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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Polgármester-rektor találkozó (2. oldal)
Az új rektor nem csak intézményve-

zetõként tartja fontosnak az együttmû-
ködést, hanem gödöllõiként is. Õ maga
1966 óta él városunkban, itt szerezte el-
sõ egyetemi végzettségét. Így valame-
lyest mindkét oldalról érintett abban,
hogy jó kapcsolat alakuljon ki a SZIE és
a város között.

Beszélgetés Gloserné Szabó Györgyivel
(3. oldal)

„Nagyon jók az eredményeink, hiszen
hét- nyolcezer olvasót regisztrálunk, ennél
jóval magasabb a látogatók száma. Azt
mondhatjuk, hogy a 30 ezres város minden
polgára legalább kétszer megfordult ná-
lunk a tavalyi évben.“

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
január 5-tõl szerkesztõségünk új helyen

várja a kedves Olvasókat, és a
hirdetni szándékozókat.

Új címünk: Kossuth Lajos u. 1.Január 24-én, szombaton este sokan érezték
fontosnak, hogy a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében részt vegyenek azon
az ünnepségen, ahol a Gödöllõ Kultúrájáért Dí-
jat adták át a kitüntetetteknek. Gödöllõ város
képviselõ-testülete 1998-ban alapította a díjat,
melyet azóta minden évben azok vehetnek át,
akik a magyar nép mûvelésének, a hagyomá-
nyok és értékek megõrzésének szentelik életü-
ket, munkájukat. A város kulturális életében
dolgozók elismerése a Magyar Kultúra Napjá-
hoz kötõdik.

Az ünnepség kezdeteként Herczenik Anna, a
Magyar Állami Operaház magánénekese lépett
színpadra, majd Erdélyi Anna, a Hajós Alfréd
Általános Iskola tanulója szavalta el Kányádi
Sándor Tûnõdés csillagok alatt címû versét. Ezt
követõen Benedek Krisztina köszöntötte a ven-
dégeket, valamint a két díjazottat: a képviselõ-
testület döntése értelmében ebben az évben
Gloserné Szabó Györgyi, a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ igazgatója,
és Kresz Albert fotómûvész részesült az elis-
merésben.

(folytatás a 3. oldalon)

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

Gödöllő Kultúrájáért Díj

Testületi előzetes

Lapunk megjelenésének idején tartja idei el-
sõ ülését Gödöllõ város képviselõ-testülete.
A januári ülésnapon várhatóan döntés szüle-
tik arról, mennyibe kerül majd a helyi tömeg-
közlekedés, és hogy hol, mennyiért parkol-
hatunk majd városunkban. Most kerül a kép-
viselõk elé a testület idei I. félévi munkater-
ve, valamint az idei útépítési program. Vár-
hatóan a helyi népszavazásról, népi kezde-
ményezésrõl szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról is döntenek ma a városatyák.

A Chopin Zeneiskola fennállásának 30.
évfordulóját ünnepli az idén
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Azt hiszem, kevés olyan gödöllői la-
kos van, aki még nem hallotta éne-
kelni. A nagyobb ünnepeken, rendez-
vényeken éppúgy felcsendül Bucsy-
né Prém Katalin hangja, mint egy-
egy kisebb, zártkörű megemlékezé-
sen, bensőséges ünnepségen. Ami-
kor énekel, varázsol, visszarepít az
időben, sebeket tép fel és gyógyít.
Valójában a mindennapokban is gyó-
gyít, nevel, hiszen eredetileg gyógy-
pedagógus.

– Hogyan ismerik Önt Gödöllõn, mint a Mon-
tágh Iskola igazgatóját vagy mint az énekest?

– Azt hiszem, egyszerûen, mint a Prém Katit.
Itt születtem. Tõsgyökeres gödöllõi vagyok, a
családom a harmincas évek óta itt él. 

– Azene, az ének szeretetét is otthonról hozta?
– Igen, már a nagymamám is nagyon szé-

pen énekelt. Apukám már tanult énekelni, õ
tagja volt annak az amatõr színjátszó körnek
is, ami Gödöllõn mûködött, és ott nagyon so-
kat énekelt. Édesanyám hegedült, úgy, hogy
nekünk a nõvéremmel természetes volt,
hogy mi otthon mindig énekeltünk, és az is,
hogy hangszeren játszunk. Én nem tartom
magam zenésznek. Elsõsorban pedagógus
vagyok. Igyekszem, és fel is használom a ze-
nét, az éneket a munkám során, és ezt a diák-
jaim is nagyon szeretik.

– Nem könnyû pálya az öné, hiszen sérült
gyermekekkel foglalkozik.

– Eredetileg logopédus vagyok, de jelenleg
kézmûvességet tanítok (az elmúlt évek alatt ezt
is megtanultam). Nagy szívfájdalmam, hogy
nem tudok annyit foglalkozni a gyerekekkel,
amennyit szeretnék, de az igazgatói munka na-
gyon sok feladatot ró rám. Ennek ellenére a na-
gyobb ünnepségekre való felkészülésben min-
dig részt veszek.

– Számomra meglepõ volt, hogy a Montágh

iskolába belépve, mennyire más hangulat fo-
gadja a látogatót, mint amit általában az isko-
lákban megszoktunk…

– A fél életünket együtt töltjük. Igyekeztünk
olyan körülményeket
kialakítani, hogy az a 
gyerekeknek mintát
mutasson, hiszen so-
kan nagyon rossz kö-
rülmények közül ér-
keznek hozzánk, és
számukra a mi felada-
tunk példát mutatni.
Odafigyelünk arra,
hogy jól érezzük ma-
gunkat. Ez megmutat-
kozik nem csak a kör-
nyezetünk kialakítá-
sában, de az egymással
való bánásmódban, és
abban is, hogy szá-
munkra az is fontos,
hogy a gyermekek a
megfelelõ szellemi és
lelki útravalót is meg-
kapják iskolánkban.

– Az iskoláról mi-
lyen kép alakult ki a
gödöllõiekben?

– Szerintem pozitív. 1972-ben lettünk önálló
intézmény. Én 1996 óta vagyok az igazgató,
azóta nagyon sokszor tapasztaltam, hogy
kezdetben félelemmel fogadnak bennünket az
emberek, azután, amikor megismerik a hozzánk
járó gyermekeket és az iskolát, akkor megvál-
tozik a véleményük. Egyébként ismernek min-
ket, hiszen rendszeresen részt veszünk a külön-
bözõ ünnepségeken, kulturális rendezvénye-
ken. Én ma is azt mondom, nyitva van a ka-
punk, bárki eljöhet megnézheti az iskolát. Ed-
dig, mindenki, aki fenntartásokkal érkezett hoz-
zánk, kellemesen csalódva távozott.

– Hány munkatársa van jelenleg az intéz-
ménynek?

– Jelenleg egy negyvenfõs csapat dolgozik
együtt, ebbõl 26 pedagógus, és négy gyermek-

felügyelõ, a többiek a
technikai személyzet,
de a gyermekek gon-
dozásából õk is kive-
szik a részüket. Jelen-
leg 105 gyermek jár
hozzánk.

– Az új közokta-
tási törvény mennyi-
ben érinti azokat a
gyermekeket, akik
ide járnak?

– Akik most a mi
diákjaink, õk már
nem kerülnek más
iskolába. Biztos va-
gyok abban, hogy a
jövõben sok olyan
gyermek kerül majd
nem speciális általá-
nos iskolákba, aki-
nek nálunk lenne a
helye, és abban is
biztos vagyok, hogy
késõbb hozzánk ke-

rülnek majd. Arra a feladatra, amit ezeknek a
fogyatékkal élõ gyermekeknek az oktatása
jelent, az általános iskolák még nincsenek
felkészülve. A pedagógusképzést ehhez át
kellene alakítani, de jelenleg még a tárgyi
feltételek sem biztosítottak.

– Kanyarodjunk vissza az énekléshez. Mi a
tapasztalata, szeretnek ma énekelni a gyerekek?

– A saját diákjaim szívesen énekelnek, de
sajnos azt kell, hogy mondjam, Kodály or-
szágában ma nem énekelnek az emberek. Bí-
zom benne, hogy ez falun talán másképp
van, de nem vagyok túl optimista. Akik ma

énekléssel foglalkoznak, azok általában egy-
egy mûfaj mellett elkötelezik magukat, és
azt mûvelik, de az az éneklés, ami régen a
családokban megvolt, ma már hiányzik. Em-
lékszem, amikor én gyermek voltam, még
nem ilyen élet volt a családokban. Mi na-
gyon sokat beszélgettünk otthon, és – mint a-
hogy már említettem, sokat énekeltünk. Én a
legtöbb dalt nagymamámtól és édesapámtól
tanultam – hallottam – kisgyermekként, és
most, sokszor ezekbõl merítek egy-egy ün-
nepségre.

– Ezek a szép, ma talán kevéssé ismert
dalokat ezek szerint tõle hallotta?

– Igen. Amikor készülök egy-egy ünnepség-
re, igyekszem olyan dalt választani, ami azokról
az emberekrõl szól, akikre, akiknek a cseleke-
deteire emlékezünk. Tudom – mivel kaptam
már ilyen visszajelzést is –, hogy vannak, akik
néha nem pont odaillõnek találják az épp el-
hangzott dalt, de azt hiszem, ha például megem-
lékezünk a háborús áldozatokról, akkor azokról
kell énekelni, akik elmentek a háborúba, itt
hagyták a szeretteiket, a hazájukat és kínok kö-
zött haltak meg a lövészárokban. Ez az ének pe-
dig lehet akár egy szerelmes dal is…

– Említette, hogy kap visszajelzéseket. Ho-
gyan fogadja ezeket a dalokat a hallgatóság?

– A fiatalok is örömmel hallgatják, és van-
nak, akik tanulják õket, de az idõsebbek számá-
ra különösen nagy öröm ezeket újra hallani.
Sokszor elkérik a szövegeket.

– Van olyan dal, amely önnek igazán kedves?
– Talán az „Ott, ahol zúg az a négy folyó…“,

ezt édesapámtól tanultam, és eltemetve hord-
tam magamban, hiszen nem volt szabad énekel-
ni. Amikor énekelem, mindig nagymamám jut
az eszembe, amikor arról mesélt, hogyan élte
meg, amikor a délvidéken – ahonnan a csalá-
dom származott – elvették a nagyszüleinek a
birtokát, és hogyan menekültek át a mai Ma-
gyarország területére… Örökre felejthetetlen
lesz, amikor a múlt esztendõben ezt a dalt elõ-
ször énekelhettem el nyilvánosan.    
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Egy gödöllői hang

Beszélgetés Bucsyné Prém Katalinnal

Bucsyné PrémKatalin

Először találkozott hivatalosan dr. Gé-
mesi György polgármester és dr. Mol-
nár József, a Szent István Egyetem ja-
nuár elsejei hatállyal kinevezett rekto-
ra. A találkozón megállapodás szüle-
tett a város és az egyetem kapcsola-
tainak szorosabbra fűzéséről.

A két vezetõ a tárgyalást követõen arról tájé-
koztatta a sajtót, hogy a jövõben is folytatni
kívánják az együttmûködést, azokon a te-
rületeken, amelyeken már évek óta folyama-
tosan együtt dolgoznak, szükségesnek tart-
ják viszont a sportkapcsolatok bõvítését.

Dr. Molnár József kijelentette: szoros kap-
csolatra törekszik a várossal, mivel az egye-
tem hírnevét nem csak az ott folyó munka
határozza meg, hanem környezetének jó hí-
re, az arról a közvéleményben kialakult kép
is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kik és há-
nyan szeretnék itt folytatni tanulmányaikat.

Az új rektor nem csak intézményvezetõ-
ként tartja fontosnak az együttmûködést, ha-
nem gödöllõiként is. Õ maga 1966 óta él vá-
rosunkban, itt szerezte elsõ egyetemi vég-
zettségét. Így valamelyest mindkét oldalról
érintett abban, hogy jó kapcsolat alakuljon ki
a SZIE és a város között.

Gémesi György elmondta, hogy a jövõben

folytatódnak a tárgyalások az egyetemmel,
amely folyamatosan hajtja végre a profilvál-
tást, az oktatási területek bõvítését, közép-
pontba helyezve a természeti erõforrás gaz-
dálkodást. A polgármester kiemelte, hogy
fontosnak tartja, hogy a strand, az egyetemi
konyha, a bölcsõde és az óvoda üzemeltetése

mellett több olyan jól mûködõ elképzelés va-
lósuljon meg, amely a városnak és a Szent
István Egyetemnek egyaránt hasznos.
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Szorosabb kapcsolatra törekszenek a vezetők

Polgármester - rektor találkozó

dr. Molnár József rektor és dr. Gémesi György
polgármster

Világszerte megdöbbenést keltett, hogy lemondott az Irakban tevékenykedõ amerikai 

fegyverkutató csoport vezetõje, miután emberei tavaly április óta nem találtak tömegpusz-

tító fegyvereket, és amint azt egy interjúban kijelentette, szerinte ilyenek nincsenek Irak-

ban. Az amerikai katonák, azután, hogy megszállták Irakot, átkutattak mindent, de tömeg-

pusztító fegyvernek még a nyomát sem találták. Lassan, ahogy egyre reménytelenebbé vá-

lik, hogy az Egyesült Államok vezetõi bebizonyítsák, hogy az iraki diktatúra mekkora ve-

szélyt jelentett a „civilizált“ világra, más hangnemet öltenek az amerikai vezetés nyilat-

kozatai is. Már Colin Powell az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere is úgy fogal-

maz: „talán mégsem voltak tömegpusztító fegyverek…“ Rendben van, mégsem voltak. De

akkor lassan arra is választ kellene adni, miért is indult katonai támadás Irak ellen. Egy té-

vedés miatt? Irakban diktatúra volt. Igen, de ha körülnézünk a világban még számtalan dik-

tatúráról tudunk, és tudtunk, már Szaddám Huszein rendszerének megdöntése elõtt is.  Ha

az indok a diktatúra, akkor felmerül a kérdés: vége van? Vagy lesz következõ? Mindezek

tükrében igencsak átértékelõdnek a szerepek. Mit fognak mondani a katonáknak? Bocs fi-

úk, tévedtünk. Mit fognak mondani az áldozatok családtagjainak? Mert ez a tévedés, nem

csak sok pénzbe került, hanem emberéletekbe is. Az iraki „béke“ a mai napig is szedi áldo-

zatait. Mit fognak mondani azoknak az országoknak, akik súlyos anyagi terhet vállalva

küldték csapataikat harcolni, vagy amikor azt hitték, már vége a háborúnak, fenntartani a

békét? A mi katonáink is ott vannak Irakban. Ez a részvétel nem csak pénzügyileg került

sokba, hanem a hétvégi bejelentés tükrében erkölcsileg is. Irakban gyilkos gerillaháború

van. Háború, melyben  Szaddám Huszein hadifogoly. Naponta érkeznek a jelentések a ha-

lálos áldozatokról. Haza kellene már hozni a magyar katonákat, mielõtt magyar tragédia is

történik. Erre az egyik parlamenti párt már felszólította a magyar kormányt.

Nyári Fanny

Gondolatok a szerkesztőségben

Mégsincsenek fegyverek?
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

Beszélgetés Ferenczi Annával

– A zeneiskola 30 évének melyek voltak a leg-
fontosabb állomásai?

– Amikor 1975-ben idekerültem, alig több
mint 300 növendéke volt az iskolának, ma
pedig 700-an tanulnak nálunk. Ez hatalmas
dolog. De ami a legfontosabb, hogy a kezdet
kezdetén egyénileg tanultak a gyerekek, és
közülük nagyon kevésnek volt lehetõsége ar-
ra, hogy kamaracsoportokban vagy zeneka-
rokban játsszon. Most a tanulók legnagyobb
része játszik valamilyen kamaraegyütesben.
Az együtt zenélés hatalmas öröm. Megtanul-
ják az egymásra figyelést például. De na-
gyon sok minden mást is tudnak kamatoztat-
ni az életben abból, amit itt megtanultak.
Kiemelném, hogy nagyon sok kamarazene-
karunk, növendékzenekarunk van.

– Néhány éve felújították az épületet, de úgy
tûnik, hogy már ki is nõtték...

– Gödöllõn még nagyobb lenne az igény a
zenetanítás iránt. Nagyon szeretjük az iskolát,
élvezet a tanítás ilyen környezetben.

– A diákoknak nagy megbecsülést jelent, ha
sikerül egy hangzóanyagot, egy CD-ét kiadni
az õ közremûködésükkel. Információink szerint
a zeneiskola most ismét egy ilyen elõtt áll.

– Nagyon sok olyan növendékünk van,
akik különbözõ együttesekben, magas szin-
ten játszanak. Ezért úgy gondoltuk, lehetõ-
séget adunk arra, hogy mindegyik együt-
tesünk rákerüljön erre a gyûjteményes CD-
re, tehát nemcsak az úgynevezett nagyok,
mint például a Fúvószenekar, Gitárzenekar,

Ifjúsági Vonószenekar, hanem az utódze-
nekarok is és kisebb kamaracsoportok, négy-
kezes párok, kvartettek is felkerülnek az
anyagra. Ezen a CD-n kifejezetten növen-
dékek fognak játszani, tanárok nem.

