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Előnyös változások a MÁV-nál

Kedves Olvasóink!

Térségünknek fontos a vasút
Gödöllő és környéke számára nélkülözhetetlen a vasút. Hiába lehet Budapestet a 3-as főúton, az M3-ason és a
HÉV-vel is elérni, a térség életében a jövőben is fontos szerepet tölt be a vasút.
Gödöllő és a Magyar Államvasutak Rt.
vezetése már korábban is folyamatosan egyeztetett, miként lehet javítani a
város és a kistérség vasúti közlekedésén. A múlt héten Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere és Lepesi
Zoltán László igazgató, a MÁV Rt. új, területi képviseletének vezetője tárgyalt
a jövő lehetőségeiről.
A MÁV Rt., a lehetõségeihez képest, többször is figyelembe vette a három vasúti
megállóval rendelkezõ Gödöllõ kívánságait, és sokat tett az elõvárosi közlekedés javításáért. Ennek köszönhetõen például a
Szent István Egyetem hallgatói már évek
óta gyorsvonattal is eljuthatnak az oktatási
intézményükbe; ez a Gödöllõrõl Budapestre ingázók számára is nagy könnyebbséget
jelent. Nemrég elindultak a Budapest-Hatvan vonalon az elõvárosi szerelvények,
amelyek már minõségükben közelítenek az
EU-s normákhoz. Minderre azért is szükség
volt, mert a gödöllõi HÉV szinte folyamatosan ritkítja járatait, s csökkenti a kocsik
számát, nem kis bosszúságot okozva az utazóknak. Ami pedig a kistérséget illeti, annak talán még fontosabb a vasút jelenléte:
pl. Pécelrõl Gödöllõre autóbusszal nem lehet eljutni, csak vonattal.
Mint fentebb már említettük, az elmúlt
években a legmagasabb szinten tárgyaltak
az érintettek, hogy miben lehet még jobbá
tenni a vasúti közlekedést. Ennek köszönhetõen – jelentõs városi részvállalással –

Új címünk: Kossuth Lajos u. 1.

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL ...
„Teljesen felhergelt a polgármester, mert
amikor azt látta, hogy leállnék, bátorított,
hogy támadjak, támadjak, támadjak. Elõször zavarba jöttem attól, hogy a fejére
vágjak, de amikor õ már ötödször csapott a
fejemre a kardjával, azt mondtam, na ezt
nem hagyom.“ – beszélgetés Borbás Máriával (2. oldal)
„A városban hét olyan iskola van, ahol
10-14 éves gyerekeket tanítanak. Biztos
vagyok benne, hogy vannak olyan jó felépítésû, nagyot dobó fiúk és lányok, akik
szívesen jönnének sportolni a GEAC-ba.
Talán nem is gondolnak arra, hogy õk is érhetnek el szép eredményeket, belõlük is lehet jó sportoló.“ – beszélgetés Máté Alpárral (3. oldal)
A gödöllői pályaudvaron

elkészült a gödöllõi pályaudvaron a magasított peron, illetve mellette a P+R parkoló, valamint felújították a máriabesnyõi
megállóhelyet. A pályaudvaron lévõ, a
MÁV kezelésében lévõ királyi váróterem
kérdése azonban továbbra is nyitott, hiszen a város hiába ajánlotta fel, részt venne a felújításban, a MÁV-nak egyelõre
nincs pénze a rekonstrukcióra. A múlt heti
egyeztetés során szó esett a vasúti átjárókról (Köztársaság út, Állami telepek) is,
mivel szerencsétlen helyzetben akár 1520 percet is zárva szokott lenni a sorompó.

