEKKÖNYVTÁRA

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk.
A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak kiosztására:
a II. sz. ORVOSI RENDELÕ NAGYTERMÉBEN

ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor

1999. április 14-én (pénteken) 16,30-kor, melyre min-
den kedves pályázót szeretettel várunk.

A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) felvételt
hirdet az alábbi álláshelyekre:

2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális gondozó és
ápoló, felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú végzettség
vagy vendéglátó-ipari szakközépiskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl

kérhetõ a 420-600 telefonszámon.

SEGÍTSÉGSEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNYKÖZALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLÕGÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:Az alapítvány célja:

természetbeni és pénzbenitermészetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõntámogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba kerültélõ, átmenetileg válságba került

embereknek, családoknak,embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.veszélyben élõ embereknek.

Várjuk mindazok segítõkészVárjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllaltámogatását, akik e nemes céllal

azonosulni tudnak!azonosulni tudnak!

Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:

19191176860-1-1376860-1-13
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Ál lás
g Gödöllõi szá mí tás tech ni kai cég dip lo más mun -
ka tár sa kat ke res az aláb bi mun ka kör ök re: fej lesz tõ
vil la mos mér nök, rend szer gaz da (Win dows NT,
Novell Unix is me re tek kel) szá mí tás tech ni ka ta nár
és mul ti mé dia fej lesz tõ (prog ra mo zói is me re tek,
an gol nyelv tu dás elõny!). Je lent ke zés mun ka idõ -
ben, Tel.: 430-695.
g 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz hi va tá sos gép ko -
csi ve ze tõ (nyug dí jast is) fõ ál lás ba. Ön élet raj zot a
2100. Gödöllõ, Pf: 292. vagy Fax: 430-707. kér jük
le ad ni.
g A Si ma gipsz Kft. fel vé tel re ke res tar gon ca ve ze -
tõi jo go sít vánnyal ren del ke zõ, gya kor lott tar gon -
cást. (gödöllõi la kos je lent ke zé sét vár juk) Je lent -
kez ni: Pa jor Gyuláné, 420-391.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Rész let fi ze té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk.
Tel.: 415-660.
g Gödöllõn üze me lõ pizzériába, au tós il let ve mo to -
ros fut árok je lent ke zé sét vár juk. (30) 9509-396.
g Az ABN-AMRO Biz to sí tó Rt Gödöllõn fris sen
meg nyi tott iro dá já ba ke res fi ók ve ze tõ ket és mun -
ka tár sa kat, kö zép, vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel.
Tel.: (20) 9273-671.
g A 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz kö zép fo kú vég -
zett sé gû, gya kor lott nõi mun ka erõt, könnyû fi zi kai
mun ká ra. Ön élet raj zot a 2100 Gödöllõ, Pf. 292.
Cím re kér jük meg kül de ni.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H
managert és 19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék -
fog lal ko zás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30)
9844-268/26. Kód szám: 5699.(Most re a gál jon,
mert a biz tos pénz kor lá to zott!)
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko -
dá si szak mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let -
ve lo vas sport ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin -
tû an gol nyelv is me ret tel, ál lást ke res. 2101
Gödöllõ, Pf: 103.
g Be já ró nõt ke re sünk, he ti két al ka lom ra, Fá cán
so ri két szo bás la ká sunk ba. Tel.: 422-183, vagy
(30) 9930-666.
g Gödöllõ és kör nyé ké nek leg ki vá lóbb em be re it
ke re sem! Is mer te tõ je gye: az át lag tól szor gal ma -
sabb, igé nye sebb, in tel li gen sebb. Cse ré be nagy fo -
kú önál ló sá got, si kert és pénzt aján lok. Ne men -
jünk el egy más mel lett! Ügy nö kös kö dés ki zár va!
Tel.: (30) 213-2628.

In gat lan
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2
für dõ szo ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes
csa lá di ház, 200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-
142, vagy (20) 9660-438.
g La kást ke re sek 4,5 mil lió Ft-ért, ön kor mány za ti
is ér de kel, már ci us vé gi köl tö zés sel. Tel.: 439-286
(17-21 óra kö zött).
g 8 la ká sos tár sas ház ban 1 szo bás la kás el adó
Gödöllõn. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776
nm-es te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is
al kal mas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõ köz pont já ban 57 nm-es, I. eme le ti, 2
szo bás la kás el adó. (Kü lön víz óra, par ket tás, fel újí -
tott, gáz kon vek to ros.) Tel.: (17 óra után) 412-197,
vagy (20) 314-7045.
g El adó Gödöllõn 300 négy szög öl tel ken, 60 nm-
es csa lá di ház. Fû té se kon vek tor + cse rép kály ha.
Iá.: 5,9 mil lió Ft. Gödöllõ, Bat thyá ny út 132. Tel.:
414-613.
g Gödöllõ, Lég szesz u. 8. szám alatt 8 la ká sos tár -
sas ház ban, 1 szo bás la kás el adó. Tel je sen fel újí -
tott. Tel.: (30) 203-9604.
g El adó Gödöllõn ré gi épü let (ben ne mû kö dõ üz let
és mû hely ta lál ha tó). Tel.: 418-362, vagy (20)
9420-821.