– Mikorra várható a CD?
– Ezt még nem tudom megmondani, de

úgy gondolom, hogy körülbelül két hónapon
belül készen lesz. A felvételek nagy része
már megvan, a sokszorosítás az, ami még
várat magára. Készült viszont egy jubileumi
újság, ami összefoglalja a 30 éve történéseit,
továbbá elkészült a zenetanárok tablója, il-
letve készült egy másik tabló is, ami az év
növendéke díjazottjait mutatja be.

Beszélgetés
Gloserné Szabó Györgyivel

– Hogy segíti a könyvtár a helyi kultúra ápo-
lását?

– Egy lassú és bonyolult folyamat által, hi-
szen, ha valaki a könyv szeretetére tanít, az
lassan igazolja vissza, hogy ez a tanítás sike-
res volt-e vagy nem. Akönyv szeretete, az ér-
tékek átadása nagyon fontos.

– Mennyire tudják jó irányba terelni az ol-
vasókat, hogy az igazi értékeket keressék?

– Mivel nagyon jó kollégáim vannak, ná-
lunk ez nem probléma. Különösen nagy
öröm számunkra, hogy a 14-18 éves korosz-
tályt is ott látni a könyvtárban. Õk nagyon
pontosan tudják hogy mit is akarnak, így nem
szorulnak irányításra. A 25-30 év közöttiek is
nagy számban keresnek fel minket, ami szin-
tén örömteli, hiszen a régi könyvtárban ez
egy hiányzó rész volt. Aki kéri, segítünk, de
az olvasói szokások úgy ala-
kultak, hogy az
emberek többsége
határozott céllal
érkezik hozzánk.

– A könyvtárban
számtalan színvo-
nalas elõadás is
szokott lenni.

– Akönyvtár fela-
data a közmûvelõ-
dési tevékenység, de
ezek a programok is
mindig visszacsatol-
hatók a könyvhasz-
nálatra, illetve most
már az informatika
használatára. Vannak
kiemelkedõ és ismét-
lõdõ könyves ünnepeink, melyek mindig egy
szépirodalmi esttel egészülnek ki.

– Milyen konkrét ter-
veik vannak a jövõre
nézve?

– Mostanában ké-
szülnek el az évvégi
mérlegek, a statiszti-
kák. Örömmel mond-
hatom, nagyon jók az
eredményeink, hi-
szen hét-, nyolcezer
olvasót regisztrá-
lunk, azonban ennél
jóval magasabb a
tényleges látogatók
száma. Azt is el-
mondhatjuk, hogy
ez a több mint 30
ezres város minden

lakosa tavaly legalább kétszer megfor-
dult  a Városi Könyvtár és Információs Köz-
pontban.

folytatás az 1. oldalról
Gémesi György polgármester ünnepi be-

szédében elmondta: a kultúra, a hagyomá-
nyok ápolása és becsben tartása volt az, ami
a nehéz idõszakokban összetartotta, meg-
óvta a nemzetet, az országot. Ennek ellené-
re elkerülhetetlen a kérdés: napjainkban
fordítunk-e elég energiát nemzeti öröksé-
günk ápolására az EU-csatlakozás küszö-
bén? Törõdünk-e eleget azzal, hogy ezt a
csodálatos örökséget az ifjúság megfelelõ
formában ismerje meg, dolgozza fel és adja
majd tovább utódainak? A válasz, sajnos,
nem egyértelmû igen, hiszen például a ha-
talmas erõvel rendelkezõ elektronikus mé-
diumok jó része nem ezt a tendenciát segíti
elõ. Gyökértelenítési folyamat indult el,
ahol az értékek, a hagyományok háttérbe
szorulnak. A jelenlegi helyzet nem rózsás,
de korántsem reménytelen. Gödöllõ nagy
hagyományokkal, kisugárzással rendelkezõ
város. Adottságai révén minden esélye
megvan arra, hogy az ország egyik kultu-
rális központjává váljon. A város kulturális,
mûvé-szeti élete rendkívül színes és szerte-
ágazó; a különbözõ kulturális mûhelyek
Gödöllõ hírnevét nemcsak országos szintre,
hanem azon túlra is felemelték.

Ezt követõen Gémesi György átadta a
kitüntetéseket Gloserné Szabó Györgyi-
nek, a Gödöllõi Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ igazgatójának, illetve
Kresz Albert fotómûvésznek, majd kö-
szöntötte A Frédéric Chopin Zeneiskola
képviseletében Ferenczi Anna igazgatót
abból az alkalomból, hogy az intézmény
idén ünnepli 30 éves jubileumát. A polgár-
mester beszédében kiemelte: a város zenei
életében központi helyet foglal el a Fré-
déric Chopin Zeneiskola. Jelenleg 700 nö-
vendék tanul az intézményben, a fel-
vételizõk létszámának növekedése pedig
azt mutatja, hogy sokkal többen is tanul-
nának itt, ha a lehetõségek megengednék
ezt. Ez a tény pedig azt jelzi, hogy a fiata-
lok igénylik a zenei oktatást, illetve hogy
az iskola tanárai kiemelkedõen végzik
mindennapi feladataikat.

Az est további részét pedig mi más is
tette volna felejthetetlenné, mint a zene. A
Frédéric Chopin Zeneiskola volt tanulói –
akik azóta felsõoktatási intézményekben
folytatnak zenei tanulmányokat – léptek
színpadra egy kis „örömzenélésre“, me-
lyet a közönség vastapssal jutalmazott.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

Gödöllő Kultúrájáért Díj

Az összeállítást írta: Reményi Krisztián
Fotók: Tatár Attila

Beszélgetés Kresz Alberttel

– A fotográfia különleges helyet foglal el
a kultúra ápolásában, hisz önmaga is
kultúrát teremt azáltal, hogy dokumen-
tálja azt.

– Igen, és történelmet ír. Azáltal hogy do-
kumentál, máris a jövõé az a kép, amit elké-
szítünk. 

– A kollégáival önök évrõl-évre kiadnak
egy könyvet...

– Igen, így van. Olyan szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy egy olyan alkotó csoport-
nak lettem a tagja, ami a magyar fotógráfia
jelentõs mûvészeibõl áll. Évente jelenik meg
könyvünk, amely az elnéptelenedõ falvakat
mutatja be. Idén hat nógrádi falut fényké-
peztünk le.

– Milyen szerepe van a fotózásnak az em-
ber életében?

– Óriási. Mondok egy példát. Azzal, hogy
megjelent a könyv az egyik faluról, illetve,
hogy a fotókból
vándorkiállí-
tást is rendez-
tük, a község-
ben több mun-
kalehetõség
teremtõdött.
Hiánymes-
terségek in-
dultak be,
v i s s z a t e -
l e p e d t e k
emberek és
folytathat-
nám. Ez
persze nem
azt jelenti,
hogy ahol
mi fotó-
zunk, ott csodák történnek, de
mindenesetre lemérhetõ pozitív hatása van.
Ezzel a céllal készítjük alkotótáborban a fo-

tóinkat. Ennek a tábornak négy gödöllõi fo-
tómûvész is a tagja, úgymint Fuszenecker
Ferenc, Lõrincz Ferenc, Winkler Csaba és jó-
magam.

– A képein lemérhetõ, hogy erõs a kötõdé-
se Gödöllõhöz.

– Gödöllõn igen sok értékes ember él. Ezt
szakmától, vallástól, párttól függetlenül ér-

tem. Jómagam is így
viszonyulok az embe-
rekhez, bárhol is le-
gyek. Én az embere-
ket nem elválasztani
akarom, hanem össze-
hozni. Annak örülnék,
ha egy kiállításon párt-
állástól függetlenül
mindenki jól érezné ma-
gát. Én hiszek abban,
hogy a kultúrának van
akkora összetartó ereje,
hogy az embereket ösz-

szekapcsolja.

Négy évtizede kezdte el könyvtárosi pályáját az ak-

kori Járási Könyvtárban, Gödöllõn. Amunka minden

szakterületét megismerte; 10 éve igazgatóként dol-

gozik. Az akkori gödöllõi könyvtár mûködése

mintául szolgált Pest megyében a községi és iskolai

ellátórendszer-elméleti kidolgozása és gyakorlati

megvalósítását illetõen. Munkavégzése mellett ön-

magát is állandóan képezte: különbözõ intézmények-

ben középfokú-, majd felsõfokú könyvtárosi ok-

levelet kapott, gyermekkönyvtárosi szakképesítést

szerzett, újságírói tanfolyamot végzett, bibliográfiai,

számítástechnikai és kulturális menedzseri ismereteit

gyarapította az évek során. Vezetése alatt a könyvtár

1996-ban elnyerte az Év Könyvtára címet, pedig

akkor még a régi, elavult épületben mûködött, de ott

is színvonalas, korszerû módon. 2003-ban ünnepelte

a könyvtár megalapításának 50 éves évfordulóját.

Gyõrben született, 1967 óta Gödöllõn él. 1964-ben a Ma-
gyar Fotómûvészek Szövetségének képsorpályázatán nyert
I. díjat. 2003-ban sajtófotó kategóriában megosztott gyõztes
lett; tavaly a Nemzetközi Fotómûvész Szövetség aranyé-
remmel tüntette ki. Fényképei eddig több mint félszáz kiál-
lításon voltak láthatók itthon és külföldön. Mióta Gödöllõn
él, kiállításainak õsbemutatóját itt rendezi meg. Portréi, ter-
mészet- és riportfotói mellett néprajzi, mûtárgyfotókat ké-
szít. Különösen kedvesek gödöllõi képei, amelyeket többek
között a Grassalkovich-kastélyról szóló könyvekben, gö-
döllõi naptárakban, a Gödöllõi kalauzban vagy a Gödöllõ
Képeskönyvben láthatjuk. 1979-tõl a GATE fotókörének
mûvészeti vezetõjeként tevékenykedett. Tanítványai  sok
díjat nyertek itthon és külföldön. 1991-ben alapító tagja, és
1998 nyaráig elnöke a gödöllõi Duflex Fotográfiai Stúdió-
nak. 1994-tõl 2002-ig a GATE Környezet- és Tájgazdálko-
dási Intézetének mûvésztanára. 2003-tól a Szent István
Egyetem Kulturális Missziójának tagja.
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Az általános, valamint középiskolai ta-
nárok  számára alapított legmagasabb
rangú kitüntetést, a nagy magyar peda-
gógusról elnevezett Apáczai Csere Já-
nos díjat vehette át dr. Fábri Mihály a
Magyar Kultúra Napja alkalmából Ma-
gyar Bálint oktatási minisztertől a Nép-
rajzi Múzeum aulájában rendezett ün-
nepségen.

Dr. Fábri Mihály… Fábri Miska bácsi… Na-
gyon sokunkban, akik Gödöllõn élünk, meg-
számlálhatatlanul sok emlék tolul fel, ha a
nevét halljuk. Most idekívánkoznék a közhe-
lyes sóhaj: õ még a nagy tanáregyéniségek
közül való! – de hát reméljük, lesznek eztán
is ilyen jeles szakemberek! Mi kell hozzá?

Mint a kitüntetés kapcsán folytatott be-
szélgetésünk során mondja: fontos az oda-
vissza hatás. Úgy alakul a tanár – a jó tanár
–, hogy nemcsak õ kíván hatni a diákokra, de
hagyja, hogy a diákok is hassanak rá.

Dr. Fábri Mihály történelem-földrajz sza-
kos. Doktori disszertációját a következõ
címmel írta: „Háborúellenes mozgalmak
Pest megyében a XX. század elsõ két évtize-
dében.“ 1953-tól tanít, pályáját falun, általá-
nos iskolákban kezdte, majd 1963-ban került
Gödöllõre. Volt járási közmûvelõdési felü-
gyelõ, Gödöllõ városi tanácsa mûvelõdés-
ügyi osztályvezetõje, Pest megye felnõttok-
tatási vezetõ szakfelügyelõje. És ami nyilván
a legfontosabb, a Török Ignác Gimnázium
tanára. 1992-tõl, megalakulásától bekap-
csolódott a Premontrei Szent Norbert Gim-
názium munkájába. Ma is ott oktat, valamint
a Török Ignác Gimnáziumban is az esti tago-
zaton. Ma is vezeti a diákok számára a nép-

szerû, immár több évtizedes múltra vissza-
tekintõ „Tö-fö“ (történelem-földrajz) szak-
kört. Elnöke a Teleki Pál Egyesületnek. Tagja
a Magyar Földrajzi Társaság választmányá-
nak. Kirándulást kirándulás után szervez.
Gyerekeknek, felnõtteknek. Mint mondja,
célja, hogy a vele utazók megismerjék a Kár-
pát-medence történelmi nevezetességeit, 
földrajzi szépségeit. Ha lehet, ha oda kíván-
kozik, emlékmûvet is állítanak egy-egy
helyre. Például az Eperjes és Lõcse közötti
Branyiszkói hágónál a Guyon Richárd ve-
zette magyar csapat 1849-es áttörése em-
lékére. A diákjai kezdeményezték ezt, õk is
hordták össze kövenként az emlékezés hal-
mát.

Oda-vissza hatás. Dr. Fábri Mihály véle-
ménye szerint mostani kitüntetésében is
nagy szerepe van a diákoknak. Mert ha nem
kerül eddig huszonhat tanítványa az orszá-
gos tanulmányi verseny döntõjébe…! De hát
bekerültek, akadt olyan év, hogy hárman is a
legjobb tíz földrajzos között voltak, s
ilyenkor a felkészítõ tanár nevét is közlik a
lapok. „Az egész pedagógiai pályafutásom
legintenzívebb szakaszait jelentették, mikor
a diákjaim tanulmányi versenyre készültek.
Egy-egy kis disszertációt kellett írniuk. Ezek-
bõl rám is ragadt a tudomány…“

Most, a Magyar Kultúra Napján huszan
kapták meg az Apáczai Csere János díjat.
Egy plakettet, rajta a névadó portréjával. S
egy oklevelet, rajta egyszerû szöveggel: „A
Magyar Köztársaság oktatási minisztere dr.
Fábri Mihályt Apáczai Csere János díjban
részesíti. 2004. január. 22.“

N. A.
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A Frédéric Chopin Zeneiskola
programajánlata:

NÖVENDÉKHANGVERSENYEINK:

január 31.  (szombat) 10.30 órakor
„Zenés farsangoló“ – Gálné Bagi Márta
növendékeinek hangversenye (hegedû)

február 2. (hétfõ) 17.30 órakor
Törpényi Sándor növendékeinek 

hangversenye (zongora)

február 4. (szerda) 17.30 órakor
A zongora tanszak továbbképzõs

növendékeinek hangversenye

február 5. (csütörtök) 17.00 órakor
Do Nhu Phuong Hong és Sári Erika

növendékeinek hangversenye (zongora)

február 12. (csütörtök) 17.30 órakor
A népzene tanszak hangversenye

RENDEZVÉNYEINK:

január 29. (csütörtök) 18.00 órakor
Emlékest Joó Ibolya halálának 

5. évfordulóján

február 6. (péntek) 18.00 órakor
dr. Farkas Iván zenetörténeti elõadása

február 14. (szombat) 17.00 órakor
A Frédéric Chopin Zeneiskola 

és a Continuo-Gödöllõ Alapítvány
farsangi estje

Lőrincz Ferenccelvaló első találkozásom
megrendítő élmény volt. Be kell val-
lanom, nem értek a piktúra világához, de
művészete láttán, bátorságomat össze-
szedve, mégis megpróbálom szavakba
önteni a kikívánkozó gondolatokat.

AZ IDŐ KAPUJA
Lõrincz Ferenc képsorai elõtt megszólalni

igen nehéz. Õ nem beszélgetésre hív. Képei-
nek címeket sem ad. Festészete lényegére fi-
gyeltet. A háttérben, szerényen meghúzód-
va, gondolkodásra késztetõn, a szemlélõre
bízza alkotásait. Talán falusi tájképek ezek,
melyeken az elhagyott házakat az enyészet
járja át.

A szögletes, erõteljes színfoltok láttán
összeszorul a szív, a lélek, de Lõrincz
Ferenc tudtunkra adja nem kell szomorkod-
nunk. A halál és újjászületés közt vagyunk.
Az idõ zárlata itt nem végletes. A falakon a
töretlen fehérség, s a zöldellõ remény
angyali üdvözlete dereng. Az érzelmek di-
menzióin a pirosló életbuborékok áttörni
készülnek. Felettük geometriai formába ren-
dezve, a lélek megbékélten kéklik. A vörös
vérvonalban friss energia serken. A barna
mélyben már sejtjük, a megfogant magok-
ban a maga útját járva, újra elindult az élet…

SZÓTLAN ERŐ
Lõrincz Ferenc ecsetjében szótlan erõk la-

koznak. Territóriumán a jelenségeket, a ma-
ga csendes szemléletével érzékelteti. Az idõ
és tér szeletében, a feledésbe merült és újra
visszatérõ létenergiák hullámzása az
érzékek felett áll. Mégis minden rezdülését
értjük. Borka Elly

Lőrincz Ferenc: 

Kiállítás
Fábri tanár úr 
Apáczai Csere János díja

A magyar Nobel-díjasok közül Szent-Györ-
gyi Albertre különösen büszkén gondolunk:
õ volt az egyetlen, akit itthon, Magyarorszá-
gon ért a meghívás, hogy utazzon Stock-
holmba, hogy vegye át a létezõ legrangosabb
kitüntetést.