A Magyar Államvasutak Rt. vezetése
2003. december 8-án iktatta be hivatalába
Lepesi Zoltán László igazgatót, aki a budapesti területi vezetéséért felel. A MÁV
EU-konform szervezeti átalakításával létrejöttek az üzletágak és azok területi szervezetei. Az üzletági területi szervezetek
lefedik a vasúti irányítás és -üzem teljes
végrehajtói folyamatát, belsõ megrendelõteljesítõ viszony keretében elvégzik az
egymás közti szükséges üzleti és szolgáltatási koordinációt.

emelkedõ kamatok megnövelik a futamidõt, amivel
bizonytalanságot
okoznak a hallgatók körében. Ezáltal csökkenhet az új hiteligénylõk száma, sõt az sem
kizárt, hogy az eddigi ügyfelek mondják
fel a szerzõdésüket. Az MDF álláspontja
szerint ameddig a magyar gazdaságpolitika mûködõképességében javulás nem következik be, megoldhatná a kormány a
problémát, ha rendeletmódosítással átvállalná a Diákhitel Központ Rt-tõl a 2 százalékos kockázati kamatot. Így a diákhitel
kamata megmaradhatna az eddigi 10 százalék körüli szinten. Meglátásunk szerint
az elõzõ kormány által 2001-ben bevezetett diákhitelrendszer rendkívül sikeresen mûködik. A folyamatos növekedésnek

köszönhetõen a Diákhitel Központ Rt-nek
ma már több mint 150 ezer ügyfele van. A
rendszer önfinanszírozóvá válásához
azonban az ügyfelek számának közel 400
ezerre kell emelkednie – írja a közlemény.

Veszélyben a diákhitelrendszer?

MDF-nyilatkozat
Almássy Kornél, a Magyar Demokrata Fórum elnökségi tagja és egyben az Ifjúsági
Demokrata Fórum ifjúsági kabinetvezetõje levelet írt 2004. január 16-án Draskovics Tibor kijelölt és László Csaba leköszönõ pénzügyminisztereknek, amelyben
arra kéri õket, hogy a kormány minél
elõbb módosítsa a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló kormányrendeleteket – derül ki az MDF közleményébõl.
Az MDF aggódik, mert jelentõsen lelassul a diákhitelrendszer fejlõdése, ha 12
százalékra emelkedik a kamatszint. Az

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
január 5-tõl szerkesztõségünk új helyen
várja a kedves olvasókat, és a
hirdetni szándékozókat.

(-tár)

MDF

„...mindenki döbbenten fogadta, hogy új
himnuszt kívánnak íratni Kölcsey verse
helyébe. Egyes beszámolók szerint Kodály Zoltán égõ arccal állt fel a helyérõl:
Miniszter úr, márpedig nem lesz új himnusz, jelentette ki“ – a Magyar Kultúra
Napjáról (3. oldal)
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Minél jobban izgul, annál inkább mosolyog

Borbás Mária: A Barokk Színház világcsoda
A hónap közepén Gödöllőn forgatott a Hír TV. Az egy nap Gödöllőn
című műsor riporterével, Borbás
Máriával egy rövid szünetben beszélgettünk.
– Ön született kíváncsi?
– Bácskában, Madarason nõttem fel, és
közbotrányokat okoztam azzal a piacon,
hogy a csoportokba verõdött öregasszonyok között szaladgálva sokszor elmondtam, mit hallottam a másik társaságban.
Ebbõl nagy összeveszések alakultak ki.
Egy idõ után, amikor rájöttek a szüleim arra, hogy milyen cserfes és kíváncsi vagyok,
már úgy beszéltek, hogy ne értsem, ha pedig véletlenül valamit mégis meghallottam,
lelkemre kötötték: de ezt kislányom senkinek nem szabad mondani. Iszonyatosan kíváncsi vagyok, mióta az eszemet tudom.
– A kíváncsiság nem feltétlenül vezet riporteri pályára.
– Volt is nekem egy tisztességes munkahelyem, piáros voltam egy cégnél, amikor
1994-ben a Magyar Televízió bemondó,
szerkesztõ-riporter és mûsorvezetõ képzést indított. A családom unszolására jelentkeztem; azt mondták, tanuljak még
egy kicsit, mert nagyon fiatal vagyok. Ezren neveztünk. Bár tartja magát az a vélekedés, nem is alaptalanul, hogy ezen a
pályán minden a kapcsolatokon múlik,
ilyen elõnnyel senki sem rendelkezett, aki
bejutott. A felvételem sem adott garanciát
arra, hogy szerkesztõ-mûsorvezetõvé válok. Ahhoz még kellett kitartás, tehetség
és szerencse is. Meg kellett jelölnünk, mi-