g 5100 nm szán tó Szadán (az M3-hoz kö zel) 500
ezer Ft-ért, 7700 nm er dõ Gödöllõn (Nagy re me te)
800 ezer Ft-ért el adó. Tel.: (1) 222-8138.
g Gödöllõn a kert vá ros ban sür gõ sen há zat, le bon -
tan dó há zat, vagy tel ket vá sá rol nék. Tel.: 432-310,
vagy (30) 9437-875.
g 3 szo bás, für dõ szo bás, gáz fû té ses csa lá di ház,
be köl töz he tõ ál la pot ban, 800 négy szög öl te lek kel,
Jászfényszarun, 5 mil lió Ft-ér t el adó. Tel.: (57)
422-362.
g Gödöllõn az Amb rus Z. köz ben, I. eme le ti, 64
nm-es, 2,5 szo bás, er ké lyes la kás, au gusz tu si be -
köl tö zés sel el adó. Tel.: 410-821, vagy (30) 9966-
116.
g Domonyvölgyben a II-es tó nál, 900 négy szög -
öles, meg oszt ha tó, tó par  ti, hét vé gi te lek el adó.
(Vil lany, víz, te le fon be kö té si le he tõ ség biz to sí tott.)
Tel.: (18-21 órá ig) 411-439.
g Ma ri ka te le pen 1407 nm kert in gat lan el adó. (víz
a tel ken, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban) Tel.: (17
óra után) 420-669.
g Be épí tet len te rü let, 1287 nm el adó a Feny ves te -
rü le tén (víz, gáz, vil lany ta vasszal). Tel.: (17 óra
után) 420-669.
g Gödöllõ, Pa lo ta ker  ti, I. eme le ti la kás, 64 nm,
má ju si ki köl tö zés sel el adó. Tel.: 411-759.
g La kást ke re sek 4,5 mil lió Ft-ért, ön kor mány za ti
is ér de kel, már ci us vé gi köl tö zés sel. Tel.: 439-286
(17-21 óra kö zött).
g Az Egye tem kö ze lé ben köz mû ves, pa no rá más,
867 nm-es tel ken téliesíthetõ, há rom szin tes, 80
szá za lé kos ké szült sé gû fa ház el adó. Iá.: 4,6 mil lió
Ft. Tel.: 421-101.
g Ga rázs el adó vagy ki adó a Ka zin czy kör úton.
Tel.: (18 óra után) 430-732.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut ca bel sõ ré szén, 55
nm-es, fel újí tott, IV. eme le ti la kás, 6,2 mil lió Ft-ért
el adó. Tel.: (20) 9474-357.
g 1-4 szo bás la ká so kat ke re sünk ügy fe le ink ré szé -
re, in gye nes köz ve tí tés sel. Tel.: 415-316.
g Gödöllõ új csa lá di há zas ré szén, 84 nm-es, 2
szin tes, alá pin cé zett, 4 szo bás, 1997-ben épült
ház, összközmûves csa tor ná zott tel ken el adó. Tel.:
415-316.
g Isaszegen, 1999-ben épült egy szin tes, két la ká -
sos csa lá di ház, 90 szá za lé kos ké szült ség gel, re á -
lis áron el adó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Kõ rös fõi ut cá ban, két ut cá ra nyí ló
tel ken, tel je sen fel újí tott csa lá di ház, ga rázzsal,
bolt íves, föl des pin cé vel el adó. Tel.: 415-316.
g Isaszegen 3 és fél szo bás, össz kom for tos csa -
lá di ház el adó, vagy el sõ eme le ti nem pa nel ra csel -
élen dõ, ér ték egyez te tés sel. Ára.: 7,5 mil lió Ft. Tel.:
493-507.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos ut ca 60., fsz.
3.-ban, 1 + 2 fél szo bás, 65 nm-es, ma gas föld -
szin ti, össz kom for tos la kás. Iá.: 7 mil lió 700 ezer
Ft. Tel.: 412-565 (Gál Béláné).
g Gödöllõn 110 nm-es, csa lá di ház el adó. Tel.:
422-464.
g El adó, vagy ki adó ga rázst ke re sek, vá ros köz -
pont hoz vagy Egye tem hez kö zel. Tel.: (30) 9411-
356.
g Gödöllõn a Szõ lõ ut cá ban el adó 62 nm-es, 1 +
2 fél szo bás, er ké lyes, ma gas föld szin ti, csen des la -
kás. Tel.: 411-005, vagy (20)978-4886.
g 54 nm-es, föld szin ti, fel újí tás ra szo ru ló örök la -
kás, Gödöllõ, Kos suth La jos ut cá ban sür gõ sen el -
adó. Iá.: 120 ezer Ft/nm. Tel.: (20) 3342-463.,
vagy Gödöllõ, Szil hát u. 26.
g Gödöllõ kül te rü le tén Ma ri ka-te le pen, te lek el adó
(víz, gáz, vil lany, te le fon az ut cá ban). Hét vé gi te lek -
nek is jó. Tel.: 421-011.
g Gödöllõn új sze rû, 4 szo bás, nap pa lis csa lá di
ház, alá pin céz ve el adó, vagy ki adó. Iá.: 15 mil lió
Ft. (la ká so kat be szá mí tunk).Tel.: (30) 940-6009.

g Épí té si tel ket ven nék Gödöllõn. Tel.: (30) 9000-
024.
g Gödöllõn el adó 55 nm-es, gáz kon vek to ros la kás.
Ára: 5,5 mil lió Ft. Tel.: 411-361.
g Ke re sek Gödöllõn kis tel ket, kb. 30 nm-ig, fa ház -
zal, vagy pi ci ház zal. Min den meg ol dás ér de kel!
Tel.: 411-361.
g Épí té si köz mû ves, 240 négy szög öles te lek
Gödöllõ - Máriabesnyõi vá ros ré szen a Szi vár vány
ut cá ban el adó. (víz, vil lany, te le fon be ve zet ve) A
tel ken 12 m3 só der, va la mint 6 nm-es fût he tõ fa -
épít mény van. Iá.: 1 mil lió 430 ezer Ft. Tel.: (20)
9993-182.
g El adók Gödöllõn 300-400 négy szög öles épí té si
tel kek - köz mû ve sí tés elõtt, 3-4 mil lió Ft-ig. Tel.:
430-890 (Ház és Vár Bt. In gat lan Iro da.)
g Pest re cse ré lõk fi gye lem! El cse rél ném Bu da pes -
ti, bel vá ro si, Met ró tól 200 m-re le võ, két és fél
szo bás, 70 nm-es, tár sas há zi örök la ká som, (a
szo bák kü lön be já ra tú ak, III. eme le ti, er ké lyes, nem
kör fo lyo sós, gáz fû té ses, te le fo nos) gödöllõi csa lá -
di ház ra, 6 mil lió Ft-ig. (rá fi ze tés nél kül) Tel.: (1)
210-0237.
g El adó Mo gyo ród - Töl gye sen 251 négy szög öl
zár te kert. 36 nm-es fa ház, te rasz, ter mõ gyü möl -
csös, fúr t kút és ve ze té kes víz. Iá.: 27 mil lió Ft.
Tel.: Papp György (1) 221-3194, vagy (60) 310-
410.

Al bér let
g Szadán mû ve lés re tel kek bér ment ve ki adók. Tel.:
418-362, vagy (20) 9420-821.
g Gödöllõn HÉV ál lo más kö ze lé ben ki adó, szo ba,
kony ha, für dõ szo bás, bú to ro zott ház részt, vagy la -
kást ke re sek, hosszabb táv ra. Min den meg ol dás
ér de kel. Tel.: (8-20 órá ig) (20) 311-6746.
g Gödöllõn kü lön be já ra tú, te tõ té ri la kás ki adó.
Tel.: 413-175. (hét fõ tõl - pén te kig 17 óra után).
g Gödöllõn, igé nye sen ki ala kí tott, 120 nm-es la -
kás, par ko sí tott kert ben, hosszú táv ra ki adó. Tel.:
430-885.
g 25 nm üz let hely ség Gödöllõ köz pont já ban
hosszú táv ra bér be adó. Tel.: 411-759.
g Hosszú táv ra bé rel ne Gödöllõn egye dül ál ló,
nem do hány zó fér fi egy szo bás, kom for tos la kást,
ma gas ház ban, fel sõbb eme le ten, bú to ro zot tan,
vagy bú to ro zat la nul. Tel.: (20) 9606-372.
g Kü lön be já ra tú la kást bé rel ne egye dül ál ló fi a tal -
em ber. Tel.: (20) 9479-039, vagy 452-542.
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, bú to ro zat lan
bér le mény, iro dá nak, la kás nak hosszú táv ra ki adó.
Tel.: (30) 9617-621, vagy 417-388.
g Két kü lön ál ló össz kom for tos ház, egy ud va ron,
al bér let be ki adó. (két szin tes: 120 + 60 nm, egy -
szin tes. 75 nm.) Cím: Ker  tész köz 6. Tel.: (20)
3362-981.