Talán kevesebben tudjuk, hogy õ is huza-
mosan élt már a Nobel-díj elõtt is külföldön.
Különben elképzelhetõ, hogy rá se figyeltek
volna fel –, csak Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter biztatására jött haza 1930-ban, egye-
temi tanárnak, laboratóriumvezetõnek. 1937-
ben vitathatatlan magyarként díjazták a bio-
kémia-kutatás terén elért eredményeiért, elsõ-
sorban a – szegedi paprikából kivont – C-vita-
min felfedezéséért.

Kémikus volt? Biológus? Orvos? Fizikus?
Ezt õ maga sem tudta volna megválaszolni.
Illetve: nem akarta. Az életet kutatta. Az éle-
tet, amit Isten teremtett. Mint megfogalmaz-
ta: „A problémám az volt, vajon a feltétele-
zett Teremtõ anatómus, fiziológus, kémikus
vagy matematikus volt-e? Arra a következte-
tésre jutottam, hogy a Teremtõnek egyszerre
mindegyiknek kellett lennie. Ezért ha az õ 
nyomába akartam szegõdni, akkor képesnek
kellett lennem arra, hogy a természet összes
aspektusát megragadjam…“

Ezek nagyon szép gondolatok, de éppen
nem mindennapi, vibráló, keresõ egyénisége
miatt nem vették mindig komolyan a papírra
vetõjüket. Hüledezve olvashatjuk az ameri-
kai – de természetesen némi magyar szárma-
zást is kimutatni tudó – szerzõ róla szóló
könyvében, mennyi kudarcban, mennyi 
visszautasításban részesült. Már nem fiata-
lon, rég Nobel-díjasként pályázott úgy anya-

gi támogatásért különféle amerikai alapít-
ványoknál, hogy mintha egy okvetetlenkedõ
legyet hessegetnének el, utasították vissza.

Élete kész regény. Szent-Györgyi Albert-
rõl ez igazán elmondható. Kilencvenhárom
év adatott meg számára, ezalatt  négyszer
nõsült, s mondhatni, egyik házassága sem
nélkülözte a  különösséget. A politikába is
belekóstolt. A második világháború idején a
Kállay-kormány megbízottjaként utazott
Isztambulba az angolokkal a kiugrás, a kü-
lönbéke lehetõségérõl tárgyalni. Soha kalan-
dosabb történetet, mint ahogy ez végbement.
Késõbb mint a németekkel szembeni ellenál-
lót keblére ölelte – volna – az új rendszer.
Köztársasági elnöknek akarták. Azonban
rossz elõérzetei voltak. Rákosi? Sztálin? In-
kább emigrált, mint hogy már 1946-ban le-
paktáljon velük. 

Megkezdõdött harca – nem elõször – a
megélhetésért. És hogy kutathasson. Volt, ami-
kor egy chicagói húsfeldolgozó vállalat támo-
gatta. Elvégre az is izmokkal dolgozott, mint õ.
Késõbb egy minden hájjal megkent ügyvéd
vette védõszárnyai alá, s valami piramisjáték-
szerûségben szerzett pénzt számára. 

Megjelent egy könyve. A címe: Az õrült
majom. (Kire gondolhatott?) Írt verseket.
Pontosabban imákat. Mindegyik így
kezdõdik: „Uram!“ Szent-Györgyi. Nálunk
az egyetemi oktatók számára adható legma-
gasabb kitüntetést róla nevezték el. Szent-
Györgyi. Az ember, ha elolvassa eme mono-
gráfiát, úgy érzi, hiányzik neki. Nekünk.

- nád -

Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert

93 év története
www.famakonyv.hu
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Megkezdődött a báli szezon. Ön mi-
lyen jelmezbe bújna bele?

Bokor Árpád, a VÜSZI Kht. igazgatója: 

– Valamilyen
jópofa állat-
jelmezbe, például
egy kutyába
szívesen bele-
bújnék. Bár
jelmezbálon gyer-
m e k k o r o m b a n
voltam utoljára,
de lehet, hogy
még valamikor be

fogok öltözni, ha másért nem, a kis unokám
kedvéért. Ugyanis egy hete nagypapa
vagyok. 

Szabó Erzsébet, kereskedõ:  

– Nem szok-
tam farsangra
járni. Régeb-
ben, persze
részt vettem
egy-két ilyen
rendezvényen.
Ma inkább
„öltöztetem“
azokat, akik
kihasználva a
farsangi idõ-

szakot rendszeres bálozók. De el kell mon-
danom, ma is szívesen emlékszem vissza ar-
ra a bálra, melyen egyszer, ha jól emlék-

szem, egy alkalommal boszorkány voltam. 

Gambárné Szántai Ildikó, az 1.
Számú  Napköziotthonos Óvoda vezetõje:    

– Évrõl-év-
re két jelmez-
be bújok, a
g y e r m e k e k
farsangi bál-
ján, és a fel-
nõttekén is
j e l m e z b e n
veszek részt.
Nálunk ugya-
nis hagyo-
mány, hogy a

szülõknek is rendezünk farsangi mulatságot.
Voltam már kutya, macska, törpe, róka,
voltam japán gésa, de a kedvenc jelmezem a
bohóc. Azt, hogy az idén mit veszek fel, még
nem tudom, mivel ezek a jelmezek rendsze-
rint kapcsolódnak ahhoz az elõadáshoz, amit
mi, óvónõk és dadusok a gyerekeknek elõ-
adunk. Hogy az idei meseelõadás mi lesz,
még nem tudjuk.         kj

Megkérdeztük

Vannak gyerekek és családok,

akik segítségre várnak. A gödöllői

Segítség Közalapítvány több mint

10 éve dolgozik értük az Önök

segítségével. Köszönjük az együt-

térzést. Ajánlja fel adója 1%-át a

Segítség Közalapítvány javára.  

Adószámunk: 19176860-1-13

Az országgyűlés e heti rendkívüli ülé-
sén a kormánypártok jelenlévő képvi-
selői megakadályozták az ellenzék ál-
tal beterjesztett napirend elfogadását.
Így a Magyar Demokrata Fórumnak is
csupán az öt perces napirend előtti fel-
szólalásra volt lehetősége. A vezérszó-
nok Herényi Károly volt. 

Tisztelt Kormánypárti Képviselõtársaim!
Önök alig egy óra múlva döntenek. 
Adöntés eredménye öt perc demokrácia. 
Önök arról fognak dönteni, hogy a Ma-

gyar Demokrata Fórum 23 képviselõje, akik
az ország 1/8-át képviselik az Országgyûlés-
ben, az ország, a gazdaság, a költségvetés
helyzetérõl öt perc szólási lehetõséget kap-
nak napirend elõtt.

Az öt perc demokrácia a szocialista-
szabaddemokrata kormány vívmánya.
Önök az ország ellenzék által képviselt ré-
szétõl, a lakosság felétõl megvonják a
szólás jogát, a szólás szabadságát.

Komolytalan az ellenzék javaslata! –  állítja
az MSZPfrakciója.

Nem azért kel fel a nap, mert a kakas kukoré-
kol! –  bölcselkedik az SZDSZ.

De nincs igazuk. Vagy a tényeket nem isme-
rik, vagy el akarják fedni õket!

Csöppnyi emlékezetfrissítés a kormánytöbb-
ségnek:

2002 nyara: 100 napos program, 320 milli-
árd Ft szétosztása. Az MDF egyedüliként nem
szavazza meg, mert a döntés gazdaságilag nem
megalapozott, a kormányoldal optimistán cáfol.

2002 decembere: a 2003. évi költségvetési
vita során az MDF jelzi, hogy a tervezettel

szemben alacsonyabb lesz a gazdasági növe-
kedés, jóval magasabb a költségvetési hiány és
jóval magasabb az infláció. A kormány már
nem olyan optimistán, de cáfol.

2003 február: Európa Terv, az ország nem
is, Önök talán még emlékeznek rá, ilyen is volt.
Az MDF véleménye, a Terv köszönõviszony-
ban sincs az akkor alig egy hónapja elfogadott
költségvetéssel.

2003 nyara: 78 milliárd elsõ megszorító
csomag, az MDF jelzi, hogy ez csak a kezdet.

2003. december eleje: drámai forintgyengü-
lés, drasztikus kamatemelés. Az Önök által csak
riogató MDF javasolja a költségvetés azonnali
visszavonását és átdolgozását, a pénzügymin-
iszter lemondását. 

A költségvetés rendben van, a 3,8 %-os hiány
tartásáért a miniszterelnök személyes garanciát
vállal, majd egy hónapig tartja is a szavát.

2004. január eleje: pénzügyminiszter – nem
lemondás, kirúgás. A költségvetési hiány növe-
lése 3,8-ról 4,6-ra, 120+35 milliárd elvonás a
decemberi 182 milliárd után.

De Önök szerint nincs baj! 
Drasztikus áremelések, villany, gáz, gyógy-

szer, élelmiszer, drágább és megkurtított lakás-
hitelek. 

De Önök szerint nincs baj, csak az ellenzék
riogat!

Az elmúlt héten az EU is csatlakozik a rioga-
táshoz, mert Brüsszel szerint a magyar gazda-
ság helyzete a legaggasztóbb a 10 csatlakozó
ország közül.

De Önök szerint nincsen baj!
A makrogazdasági mutatók egyre jobbak!

Csak megélni egyre nehezebb! Csak a szegény-
ség nõ a fõvárosban, országszerte, az én szû-

kebb hazámban, a Balaton déli partján is.
De Önök szerint nincsen baj!
Eközben az MSZP-SZDSZ kormány, az

Önök kormánya rejtõzködõ életmódra
vált. A Miniszterelnök nem jelenik meg a
Költségvetési bizottság ülésén, a Kor-
mány az elmúlt héten nem képviselteti
magát Davosban az évente megrendezett
gazdasági konferencián.

Talán Önök hatalmazták fel a kormányt a tá-
volmaradásra?

Valószínû, hiszen Önök fogják most szava-
zataikkal öt percre szûkíteni a demokráciát, mi-
közben miniszterelnökük minden alkalommal
hangot ad elvárásainak, várja az ellenzék jobbí-
tó javaslatait, azokat idáig rendre lesöpörték. 

A helyzet annyiban romlott, hogy most
már nem csak nem fogadják el a javasla-
tokat, hanem a Parlament nyilvánossága
elõtt elmondani sem hagyják. Nem lepõd-
nék meg, ha a kormány válaszában gálán-
san felajánlaná számunkra a Draskovics-
féle zöld, ingyen vonal használatát.

Tisztelt Kormánypárti Képviselõtársaim!
Tavaly õsszel még arról vitatkoztunk, milyen

kondícióban éli meg a magyar gazdaság 2004
májusát, a csatlakozás idõpontját.

Ma már arról vitatkozunk, hogy egyáltalán el
jutunk-e odáig. 

Tisztelt Kormánypárti Képviselõtársaim!
Az Önök mai döntése már nem a kor-

mány hibája! Ez a döntés, amely az ország
lakosságát fosztja meg a Parlament nyil-
vánosságától, már az Önök felelõssége.
Ez a döntés már az Önök nagy és súlyos
felelõssége.

országgyűlési jegyzőkönyv

Parlamenti tudósítás 

Öt perc demokrácia

Kedves Olvasóink! Lapunk hasábjain a
HEROSZ Állat- és Természetvédő Egye-
sület megalakulása óta folyamatosan
helyet kapnak az örökbe fogadható ál-
latok. Az elmúlt hónapokban ezzel a
kezdeményezéssel kapcsolatban több
észrevétel is érkezett szerkesztősé-
günkbe. Most ezekből osztunk meg
önökkel néhányat.

„… a kutyáknak mindig van hely a lapban.
Nem csak velük kellene foglalkozni, van más is
ebben a városban. Ma már a kutyáknak jobb
dolguk van, mint némelyik embernek. Azt a
pénzt, amibe ezek kerülnek, másra is lehetne
költeni.“  

(név és cím a szerkesztőségben)

KEDVES OLVASÓNK!
Szomorú, hogy sokan érzik úgy, az állatokra

fordított pénzt tõlük veszik el, de nagyon jól
tudjuk, hogy ez nem az irigységet takarja. Sok-
kal inkább az egyre nehezedõ anyagi helyzetét.
Számunkra az lenne a legnagyobb öröm, ha
egy-egy házi kedvenc tartása senkinek nem je-
lentene pénzügyi problémát. Azt azonban el
kell mondanunk, hogy az ezekre az állatokra
fordított pénz egyáltalán nem terheli a gödöllõi-
eket. Sõt, a HEROSZ jelentõs terhet vett le a
VÜSZI – és ez által az önkormányzat – válláról.
Megalakulása óta városunkban nagy részben
átvállalta a gazdátlanná vált állatok etetését,
gondozását, takarítását, és amennyiben szüksé-
ges, gondoskodik a beteg állatok kezelésérõl,
esetleges elaltatásáról. Ez a mûködés pénzügyi
oldala. Az viszont minden gödöllõi lakosnak jó
hír, (függetlenül attól, hogy valaki kutyabarát,
vagy sem), hogy amióta a szervezet megala-
kult, jelentõsen csökkent városunkban és kör-
nyékén a kóbor kutyák száma. E mellett nem

szabad megfeledkezni arról sem, hogy nagyon
sokaknak – gyermekeknek és idõsebbeknek 
egyaránt – kimeríthetetlen örömforrást, barátot,
társat jelent egy kutya. Fõleg az idõsebbek kö-
zött találkozunk olyanokkal, akik anyagi lehe-
tõségeik határáig mindent megadnak kedven-
cüknek, mert számukra õ jelenti a családot, a
valakihez való tartozást. Az sem elhanyagolha-
tó, hogy ezeket az állatokat ingyen lehet haza-
vinni, még akkor is, ha esetleg egy törzsköny-
vezett kutyáról van szó. Ezzel lehetõséget kap-
nak fajtatiszta kutya tartására azok is, akik nem
engedhetik meg maguknak azt, hogy több tíz-
ezer forintot fizessenek ki az áhított jószágért.

Természetesen a kutyakérdéssel foglalkozók
körébõl kellemesebb hangvételû leveleket is
kapunk. Az egyik ilyenbõl idézünk az alábbiak-
ban.

„Nem tudom, talán koromnál fogva, de ed-
dig soha nem vásároltam és nem rendeltem
reklámújságok alapján. Bevallom, ezért kissé
bizalmatlanul tárcsáztam a megadott számot.
Személyes találkozásunkkor aztán teljesen
csalódtam. Karaszi Pál, az állatok gondozója
nem csak hogy hasznos tartási és etetési ta-
nácsaival látott el, de segített kiválasztani a
koromnak és életvitelemnek leginkább meg-
felelõ, a nekem való kutyát. Persze mind tün-
dériek voltak. Nem csak azok a körülmények
jelentettek számomra kellemes csalódást,
amelyek fogadtak (tiszta szalma az állatok
alatt, friss ivóvíz és kutyatáp az állatok ete-
tõjében, fertõtlenítve és felmosva a padló), de
maga Karaszi urat is úgy imádták a kutyák,
mintha mindegyik a sajátja lett volna. És a-
hogy õ is szereti ezeket a gazdátlan jószá-
gokat! Õ sokat tesz azért, hogy ezek a kóbor, il-
letve kidobott kedvencek otthon érezzék magu-
kat a telepen. Ezúton is köszönetemet szeret-
ném kifejezni neki" 

(név és cím a szerkesztőségben)

Fórum

A Koronás Könyv Klub
sok szeretettel meghív 

minden érdeklődőt

2004. február 4-én (szerdán) 
18 óra 30 perctől 

Tóth László: Ez Magyarország
melós szemmel című könyvének

író-olvasó találkozójára és az 
azt követő közéleti beszélgetésre. 

Helyszín:
Koronás Könyv Klub 

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 10.

Meghívó
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451.

Gyógyszertári ügyelet:
január 26-február 2.: Ezüstkehely,
Petõfi S. út 1/a. Tel.: 416-551
február 2-9.: Medicina, 
Dózsa György út 12. Tel.: 410-251

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: (20) 9376-375
(0-24-ig hívható).

Ügyeletek

Recept

Savanyú káposztás
sztrapacska

Hozzávalók: 5 csésze reszelt nyersbur-
gonya, 5 csésze liszt, 1/2 kg összevágott
savanyú káposzta, 1 fej vöröshagyma, 1
teáskanál õrölt köménymag, kevés olaj, 2
pohár tejföl, kevés só

Elkészítés: A burgonyából a liszttel és ke-
vés vízzel sûrû galuska tésztát készítünk,
kis sóval ízesítjük, majd forró sós vízben a
galuskákat kifõzzük. Az apróra vágott
hagymát az olajon megpirítjuk, hozzáad-
juk a köménymagot és a káposztát, majd
néhány percig tovább pirítjuk.  A kifõtt ga-
luskát kiolajozott tepsibe tesszük, ráterít-
jük a káposztát, majd ismét galuskát borí-
tunk rá. A tetejét megkenjük tejföllel és sü-
tõben szép pirosra sütjük.       

Jó étvágyat!