Vendégségben a

Borbás Mária és Gémesi György

lyen szerkesztõségi gyakorlatot szeretnénk az elméleti oktatás mellett végezni.
Felsoroltam három szerkesztõséget, a
Napközit, az Ablakot és a szórakoztató
stúdiót. Zárójelben odaírtam, hogy híradózni nem szeretnék. Gyorsan beosztottak
három hónap híradózásra és hálás vagyok
érte, mert ott lehet megtanulni mindent. A
riportkészítést, a vágást, az anyag 20, 40
másodpercben vagy két percben való feldolgozását. Megtanultam, hogyan lehet
tömören, vagy éppen hosszabban beszélni. De nem ragaszkodtam hozzá, hogy ott
maradhassak.

A Gödöllői Városi
Televízió műsora

Hír TV-ben

kedden és pénteken 18 órától
Városunkban vendégeskedett a Hír
Televízió a hét elején. A két napos
forgatás során a televízió munkatársai igyekeztek olyan felvételeket
készíteni, amelyek segítségével hitelesen mutathatják be városunkat. A
felvételekből január 24-én 16 óra 5
perctől, 25-én 10 óra 5 perctől,
valamint január 27-én 16 óra 5 perctől Egy nap Gödöllőn címmel láthatnak összeállítást a Hír TV nézői.

A szórakoztató stúdióhoz kerültem. Szerkesztõ voltam, nem akartam képernyõs lenni. Irtóztam tõle, soha nem szerepeltem.
Mégis úgy adódott, hogy az egyik nyáron,
amikor a bemondók szabadságra mentek, a
helyükre mehettem gyakorlatra. Ott lehet a
leggyorsabban megszokni a kamera elõtti
munkát, amit élõben közvetítenek. Megszerettük egymást, ott maradtam. Már az elsõ
félévben megkerestek mûsorajánlatokkal,
felkérésekkel. Szerencsés vagyok, hogy apró
tyúklépésekkel haladhattam elõre, mindig a
következõ szintet ajánlották és nemet is tudtam mondani.

– Mi a titka annak, hogy mindig természetesnek látjuk, kerüljön bármilyen helyzetbe is?
– Nagyon izgulós vagyok, de ez nem látszik. Minél jobban izgulok, annál inkább
mosolygok. Szerencsétlen helyzet, hogy ha
valaki lámpalázas és leáll az agya. Vizsgázni is azért tudtam jól a fõiskolán, mert doppingolt a számonkérés.
– Gödöllõn, az egyetemi vívóteremben
elõször került „életveszélybe“ kamerák
elõtt.
– A sport lenyûgöz, de eddig nem tudtam, mi a vívás lényege. Azt láttam, hogy a
vívók akár percekig képesek egymással
szembe nézni, azután csapkodnak a fegyverükkel. Most már más szemmel nézem
õket. Teljesen felhergelt a polgármester,
mert amikor azt látta, hogy leállnék, bátorított, hogy támadjak, támadjak, támadjak.
Elõször zavarba jöttem attól, hogy a fejére
vágjak, de amikor õ már ötödször csapott a
fejemre a kardjával, azt mondtam, na ezt
nem hagyom.
– A forgatás végéhez közeledve, milyen
benyomásokkal gazdagodott városunkban?
– Most is a Barokk Színház hatása alatt
vagyok, pedig tegnap jártunk ott. Az egy
világcsoda. Naponta játszanának a színpadán, hogy ha Magyarországon lenne egy
olyan szerv, intézmény, vagy mecénás,
amely felfogná, mekkora kincs ez. Tudtam,
hogy elkészült, hallottam róla, de a varázsa
akkor érinti meg az embert, ha a valóságban látja.
Én azt gondoltam Gödöllõrõl, hogy egy
csöndes kis alvóváros Budapest mellett.
Õszintén mondom, hogy nagyot tévedtem.
Ezzel szemben itt nagyon élénk kulturális
és tudományos élet zajlik, amelynek országos a kisugárzása.
tz

Gondolatok a szerkesztőségben

Csak egy százalék
Az újesztendõ beköszönte egyben új adóévet is jelent, és napról napra közelít a nap, amikor

HÍRADÓ

számot kell adnunk az elõzõ évben szerzett jövedelmünkrõl. Kétlem, hogy akadna olyan