Szol gál ta tás
g Gipsz kar ton sze re lés, te tõ tér bur ko lás, stuk kó,
rej tett vi lá gí tás ki kép zé se re á lis áron. Tel.: (60)
314-822.
g Vál lal ko zók, vál lal ko zá sok, szer ve ze tek! Gödöllõ
köz pont já ban köny ve lést, be val lá sok ké szí té sét,
ügy in té zést vál lal mér leg ké pes köny ve lõ. Bér szám -
fej tés, TB ügy in té zés köny ve lés nél kül is. Gon dos,
pon tos mun ka! Tel.: 411-126.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let.
31. szám alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it
ked den és csü tör  tö kön 8-13, szer dán és pén te -
ken13-19 és szom ba ton 8-13 órá ig. Be je lent ke zés
a 417-729-es te le fo non.
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé -
nye dés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se
és ápo lá sa. Tel.: 411-759.
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g Decor-Fes Bt.: vál lal juk la ká sok, iro dák, kö zü le -
tek fes té sét-má zo lá sát, ta pé tá zá sát (fo lyé kony tex -
til ta pé tá zá sát), gipsz kar to no zá sát, mû anyag gipsz
de ko rá lá sát, mû gyan ta pad ló be vo nat fel hor dá sát.
Tel.: (30) 252-6576.
g Nem ha gyo má nyos, centifaló fo gyó kú ra! Egész -
sé ge sen, ered mé nye sen. Tel.: (30) 9142-873. Hi -
vat ko zá si jel: F8.
g 50 éves nyug dí jas öz vegy nõ(nagy ma ma), gyer -
mek fel ügye le tet vál lal, il let ve idõs ko rú ak ház tar tá -
sá ba be se gí te ne. Tel.: Tariné, 421-762.
g Pszi chi át ri ai ren de lé si idõm már ci us tól meg vál -
to zik: szer dán 10-13 órá ig lesz. Pszi cho te rá pia
elõ jegy zés sel. Dr. Tóth Má ria pszi chi á ter, pszi-
choterapeuta szak or vos. Tel.: 410-870.
g Meg nyílt: Éva koz me ti ka, az Ádám ut cá ban! Koz -
me t i  ka, ma ni kûr, pe di kûr, fül be lö vés, Avon.
Gödöllõ, Ádám u. 4. Tel.: 416-487.
g Szö veg szer kesz tést, szkennelést, nyom ta tást vál -
la lok. (An gol, né met nyel ven gé pe lés) Tel.: 415-056.
g Sze rel mi, lel ki, ma gán éle ti gond ja i val sze re tet tel
vá rom. A jö võ jét Tarot kár tyá ból meg jó so lom. Tel.:
412-147.

Adás-vé tel
g Meg kí mélt ál la pot ban lé võ, vi lá gos 3 aj tós 5 ezer
Ft, vi lá gos vit ri nes 5 ezer Ft és 2 aj tós vi lá gos 4
ezer Ft-os szek ré nyek el adók. Tel.: (18 óra után)
(30) 919-5652.
g Ke re sem még az 1930-as, 40-es évek gra mo fo -
non (nem le mez ját szón) le játsz ha tó le me zei kö zül
azo kat, ame lyen Karády Ka ta lin, Szeleczky Zi ta, Já -
vor Pál éne kel. Ma gas árat fi ze tek ér tük! Tel.: Tóth,
417-639.
g Jó kar ban lé võ, 160 l-es hû tõ szek rényt ven nék.
Tel.: 417-996.

g Jó ál la po tú ré gi bú to rok ala csony áron el adók.
Tel.: (20) 9691-459.
g Ké zi kö tés, hím zett te rí tõ a ké szí tõ tõl. Tel.: 415-
056.
g Köl töz kö dés mi att, min den fé le bú tor el adó. Tel.:
414-527.

Jár mû-al kat rész
g Opel Kadett 1.3 mo to ri ku san fel újí tott, 2001. 07-
ig mû sza ki vizs gá val, el adó. Iá.: 280 ezer Ft. Tel.:
415-315.
g VW Polo 1400 cm3, sár kány metálzöld, ga ran ci -
á lis, 6000 km, ga rázs ban tar tott, új sze rû ál la pot -
ban igé nyes nek el adó. Iá.: 2 mil lió 100 ezer Ft.
Tel.: 418-127.
g ‘83-as, 120-as Tra bant 2001. 09-ig mû sza ki val,
sür gõ sen, áron alul el adó. Tel.: (30) 2326-133.
g 1988-as kis Polski Fi at, 2001. 02 hó ig, mû sza ki -
val el adó. Tel.: 387-832, (30) 9828-098.
g Jó ál la po tú IFA te her gép ko csi (10 éves, új pony -
va, sok ext rá val) el adó. Mû sza ki: 2000. 10 hó ig.
Tel.: 421-011.
g Di e sel Aleko el adó. (gyá ri lag sze relt, 1,8-as Ford
mo tor ral) Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114. (18-20
óra kö zött)
g Simson Start ke re sek. Tel.: (20) 9993-182.
g Maruti el adó. Ga rázs ban tar tott, 192-es, meg kí -
mélt ál la pot ban, ext rák kal. Tel.: 418-097.
g Vizs gá ra elõ ké szí tett, fel újí tott, új gu mik kal, új
pla tó val, AVIA te her gép ko csi el adó. Tel.: 415-427.

Ok ta tás
g An gol, Né met, Fran cia, Olasz, Ma gyar 60 órás
(he ti 4 óra) nyelv tan fo lyam ok in dul nak, 2000. feb -
ru ár 7 - má jus 27 kö zött. In gye nes gya kor ló órák
an go los di ák ja ink nak, anya nyel vi ta ná rok kal is,

tan fo lya mon ként 45 órá ban.   I.L.J. Gödöllõ, Kõ -
rös fõi u. 2. Tel.: 411-266, vagy 411-556. Az I.L.J.
, a Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí -
tett és Aján lott” nyelv is ko la, az or szág 27 leg jobb
nyelv is ko lá i nak egyi ke. 
g Em lé ke zet, fi gye lem, gon dol ko dás fej lesz té se az
MF Stú dió tan fo lya ma in, hogy ered mé nyei job ban
tük röz zék tu dá sát. Cso por tok, kor osz tály ok sze rint,
5-95 éves ko rig! Tel.: 415-998.
g Fran cia ta nár nyelv ta ní tást vál lal. Tel.: 432-310,
vagy (30) 9437-875.
g Ma te ma ti ka sza kos hall ga tó, ma te ma ti ka kor re -
pe tá lást vál lal. Tel.: 417-827.
g Olasz nyelv ok ta tást, nyelv vizs gá ra fel ké szí tést,
kor re pe tá lást vál la lok. (ház hoz is me gyek) Tel.:
432-143.
g An gol nyelv ta ní tá sát, kor re pe tá lá sát, nyelv vizs -
gá ra fel ké szí tést vál la lok. Tel.: 411-499 (pén tek tõl-
hét fõ ig). 