Állatorvosi ügyelet

Jan. 31-febr. 1.: dr. Pénzes János, Szada,
Mátyás király út 5/aTel.: 30/9531-241

SZÜLETTEK
Bangó Nikolett
Kovács Noémi
Németh Debóra Amina
Kiss Ádám
Szatmári Tímea
Varga Dávid Márk
Kolozsi Kamilla
Imre Gergõ
Duka Alexandra
Páncél Petra Zsófia
Lukács Norbert
Takács Bianka Tímea
Kõmûves Balázs
Neményi Dominika
Csikós Viktor Donát
Kelemen Balázs
Demeter Szabolcs
Istók Endre
Balogh Tamás
Skrabák Zsombor
Dobi Zoltán Dániel
Van dijk Elánia
Steimetz Edvárd
Lázár Vilmos
Katona Csenge
Medve Márton
Koczián Gábor Zoltán
Seszták Anna Margaréta
Pinczés Rajmund
Holecska Bettina
Tóth Ildikó Réka

ELHUNYTAK
Dobos Istvánné Tóth Rozália, Erzsébet
királyné körút 5.
Ifjú István János, Palotakert 15.
Géczi Erzsébet, Antalhegyi u. 115.
Szente Istvánné Sebestyén Terézia, Hegy u. 16.
Nádaskay Béla, Podmaniczky u. 5.
Csontos Pál, Kandó K.u. 22.
Baráth Sándorné Magyar Erzsébet, Sió u. 9.
Némedy Lászlóné Dózsa Klára, Nagy
Sándor köz 3.
Simon Zoltánné Létási Borbála, Munkácsy
M.  út  7.
Dóra Dezsõ, Napsugár u. 10.
Költõ Aladárné Koczka Piroska, Kiss E. u. 7.
Polonyi Sándorné Tamás Erzsébet, Szõlõ u. 33.
Hardi István, Alkotmány u. 29.
Csingér Józsefné Török Erzsébet, Klapka
Gy. út 64.
Horinka Pál, Dessewffy A. u. 20.
Herczeg Józsefné Sári Erzsébet, Honvéd u. 20.
Péter Mihály, Kossuth L. u. 56.
Márton János, Szabadság út 70.
László János, Erzsébet királyné körút 15.
Varga István, Szent János u. 24.
Szekeres Sándorné Füle Margit, Blaháné u. 212.
Sziráki Sándor, Rét u. 34.
Szabadi Attila Árpád, Kandó K. u. 28.
Ádám Pálné Gáspár Judit, Széchenyi I. u. 56.
Kiss Józsefné Gellért Emma, Báthori I. u. 32.
Bizik István, Blaháné u. 101.
Terényi István, Röges u. 5.

Pongrácz Ferenc, Podmaniczky u. 4.
Szabó Pálné dr. Szanathy Julianna,
Kossuth L. u. 3.
Petrás Béláné Gödri Julianna, Szabad-
ság út 149.
Körösiné Szombat Magdolna, Rigó u. 31.
Kovács Péterné Kapitány Lídia, Kossuth L. u. 25.
Cser Jánosné Angalét Berta, Béri Balogh Á. u. 12.
Kassó Csaba Ferenc, Báthori I. u. 39.
Muszi Ferenc, Ady E. sétány 56.
Gajdos Jenõné Baranyai Olga, Babat puszta
dr. Pintér Gizella, Városmajor u. 10.
Zsellér József, Szent János u. 40.
Tóth Lászlóné Horváth Valéria, Szent
János u. 14.
Berki Pálné Radics Mária, Batthyány L.u. 128.
dr. Puer Béla Géza, Szent János u. 26.
Béres Károlyné Nyulasi Teréz, Erzsébet
királyné körút 15.
Kõrösi Józsefné Kristóf Erzsébet,
Vörösmarty u. 16.
Ferenczi Lajosné Szücs Mária, Tátra u. 8.
Juhász László, Szivárvány u. 14.
Galgavölgyi Pálné Tóth Zsuzsanna, Zombor u.1.
Feit Árpád, Táncsics M. út 26.
Tóth Jánosné Bereczki Erzsébet, Antalhegyi u. 3.
Kocsis Sándor, Bethlen G. u. 32.
Sutta Józsefné Varga Ilona, Palotakert 6/A.
Kovács Lajos, Dózsa Gy. út 27.

Anyakönyvi hírek
Megint csak buli

FARSANG 
IV. Jótékonysági

mentősbál

2004. február 7., 19-04-ig
Szada, Faluház

Zene: PATKÓS együttes

Büfé, tombola
Vendég: ZIZI LABOR

Belépõ: 3.000 Ft (vacsorával)

Jegyek vásárolhatók:
Gödöllõ Metõállomás, Ady E. sétány

Tel: 104; 28/420-844; 06-20-324-0753

MINDENKIT SOK SZERETETTEL
VÁRUNK!

Gödöllői Mentő Közhasznú Alapítvány
65600168-110301166

Nagyon gyakori, heveny, fertõzõ betegség.
Változatos klinikai képpel, és súlyossággal
jelentkezhet. Az antibiotikumok felfedezése
és elterjedése elõtt akár halálos megbete-
gedés is lehetett. A kórokozó baktériumok a
bõr apró, sokszor láthatatlan sérülésein ha-
tolnak be, és a nyirokutakon terjednek. A cu-
korbetegség, valamint a bõr és köröm gom-
bás fertõzése kifejezetten hajlamosító ténye-
zõk. A betegség kifejlõdését több tünet elõzi
meg. A beteg heves fejfájásról, rosszullétrõl,
bágyadtságról, étvágytalanságról panaszko-
dik; típusos esetben hidegrázással, magas
lázzal, hányingerrel, hányással kezdõdhet,

ezek a tünetek a bõrelváltozás megjelenését
megelõzhetik. Azon a helyen, ahol az elsõ
tünetek mutatkoznak, a bõr csakhamar duz-
zadt, piros és fájdalmas lesz; ezen tünetek az
esetek szerint többé-kevésbbé gyorsan, és
nagy, vagy kevésbé nagy bõrfelületre terjed-
nek ki; a fájdalmasság és feszülés érzés nö-
vekszik; a láz magas, az esti hõingadozások
39-41 C° között váltakoznak; álmatlanság,
fejfájás, jelentkezhet. Az esetek súlyossága
szerint ez az állapot pár naptól esetleg 10-14
napig is eltarthat.

Általában alsó végtagon, lábszáron jelent-
kezik, ritkábban az arc bõrét betegíti meg.

Súlyos esetben hólyagok, bevérzés, szövet-
elhalás léphet fel. Differenciáldiagnózisként
szóba jöhet felületes visszérgyulladás, aller-
giás bõrgyulladás, vagy súlyos gennyedéstõl
való elkülönítése. Egyes emberek kifejezet-
ten hajlamosak újabb, és újabb orbáncos
megbetegedést kapni, mely általában jel-
lemzõen a korábban már érintett területen is-
métlõdik. Ez maradandóan károsítja a nyi-
rokérrendszert és tartós ödéma lép fel.

Megfelelõen alkalmazott nagy dózisú pe-
nicillin-kezelés mellett teljes gyógyulás kö-
vetkezik be. Fontos a kiváltó ok felkutatása
és kezelése – amely apró bõrsérülés, gombás
megbetegedés, és a már említett hajlamosító
tényezõ lehetnek –, hogy a betegség ismét-
lõdését megelõzzük.

dr. Kiss Éva

Az orvos szemével

Az orbánc (erysipelas)

Az alapítvány a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.
60.089/2002/8.sz. határozata alapján 2002.
05.29-tõl mûködik, mint közhasznú szerve-
zetnek minõsülõ alapítvány.

Az alapítvány célja továbbra is Gödöllõ vá-
ros fúvószenekarának támogatása, hangver-
senyek rendezése, azokon való részvétel, zenei
tanulmányokat elõsegítõ utazások szervezése,
hangszerek, kották stb. beszerzése, anyagi tá-
mogatások felkutatása, megszerzése. 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK
nyitó összeg (2003. 01.01.):    323 166 Ft
önkormányzati támogatás:   2 300.000 Ft
egyéb bevétel:  200 000 Ft
kamat:  2 734 Ft
összesen:                                  2 825 900 Ft

KIADÁSOK
egyenruha: 1 038 000 Ft
zenei tábor: 700 717 Ft
hangszervásárlás:                      383 241 Ft
utazási költség:                          376 357 Ft

kulturális programok: 115 900 Ft
reprezentáció:    73 451 Ft
kisegítõk juttatása: 46 800 Ft
bérleti díj: 40 000 Ft
reklám: 12 500 Ft
egyéb:  29 792 Ft
összesen:                                  2 816 758 Ft

Bevétel összesen: 2 825 900 Ft
Kiadás összesen: 2 816 758 Ft
Különbözet:  9 142 Ft

Az alapítványnak a 2003. év volt a második
éve. Továbbra is a felsorolt célok megvalósí-
tása az elsõdleges feladatunk.

Az alapítványnak nincs köztartozása. A
tisztségviselõk nem részesültek juttatásban.

Az alapítvány kuratóriuma ellenvetés nél-
kül elfogadta a 2003. évi közhasznú tevé-
kenységrõl szóló beszámolót.

Klacsmann László

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

AD LIBITUM ALAPITVÁNY
Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Társadalom Biztosítás és az
Államkincstár kihelyezett ügyfél-
fogadása Intézményükben (Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Gödöllő, Szabadság u. 23.)

2004.  január 1-től megszűnt.

A Váci kirendeltség és a Pest megyei
Központ elérhetõsége:

1.  2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
Tel.:  06-27/315-922, 06-27/306-690.

2. 1052 Budapest, Semmelweis u. 13.
Tel.:  06-1/429-5300
(Pest Megye) Területi Államháztartási

és Közigazgatási Információs Szolgálat.)

Megértésüket köszönjük.

Közlemény
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Miért venne kutyát, ha örökbe is fogadhat?!
Ingyen örökbefogadható állatok ügyé-

ben hívni: Pintér Zoltán 20/350-8592,
Karaszi Pál munkanapokon (7-13 óráig)
30/318-7255. Állatok befogása: 410-988.

SMS adományvonal: 90/635-005, díja
400 Ft+áfa (csak Westel-hálózatról
hívható). Minden sms küldésével 375
forinttal hozzájárul a jövõben, Gödöllõn
felépítendõ állatotthon költségeihez.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

„Mázli“
2 éves, dalmata
keverék szuka
É r d e k l ő d n i :
20/911-8643

1,5 éves,
tigriscsíkos
keverék kan

5 hónapos vizsla
keverék szuka

Kérjük, segítsen adója 1 %-ával!
Adószám: 19816016-1-41

Bankszámla: 11707024-20156213

A kutyákban és a macskákban az orsófér-
gesség (toxocarosis) az egyik leggyako-
ribb parazitás bántalom. Elterjedésük, va-
lamint gyakoriságuk miatt szinte minden
kölyök fertõzöttnek tekinthetõ.

A vékonybélben élõsködõ, kifejlett fér-
gek hossza elérheti a 10-18 centimétert is,
a szélességük pedig a 2-3 millimétert.
Megbetegedést általában csak kölyökkor-
ban okozhatnak, idõsebb egyedekben im-
munitás alakul ki velük szemben. A ha-
rántcsíkolt izomzatban, illetve a tejmiri-
gyekben megtelepedõ lárvák azonban be-
teg, idõs vagy vemhes állatokban aktivi-
zálódhatnak, és a vérkeringésbe jutva a
vékonybélben újra kifejlett férgekké vál-
hatnak.

Az orsóférgesség leggyakoribb tünetei
a hasmenés, a hányás, és a váltakozó ét-
vágy mellett kedvenceink nem, vagy csak
rosszul fejlõdnek, a fejlõdésben idõnként
teljesen visszamaradnak. Súlyos esetek-
ben akár bélelzáródás, esetleg bélperforá-
ció, máskor idegrendszeri tünetek is fel-
léphetnek.

Ha az anyaállatban megtalálhatók a fé-
reglárvák, a kölykök már az anyaméhben
vagy a szopás alkalmával fertõzõdhetnek.
A lárvák a vékonybélbõl a vérkeringésbe
kerülve a májon, a szíven át egészen a tü-

dõig is eljuthatnak, ahonnan a légutakon,
a garaton és a nyelõcsövön keresztül visz-
szajuthatnak a gyomorba, majd a vékony-
bélbe.

A toxocarosis terjesztésében és fenntar-
tásában fontos szerep jut az úgynevezett
paratenikus gazdáknak (például egér, pat-
kány, sertés, nyúl, borjú, házityúk, ga-
lamb, vagy akár az ember, sõt, a földigi-
liszta is). A paratenikus gazdába jutott, in-
vázióra alkalmas lárva „útnak“ indul, és
hosszú ideig össze-vissza vándorol a gaz-
daszervezetben. Így tehát kutyáink, macs-
káink által „nyersen fogyasztott“ parate-
nikus gazdák is terjesztõi lehetnek az or-
sóférgeknek. Jegyezzük meg tehát a nyers
hús etetésének tilalmát! 

A kutyák orsóférge az embert is meg-
fertõzheti. Az állatok simogatásakor peték
kerülhetnek kezünkre, szánkba, de elõfor-
dulhat nyers ételekkel, illetve legyekkel
átvitt fertõzés is. Mivel az ember nem ter-
mészetes gazdája a féregnek (csak úgyne-
vezett paratenikus gazda), a petébõl ki-
kelõ lárva kifejlett féreggé nem alakul át.
E helyett a lárvák ide-oda vándorolnak a
szövetekben, lázat, vérszegénységet, máj-
nagyobbodást okozhatnak.

(folyt.köv.)

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A belső parazitákról (3.)

Fotók: Tatár Attila

Lassan jubilál az egyesület, hiszen
megalakulása, 2003 szeptembere óta
92 állatnak sikerült megnyugtatóan
rendezni a sorsát. Köszönetünket fe-
jezzük ki mindazoknak, akik tõlünk
fogadtak örökbe állatot:

Ácsné Huszti Erika (Gödöllõ), Bá-
lint Piroska (Bag), Bázlik Erika (Gö-
döllõ), Czene Zsolt (Szada), Farkas
Zsolt (2 kutya, Péteri), Frank János
Attila (Gödöllõ), Gál Tamás (Buda-
pest), Gold Bt. (Kerepes), Gyepes
Zoltán (2 kutya, Tura), Harkai Imre
(Gödöllõ), Herczeg Ferenc (Göd),
Illés Lászlóné (Gödöllõ), Kárpáti
György (Gödöllõ), Kovács Imre (Do-
mony), dr. Lébert Lajos (2 kutya, Õr-
bottyán), Lipták Zoltán (Domonyvöl-
gy), Merényi Éva (Gödöllõ), Papp
Zsuzsanna (Valkó), Pálocska Henri-
ett (2 kutya, Gödöllõ), Potvorszki At-
tiláné (Domonyvölgy), Rácz Miklós
(Dunakeszi), Rendik Zoltán (Gödöl-
lõ), Rózsa László (3 kutya, Gödöllõ),
Sáfrán Andrásné (Gödöllõ), Sári Jó-
zsef (Gödöllõ), Tasi Judit (Gödöllõ),
Tóth János (Bag), Törõ Sándor (Hé-
vízgyörk), Vankó István (Gödöllõ),
Vankó Józsefné (Gödöllõ), Zsámbo-
ki János (Hatvan)

(2003. november–2004. január)

Köszönjük!

2004. január 23-án eltűnt a
képen látható 1 éves fekete
tacskó keverék kan. Aki lát-
ta, vagy bármilyen informá-
cióval rendelkezik, kérjük je-
lentkezzen a 30/383-2049-
es telefonszámon!

Elveszett!

Az idei tél tartósnak bizonyul, így tovább-
ra is a síkosságmentesítés a legfontosabb
feladatunk a város egész területén. Ahol
nem férnek el a gépek, ott kézi erõvel tisz-
títjuk a járdákat. A parkokban a földutakat
a környezõ növényzet kímélése érdekében
homokkal szórjuk. Folytatjuk az utakra, a
jármûvek elé belógó, balesetveszélyes
ágak eltávolítását; a héten Blahán végez-
tük ezt a munkát.

Kátyúztunk a Testvérvárosok útján, a
Klapka utcában, a Batthyány utcában, a Ta-

vasz utcában, a Városmajor utcában és a
Táncsics Mihály úton. Az illegálisan lera-
kott szemét felszedését a Köztársaság úton
végeztük; az Õz utcától Szárítópusztáig.

A jövõ héten is folytatjuk az utakra lógó
ágak metszését, ahol szükség van erre. Az
idõjárás függvényében tovább végezzük
az illegálisan lerakott szemét eltávolítását
a Vasvári Pál utca végén és a Vásártér
környékén. A kátyúzást a Blaháné úton és
a Gerle utcában folytatjuk.

VÜSZI Kht.

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Metszés, kátyúzás

Gödöllõ közterület-felügyelete a vá-
ros területérõl rendszeresen elszállíttatja
az üzemképtelen jármûveket. 2004. ja-
nuár 21-én a Zrínyi utcából egy Polski
Fiatot, a Szent István térrõl egy Traban-
tot vittek el. 

A jármûvekrõl érdeklõdni a közterü-
let-felügyeletnél lehet a 420-411-es tele-
fonon, vagy a 414-849-es telefonszá-
mon.

Ha az elszállítás napjától számított 3
hónapon belül a tulajdonos nem jelent-
kezik a jármûért, akkor azt értékesítik. A
tárolás a tulajdonos költségére és veszé-
lyére történik.

*
Felhívjuk magánadakozóink figyel-

mét arra, hogy január 30-ig kérhetnek
igazolást a befizetett támogatásokról.
Tel.: Bajkai András 20/315-0824.

Akik adószámukat megadták, azok-
nak elküldtük. Az alapítvány kuratóriu-
ma köszönetét fejezi ki a GÉV HUNI-
BER Kft-nek a Lumniczer Emlékfutás
nagyvonalú támogatásáért.