A HELY SZELLEME

ember e honban, aki szívesen tenne eleget e kötelezettségének. Valljuk be, ennek egyik oka,

(helytörténeti sorozat befejezõ rész)

hogy sokszor úgy érezzük, a nagy kalap elnyeli a befolyó pénzt, s hogy az államkasszából

RAMSFELD GOURNEY:
SZERELMES LEVELEK
(színházi közvetítés) III.rész

A HÉT VERSE

nyf

olyan helyre jut, ahová mi is szívesen szánnák, arról nem vagyunk meggyõzõdve. Talán ez
is az egyik oka, hogy néhány évvel ezelõtt engedélyt kaptunk arra, hogy adónk 1 százalékáról rendelkezzünk. Felajánlhatjuk valamely egyháznak, vagy alapítványnak. Így legalább arról az egy százalékról tudjuk, hogy jó helyre megy. A bevezetés óta évrõl-évre egyre
többen döntenek az egy százalék felhasználásáról. Nem könnyû döntés. Tudjuk jól, nagyon
sok helye lenne. Egészségügyi alapítványok, bölcsõdék, óvodák, iskolák versengenek
ilyenkor, hogy minél többen döntsenek a támogatásuk mellett. Mert nekik a sok kicsi is

Látogatóban

számít. Sokan vannak, akik azért nem élnek ezzel a lehetõséggel, mert úgy gondolják, az õ
részük, ami esetleg 1-2 ezer, vagy csak néhányszáz forint, nem számít. Úgy érzik, ekkora
összeg nem jelent semmi. Pedig nem így van. Sok ilyen kis összeg segíthet abban, hogy a

Tisztelgő látogatáson járt az év
végén Six Edit önkormányzati főtanácsadó dr. Keszthelyi Ferenc
püspöknél, aki 2003-ban vonult
nyugdíjba, és adta át a váci egyházmegye vezetését utódjának,
dr. Beer Miklósnak .

kórház gyermekosztályára új orvosi mûszer kerüljön, ami esetleg gyermekek százainak
életét mentheti meg. Sok párszáz forintos befizetés új játékokat adhat az óvodásoknak, ami
sok kisgyermeknek szerez örömet, de döntésünk eredményeként kaphatnak színes televíziót az idõsek a szociális otthonban, és mehetnek el kirándulni, nyaralni azok a rászorulók,
akik egyébként ezt nem engedhetnék meg maguknak. Biztos vagyok benne, hogy mindenki
talál olyan célt, amit támogatásra érdemesnek tart.

A püspök úr jelenleg Verõcén, egyik
híres elõdje, gróf Miggazzi Kristóf váci
püspök, késõbb bécsi érsek által épített
rezidenciában tölti napjait, és továbbra
is figyelemmel kíséri azoknak a településeknek az életét, amelyek lakóinak
lelki vezetése hozzá tartozott.
bj

Gödöllői Szolgálat

Lehet, hogy most sokan úgy érzik, korai még errõl írni, beszélni, hiszen az adóbevallás
határideje március 20. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem mindenki hagyja az
utolsó pillanatra, vannak, akik szeretnének hamar túlesni e kötelezettségen és már az év
elején beadják bevallásukat. Bízom benne, hogy nem felejtenek el rendelkezni arról az
A kiérdemesült váci püspök,
dr. Keszthelyi Ferenc

1 %-ról, amelyrõl mindenki maga döntheti el, hogy mire fordítódjon.
Nyári Fanny

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Önkormányzati Demokráciáért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. Postacím:
2101 Gödöllõ, Pf. 385. Fax: 28/410-199. SMS-üzenetek: 70/272-6226. Nyomda: Szikra Lapkiadó Rt., Budapest.
Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/420-899. ISSN 1218-2087
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Máté Alpár: viselkedés, munka, tanulás