Egyéb
g Er dély 7 nap! 2000. aug. 9-tõl 7 nap, 30 ezer
Ft/fõ. Elõ leg be fi ze tés: 2000. már ci us 15-ig. (Az
er dé lyi kör út ról a tá jé koz ta tást majd ké sõbb kö zöl -
jük.) Tel.: 420-634.

Szórakozva segíthetsz!
a Nagycsaládosok

Gödöllõi Egyesülete
hagyományos

JÓTÉKONYSÁGI BÁL-JÁT
2000. február 25-én pénteken 

19 órától rendezi,
a Gödöllõi mûvelõdési Házban

Zene, tánc, tombola, büfé.
A bál védnöke: Six Edit

alpolgármester.

Jegyeket elõvételben az
egyesület aktivistáitól és
a mûvelõdési ház pénz-
tárában szerezhetik be!
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– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalál-
ja a kortárs, a régi, a magyar és külföldi

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándék-

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

Kistarcsa, If jú ság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

Gödöllõ, Dó zsa Gy. u. 69.
Tel.: 414-015, 415-385

Nyit va: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 órá ig

SU ZU KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,

A GOND TA LAN AU TÓ A GOND TA LAN AU TÓ ZÁSZÁS

+
MEGLEPETÉSEK?

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

www.gak.hu/szolgalatwww.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés

felvétele az újságba
és a weboldalra a
30/2011-961-es30/2011-961-es

telefonon

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal
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Szerencsejáték
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Egy he lyi rang adó bár hol, bár mi kor,
bár mely sport ág ban óri á si presz -
tízs csa ta, ami re fo ko zot tan ké szül -
nek csa pa tok és né zõk egya ránt.
Nem volt ez más ként a te rem lab da -
rú gó baj nok ság nyi tá nyán sem, ami -
kor a küz del mek be a tél fo lya mán
be kap cso ló dó és most de bü tá ló
Gödöllõi KFC a má sik gödöllõi gár -
dát, a Trident FC-t fo gad ta.

Az el sõ per cek re ta lán a tét nyom ta rá
ha tá sát, mert Fa ze kas tá vo li lö vé sén,
il let ve a má sik ol da lon Kiss kö ze li
pró bál ko zá sán kí vül nem sok em lí tés re
mél tó tör tént. A nyol ca dik perc ben az -
tán Ná dor ré vén meg sze rez te a ve ze -
tést a ven dég csa pat (mi u tán ne kik is
ugya nez a csar nok a ha zai pá lyá juk,
azért ott ho no san érez ték ma gu kat õk
is) és ezu tán már nem le he tett pa na sza
a vál to za tos ság ra, az iram ra és a szín -
vo nal ra a szép szá mú, de ez út tal meg -
osz tot t  né zõ kö zön ség nek.  Bár  a
tridentpártiak va ló szí nû leg job ban
örül het tek vol na a ke ve sebb iz ga lom -
nak, hi szen ez azt je len tet te vol na szá -
muk ra, hogy Ivanovicsék nem for dít -
ják meg az ál lást négy perc alatt. Va ló -
szí nû leg már min den ki a szü net re ké -
szült, ami kor Tóth Lász ló, ti zen öt má -
sod perc cel a vé ge elõtt vá rat la nul és
pon to san lõtt: dön tet len nel vo nul hat -

tak pi he nõ re a ve tély tár sak.
Szü net után Ko vács Mik lós gól já val

a GKFC vissza vet te a ve ze tést, a 29.
perc ben az tán is mét Morvayéknál volt
az elõny. A má so dik fél idõ így még az
el sõ nél is for du la to sabb nak, gól gaz da -
gabb nak bi zo nyult. A GKFC-nek új ra
és új ra si ke rült fel zár kóz nia, és már-
már úgy lát szott, meg osz toz nak a pon -
to kon a csa pa tok. A Trident FC fut bal -
lis tái azon ban eb be nem nyu god tak be -
le, és az utol só perc ben elõbb egy szép
ak ció vé gén megint meg sze rez ték a
ve ze tést, majd húsz má sod perc múl tán
biz tos sá tet ték gyõ zel mü ket.

Ha a be mu tat ko zás al kal má ból vé -
gül nem is ju tott pont Ivanovicséknak,
azért szé gyen ke zés re így sincs okuk,
hi szen ne kik is kö szön he tõ, hogy szín -
vo na las, vál to za tos mér kõ zést lát hat -
tak a teremfocirajongók. A Trident
FC-rõl pe dig min dent el mond, hogy
gyõz tek.

Ivanovics Kár oly: „Na gyon kor rekt
já ték ve ze tés mel lett, dön tet len sza gú
mér kõ zé sen, a ru tin ta lan sá gunk mi att
kap tunk ki. Ezt mu tat ja pél dá ul az is,
hogy egyik fél idõ ben sem kér tünk
idõt, pe dig más fél perc cel a vé ge elõtt,
5:5-nél na gyon kel lett vol na. Úgy ér -
zem, öt-hat meccs kell hoz zá, hogy ez
a csa pat össze rá zód jon, a fi a ta lok is
felvegyék a rit must. A ta vasz a ta nu lá -
sé lesz, ko mo lyabb cé lok csak õsz tõl
jö het nek szó ba.”

Gacsályi At ti la: „Elõ ször is gra tu -
lá lok az el len fél nek a já té ká hoz. Tény -
leg jól ját szot tak, ró lunk vi szont ugya -
nez nem mond ha tó el és így sa ját ma -
gunk nak tet tük ne héz zé egy ki csit a
mér kõ zést. A vé gén az zal nyer tünk,
hogy job ban oda fi gyel tünk, és hogy
van egy fél év elõ nyünk, ta pasz ta la -
tunk. A GKFC jó kis csa pat, mely egy -
re ütõ ké pe sebb le het, ahogy egy re töb -
bet ját sza nak együtt. To váb bi sok si -
kert kí vá nok ne kik.”

Kö vet ke zõ mér kõ zés: Trident FC –
Ka ná rik, GATE csar nok, feb ru ár 21.,
19 óra; Fova-ex – GKFC, Bp., Lõ rin ci
csar nok, feb ru ár 21.