Felhívások
Köszönjük mindazoknak,

akik drága apánk

RÉTSÁN JÓZSEF

elhunyta alkalmából,
fájdalmunkban osztoztak,

részvétüket nyilvánították, 
és utolsó útjára elkísérték.

a gyászoló Rétsán család

Köszönjük mindazoknak, 
akik szeretett édesapánk,

DR. BUCHERNA NÁNDOR

elhunyta alkalmából fájdal-
munkban osztozva részvétüket

nyilvánították, 
és utolsó útjára elkísérték.

a gyászoló család

Értesítjük barátainkat, ismerõsein-
ket, hogy

DR. LUDAS TIBOR

lelki üdvéért a máriabesnyõi katoli-
kus templomban a január 29-i, 18 órai

gyászmisén imádkozunk.

a gyászoló család
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BÁNAT

6

IRODALMI

MÛFAJ

BÁTOR

HARCOS

FÉLBE!

INDIÁN

TÖRZS

SUGÁR

OLASZ

AUTÓJEL

KARIBI

SZIGET-
ORSZÁG

OSZTRÁK

AUTÓJEL
NEM EZT

L A

„ÖTÓRAI”

ITALOM

RÁDIUSZ

1

ÉS

2

RÓMAI 1

3

URÁN

4

TANGENS

5
… VÁGÓ

(ÉRZÉKE-

NYEN

ÉRINTÕ)

ITTRIUM

SZÉN

ELEME!

ERÕSEN

ILLATOS

FÛBEN VAN!

PATÁS

FORD.

KÁVÉALJA

ÉSZAK KÉN

GRAMM

… PLUS

ULTRA

SPANYOL

AUTÓJEL

FEL-

KEVERVE!

LUXEMBURG

AUTÓJELE

FIAT-

TÍPUS

JÓD

NORVÉG

AUTÓJEL

ÜGYELETES

ÁLLATI
LAKÓHELY

NÉVELÕ

HÍRES 

ÓBUDAI

VENDÉGLÕ

RÓMAI 101

TALÁLAT A

FOCIBAN

… VILMOS
SVÁJCI HÕS

KEVERT

PVC

ÉS

ANGOLUL

AZONOS

BETÛK

FÉLSZ!

AZONOS

BETÛK

OXIGÉN

TEMPUS

RÖVID ZENEI

DARAB

EGY

NÉMETÜL

ÜSTBEN

VAN!

TÖR-…

FÉLTI!

MÉTER

BEC.

MACSKA

HELYRAG

BÓR

EZÜST

AMPER

… SZEDETT

HAZUGSÁG

ROSSZ

(ARGÓ)
BEC.

ERIKÁT

SVÉD
AUTÓJEL

GABONA-

FÉLE
HUSÁNG-

JAIK

„A”

VONÓS

HANGSZER

AZ Õ

SZEMÉLYÉ-

RE

EME
TÚLÉRETT

DINNYE

JELZÕJE

VISSZA-
LOP!

MAI

SZKIPETÁR

FÉLÁR!

HELYRAG

BEC.

SÁRA

NEM AZT

VADÁSZ-

KÉSE

NÉVELÕ

KELET

RÉGI

ÛRMÉRTÉK

FOLYÓ

AUSZTRIÁ-

BAN

FÉLFA!

FUTÓ-

MADÁR

FÉLTI!
SÉMITA

NÉP

MALMÖ

EGYNEMÛI

SZEM.
NÉVMÁS

MUTATÓ-

SZÓ

ZÉRÓ

KIEJTETT

BETÛ

ELLENÁLLÁS

JELE

ÁT-

KÖLTÖM

ÉGTÁJ

KUTYA O E FÉLÚT

Babits Mihály: 

Ősz és tavasz közt

A 47. szám rejtvényének megfejtése:
„Szerte kiüti zöldjét / a domb s attól vígabb
/ Fölnyalod a havat még / tûzvörös nyelvû
Nap.“

Az Önkormányzati Demokráciáért Alapít-
vány ajándékát  nyerték:
Tormássy Józsefné, Pacsirta u. 3.; Mészáros

Márta, Kazinczy  körút 7. 3/13.; Balogh Erika,
Csalogány u. 26.; Nézõ Ferencné,Võfély köz 1.

A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvez-
ményekre jogosító klubkártyáját nyerték: 
Pribékné Kolozs Lídia, Blaháné u. 32.; 
Gócza János, Petõfi u. 6-10.

Beszámoló a képviselőtestület januári üléséről

Gödöllői adomány az ‘56-os múzeumnak

Összefoglaló a kardvívó világkupáról

Gödöllői utcanevek nyomában

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy következő lapszámunk 
február 5-én jelenik meg. 

Jövő heti számunk tartalmából 

Előzetes

Ezen a héten egy, az egyetemi tanu-
lás szempontjából igen fontos kér-
dést tárgyalunk meg, ez pedig a
Diákhitel.

Szándékosan írtam a szót nagy kezdõbetûvel,
mivel úgy érzem, ez a rendszer olyannyira
fontos, hogy megérdemli ezt. Elõször is néz-
zük meg e rendszer kialakulásának „tör-
ténetét“. A Magyar Köztársaság Kormányá-
nak 119/2001 (VI.30.) számú kormány ren-
delete megteremtette a jogi alapot, hogy
2001 szeptemberétõl hazánkban egy olyan
országos szintû hallgatói hitelrendszer mû-
ködhessen, amelynek lényege, hogy a felsõ-
oktatáshoz való hozzáférés esélyének növe-
lése, a megélhetési és a tanulási feltételek ja-
vítása érdekében a hallgatóknak hitelt bizto-
sítson tanulmányaik idejére.

A Diákhitel rendszerének létrehozásával
egyidejûleg a kormányrendelet intézkedett a
Diákhitel Központ Rt. megalakításáról is. A
központ feladata – a rendszer stratégiai irá-
nyításán túl – a hiteligények fogadása és fel-
dolgozása, a folyamatos hitelfolyósításhoz
szükséges források biztosítása, a hitelkihe-
lyezések lebonyolítása, valamint a beszedés
megszervezése is.

A hitelt felveheti az magyar állampolgár-
ságú, illetve menekült jogállású személy, aki
felsõfokú akkreditált iskolai rendszerû szak-
képzésben, valamint felsõoktatási intézmény
által folytatott akkreditált fõiskolai és egye-
temi szintû alapképzésben, illetve kiegészítõ
alapképzésben vesz részt beíratkozott – álla-
milag finanszírozott, illetõleg költségtéríté-
ses – hallgatóként, vagy tanulóként a fel-
sõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. által

meghatározott képzési formákban (nappali,
esti, levelezõ és távoktatás). Az egyetlen ki-
kötés ezen kívül, hogy az igénylõ személy
nem töltötte be még a 35. életévét.

A Diákhitel-t 2001-ben indították útjának,
akkor mintegy 6,8 %-os kamattal. Nem tu-
dom mennyire emlékeznek még a kedves ol-
vasók arra, hogy az országgyûlési választá-
sok elõtt, az akkori legnagyobb ellenzéki
párt elnöke kifogásolta a Diákhitel kamatai-
nak nagyságát, szerinte ugyanis a magas ka-
mat elrettenti a hallgatókat annak felvételé-
tõl. Nos, azóta a kamatok egészen pontosan
11,95%-ra emelkedtek. Én nem tudom, hogy
vajon csak én nem tudok számolni, vagy
tényleg nem tartották be az igen tisztelt kor-
mánypárti politikusok azt az ígéretüket,
hogy a Diákhitel kamatai csökkeni fognak.
Én már azzal is elégedett lettem volna, ha
csak az elõzõ szintjén marad, de most már
késõ. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a
számomra másik kardinális kérdésben, itt
konkrétan a felsõoktatási tandíj (újra) be-
vezetésére gondolok, milyen döntés fog
születni. Igen gyanús nekem ez a nagy ígér-
getés, hogy természetesen nem lesz tandíj,
csakhogy ezt az ígérgetést már hallottam a
lakástámogatási rendszer és a Széchenyi terv
szétverése elõtt is. Nem akarom az ördögöt a
falra festeni, de van egy olyan érzésem, hogy
a leendõ felsõoktatási hallgatók (velem
egyetemben), arra fogják felhasználni a
megemelt kamatú Diákhitelt, hogy a be-ve-
zetendõ tandíjat kifizessék. Ehhez gúnyo-
san már csak annyit fûznék hozzá, hogy mi-
nek nekünk diploma, minek nekünk tetõ a
fejünk fölé, hiszen majd úgyis nyitunk cuk-
rászdát Bécsben, nem? Divizs&Dzsolya

Ecce Iuventus – Íme az ifjúság!

Diákhitel – diákszemmel

BANKKÁRTYÁVAL VISSZAÉLÉS

J. Lászlóné gödöllõi lakos tett feljelentést a
Gödöllõi Kapitányságon ismeretlen tettes
ellen, aki 2003. november 2. és 7. között rej-
télyes módon eltûnt bankkártyájáról össze-
sen 140 ezer forint készpénzt vett fel, vala-
mint egy alkalommal 7500 forint értékben
mobiltelefonos feltöltést végzett a kártya se-
gítségével.

A nyomozás során sikerült megállapítani,
hogy a tranzakciókat a feljelentõ hölgy fia
hajtotta végre, amit az is megkönnyített,
hogy ismerte a PIN-kódot. A feljelentõ kérte,
hogy fiával szemben ne járjon el a rendõr-
ség, de mivel hivatalból üldözendõ bûncse-
lekményrõl van szó, a hatóság lefolytatja a
büntetõ eljárást.

A gyanúsított kihallgatása során elismerte
a terhére rótt bûncselekményt, vele szemben
kábítószerrel való visszaélés vétség megala-
pozott gyanúja is felmerült.

RÉZHUZALT LOPTAK

Január 5-én tett feljelentést az EMT Hun-
gária Kft képviselõje, hogy 2003. december
26. és 31. között a gödöllõi telephelyrõl 10
tekercs rézhuzal – melynek értéke 6 millió
forint – ismeretlen körülmények között el-

tûnt. A nyomozás során megállapították,
hogy a dolgozók között lehet az elkövetõ,
akár úgy is, mint tippadó. Sikerült megálla-
pítnai, hogy az eltulajdonított rezet Csepelen
értékesítették. D. József biztonsági õr kihall-
gatása során elmondta, hogy kollégájával, T.
Istvánnal találták ki a lopást. A rezet N. Fe-
renc gödöllõi színesfém felvásárló teherau-
tóval szállította el. N. Ferenc kihallgatása so-
rán elmondta, hogy ezen az üzleten mind-
össze 100 ezer forintot keresett.

-zorall-

Rendőrségi hírek

Hatmilliós rézmozgás

A Gödöllői Városi
Televízió műsora

kedden és pénteken 18 órától

HÍRADÓ

BESZÁMOLÓ A GÖDÖLLÕ

KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

ÁTADÁSÁRÓL
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ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő
jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 223-9801.

* ANGOL és SPANYOL  tanárokat keresünk óraadóként, vagy főál-
lásban. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, nemzetközi pro-
jektek, rendszeres    szakmai  továbbképzések. Cím:ILI Kft, Gödöllő,
Körösfői  2. Tel: 28/511366.

* A STUDIO ONLINE NYELVISKOLA OKTATÓI LÉTSZÁMÁNAK
NÖVELÉSÉHEZ KERES ANGOL, NÉMET ÉS SPANYOL ÓRAADÓKAT.
AKÁR AZONNALI KEZDÉSSEL IS. ÉRDEKLÖDNI NAPKÖZBEN
IRODÁNKBAN: (28) 512-830, GÖDÖLLŐ ÁLLOMÁS TÉR 5.  ESTI
ÓRÁKBAN: (20) 9349-013.

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező titkárnő, as-
szisztens jelentkezését várjuk, 4 órás munkára. Tel.: (30) 913-87-
69.

* Az Egyesített Szociális Intézmény az idősek otthonába (nappali
műszakba) munkatársakat keres szociális gondozó és ápoló illetve
ápolói végzettséggel. Juttatások: bérezés a KJT szerint, kötelező
munkahelyi pótlék és egyéb pótlék. Érdeklődni személyesen az in-
tézmény vezetőjénél vagy a 28- 512-405 telefonon

* CUKORBETEG GYEREKEK felügyeletét, gondozását is vállalom
saját otthonomban garantáltan diétás konyhával. Tel: (20) 3539-
064.

* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk vál-
lalkozóként dolgozó fodrászt, kozmetikust, , manikűr-pedikűr és

műköröm építőt. Tel.: (20) 332-6494.; 28-419-342.

* Melegburkoló szakmunkást felvennék józanéletűt fizetés mege-
gyezés alapján. Tel: (30) 934-3592.

* Megbízható és leinformálható, korrekt, házvezetésben jártas
középkorú nő házvezetőnői állást keres hosszú távra szimpatikus
családnál heti 5 napban (csak komoly ajánlattal keressenek!). Tel:
(30) 497-2294.

* Médiához kollégákat keresünk azonnali belépéssel, vállalkozói
előnyt jelent. Tel: (20) 953-0622.

* Gödöllői munkahelyre, faipari gyakorlattal rendelkező férfi dolgo-
zót keresünk. Tel: (30) 263-0403.

* Szadai étterem gyakorlattal rendelkező, fiatal pultoslányt keres.
Tel: 404-692.

* Gödöllői csomagolóanyag gyártó cég keres raktárost tar-
goncakezelői vizsgával, és betanított egyszerű munkára munkavál-
lalókat két műszakos munkarendbe. Tel: (70) 381-3907 telefonszá-
mon.

* Gyógypedagógus fő vagy mellékállásban munkát vállal. Tel: 411-
996.

* A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi S.
u. 1.) pályázatot hirdet a Tüdőgondozó Intézetébe. 1 fő szakképzett
röntgen-asszisztensi állás betöltésére. Feltétel: szakképzett rönt-
gen-asszisztensi végzettség, Bérezés: KJT szerint. Az állás azonnal
belölthető. Jelentkezés: Intézeti vezető asszisztensnél - a fenti cí-
men vagy a 06-28-430-655 telefonszámon.

* Németországi cég, veresegyházi telephellyel keres NC-CNC gép-
kezelőket jelentkezés önéletrajzzal. Tel: (70) 338-6606.

* Szadán müködő élelmiszer bolt felvesz 2 műszakos munkarendbe
pénztárost. 35-50 év közötti munkájára igényes, szakképzett, vagy
érettségizett. Jelentkezőt várunk. Jelentkezés 8-20 óráig: Tel: (20)
9666-921; (30) 5008-365.

* A Trink-Duó KFT gödöllői telephelyre "C" kategóriás jogosítván-
nyal rendelkező munkakvállalót keres. Tel: (30) 475-7545.

* Bejáratott Gödöllői üzletbe műkörmöst felveszek. Vendégkörrel
rendelkező előny. Tel: (30) 201-0750.

* Gödöllői irodámba 1 fő munkatársat keresek! 30 év feletti,
lehetőleg diplomás, jó megjelenésű önálló munkavégzésre alkalmas
személyt. Biztos munkahely, jó kereseti lehetőség. Tel: (30) 620-
6454.

* Varrónőket keresünk kerepesi és vácszentlászlói telephelyünkre!
Tel: 492-778. 8-15,30.

* BIO-FITT Center Gödöllőn tornaprogramok vezetéséhez pro-
gramvezetőket keres. Ugyancsak várjuk fodrászok jelentkezését.
Jelentkezés: (20) 9511-138-as telefonszámon.

* Középfokú TB, munkaügyi, képesített könyvelői végzettséggel,
30 éves szakmai gyakorlattal állást keresek. Tel: (20) 925-3499.

* Gödöllői étterem fiatal, szakképzett szakácsot felvesz. Tel: 420-
570.

* Gödöllői étterem alkalmazottakat keres. Érdeklődni reggel 10-ig a
412-140.

* 2 komoly megbízható nő takarítást vasalást, bedolgozást vállal
kötetlen időben elérhetőek (70) 532-2982; (70) 573-9468 tele-
fonon.

* Karosszéri lakatos, valamint fényező - gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres felvételre DAEWOO Márkaszerviz. Tel: (30)
9629-275.

INGATLAN

* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos 2 utcára
néző családi ház (75+150nm) eladó (irodának, üzlethelyiségnek is).
Külön közmu, kábel TV, telefon, ipari áram, pince, csatorna van.
Rendezett kisudvar. Iá.: 29 MFt. Tel.:414-775 (este), (30) 392-36-
35 (egész nap).

* Keresek eladó lakást Gödöllő belvárosában. Lehet panel, vagy
téglaépítésű egyaránt: 0630-919-5960 Szűcs László.

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.

* Gödöllő-János utcai lakótelepen 43 nm-es, IV.
emeleti,TÉGLAÉPÍTÉSŰ *egyedi fűtésű* felújítandó 1,5 szobás
LAKÁS 9,-MFt-os **FIX ÁRON** eladó! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
/Gödöllő-Coop Áruház emeletén/: (28) 410-324; (20) 513-5191;
(30) 218-6300

* Gödöllő-János utcai lakótelepen 50 nm-es, III. emeleti,
TÉGLAÉPÍTÉSŰ *egyedi fűtésű*kissé felújítandó 1+2 félszobás
LAKÁS **FIX ÁRON**12,-MFt-os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingat-
laniroda /Gödöllő-Coop Áruház emeletén/: (28) 410-324; (20) 513-
5191; (30) 218-6300.