Beszélgetés az Év Edzőjével
December végén a hagyományos
Pest Megyei Sportkarácsony díjátadó ünnepségen Máté Alpár testnevelő tanárnak az Év Edzője kitüntető
címet adományozta a megyei közgyűlés. A GEAC atlétikai szakosztályának edzője tanítványaival számos
kiváló eredményt ért az elmúlt három évben. Máté Alpárral a múltról, a
versenyzőiről és a továbblépési lehetőségekről beszélgettünk.
– Kérek szépen egy rövid bemutatkozást.
– Erdélyben születtem, 1977-ben végeztem a bukaresti Testnevelési Egyetemen. Ezután Székelyudvarhelyen a helyi sportiskolában tanítottam tizenhárom évig. A családommal 1990-ben költöztünk Magyarországra. Sokáig Hevesen laktunk, ahol a Körzeti Általános Iskolában tanítottam. Itt ismertem meg a Varga lányokat, akikkel azóta
is együtt dolgozom. Hevesen a fiú öttusa
csapatommal 1998-ban országos atlétikai
bajnokságot nyertünk. Három évvel ezelõtt
költöztünk Gödöllõre, ahol nagyon jól érezzük magunkat. A fiam már dolgozik, a két
lányom a Török Ignác Gimnáziumban tanul.
– Hol dolgozik és kiket edz?
– Gödöllõn a Madách Imre Szakközépiskolában tanítok és a GEAC atlétikai szakosztályában a dobókkal foglalkozom. Az egyetemi klubban a futók és az ugrók évek óta
nagyszerû eredményeket értek el, a dobószámokban azonban nem volt számottevõ
versenyzõ. Három éve már a diszkoszvetõk
és a súlylökõk is hozzák az eredményeket.
Sorra nyerik a bajnokságokat és a korosztá-

Máté Alpár

lyos nemzetközi versenyeken is helytállnak.
Egyébként Székelyudvarhelyen is voltak válogatott szintû atlétáim, de õk magyar származásuk miatt nem kerülhettek be a román
válogatottba.
– Kik azok, akik a dobószámokban remekelnek?
– A lányoknál Varga Ildikó és Varga Eszter. Velük lassan nyolc éve foglalkozom. Az
hamar kiderült, hogy mindketten nagyon tehetségesek. Ildikó például eddig valamennyi
hazai korosztályos versenyét megnyerte. Jelenleg az Egyesült Államokban tanul a Kentucky State Universityn. Sajnos amióta odakint készül, fizikailag nincs a legjobb formában és technikailag sem fejlõdött. Amikor az
utánpótlás Európa-bajnokság elõtt hazatért,
csak arra volt idõm, hogy egy kicsit javítsak

A Magyar Kultúra Napja

Himnuszunk születése
A Magyar Kultúra Napján minden
esztendőben elismeréseket vehetnek át azok, akik a magyar nép művelésének szentelték életüket pedagógusként, vagy valamely művészeti ágban tevékenykedve. Ez a nap
azonban egy születésnap. Nemzeti
imánk születésnapja.
1823. január 22-én fejezte be a Hymnus,
a magyar nép zivataros századaiból címû
mûvét Kölcsey Ferenc. Az akkoriban
szatmárcsekei birtokán élõ költõ mûvét
számtalan jelzõvel illeték már. Volt idõszak, amikor fenségesnek, volt, hogy szomorúnak és volt, hogy siránkozónak nevezték, de elsõ nyilvános szabadtéri megszólalása óta, ezt tekinti nemzeti himnuszának a magyar nép. A vers 1828. decemberében, az Auróra 1829. évi kötetében jelent meg elõször. Sokáig csak az értõ olvasók becsülték, Kölcsey már hat
éve halott volt, amikor Bartay András
1844. 02. 29-én „20 arany pályadíjat tûz
ki a legjobb népmelódiáért – Kölcsey Ferencz koszorús költõnk 'Hymnusára' ének
és zenekarra téve.“ A pályázatról a Honderû 1844. márci-us 9-én megjelenõ számából értesülhettek a magyar zeneszer-

Kedves
Olvasóink!