Tóth Már ta

Gödöllõ, Egye te mi csar nok, 300 né zõ, ve -
zet te: Radvánszky Ró bert, ifj. Vad Ist ván
(Hi da si Gá bor).
GKFC: Sza bó Zs. – Ivanovics, Fa ze kas,
Markóczi, Kelenvölgyi. Cse rék: Gyémesi,
Tóth M., Ko vács M., Kerecsényi, Gémesi,
Lo vas (ka pus)
Trident: Nagy L. – Csiszér, Tóth L., Pfeffer,
Kiss R. Cse rék: Morvay, Földesi, Szûcs,
Sztriskó, Ná dor. Edzõ: Gacsályi At ti la
Gól szer zõk: Ivanovics (3; 11., 22. és 35.
perc); Fa ze kas (2; 13. és 34. perc) il let ve
Ná dor (2; 9. és 24. perc); Tóth L. (2; 20.
és 44. perc).

Gödöllõi KFC – Trident FC 5:7 (2:2)

Gödöllõi rangadó:
a rutin és az akarat csatája

Teremlabdarúgás

Is mét moz gal mas hét vé gét tud hat nak
ma guk mö gött a GEAC sak ko zói. Feb ru -
ár 12-én az Er kel Is ko lá ban bo nyo lí tot ták
le a XXI. Pest me gyei ál ta lá nos és kö zép -
is ko lai ver seny so ro zat 4. for du ló ját, míg
va sár nap az NB I/B, il let ve NB II csa pat -
baj nok ság 7. for du ló já ra ke rült sor.

Vég ered mény: 1–2. osz tály (35 in du -
ló): 1. Prohászka Pé ter (Vác), 6 pont; 2.
Reznák At ti la (GEAC), 6 pont; 3. Sipos
Ádám (Szi get mo nos tor), 5,5 pont. To -
váb bi gödöllõi ered mé nyek: Romhányi
Vik tor, Né meth At ti la 3 pont. 3–4. osz -
tály (60 in du ló): 1. Bednay Ben ce
(BEAC), 6,5 pont; 2. Ma ró di Má tyás
(Cse pel), 6 pont; 3. Mar ton Bé la
(BEAC), 6 pont. GEAC-os ered mé -
nyek: Koczó Dá vid, Tóth Ben ce 5 pont;
Romhányi Bo tond 4 pont.

Csa pat: 1. BEAC 18 pont; 2. Vác 15
pont; 3. GEAC (Koczó, Tóth,
Romhányi), 14 pont. 

5–8. osz tály (61 in du ló): 1. Gonda
Lász ló (Új lak), 6,5 pont; 2. Csa bai Vik -
tor (Szent end re), 5,5 pont; 3. Somodi
Ba lázs (GEAC), 5,5 pont; 4. Koczó
Kris tóf (GEAC), 5,5 pont. To váb bi
GEAC-eredmények: Rádóczki At ti la
4.5; Bor sos Zsolt, Som La jos 4; Ta kács
Pál 3,5; Háfra Or so lya 3 pont.

Csa pat: 1. Gödöllõi EAC (Somodi,
Koczó, Rádóczki), 15,5 pont; 2. Szent -
end re, 14,5 pont.

Kö zép is ko lás ok: 1. Béki And rás
(Alagi DSK), 7.5 pont; 2. Pá li Gá bor
(BEAC), 7 pont; 3. Szád vá ri Lász ló
(GEAC), 6,5 pont.

NB 1/B, 7. for du ló: GEAC – Tisza -
vasvári 7,5:4,5. Gyõ zött: Ka rá csony,
Harmatosi, dr. Far kas L., Nagy aj tai,
Bándy, Tö rök. Dön tet len: Hardicsay,
Pálvölgyi, Koczó. Vesz tett: Kubacsny,
Sleisz, Ba kó.

NB II, 7. for du ló: Gödöllõi EAC
II–Vác 4,5:7,5. Gyõ zött: Romhányi,
Somodi. Dön tet len: Ve réb, dr. Tallós,
Benyó, Botka, Bor sos. Vesz tett: Tóth,
Sillye, Ruttkay, dr. Far kas J., Bajnóczy.

Az NB I/B-ben si ke rült a jó foly ta -
tás,nagy csa tá ban si ke rült nyer ni.

NB II-es csa pa tunk is be csü let tel küz -
dött a 3.he lye zett Vác el len, de az el len -
fél most ennyi vel jobb volt.

Tí már Zsolt

Sakk

Sikeres folytatás
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Az Architekton GRC nõi csa pa ta né -
hány hét tel ez elõtt biz tos el sõ nek szá -
mí tott az NB I-ben, hi szen so ro zat ban
nyer te mér kõ zé se it. Az tán jött a nagy
ri vá lis Kecs ke mét és ha zai pá lyán le -
gyõz te a gödöllõi együt test. A kö vet -
ke zõ for du ló ban Mis kol con lé pett pá -
lyá ra az AGRC csa pa ta.

A mér kõ zé sen a to vább ra is el sõ
Gödöllõnek a har ma dik he lye zett ott ho ná -
ban kel lett bi zo nyí ta nia, hogy nem vé let -
le nül áll a me zõny élén. A ta lál ko zó egy -
ben presz tízs csa ta is volt, hi szen a
gödöllõi csa pat ban há rom egy ko ri mis kol -
ci já té kos is pá lyá ra lé pett. A lá nyok az el -
sõ szett ben – ta lán az iz ga lom, ta lán más
mi att – sok ado ga tást ron tot tak. A for du la -
tok ban bõ vel ke dõ játsz mát vé gül si ke rült
meg nyer ni. A foly ta tás ban úgy né zett ki,
hogy a ven dég lá tók nem na gyon szag gat -
ják ma gu kat, hi szen a gödöllõi csa pat
több ször is hét pont tal ve ze tett. En nek el -
le né re sok hi ba csú szott a já ték ba, és a
mis kol ci csa pat elõbb fo ko za to san le dol -
goz ta a hát rá nyát, majd ki egyen lí tett. 

A har ma dik játsz ma ha son ló kép pen
ala kult, csak annyi volt a kü lönb ség,
hogy most nyolc-ki lenc pon tos elõnyt si -
ke rült el her dál ni. A ha za i ak fel pö rög tek,
nem is mer tek el ve szett lab dát, és jól idõ -
zí tett ej té se ik kel sor ra sze rez ték a pon to -
kat. A ne gye dik játsz má ban össze kap ta
ma gát a Gödöllõ és meg mu tat ta, mi re ké -
pes az együt tes: ki egyen lí tet ték a mér kõ -
zés ál lá sát. Az ötö dik szett ben azon ban
alig sze rez tek pon tot és a min dent el dön -
tõ játsz mát hét re ve szí tet ték el.

A ju ni o rok mér kõ zé sen már job ban
ment a ven dé gek nek há rom-null ra ver ték
a há zi gaz dák csa pa tát: Mis kol ci
VSC–AGRC 0:3.