* **KERES**KERES**: A FeMa-KoNT Ingatlaniroda (Gödöllő-Coop
Áruház emelete (28) 410-324) KERES gödöllő központ közeli, vagy
kertvárosi családi házakat 25,-MFt-ig, valamint panel és
TÉGLAÉPÍTÉSŰ, egyedi fűtésű lakásokat max. 12,-MFt-ig VÉTELRE
készpénzes ügyfelei részére gyors, teljeskörű ügyintézéssel. Várjuk

megkeresésüket személyesen, vagy telefonon: 06 (20) 513-5191;
(30) 218-6300.

* Eladó Gödöllőn, a városközpontban 77 nm-es, 2 + 1 szobás, 2
nagy erkélyes, teljesen felújított öröklakás. Iá: 16 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon 65 nm-es, 2 + 1 szobás,
igényes belső kialakítású társasházi öröklakás, közös, kerített ud-
varral. Iá: 16,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Veresegyházon 9 éve épült 106 nm-es, nappali + 4 szobás,
2 fürdőszobás sorházi öröklakás, saját telekrésszel. Iá: 18,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

2004. január 29.10 Gödöllői Szolgálat

HIRDETÉSFELVÉTEL ÚJ HELYEN!
2004. január 5-tõl a szerkesztõség

átköltözött a  Gödöllõ, Kossuth L. u. 1.
szám alá. Ezentúl a hirdetésfelvétel is itt
történik. Ezzel egyidõben a mûvelõdési

központban a hirdetésfelvétel megszûnik.
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft 

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni.

Megértésüket köszönjük!

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Gödöllõn 200 nöl telken 100 m2-es, 91-ben
épült családi ház, cirkó fûtéssel, dupla garáz-
zsal 19,5 MFt.
-Gödöllõn 65 m2-es, 2 és fél szobás, tégla, 2.
emeleti, igényes, lakás, zuhanykabinos extra
fürdõszobával, IKEA konyhával. 17,1 MFt. 
-Csanakban 130 m2-es új családi ház, azon-
nal beköltözhetõ, garázzsal, beépíthetõ
tetõtérrel 26,9 MFt.
-Présház u-ban épülõ új családi ház, nappali + 4 szo-
ba, 2 fürdõszoba, garázzsal júliusi átadással 27 MFt.
-Erdõszél u-ban 218 nöl belterületi telek, víz, vil-
lany, gáz, telefon közmûvekkel, 40 m2-es,
alápincézett házzal 12,5 MFt.  
-Kistarcsán 1970-ben épült, 2 szobás, tégla családi
ház, 200 nöl telekkel 15 MFt.
-Zsámbokon 130 m2-es, rendezett családi ház,
dupla garázzsal, pincével, nagy telekkel 14,5 MFt.
-Szadán 140 m2-es családi ház + 140 m2
szuterén nagy terasszal, medencével, szauná-
val, 256 nöl telekkel 29 MFt.
-Szadán 380 nöl telken 120 m2-es, nappali + 3
szobás, 2 fürdõszobás, 91-ben épült családi
ház garázzsal 21,9 MFt.

040129.qxd  2004.01.27.  19:59  Page 10



* Eladó Gödöllőn, a Királytelepi részen 115 nm-es, nappali + 3
szobás, felújított családi ház garázzsal, pincével, 860 nm-es
telekkel. Iá: 24,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Isaszegen 180 nm-es, teljesen felújított családi ház két
lakrésszel, garázzsal, 300 nöl telekkel. I. lakrész: nappali + 2
szobás, II. lakrész: 1 szoba - összkomfortos. Iá: 25 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn, az Alvégben 1384 nm-es, ikerház építésére is al-
kalmas építési telek bontásra érett 100 nm-es családi házzal. Iá:
12,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában 60 nm-es, 1+2x1/2 szobás,

erkélyes öröklakás. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Sz-
abadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Domonyvölgyben, üdülő övezetben 4 éve épült, 100 nm-es,
nappali + 2 szobás, igényesen kialakított családi ház garázzsal,
1000 nm-es parkosított, sziklakertes telekkel, kis patakkal. Iá: 19,8
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Isaszegen a tavaknál, üdülő övezetben 35 nm alapterületű,
tetőteres, 2 szobás családi ház pincével, 930 nm-es telekkel. Iá: 10
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Sz-
ervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt.
3. tel/fax: 28/421-002, 20/531-4333, E-mail:
magyartolgy@mail.digitel2002.hu

* PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerparttól 80
km-re, 30-40 nm-es apartmanok garázzsal eladók Irányár: 17,5
mFt-tól Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Csanak utcában 800 nm-es saroktelken, 85 nm
földszinti lakóterületű, teljesen alápincézett, beépítetlen tetőterű,
90 %-os készültségű kertes ház 30 nm-es melléképülettel eladó.
Irányár: 16,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a kertvárosban 485 nm-es telken, 80 nm
lakóterületű, két és félszobás, 2003-ban felújított kertes ház,
garázzsal, melléképülettel eladó.  Irányár: 25,0 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Szilhát utcában, 883 nm telken, 110 nm földsz-
intes, három éve épült családi ház (pincével, melléképülettel, fúrt
kúttal) eladó. Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Köztársaság úton, 145 nm lakóterületű, háromsz-
intes társasházi lakás, 63 nm vállalkozásra alkalmas üzlethely-
iséggel, sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben két szobás, második emeleti,
külön vízórás, dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó.  Irányár: 13,3
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* VÁCOTT, a központban 33 nm-es, és 38 nm-es üzlethelyiségek
eladók Irányárak: 7,0 mFt + ÁFA, ill. 12,0 mFt + ÁFA Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm,

megosztható, panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* ACSÁN 1070 nm-es panorámás, összközműves építési telek
eladó. Irányár: 2 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, laká-
sokat keresünk ügyfeleink számára. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* ISASZEGEN, csendes környezetben, 1023 nm-es közművesített
telken, 60 nm lakóterületű családi ház garázzsal eladó.  Irányár: 8,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a Szivárvány utca közelében, 1629
nm-es, közműves út melletti, külterületi telek, fúrt kúttal eladó.
Irányár: 4,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333

* Szadán 1420 nm-es zártkerti üdülőtelek, faházzal, ásott kúttal és
gyümölcsössel, szőlővel, teljes közművel eladó. Hamarosan bel-
területté nyilvánítva. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* Gödöllőn, Zombor utcában 1 szobás 1 emeleti lakás téglaépület-
ben, gázkonvektoros, vízórás, kábel TV-s felújítva 2004. őszi
költözéssel eladó. Tel: (30) 474-4039.

* Kartali 95 nm-es összkomfortos családi ház eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iá: 10 mFt. Tel: (20) 3422-884.; 437-558.

* Gödöllőn a Szőlő utcában, I. emeleti 69 nm-es 1 + 2 fél szobás,
erkélyes,igényes lakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: 423-044 (17 óra
után), (70) 333-4739.

* Palotakerten 64 nm-es VII. emeleti lakás eladó. Tel: (20) 9375-
031.

* 450 nm telken 105 nm alapterületű teljesen felújított tégla 3
szobás nappalis, 2 fürdőszobás, étkezős, fűthető garázsos, újonnan
épült fűthető tárolós kertvárosi lakás eladó. Iá: 25,5 mFt. Érdeklőd-
ni egész nap: (20) 586-2841.

* Gödöllő zöldövezetében, Királytelepen eladó egy 8 lakásos, zárt
udvaros társasházban 2. emeleti 2,5 szobás, egyedi fűtéses igényes
kivitelű öröklakás. Azonnal beköltözhető. Iá: 16,9 mFt. Tel: (70)
385-2250, este v. hétvégén: 414-964.

* Két szobás lakást vennék Gödöllőn készpénzfizetéssel. Tel: (20)
395-4329.

* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton beköltözhető 3 szobás 76 nm gázfűtés-
es, erkélyes, telefonos, kábel TV, tehermentes lakás eladó, tulaj-
donostól. Tel: (20) 9425-409.

* Veresegyházán amerikai stílusú szerkezetkész 130 nm-es ház
eladó. Beépített garázs, három szoba, nappali 650 nm-es telek, asz-
faltos út. Tel: (70) 338-6606; (20) 981-9301.

* Szilasligeten igényes kétszintes ház eladó. Tel: (30) 9585-018.

* Szolnok vonzáskörzetében holt Tiszánál régi építésű ház eladó.
Tel: (30) 9585-018.

* Gödöllőn Szt. István téren 56 nm-es tégla, 2 szobás, erkélyes II.
emeleti felújított lakás 2004. őszi költözéssel eladó. Iá.: 12 mFt. Tel:
(20) 385-4268.

* Gödöllőn a Kankalin utcában panorámás telken újjonan épült kis
faház, összkomfortos azonnal beköltözhető 7.950.000.-Ft-ért
eladó. Tel: (70) 317-4447.

* Gödöllő központjában eladó, vagy elcserélhető földszinti rendezett
1,5 szobás komfortos, külön vízórás lakás. 1-2 emeletig, szintén
központi legyen. Szőlő utcai is lehet. Iá: 11,3 mFt. Tel: 415-117.

* Gödöllőn, a fenyvesben alul 74 nm, 2 szobás nagy nappalis,
amerikai konyhás, felül 52 nm beépíthető tetőterű újszerű családi
ház 1050 nm telekkel eladó. Tel: (30) 9439-617; (30) 9550-418.

* Fácán sori lakóparkban, igényes, egyedi belső kialakítású 66,5
nm-es lakás tárolóval eladó. Tel: (30) 375-456 vagy 410-731.

* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában II. emeleti, egyszoba összkom-
fortos, erkélyes, parkettás, vízórás lakás februártól beköltözhető.
Iá: 9,5 mFt. Tel: (30) 278-0665.

* Gödöllő Palotakerten megkímélt, részben felújított kilencedik
emeleti egyszobás lakás azonnali beköltözéssel eladó. (Telefon, ká-
beltévé, egyedi vízmérő van). Tel: (20) 925-5831.

* Városmajor utcában családi ház eladó 26 mFt. Kisebb csere vagy
lakást beszámítunk. Tel: (30) 2100-124.

* Gödöllőn, Szent János utcában 61 nm-es II. emeleti lakás eladó.
Iá: 11 mFt. Tel: (30) 381-7723.

* Szadán 784 nm-es közvetlen erdő melletti örökpanorámás telken
180 nm-es ikerházrész + garázs eladó. Irányár jelen állapotban
85.000.-Ft/nm. Kulcsrakészen 155.000 Ft/nm + telekrész 6500
Ft/nm. Tel: (30) 984-3013.

* Keresünk, kínálunk - ügyfeleink részére - családi házat, lakást,
telket, szántót, üdülőt, ipari ingatlant… Adás-vétel teljes körű bony-
olítása. Tekintse meg kínálatunkat: www.kvadrat.hu Kvadrát Ingat-
lanforgalmazó Kft. Gödöllő, Bajcsy.Zs. u. 30. Tel: 06 28 422-353,
06 30 515 55 33.

* Szadán a Boncsok utcában 1663 nm építési telek (gazdasági
épülettel) eladó. Víz, villany a telken. Gáz, csatorna az utcán. 6.000
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Ft/nm. Ára:10 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT
Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* GCS020/ Gödöllőn 400 nm közművesített telken 1996-ban épült
225 nm lakóterű 2 lakásos cs. ház: 1. lakás: 2 szoba összkomfort,
2. lakás: nappali, 2,5 szoba összkomfort. Ára: 35 helyett 29 mFt.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06
30/515 55 33.

* GCS096/ Gödöllőn - a Blahán 732 nm közművesített telken 190
nm lakóterű rendezett cs.ház: konyha, étkező, nappali, 3,5 hálószo-
ba, 2 fürdő, háztartási helység, erkélyek, pince, terasz, garázs, sza-
letli, fúrt kút, gyümölcsös… Ára: 32 mFt. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Gödöllőn a Fenyvesi Nagyúton panorámás telken épülő 4 lakásos -
igényes kivitelezésű- (klimatizált, központi porszívós) házakból még
egy 152 nm + garázs eladó. Ára kulcsrakészen: 205.000 Ft/nm +
garázs Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT Kft: 28/422-
353, 06 30/515 55 33.

* Kistarcsán a Móra Ferenc utcában kb. 1000 nm (20x50 m) új
parcellázású építési telkek eladók. Az utcában víz, villany, gáz,
csatorna. Ára: 10.000 Ft/nm. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu
KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Gödöllőn a Fenyvesben kb. 1.100 nm telken 2004-ben épülő tár-
sasház leköthető kb. 103 nm lakótérrel, nappali, 3 háló + garázs, +
terasz. Ára: 27 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT
Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* GCS104/ Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1995-ben épült 3x81 nm
sorházi lakás: konyha, nappali, 5 háló, 2 fürdőszoba, terasz, garázs
SÜRGŐSEN eladó. Ára: 24 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu
KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* GCS107 / Gödöllőn az Úrréti utcában 766 nm telken 250 nm
lakóterű cs. ház, szuterén, nappali szint, tetőtér: konyha étkezővel,
nappali, dolgozó, gardrob, 2 fürdőszoba, 3 WC, szauna, zuhanyozó, 3
hálószoba, terasz, erkély, dupla garázs. Iá: 42 mFt. Egyéb
kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06
30/515 55 33.

* Eladó Gödöllő-Fenyvesen panorámás beépíthető terület. Tel: (30)
9867-496.

* Maglód új építésű részén, 300 nöl összközműves telken sz-
erkezetkész, fafödémes, tetőtérbeépítéses ikerház egyben eladó.
Lakásonként 100 nm+garázs. Iá: 12,5 mFt./db. Tel: (30) 982-6498.

* Gödöllő Szt. János u-i 48 nm-es üzlet, húsbolt (más tevékenysé-
gre is alkalmas) eladó, kiadó. Tel: (30) 308-8581.

* Bp-től 80 km-re, Jászágón tornácos parasztház, melléképülettel,
3208 nm földterülettel - csendes, szép környezetben - eladó. Vil-
lany, fúrt kút van. Iá: 1,9 mFt. Tel: (20) 225-6671.

* Vácszentlászlón 500 nöl-es telken 100 nm-es felújított családi
ház (2+2 fél szoba, ebédlő, konyha, fürdőszoba) eladó, gondozott
kerttel. Tel: (20) 991-0524.

* Kétszintes családi ház, kerttel egyedi szaletlivel (fúrt kúttal) két
család részére alkalmas lakhatással eladó! Fecske u. Ár: 30 mFt.
Tel: (20) 3238-106.

* Garázst vennék vagy bérelnék Gödöllőn a Munkácsy vagy János
utca környékén. Tel: (30) 225-0324.

* Szőlő utcai 1+2 félszobás I. em-i 69 nm-es lakás eladó. Tel: (20)
530-3923.

* Gödöllőn szép környezetben 3 szintes családi ház eladó, 3 és fél
szoba+nappali, garázs, 700 nm-es telken. Hasznos lakótér 140 nm
+ pince 80 nm. Iá: 33 mFt. Tel: (20) 955-9796; (20) 527-0077 este
is.

* Szada/Margita Boncsoki összközműves utcában 42. sz. alatti
400 nöl belterületi, beépíthető déli fekvésű telek, csendes/erdős
környezetben, fiatal szőlő/gyümölcsfákkal elcserélhető 7,5 mFt/
értékegyeztetéssel Gödöllőtől elérhető távolságban lévő külterületi

szántóra. Gyep/legelőre, tanyára, istállóra, elhanyagolt telephelyre.
1/1 tulajdonú erdő, mezőgazdasági eszköz beszámítható. el-
sődlegesen a takarmánytermesztést szeretném megoldani a
teheneim számára. Érd: Szeles Imre, Gödöllő, Radnóti út 17. Tel:
(20) 456-0481 (este).

* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 780 méteres összközműves
telek alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.

* Gödöllőn a Szőlő u.-ban magasföldszinti 69 nm-es lakás eladó,
nyár végi kiköltözéssel. Iá: 218 eFt/nm. Érd: hétköznap 11-18 -ig.
Tel: (20) 9463-409.

* Gödöllőn a Röges utcában 20 nöl-es telken összközműves családi
ház eladó. A 2 lakás közül az elülső felújítva. Iá: 18 mFt. Tel: (70)
572-9947.

* Gödöllő belvárosában keresünk 2-2,5 szobás lakást tavaszi
költözéssel, lehet felújítandó is. 06-20-203-7323.

* Gödöllőn keresünk legalább 3 szobás jó állapotú családi házat
azonnali kézpénzfizetéssel, Haraszt, Kertváros, Alvég előnyben 06-
28-412-475.

* Építési telket keresünk Gödöllőn! Kb. 800-1000 nm-es közműves,
legalább 15 m széles építési telket keresünk azonnali fizetéssel 12
Millió Ft-ig. 06-20-203-7323.

* Eladó vagy hosszú távra kiadó Gödöllő központjában, a Remsey
körúton, új építésű, 57 nm-es, kétszintes üzlethelyiség irodai
tevékenységre, biztosítóknak, ügyvédeknek, szolgáltatásvégzésre.
Tel: 0620/9194-870.

* Úrréti tónál Új építésű  ház, nappali+3 szoba (152m2), + garáz-
zsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), ked-
vező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár
irányár Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő, Városmajor u.-ban, 160m2-es, 2 generációs családi ház,
3+2félszobás, 2 fürdőszobás, 287m2-es telken eladó. Major Zoltán
IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu

* Gödöllő, Schőtér K. u.-ban (Blaha) panorámás igényes családi ház
(2000év/300 m2), nappali+4 szoba, terasz, triplagarázs, parkosí-
tott telek 860 m2 eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-
2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő, Erzsébet park környékén 107m2-es Ikerházban(1989)
lakás eladó, nappali+3szoba, garázs, kertkapcsolattal. Ár: 20MFT
Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.in-
gatlanbank. hu

* Gödöllő, központ (Gábor Á. U.) 105m2-es társasházi 1.emeleti
+tetőteres lakás amerikai konyhával, 3 szobával, kedvező hitelle-
hetőséggel eladó Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu

* 15 MFT-ér eladó Panoráma u., 80 m2 panorámás családi ház(90
%), nappali  2 szoba, duplagarázs, fás 720 m2-es telekkel. Major
Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingat-
lanbank.hu

* 200 db öszközműves ÉPÍTÉSI TELEK eladó Veresegyházon a
Thermálfaluban, ÁR.7500 FT/m2, az ár irányár. Major Zoltán Ingat-
lanBank 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu

* Gödöllőn új, egyszintes családi ház (86m2) nappali +3 szoba,
amerikai konyha, panorámás 1080m2-es telken eladó. Ár: 26,5
MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu 

* Aszódon örökpanorámás új építésű 4 szoba+nappalis 1 szintes
lakások leköthetők. Gépkocsitároló, pince, előkert, emeltszintű sz-
erkezetkész állapotban, tavaszi költözéssel. Szoc.pol.+hitel .Ár: 19,5
MFt-tól. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu 

* Gödöllőn (Haraszt) 2 generációs, 2 szintes külön bejáratú családi
ház eladó. Össz.alapterület 170m2, telek 270 nöl, dupla garázs. Ár:
30,5MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu 

* Mogyoródon (Kővár) felújítás alatt lévő, 4 szobás családi ház
eladó. 1047m2-es panorámás kert, borospince, kút. Ár.:22,6MFt.
Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu 

* Szadán 1340m2 építési telek eladó. Összközmű a telek előtt. Ár:
8 Fft. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu 

* Zsámbokon 2 generációs, igényesen felújított 4 szobás családi
ház, 1080m2-es saroktelken eladó. Ár: 15,5MFt Ferenczné Éva In-
gatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Dányban, 140m2-es napali+4szobás igényes kivitelezésű családi
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ház, szép környezetben, 1000m2-es összközműves telken eladó.
Ár: 22,5MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Valkón, műút mellett 800nöl-es telken 110m2-es felújítandó ház,
erdős környezetben, doboldalban eladó. Ár: 14MFt Ferenczné Éva
IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu 

* Gödöllőn, Kertvárosban 6 szobás, 200m2-es, családi ház, tripla
garázzsal, kis kerttel eladó. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70
456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Gödöllőn, Szivárvány utcában, nappali+4szobás, padlófűtéses,
családi ház, 2 garázzsal, 280nöl teleken eladó. Ár: 35MFt Ferenczné
Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu 

ALBÉRLET

* Olcsó albérlet kiadó Gödöllő belvárosában. Tel.: 511-366.

* Gödöllő központjában kis albérleti szoba kiadó. Tel: (20) 5241-
644; (20) 3280-498.

* Főbérlő nélküli 1,5 szobás lakás Gödöllőn, Szent János utcában
egyetemista párnak vagy egyetemistáknak kiadó.(kettő személy)
Tel: 423-899.

* Kiadó Palotakerti 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos,
részben bútorozott lakás. Számlaképes. Tel: (70) 257-4553.

* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családiház két garázzsal
április 1-jétől hosszú távra bérbeadó. Tel: (30) 971-7337.

* Gödöllőn nagy lakás családi házas övezetben két garázzsal tár-
lóhelységgel hosszú távra kiadó. Tel: (20) 577-9017.

* Szadán 60 nm-es családi ház igényesnek kiadó. A ház új építésű,
füves udvar, panorámás kilátás. 1 hónap kaució szükséges. Bérleti
díj 60 000 Ft/hó rezsi minimális. Tel: (70) 550-9347.

* Albérlet kiadó. Tel: (20) 394-3004.

* Gödöllőn központban, zöldövezeti 1+2 félszobás, konvektoros, kis
rezsijű lakás hosszú távra kiadó. Tel: (70) 246-0520.

* Gödöllő központjában II. em. 2 szobás erkélyes konvektoros lakás
március 1-től hosszú távra kiadó. Tel: (30) 308-6025; (30) 390-
1727.

* Kiadó Gödöllő a Klapka uton, családi ház emeleti része, külön be-
járatu 2 szoba, nappali konyha, fürdő, wc. Csak gyermekteleneknek!
Ár: 55.000.-Ft + rezsi. (Érdeklődni: (20) 342-9412.

* Egy szobás lakás kiadó, kis előkerttel. Tel: (30) 9341-465.

* Hosszú távra kiadó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában 60 nm-es,
1+2x1/2 szobás, erkélyes, magasföldszinti öröklakás irodai
tevékenységre is. Tel: 0620/9194-870.

KIADÓ

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.

* Dupla, fűtött garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth utcában. Tel.: 511-
366.

* Gödöllő központjában, a Remsey Jenő krt-on 52,56 nm új
ÜZLETHELYISÉG (raktárral, mosdóval) Eladó vagy bérbeadó. Érd.:
naponta 12-20 óráig 06 (20) 935-6690.

* Gödöllőn a Petőfi Iskola mellett garázs kiadó! Tel: (70) 523-5810.

* Gödöllő Palotakerti 64 nm-es kettő szoba összkomfortos, nagy
erkélyes teljesen felújított vízórás, kábel TV-s lakás eladó 12,5 mFt.
Budapesti csere is érdekel. Tel: (20) 9703-427.

* Bevezetett - gyermek és felnőtt - cipőbolt Gödöllőn családi okok
miatt sürgősen átadó. Tel: (20) 386-1545.

* Budapesten V. Ker. Váci utca 17.sz. kiadó fél emeleten egy 30 nm
üzlet, a kirakat pont az utcára nyílik víz, fűtés, telefon, internet van.
Havi 150.000.-Ft+rezsi (kb. 10.000.-Ft) + kaució 3 hó. Tel: (20)
462-1619.

* Gödöllő belvárosában 17 nm-es iroda vagy üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel: (30) 971-7337.

* Gödöllőn ÁTRIUM ÜZLETHÁZ bejáratánál üzlethelyiség kiadó
február 1-től, 13 nm, üzlet iroda, raktár mosdó és WC. Tel: 527-830;
(20) 550-1848; (20) 482-9835.

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, adatbevitelt, diplomakészítést precíz
munkával, rövid határidővel, korrekt áron vállalok. Tel.: (20) 350-
85-92.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,

ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény.
Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.

* Üvegezést, bútorüveg, hőszigetelt üvegkészítést vállalok + igény
szerint lakatos munkával. Díjtalan felmérés! Cím: Gödöllő, Knézich u.
10. Tel: (20) 3559-709.

* Leinformálható, friss nyugdíjas, volt egészségügyis nő házi
betegápolást, vagy idős ember gondozását vállalja alkalomszerűen,
vagy hosszú távon. Tel: 416-257.

* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt áron pl. csis-
zolás-lakkozás anyaggal 1000.-Ft/nm laminált parkettázás 600.-
Ft/nm szegélyezéssel. Tel: (70) 505-1177.

* Bojler tisztítását,javítását, kisebb és nagyobb villanyszerelési
munkákat, kaputelefon szerelést vállalok. Továbbá kisebb
vízvezeték kiépítést, javítást. Tel: (70) 528-9720; 411-692
hétvégén is hívható.

* Díszfák, gyümölcsfák, sövények metszése és télvégi lemosóper-
metezése. Öntözőrendszerek telepítése ingyenes felméréssel és
árajánlattal. Hóeltakarítást, útszórást magánszemélyeknek, tár-
sasházaknak, közületeknek kézzel és géppel vállalunk. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja. 2100 Gödöllő, Szabadság u. 28/B. Tel: (20)
9337-629 vagy 514-465.

* GYERMEKHOROSZKÓPOK készítését vállalja okleveles asztroló-
gus. A gyermek képességeinek, készségeinek vizsgálata, nevelési,
pályaválasztási tanácsok stb. Tel: (30) 456-3263. ÉgetőSzabó Csil-
la.

* ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS, horoszkópkészítés. Párkapcsolat,
munka, pénz, siker, szerelem, vállalkozás, tanulás, egészség. Mi
érdekli? Hívjon bátran! Tel: (30) 456-3263. Égető Szabó Csilla.

* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása áthúzása.
Egyedi-kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel: 486-
029; (70) 384-8711.

* Egészsége megőrzése, visszanyerése a saját érdekünk. Egy
lehetőség a sok közül! Aura-diagnosztika egyedüli módszerrel. Beje-
lentkezés: (20) 244-2514.

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:582-910.

* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20)
952-7289, (20) 994-7715.

* TÖBB ÉVSZÁZADOS MOGYORÓDI TERMESZTÉSI
KÖRNYEZETBEN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK
egész évben a SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és palackozott

borok: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay, Rizlingszilváni, Ottonel
Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos.
Nyitva tartás: cs, p: 14-17 h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel:
06-28-441-856.

* Festés, mázolást, tapétázást, burkolást vállalok. Tel: (20) 943-
0194.

* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása,
szoba festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.

* Bőrgyógyászati és kozmetológiai magánrendelés. Rendel: Dr.
Bereczky Enikő felnőtt és gyermekbőrgyógyász. Rendelés helye:
Gödöllő, Átrium Üzletház, Gábor Á. u. 2. Rendelés ideje:
csütörtökönként: 16,30-18,30-ig. Bejelentkezés: 06-20-391-2778.

* "Nyitni kék!" Dr. LAMPÉKTH Melitta pszichiáter szakorvos, GY-
ERMEKPSZICHIÁTER rez. (szülői konzultáció, problémafeltárás,
terápiás lehetőségek) Rend.: Péntek: 15-19 ó. Tel: (30) 5254-094.

* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás,
villanyszerelés, tetőtérbeépítés korrekt áron, rövid határidőre. Tel:
(20) 230-5240.

* Manikűr, pedikűr, műköröm, ingyenes szaktanácsadás bejelen-
tkezés: Tel: (30) 305-6038.

* Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket a Haj-Ház szép-
ségszalonba február 6-án 17,00 ingyenes hajdiagnosztika. Dózsa
Gy. út 42. Tel: (30) 9893-652.

* Gyógylábápolás Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonom-
ba, várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés, tyúk-
szem, bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg elszineződött
körmük. Nálam szakszerű lábápolásban részesül. 25 év szakmai
háttér. Európai színvonal. Egyéb szolgáltatás a pedikűr árában.
Elektromos masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés fekéjes lábra,
hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanácsadás. Be-
jelentkezés: (20) 512-7275. Bárándi József.

* 2004-ben is változatlanul várjuk vendégeinket aerobik, alakfor-
máló torna, kondicionáló torna programjainkra a hét minden napján.
BIO-FITT Center Gödöllő, Tábornok u. 38/B. Tel: 414-068; (20)
9511-138.

* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyin-
tézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb).
Tel: (30) 402-0863.

* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Füg-
gönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól,
ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.

* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121-
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* Egyéni vállalkozások, társaságok könyvelése, adóügyintézése.
Tel: (70) 542-0428.

OKTATÁS

* 30%-kal olcsóbban ANGOL, NÉMET, olasz, spanyol, francia, mag-
yar nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgafelkészítő, üzleti angol kommu-
nikációs kurzusok 2004. febr. 2.-május 29. között. Anyanyelvi
tanárok is! Oktatási díj 30 %-a SZJA-ból leírható! Részletfizetési
lehetőség! Gyerekfelügyelet! I.L.I. Kft. Gödöllő, Körösfői u. 2., Tel.:
511-366, OKÉV:07-0354-02 Intézmény akkreditációs lajstrom-
szám: 441

* TOP-TAN: Angol tanfolyamok az Ön szintjén. Hívjon és egyeztetés
után kezdheti a tanfolyamot, akár még ma. Internetes angol nyel-
voktatás: próbálja ki! Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-
224-75-6 www.toptan.hu., info@toptan.hu.

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRAN-
CIA ÉS SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
OKTATÁS. ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTTÓL. GÖDÖLLŐ, ÁL-
LOMÁS TÉR 5. TELEFON: (28) 512-830 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉT-
FŐ-CSÜTÖRTÖK: 10-16.15 PÉNTEK: 10-14.15

* TOP-TAN: Magán tanulószoba korrepetálással, hogy az évvégi
tanulmányi eredmény jobb legyen. Tel: 423-744, 908-4130.

* Vagyonőrképzés azonnali munkalehetőséggel, részletfizetéssel,
fegyvervizsgával OKJ-s oklevél! Tel: (70) 2234-490.

* Angol nyelvoktatás, nyelvvizsgára, felvételire, érettségire
felkészítés, csak délelőtt. Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30)
497-3066.

* Hastáncoktatás Gödöllőn (is), kortól, kiloktól függetlenül a női ön-
bizalomért. Hétfőnként 20,00-21,30, Szilhát u. 51. Akinda (30)
361-9756:http://akinda.ultraweb.hu

* Számítógépkezelői kiscsoportos tanfolyamok, egyéni kor-
repetálás, ECDL  vizsgára felkészítés Gödöllőn, a városközpontban,
Időpontegyeztetés: (70) 248-2841; 423-184.

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást,

fordítást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és 514-
155.

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden ko-
rosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás.
Tel: 418-537. Kollarics.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladók: Mercedes 123-240Diesel-hez (1979) teljes gyári motor
generál; Trabant 601 kombi (1986) új gyári alkatrészek, komplett
használt motor, karosszéria elemek, gumik; MZ TS125 ccm motork-
erékpár és hozzá 150 ccm-es új komplett motorgenerál; Knaus
Mustáng 530 lakókocsi pótalkatrészekkel; Mistrál nagyméretű
szörf; Semperit szétszedhető katamarán vitorlás. Érdeklődni Solt
Csabánál, tel.: (30) 941-33-45, (1) 409-0875.

* 1999-es évjáratú, 1000 cm3-es, sötétzöldmetál, 5 ajtós Citroen
Saxo 2005. augusztusig érvényes műszakival első tulajdonostól
kitűnő állapotban eladó. Tel.: (20) 350-8592.

* Eladó 86-os Trabant 1 év műszakival jó állapotban. Tel.: 06 20
3639710.

* FORD ESCORT kombi, 1995. áprilisi, 1,8 benzines ,16 szelepes,
105 lóerős Zetec-motorral eladó. Extrák: ABS, szervókormány,
elektromos ablakemelő, immobiliser, vezető oldali légzsák, Kenwood
CD-s rádió, 1-1 garnitúra téli és nyári gumi. Ára alku nélkül: 900
000 Ft. Tel.: (20) 911-8643.

* Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága megvételre
kínálja 38 éves, Mercedes LAF 1113 típusú középkategóriájú gépjár-
műfecskendőjét felújított, működőképes állapotban, elsősorban
önkéntes, köztestületi tűzoltóságok körében vagy hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóságok részére tartalék-fecskendőnek. Jellemzők: 3
személyes, 3200 liter tartály, 1600 l/min szivattyú, kapcsolható
4x4. Műszaki vizsga 2004. 02.08-ig érvényes. Ára: 800.000.-Ft.
Tel: 420-011.

ADÁS-VÉTEL

* Eladó modern újszerű világos-mintás ággyá nyitható kanapé,
/fekvőfelület: 180x200/ + két db nagyméretű fotellel. Tel.: 06 20
3639710.

* BARATTO hímzőgép eladó! Tel.: (20) 346-09-85.

* 4 részes fenyő szekrénysor 3,30x2 m, 25.000.-Ft, Sofa tip.tölgy-
fa ablak új 90x150-es, 25.000.-Ft, 12 db műkő virágtartó 26 cm
magas 40 cm átm. 3.500.-Ft/db. Tel: (30) 3822-498.

* Eladó 1 db 180x200-as IKEA francia ágy és egy beépíthető
Whirpool gáztűzhely elektromos sütővel. Tel: 06 (30) 9698-698.

* Hajdú tip. hagyományos mosógép és centrifuga jó állapotban
eladó. Érd: 489-323 este. Iá: 10 eFt.

* Eladó 3 db különböző mintájú eredeti, amerikai McDonald's
nyakkendő. Gyűjtőknek, magánszemélyeknek egyaránt. Ár: mege-
gyezés szerint! Érdeklődni: (20) 5726-938.

* Eladó ipari kávéfőzőgép, használt mikrohullámsütők, gáztűzhe-
lyek, hűtőszekrények, CO2 palack 3+1+1 fekete ülőgarnitura, fran-
ciaágy, pénztárgép. Tel: (20) 460-2939-es telefonszámon.

* TÁDÉ Gyermekvilág bababizományi bolt. Farsangi jelmezek kölc-
sönzése, bevétel. Babakocsik, babaruhák, kismama ruhák, kellékek,
szoptatos párnák, hordozók, bizt. ülések nagyválasztékban. Tavaszi
ruhák februártól. Gödöllő, Petőfi tér 9. (Lumniczer u. sarok) Tel: (30)
338-6699.

* Biztos megélhetés! Fehérnemű varroda komplett berendezése
eü-i okokból, áron alul eladó! 4 szálas interlock, gumizó-fedőző, gy-
orsvarrógép, apparátok, szabászgép, szabászasztal, szabásminták,
kezdéshez alapanyag. Csak egyben!! Iá: 590 eFt. Érd: hétköznap
11-18-ig. Tel: (20) 9463-409.