Az egy más után két ve re sé get be gyûj -
tött gödöllõi csa pat a Szom bat he lyi TK
el le ni ha zai meccsen pró bált meg ja ví -
ta ni.

A meccset nem a meg szo kott fel ál lás ban
kezd te a ha zai csa pat: nem ját szott az
utób bi meccse ken gyen gébb tel je sít -
ményt nyúj tott Kurucz Ág nes. A li be ró
he lyén is vál to zott a hely zet, ez út tal Bol -
di zsár ka pott le he tõ sé get. A szer ke ze ti
vál to zá sok sze ren csé re csak a mér kõ zés
ele jén okoz tak né mi za vart.  Az el sõ szett
vi szony lag si ma volt, de a má so dik játsz -
ma kö ze pén akad tak prob lé mák, így a
ven dé gek nek si ke rült 25-re nyer ni a szet -
tet. A foly ta tás ban az tán össze állt a csa -
pat já té ka, és egy ér tel mû en job bak vol tak
el len fe lük nél. Ki sebb hi bák el le né re ma -
ga biz to san gyõz ték le a te het sé ges, job -
bá ra fi a ta lok ból ál ló Szom bat hely együt -
te sét. A gyõ zel met a na gyobb ütõ erõ és a
li be ró-posz ton nyúj tott ki emel ke dõ tel je -
sít mény hoz ta meg.

A ju ni o rok mér kõ zé sén újabb gyõ ze -
lem mel zár ta az AGRC csa pa ta a hét vé -
gét: AGRC – Szom bat hely 3:0.

A rosszul si ke rült mis kol ci ki rán du lás
em lé ke kí sér tett a Ma gyar Ku pa mér kõ -
zé sen, hi szen a gödöllõi csa pat nak új ra
a Mis kol ci VSC el len kel lett ját sza nia.

A gödöllõi együt tes bõl ez út tal Szendrõi
hi ány zott, Kurucz pe dig is mét le he tõ sé -
get ka pott. A csa pat nál nyo ma sem volt a
múlt ko ri fe szült ség nek. A lá nyok új ra a
meg szo kott fe gyel me zett mó don röp lab -
dáz tak. A me zõny ben re me kül ját szot tak,
nyo ma sem volt az egy hét tel ez elõt ti fá -
sult ság nak. Jó volt a sánc mun ka, be jöt tek
a sánc mel let ti ke reszt üté sek, egy szó val
ez egy tel je sen más csa pat volt. 

A há rom nul lás vég ered mény hû en
tük rö zi a két csa pat kö zöt ti kü lönb sé get.
A fö lé nyes gyõ ze lem na gyon jó esélyt je -
lent a to vább ju tás hoz. Ha ez si ke rül (mi -
ért ne si ke rül ne?), ak kor a leg jobb négy
kö zé ju tá sért a Nyír egy há za – Kecs ke mét
össze csa pás gyõz te se lesz az el len fél.

A baj nok ság utol só elõt ti for du ló já ban
Bé kés csa bá ra lá to ga tott a gödöllõi
együt tes. Az erõ vi szony ok is me re té ben
nem okoz ha tott gon dot ez a mér kõ zés.

A ha zai csa pat ki esé si gon dok kal
küsz kö dik. A sze gény em bert még az ág
is húz za, hi szen a fel adó juk év köz ben
más ho vá iga zolt, a cen te rük pe dig meg -
sé rült. A mér kõ zé sen egy ér tel mû en ki üt -
kö zött a két csa pat tu dá sa és hely ze te kö -
zöt ti kü lönb ség: az egyik az ext ra li gá ba
igyek szik, a má sik sze ret ne az el sõ osz -
tály ban meg ka pasz kod ni. En nek meg fe -
le lõ en si ma há rom nul lás mér kõ zést ját -
szott a két együt tes. A gyõz tes gödöllõi
csa pat ban most Jaczkó és Kurucz ját szott
ki emel ke dõ en. A ju ni o rok meccsét nagy
csa tá ban, iz gal mas mér kõ zé sen szin tén a
Gödöllõ nyer te meg: Bé kés csa bai FDSE
- AGRC 2:3.

Egy jó hír a vé gé re. A baj nok ság ban
ve ze tõ Kecs ke mét meg le põ ve re sé get
szen ve dett Szol no kon, így az utol só
for du ló dön ti el, hogy ki vé gez a ta bel la
élén. A gödöllõi el sõ ség hez ha zai pá -
lyán há rom null  ra kell  le gyõz ni a
BVSC Ka szá sok csa pa tát. Ezt a mér kõ -
zést  19-én, szom ba ton 14 óra kor
játsszák a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ter -
mé ben.

-ta más -

Bajnoki kudarc és kupasiker
Miskolcon

Röplabda

AGRC: Tóth Zs., Gellér Klá ra, Szendrõi,
Pus kás, SZUR KOS, Kurucz. Cse re: Gellér
Ka ta lin (li be ró), Bol di zsár, Tóth M. Edzõ:
Do bos Já nos.

Miskolci VSC – AGRC 3:2
(-23; 23; 20; -19; 7)

AGRC: TÓTH ZS., Gellér Klá ra, SZENDRÕI,
Pus kás, Szur kos, Tóth M. Cse rék: BOL DI -
ZSÁR (li be ró), Jaczkó, Gellér Ka ta lin. Edzõ:
Do bos Já nos.

AGRC – Szombathelyi Haladás 3:1
(19; -25; 17; 18)

AGRC: Gellér Klá ra, Jaczkó, Pus kás,
Kurucz, Szur kos, Szendrõi. Edzõ: Do bos
Já nos.

Békéscsabai FDSE – AGRC 0:3
(-17; -16; -12)

AGRC: Gellér Klá ra, JACZKÓ, Pus kás,
Kurucz, Szur kos, Tóth Z. Cse rék: BOL DI -
ZSÁR (li be ró), Gellér Ka ta lin. Edzõ: Do -
bos Já nos.

Miskolci VSC – Architekton GRC 0:3
(-18; -18; -23)
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Röp lab da: a Ha jós is ko la sport csar no ká -
ban ren dez ték meg a má so dik kor cso por -
tos csa pa tok di ák olim pi ai me gye dön tõ -
jét. A fi úk nál az ér di Szé che nyi Ál ta lá nos
is ko la gyõ zött. A lá nyok ver se nyé ben a
Ha jós csa pa ta ma ga biz to san 3:0-ra ver te
a fó t i  3.szá mú is ko la együt te sét. A
Szigetszentmárton el len vi szont egy iz gal -
mas, szo ros mér kõ zé sen 3:1-re ki kap tak.
A leg jobb 24-be ke rü lé sér t a gödöllõi
csa pat nak se lej te zõt kell ját sza nia.

Ko sár lab da: a Bocs kai SE nõi fel nõtt
csa pa ta a BEAC ifi csa pa tá val mér kõ zött
a hét vé gén. So ká ig szo ros volt a ta lál ko -
zó. A har min ca dik per cig csak há rom-
négy ko sár volt a kü lönb ség a két együt -
tes kö zött. Az utol só tíz per cet azon ban
job ban bír ták a ven dé gek, és 67:42-re le -
gyõz ték a he lyen ként jól ját szó gödöllõi
csa pa tot. A mér kõ zé sen Ba ko nyi Esz ter
nyúj tot ta a leg jobb tel je sít ményt. 
A Re for má tus Lí ce um ban ket tõs mér kõ zést
ját szott a Bocs kai SE a Du na ke szi Rad nó ti
Gim ná zi um csa pa ta i val. Az ifi lá nyok a 15.
perc ben már 11 pont tal ve zet tek (ennyi vel
kel lett nyer ni ük), ami kor szét esett a já té kuk.
A csa pat leg jobb já nak, Vi dé ki Ju dit nak
meg sé rült a bo ká ja, ki vált a já ték ból. Saj -
nos, töb ben na gyon gyen ge tel je sít ményt
nyúj tot tak, nem tet tek meg min dent a gyõ -
ze le mért. Ezért a má so dik fél idõ ne gye dik
per cé tõl kezd ve csak kadett- és ser dü lõ ko -
rú já té ko sok lép tek pá lyá ra. Õk haj tot tak,
idõn ként jól is ját szot tak, de ere jü ket még
meg ha lad ta a rad nó tis ifik le gyõ zé se. Így
lett a 11 pon tos gyõ ze lem he lyett, 20 pon -
tos ve re ség a vé ge.
A má so dik mér kõ zé sen a me gye egyik leg -
erõ sebb csa pa ta el len ját szott a Bocs kai SE
együt te se. A fi úk az el sõ perc tõl kezd ve na -
gyon fe gyel me zet ten ko sár lab dáz tak: len -
dü le te sen, jó rit mus ban tá mad tak és több -
nyi re ko sár ral fe jez ték be az ak ci ó kat. A
Barthos, Tóth ket tõs kint rõl szór ta a ko sa -
ra kat, míg a pa lánk alatt el sõ sor ban Hudák
ját szott pont erõ sen és na gyon hasz no san,
aki nek mél tó tár sa volt az egy re bát rab ban
ko sa ra zó, fi a tal Do bos is. A ta lál ko zó nagy
ré szé ben 10-14 pont tal ve ze tett a ha zai
csa pat. A meccs vé ge fe lé azon ban na -
gyon be le erõ sí tett a Du na ke szi együt te se,
és rö vid idõn be lül szo ros sá vált az ered -
mény. Az utol só két perc ben egy re csök -
kent a kü lönb ség, de a gödöllõi ifik már
nem en ged ték ki ke zük bõl a gyõ zel met.

-sz-

SPORTHÍREK

Az Olim pi ai Csar nok ban ren dez ték
meg az idei fel nõtt fe dett pá lyás or -
szá gos baj nok sá got. A két na pos
ver se nyen a GEAC front em be rei – ju -
ni or- és ifikorúak egya ránt – na gyon
jól helyt áll tak. A fel nõtt me zõny ben
több nagy sze rû he lye zést ér tek el,
sõt a nõi vál tó csak há rom ti zed má -
sod perc cel ma radt le a do bo gó ról.

Az él re kí ván ko zik Kis Gyön gyi tel je -
sít mé nye, aki két szám ban is be ke rült a
leg job bak kö zé. Az 1500 mé te res sík fu -
tás ban ötö dik lett, míg 800 mé te ren ha -
to dik ként ért cél ba. Négy száz mé te ren
in dult Pék And rea, aki egyé ni fe dett pá -
lyás csú csot fu tott, és az elõ ke lõ ne gye -
dik he lyet sze rez te meg.

Er dé lyi Esz tert a 3–4. hely re vár ta a
szak ve ze tés, azon ban a na gyon erõs
kez dés után ötö dik ként ért cél ba 3000
mé te ren. A mind össze 15 éves Durkó
Eliánát a fel nõtt gát mé re tei és a
klasszis el len fe lek sem za var ták ab ban,
hogy 8,93-as ide jé vel je lez ze: övé a jö -
võ.

A 4×2 kö rös vál tó fu tás ban 14 vál tó
in dult. A GEAC A csa pa ta ha gyo má -

nya i hoz mél tó an sze re pelt. A két nagy –
Za la eger szeg, Hon véd – csa tá já ba
ugyan nem tu dott be le szól ni, de a har -
ma dik he lyért har cot vív tak. A ne gye dik
he lye zés nagy si ker, épp hogy le ma rad -
tak a do bo gó ról. Ha Gácsi Ju dit ki csit
bát rab ban fut…

A sok re mek tel je sít mény mel lett meg
kell em lí te ni egy csa ló dást is. Pecze Dá -
ni el az 1500-as rajt elõtt alig egy órá val
még a Ná das Ku pán fo ci ban is igye ke -
zett bi zo nyí ta ni. Egyik he lyen sem si ke -
rült…

Ez zel együtt a fel nõtt or szá gos baj -
nok sá gon Benkõ Ákos és Szö ré nyi Ist -
ván ta nít vá nyai is mét bi zo nyí tot ták te -
het sé gü ket. A leg job bak ered mé nyei:

400 m: 4. Pék And rea, 58,27; Sze ke -
res Vik tó ria, 62, 45. 800 m: 6. Kis
Gyön gyi 2:18,6. 1500 m: 5. Kis Gyön -
gyi 4:48,1. 3000 m: 5. Er dé lyi Esz ter
9:59,06. 60 m gát: 7. Durkó Eliána 8,93;
10. Pék And rea, 9,66. 4×2 kö rös vál tó:
4. GEAC A (Sze ke res V., Durkó E.,
Gácsi J., Pék A.), 3:29,3; 11. GEAC B
(Fá bi án B., Eördögh R., Szeleczki X.,
Kis Gy.), 3:40,5.

-esz-

A felnõttek között is bizonyított
a GEAC

Atlétika

A Gödöllõi Sport Ala pít vány és a GEAC szer ve zé sé ben
idén is meg ren de zik

a gödöllõi spor to lók bál ját
A ha gyo má nyos ren dez vény

feb ru ár 25-én, pén te ken 19.30-kor kez dõ dik
a Szent Ist ván Egye tem Au lá já ban. 