* O német tálaló szekrény felújítva eladó. Tel: (30) 9717-337.

ÁLLAT

* 2004. 01.08-án elveszett egy pekingi palotapincsi. Zsemle színű,
mellkasa fehér. A kutya orvosi kezelés alatt áll. A megtaláló jutalom-
ban részesül. (30) 372-4056.

* Keressük újévkor elveszett, eltünlésekor fején műanyag gallért
viselő, barna-fekete airedale terrier kan kutyánkat. Kérjük, aki látta,
befogadta vagy tud róla értesítsen bennünket. A megtalálónak mag-
as jutalom. Tel: (20) 9570-944; 421-126.

EGYÉB

* 15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a
Bíróság utcája) Tel: (20) 564-4878; 423-306. Régiségek
vétele és eladása.

* Főiskolás, egyetemista hallgatók jelentkezését várjuk angol
nyelv oktatásához, korrepetáláshoz. UNIVERSITAS, Tel.:  (30)
415-2959.

* Iskolaelőkészítő foglalkozás. Óvodások játékos felkészítését
vállalja fejlesztőpedagógus. Tel.: (30) 415-2959.

2004. január 29.14 Gödöllői Szolgálat
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Január 30-án, a hagyományoknak
megfelelően Gödöllő városa ko-
moly hazai és nemzetközi presz-
tízzsel bíró Világkupa kardcsapat-
versenynek ad otthont. A viadal,
mely a kardvívó Bajnokcsapatok
Európa-kupájának méltó folytatá-
saként immár 1993 óta a Szent Ist-
ván Egyetem sportcsarnokába
vonzza a vívás legkiválóbb képvi-
selőit és a sportbarátokat egya-
ránt.

Elmúlt heti lapszámunkban a magyar ví-
vás legkiválóbb, legkiemelkedõbb egyéni-
ségeivel foglalkoztunk, a mostani részben
pedig a gödöllõi kardforgatás történetét
igyekszünk bemutatni.

Gödöllõn 1924-ben, a Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban már kötelezõ jel-
leggel folyt a vívásoktatás. Akkor ez egy-
általán nem számított különleges dolog-
nak, hiszen az akkori oktatási rendszernek
e sport ugyanolyan szerves részét képezte,
mint például a matematika vagy a fizika.
A testnevelõtanárok mindegyike képzett
vívó volt, így a diákok a lehetõ legjobb
mesterektõl sajátították el a sportág alap-
jait. Öt évvel késõbb, 1929-ben a gimnázi-
umban egy kiemelkedõ szellemiséggel bí-
ró ember, Ötvös Tibor vette kezébe és fog-
ta össze a vívásoktatást, melyet 40 éven
keresztül szívvel-lélekkel végzett.

Ötvös Tibor élete a városban kezdõdött,
zajlott és fejezõdött be. 1906-ban született
Gödöllõn. A gimnázium után jogász majd
állatorvos akart lenni, végül a Testneve-
lési Fõiskolán kötött ki. 1929-ben kezdte
meg tanári, sportoktatói és nevelõi pálya-
futását a Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban. Több sportágban ért el sikere-
ket, így például céllövõként magyar válo-
gatott is volt. Oktatóként tanítványai szép
eredményeket értek el, atlétikában és ví-
vásban egyaránt. Többször voltak a kö-
zépiskolás bajnokság döntõjében. vívó-

mesteri vizsgát 1935-ben tett Italo Santel-
li vívómesternél. Felesége a vizsga napján
egy kislánnyal ajándékozta meg. 1950-tõl
az Agrártudományi Egyetem tanára, majd
1968-tól a Testnevelési Tanszék vezetõje
lett. 1992-ben még köszönthettük a Benkõ
Tibor Emlékversenyen, majd rövidesen
elment közülünk. A gödöllõi vívósport
minden évben a róla elnevezett emlékver-
sennyel állít emléket az õ oktató-nevelõ,
sporttanári munkájának.

Ötvös Károly1968-ban adta át négy év-
tized után a vívás területén a stafétát ba-

rátjának, Benkõ Tibornak. Benkõ Tibor
(1905-1988) 1932-ben az olimpián a 18.
helyet szerezte meg, hazai versenyeken
szinte mindig a második-harmadik helyen
végzett. Egész életét a gödöllõi vívósport-
nak szentelte. Húsz év, sikerekben gazdag
oktató-nevelõ munka után két tanítványa,
Gémesi Csaba és Gémesi Levente vette
kezébe a gödöllõi vívásoktatás nemes fel-
adatát.

A GEAC-Architekton vívószakosztály
az egyik legrégibb múltú és legeredmé-
nyesebb sportolói közösség a városban,
amely az évente megrendezett kardvívó
világversenyekkel a nemzetközi érdeklõ-
dést is felkelti Gödöllõ iránt. Gémesi Le-
vente lapunknak elmondta: jelenleg 120-
an edzenek a Szent István Egyetem pin-
céjében kialakított, fehérre meszelt falú
„vívóbirodalomban“. Ez a magas szám is
azt mutatja, hogy a városban élénk érdek-
lõdés mutatkozik a fiatalok részérõl a
sportág iránt. A GEAC-Architekton a

Nemzeti Sportszövetség rajtengedéllyel
rendelkezõ versenyzõi mezõnyében az or-
szágban a harmadik legnépesebb szak-
osztály. A legkisebbek (6-9 év) Batizi Sán-
dor vezényszavára végzik a többé-kevés-
bé játékos foglalkozásokat. Õk most 32-en
vannak. Az ifjú titánok 10 éves kortól ve-
hetnek a kezükbe fegyvert; innentõl kezd-
ve már az edzések sûrûsödnek és komo-
lyodnak.

Gémesi Levente szerint az utóbbi idõ-
szak a legsikeresebb a GEAC-Architekton
történetében. Kiemelkedik a mezõnybõl

az olimpiai kerettag
Kerecsényi Fodor Ge-
orgina. A Szent István
Egyetem hallgatója
junior magyar bajnok,
junior világbajnoksá-
gon egyéniben nyol-
cadik, csapatban har-
madik és jelenleg a ju-
nior ranglista második
helyezettje. 2003-ban
az utánpótlás korosz-
tályban Pest megye
közgyûlése Az Év
sportolója díjjal tün-
tette ki. Úgyszintén
remek eredményeket
mondhat magáénak Gémesi Csanád is. A
Premontrei Szent Norbert Gimnázium ta-
nulója a kadett vb-n harmadik lett, a juni-
or Eb-n csapatban harmadik, a kadett
országos baj-
nokság bronz-
érmese, jelenleg
a junior ranglis-
ta ötödik helyén
áll. A Magyar
Vívószövetség
2003-ban Az Év
kadett vívója cí-
met adományoz-
ta neki.  Tavaly
Pest megye köz-
gyûlése Az Év
sportolója har-
madik díjjal ju-
talmazta. Subert
László, a
G E A C - A r c h i -
tekton vívósza-
kosztály edzõje
szintén elisme-
résben részesült
tavaly: Pest me-
gye közgyûlése Az Év edzõje kitüntetést
adományozta a kiváló szakembernek.
Egyéni eredmények tekintetében mara-
dandót nyújtott Gémesi Tekla, Benkó Réka
és Benke Balázs. A líceumos Gémesi Tek-
la szerepelt a junior magyar nõitõr-válo-
gatottban, a junior országos bajnokság ha-
todik helyét szerezte meg, a felnõtt ob-n
kilencedik lett, jelenleg pedig a junior
ranglista negyedik helyezettje. A Török

Ignác Gimnáziumban tanuló Benkó Réka
a serdülõ ob elsõ helyét szerezte meg, a
kadett ob bronzérmese, jelenleg a kadett
ranglista negyedik helyezettje. Benke Ba-

lázs a serdülõ országos bajnokság ezüst-
érmese, jelenleg a kadett ranglista hatodik
helyezettje. Ezen eredmények megerõsítik
azt a tényt, hogy a vívás utánpótlás tekin-
tetében Gödöllõ nem panaszkodhat. Mind
egyéniben, mind csapatban a fiatalok na-
gyon jó sorozatot tudhatnak maguk mö-
gött. A gödöllõi vívás szép jövõ elõtt áll.

-rk-
Fotók: Archív

II. Gösser Világkupa kardvívó csapatverseny

A gödöllői vívás története

Szlovákia fõvárosában, Pozsonyban
rendezték meg múlt szombaton a gyer-
mek tõrözõk nemzetközi versenyét fiúk
és leányok számára. A GEAC színeiben
tizenhatan indultak az 1991-es, és még
fiatalabb korosztályokból. A gödöllõi fi-
atalok rendkívül szép teljesítményt
nyújtottak, a legtöbb helyezést Fekete
Gábor tanítványai érték el.

A fiúk közül két forduló után tizenné-
gyen maradtak a direktkieséses táblán,
ebbõl hét GEAC-os a nyolcas döntõbe
került, köztük Török László, aki a hazai-
ak nagy esélyesét, Králikot, a szlovák
ranglista elsõ helyezettjét verte meg
6:5-re, szoros küzdelemben. A legjobb
négy közé három gödöllõi és egy MTK-
s vívó, Böröcz András került. A négyes
döntõben nagy meglepetésre a jóval
esélytelenebb Zorkóczy Zoltán szoros,
látványos mérkõzésen verte meg 8:7-re
a gyermekranglista jelenlegi második
helyezettjét, Steiner Dánielt. A gödöllõi
Kovács Márk magabiztos vívással gyõz-
te le 10:2-re az MTK-s Böröczöt. Így a
döntõben két GEAC-os mérte össze ere-
jét, ahol majdnem megint felborult a pa-
pírforma. Zorkóczy Zoltán sokáig veze-

tett a mérkõzés folyamán, de a végén a
rutinosabb tõrözõ, Kovács Márk fordí-
tott, és végül megnyerte a versenyt. He-
lyezettjeink: 1. Kovács Márk, 2.
Zorkóczy Zoltán, 3. Steiner Dániel, ...5.
Galambos Gábor, ...8. Török László.

A lányok versenye késõbb kezdõdött.
A nyolcas döntõbe három vívónk került,
ahol, sajnos, ketten vereséget szenved-
tek, egyedül Varga Zsuzsanna jutott a
legjobb négy közé, ahonnan azonban
nem jutott be a döntõbe. Így is nagyon
dicséretes a lányok szereplése, figye-
lembe véve, hogy a harmadik helyen
végzett Varga Zsuzsi még két évig sze-
repelhet ebben a korosztályban. A másik
két döntõs lány is még jövõre a kor-
osztály tagja. Helyezettjeink: ...3. Var-
ga Zsuzsanna, ...5. Tóth Adrienn, 6.
Tóth Fruzsina. 

Szintén szombaton került sor Német-
országban, Göppingen városában a juni-
or kard Világkupára, ahol Gémesi Csa-
nád a harmadik, Kerecsényi Fodor Ge-
orgina a 15. helyen végzett.

Z. Kárpáti Zsófia

Vívás

Arattak a GEAC-os tőrözők

Benkő Tibor

A régi szép idők...

Gémesi Levente és az utánpótlás

Akció közben
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A Vasas elleni hazai vereség után január-
ban visszavághatott volna a gödöllõi
együttes a fõvárosiaknak. Az idei elsõ baj-
noki mérkõzés azonban ugyanúgy zajlott,
mint a decemberi. A Vasas magabiztosan
tartotta otthon a két bajnoki pontot, a Gö-
döllõnek esélye sem volt a gyõzelemre. 

Vasárnap a Miskolc látogatott Gödöllõ-
re. A hazai csapat jól kezdte a mérkõzést,
sorra szerezték a pontokat. Késõbb foko-
zatosan növelte elõnyét a Gödöllõ és bizto-
san nyerte az elsõ játszmát a sokat bizony-
talankodó Miskolc ellen. A két csapat nem
kápráztatta el a közönséget, de legalább az
AGRC együttese nyerte a szettet.

A folytatásban kiegyenlítettebb lett a já-
ték. Egyre több szép megoldást mutattak
be a játékosok. Persze a szokásos szurkoló-
szomorító megmozdulásokból is akadt né-
hány. A játszma végén 20:24-rõl állt fel a
gödöllõi csapat és sikerült kiegyenlítenie.
A döntõ pontokat azonban a vendégek sze-
rezték, így 1:1-rõl folytatódott a találkozó.

A harmadik szett elején ötpontos elõnyre
tett szert az ellenfél (0:5), amit nagy küz-
delemben ledolgozott az AGRC. Hét-hetes
állás után a Miskolc egyre magabiztosab-
ban játszott és hatpontos elõnyt szerzett.
Következett ismét a gödöllõi felzárkózás,
de a vezetést nem sikerült átvenni. A ven-
dégek megint jobban figyeltek, pontosab-
ban ütöttek és megnyerték a játszmát.

A negyedik szett nem hozott jó játékot,
de legalább hajtottak a csapatok. A fáradó
játékosok egyre többet hibáztak. Váltott
vezetés után 16-nál egyenlõ lett az állás. A
miskolci együttes megérezte a lehetõséget,
hogy nyerhet és mindent megtett a gyõ-
zelemért. A játszma végén a Gödöllõ már
beletörõdött a vereségbe, így újra veszte-
sen hagyta el a pályát.

A bajnokság elején gyengének tartott
Miskolc már másodszor gyõzte le az
AGRC csapatát. Lehet, hogy képességek
terén nem állnak olyan jól, de küzdõszel-
lemükrõl és rendkívül lelkes mezõnymun-
kájukról csak elismeréssel lehet szólni. A
találkozón õk is sokat hibáztak, de nem
adták fel, nem esett szét a csapatuk. A ven-
dégek jobban akarták a gyõzelmet és meg-
érdemelten vitték el Gödöllõrõl a két pon-
tot.

A gödöllõi csapat folytatja mélyrepülé-
sét, sorozatban hatodszor hagyták el vesz-
tesen a pályát. Ezen a héten a kaposvári ku-
pamérkõzésen és a jászberényi bajnokin
lehet valamit javítani a helyzeten. Utána
viszont három olyan bajnoki meccs követ-
kezik (BSE, Nyíregyháza, Kecskemét),
ahol ilyen játékkal halvány remény sincs a
gyõzelemre. Még egy rövid hír: ismét meg-
változott, lerövidült a klub elérhetõsége:
www.agrcvolley.hu 

-esztí-

Röplabda

Lefelé a lejtőn

A Pest megyei úszók diákolimpiai versenyén
három egyéni és két váltó számban gyõztek
a gödöllõi versenyzõk. A második korcso-
portos Gorove Gergõ az 50 m-es mellúszás-
ban nyert bajnokságot. Cserven Máté (III.
kcs.) a 100 m-es gyorsúszásban bizonyult a
legjobbnak. Bartucz Pál (IV. kcs.) szintén
100 m gyorson indult és nem talált legyõzõ-

re. A 4x50 méteres gyorsváltót mindkét
nemben a Hajós Alfréd Általános Iskola ta-
nulói nyerték. A lányoknál Bónizs Renáta,
Imre Nikoletta, Harangozó Éva, Kis Barba-
ra, a fiúknál Cserven Máté, Gólya Balázs,
Silye Máté, Seregi András vehette át az
aranyérmet. Bronzérmet szerzett Kis Barba-
ra (III. kcs.) 50 m mellen és Fibecz Adrienn
100 m pillangón. Koleszáné Petrovszky Ma-
riann testnevelõ tanítványai közül a bajno-
kok jutottak tovább az országos döntõbe.  

-sz-

Gyalogos teljesítménytúrát szervez február
7-én a Margita 344,2 Turisztikai és Sporte-
gyesület.

Útvonal:
40 km: Gödöllõ-Máriabesnyõ – Pap Mis-

ka-forrás – Babatpuszta – Margita – Domo-
ny-völgy – Zöld-ház – Erzsébet-pihenõ – Ju-
haros – Máriabesnyõ-vmh. – Egyetemi erdõ
– Gödöllõ. Szintidõ: 10 óra, szintkülönbség:
650 m.

20 km: Gödöllõ – Máriabesnyõ
– Pap Miska-forrás – Babatpuszta
– Domonyvölgy – Babatpuszta –
Antalhegy – Gödöllõ. Szintidõ: 6

óra, szintkülönbség: 408 m.
Rajt: 7.00-9.00 Erkel Ferenc Általános Is-

kola, Gödöllõ, Szabadság tér 12. Cél: Erkel
iskola. Nevezési díj: 500 Ft

A résztvevõk harapnivalót és frissítõt, a
túrát szintidõn belül teljesítõk kitûzõt és em-
léklapot is kapnak.

Rendezõ: Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület. Telefon: 28/421-737,
70/527-7920, 30/2-953-666

AGRC–MISKOLCI VSC 1:3
(14, -24, -23, -21)

Gödöllõ, 200 nézõ, V: Szabó, Beregszászi

Gödöllõ: Gudmann 2, NAGY 21, Puskás
5, Szendrõi 13, Szurkos 9, Kurucz 12,
csere: Vargáné 4, Villányi. Edzõ: Németh
Lajos
Miskolc: Tímár 3, ORSZÁGH 21, Sike 5,
Mátrai 7, SZÛCS 13, Szajkó 12, csere:
Németh (liberó). Edzõ: Kerekes Attila

Diákolimpia

Úszás

Margita 344,2

Teljesítménytúra
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