Az ün nep sé gen át ad ják

az Év Spor to ló ja és az Év Edzõ je dí ja kat
va la mint  kö szön tik a leg fi a ta lab ba kat,

a Jö võ Re mény sé ge it

Az est fo lya mán ün ne pé lye sen kö szön tik azt a sze mélyt is, akit a

Gödöllõ Sport já ért élet mûdíj jal
ju tal maz nak

A bál ra je gyek igé nyel he tõk a GEAC sport csar no ká ban
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Szom ba ton a ko ra ta vaszt idé zõ kel le -
mes idõ ben né pes me zõny vá gott ne -
ki a Gödöllõt öve zõ dom bok nak: a
margitások ha gyo má nyos té li tel je sít -
mény tú rá já ra idén hat száz ti zen ha tan
ne vez tek. A babati völgy ben ha lad va
azon ban ha mar ki de rült, hogy nem
múlt még el a tél. A föld ki en ge dõ fa -
gya kö vet kez té ben az út sár ten ger ré
vált, ami a ke rék pá ros tú rá zók nak je -
len tett na gyobb prob lé mát. Töb ben
pró bál koz tak a fé kek ki ik ta tá sá val, de
hi á ba: az ab ron csok ra ta pa dó sár így
is pil la na to kon be lül a váz hoz ra gasz -
tot ta a ke re ke ket. Így az tán a gya lo go -
san tú rá zók há ti zsák kal, a ke rék pá -
ros ok hátibiciklivel egyen sú lyoz tak a
csú szós sár ban.

A tel je sít mény tú rát ren de zõ tu risz ti kai és
sport egye sü let nek ne vet adó, 344,2 mé ter
ma gas Margita-tetõ el ha gyá sa után ja vult
a hely zet: a ke rék pá ros ok kö zül a bi cik li
nyer gé ben foly tat hat ta a tú rát, aki még
ver seny ben volt. A nap fo lya mán lát vá -
nyos ság ban sem volt hi ány: az út vo nal
domony völgyi sza ka szán a Kár pátia-

kupáért ver sen gõ
ku tya fo ga tok szá -
gul dot tak (vagy
csak po rosz kál -
tak) ve lünk szem -
ben. Az Er zsé bet-
pi he nõ fe lé ha lad -
va is mét a mély
sár tet te pró bá ra a
tú rá zók tel je sí tõ -
ké pes ség ét, in -
nen tõl a cé lig
azon ban már csu -
pán a te rep adott -
sá ga i val kel lett
meg küz de ni.

A húsz ki lo mé -
te res tá von 378-an
in dul tak – de 386-
an ér tek a
domonyvölgyi cél ba. A „sza -
po ru lat” az ere de ti leg negy -
ven ki lo mé tert vál la lók kö zül
mor zso ló dott le. A hosszabb
táv ra 238-an ne vez tek, a célt
je len tõ Er kel is ko lá ban 197-
en je lent kez tek.

Gödöllõrõl 139-en, Bu -
da pest rõl 246-an vet tek részt, a töb bi ek a
vas utas sztrájk el le né re Za la eger szeg tõl
Nyír egy há zá ig az or szág 86 kü lön bö zõ
te le pü lé sé rõl ér kez tek, de volt tú rá zó
Kézdivásárhelyrõl és Ungvárról is.

A „leg né pe sebb cso port” cí mért fo -
lyó ha gyo má nyos ve tél ke dést ez út tal a
Szi get hal mi Ter mé szet já ró Egye sü let
nyer te 51 fõ vel, má so dik az Er kel is ko -
la 49 tú rá zó val, har ma dik a Re for má tus
Lí ce um 26 részt ve võ vel.

A zök ke nõ men tes le bo nyo lí tást a mar-
gitások 28 fõ nyi ren de zõ gár dá já nak kö -
szön het jük – õk vi szont azért mon da nak
kö szö ne tet, hogy ez út tal nem ma radt sze -
mét a tú ra nyo mán.

Radó Gá bor
Fo tók: a szer zõ

Hátizsákkal, hátibiciklivel…
Margita-túra



Nem zet kö zi ku tya fo gat-haj tó baj nok ság szín he lye volt a hét vé gén
Domonyvölgy, ahol het ven fo gat raj tolt a Kárpátia Ku pá ért. Hó hí ján most nem
szá no kat re pí tet tek a ku tyák; a haj tók han gos ki ál tá sai tri cik lik von ta tá sá ra biz -
tat ták a de rék ebe ket. Fotók: Balázs Gusztáv
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Ha hó nincs, jó a (drót)szamár is
Szánhúzó kutyák a Domonyvölgyben

A Margita-túra negy ven ki lo mé te res
táv ját nem csak ke rék pá ros ok és gya -
lo go sok tel je sí tet ték: a be fu tók kö zött
volt né hány négy lá bú is. A leg na -
gyobb fel tû nést Kis mancs, a há rom
éves, szál kás szõ rû tacs kó szu ka kel -
tet te: rö vid lá ba in szint idõn be lül vé -
gig ku tya gol ta a tá vot, pe dig út köz ben
még meg is sé rült. Kis mancs he lyett a
gaz dá ját, Ju hász Il di kót kér dez tük.

– A ku tya lát ha tó an edzés ben van. Mi ó ta
jár tel je sít mény tú rák ra?

– Egé szen ki csi ko rá tól jön ve lem. Volt
al kal ma gya ko rol ni: tú ra ve ze tõ is va gyok.

– Mennyi ed dig a re kord ja?
– Meg tett már hat van ki lo mé te res út -

vo na lat is, de va ló já ban mind ig túl tel je sí -
ti a tá vot: az el sõ húsz ki lo mé te ren ugya -
nis elõ re-hát ra sza lad gál. Ké sõbb azu tán
már el fá rad, és láb mel lett jön. Egyéb -
ként Kis mancs nem csak a tú rá zás ban je -
les ke dik; a ku tya ki ál lí tá so kon faj ta cso -
port-gyõz tes mi nõ sí tést ért el.

– A táv má so dik fe lén mint ha egy ki csit
sán tí tott vol na. Mi tör tént?

– A domonyvölgyi sza ka szon ku tya fo -
gat-haj tó ver seny is zaj lott. Hi á ba hú zód -
tunk le az út ról, az egyik fo gat hozzánk
érve ki tört, és a szán hú zó ku tyák Kis -
mancs ra ve tet ték ma gu kat. Sze ren cse,
hogy egyál ta lán meg tud tam men te ni
tõlük. A ver seny rajt já hoz vit tem a ku -
tyá mat, ahol az ál lat or vos szak sze rû en
el lát ta a sé rü lé se ket és in jek ci ót is adott
ne ki.

Il di kó nem mond töb bet, mi azon ban
vé gig gon dol juk: Kis man csot a tú ra út vo -
nal fe lé nél ér te a tá ma dás, ami után rö vid
lá ba in még to váb bi húsz ki lo mé tert ku -
tya golt. Mind ez be csü le té re vált vol na
bár mely nagy ra nõtt két lá bú nak is – egy
ilyen ap ró ku tyá tól azon ban egye ne sen
hõs tett. Ha va la ki, hát Kis mancs meg ér -
de mel te a cél ban a min den tú rá zó nak ki -
já ró zsíroskenyeret.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Nem a méret a lényeg…

Kismancs, a nap hõse
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