Kölcsey Ferenc, nemzeti imánk költője

zõk. A felhívásra 13 jeligés pályamû érkezett, a díjat pedig egyhangúlag Erkel
Ferenc mûvének ítélték oda. Az elsõ nyilvános bemutatóról nem maradt fenn beszámoló, az elsõ szabadtéri elõadásról
azonban, amelyre 1844. augusztus 10-én

az állapotán, Az ob-t megnyerte, de az Eb-n
nem érhetett el kiemelkedõ eredményt, csak
a tizedik helyet tudta megszerezni. Azóta ismét az én edzésterveim szerint készül Kentuckyban. Nagyon bízom benne, hogy ebben
az évben diszkoszvetésben eléri az 56-57
métert. Ha töretlen lesz a fejlõdése nagyon
sokra viheti. Eszter szintén kiváló atléta lehet. Rendkívül jó adottságokkal rendelkezik.
Két éve még engem is meglepett, amikor 16
évesen 48,53-as eredményt ért el, amivel vezette a korosztályos világranglistát. A hazai
országos versenyeket õ is simán nyeri, egyelõre nincs komoly ellenfele. Sajnos a nemzetközi versenyeken eddig neki sem sikerült
képességeinek megfelelõ eredményt elérnie.
Az utóbbi idõben egészségügyi gondokkal
küszködik, a megszokottnál kevesebbet edz.
Azt õ is jól tudja, hogy a komoly eredmények eléréséhez milyen munkát kell elvégeznie. Éppen ezért javítania kell majd a hozzáállásán. Remélem, hogy az említett problémák hamarosan megoldódnak és újra a régi
Varga Eszterrel dolgozhatok tovább. Neki is
jó esélye van arra, hogy nemzetközileg elismert atléta legyen. Csak rajta múlik, hogy
mit akar elérni, milyen messzire jut.
– A fiúk is nyertek országos bajnokságot?
– Igen, többet is. Amikor idekerültem az
Erkel Ferenc Általános Iskolában tanító
Gadanecz György kollégám küldött hozzám
néhány fiút. Somogyi Gergõ rövid idõn belül a legjobbak közé került, már az elsõ országos bajnokságán ezüstérmet szerzett.
Késõbb súlylökésben és diszkoszvetésben
is nyert magyar bajnokságot. Amióta komolyan veszi a sportot megváltozott, nagyon rendesen dolgozik. Az öccse, Somogyi
Nándor mindkét dobószámban szép eredményeket érhet el a következõ években.
Kõrösi Bálint súlylökésben egy harmadik
hellyel büszkélkedhet. A végére hagytam

került sor, igen. Ezen a napon bocsátották
vízre az óbudai hajógyárban a „Széchenyi“ gõzhajót. Az eseményrõl így számolt
be a Honderû 1844. augusztus 17-i száma: „Erõteljes diapasonokban kezde zengeni ama fölséges néphymnus, mellyet
Kölcseynk és Erkelünk' egyesült lantjaik teremtének. Szent lelkesedés rezgé
át a hallgatóságot, az erõsmellû férfi
és a csengõ hangú énekesnõk' minden
szavára, melly erélyezve az érczhangszerek; teljes harmóniája által, valóságos nemzeti hymnusszá magasult.“
1903-ban lett Kölcsey mûve hivatalosan is a magyar himnusz. Azóta több
rendszerváltást is megért, bár a negyvenes évek végén, az akkori vezetés
tagjai megkíséreltek új himnuszt íratni
a kortárs zeneszerzõkkel. Óriási vihart
kavart, amikor a Népmûvelési Minisztériumban értekezletre hívták össze a
zenei élet legjelesebb képviselõit, természetesen Kodály Zoltánnal az élen.
Az invitáló levél kézbevételekor még
egyikük sem tudta, mirõl is szól majd a
megbeszélés. A szemtanúk elbeszélése szerint mindenki döbbenten fogadta,
hogy új himnuszt kívánnak íratni.
Kölcsey verse helyébe. Egyes beszámolók szerint Kodály Zoltán égõ arccal
állt fel a helyérõl: Miniszter úr, márpedig
nem lesz új himnusz! – jelentette ki, majd
biccentett és távozott a szobából. A magyar zene óriásának szavai ellen, még az
akkori vezetés sem tett lépéseket. A ma-
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Szekeres Tamást, aki már hatszoros magyar
bajnok. A 4x100 m-es váltó befutó embere,
nyert már egyéni és csapat aranyérmet súlylökésben, diszkoszvetésben, valamint öszszetettben. A diszkoszvetõ csapattal õk négyen elsõk lettek a serdülõ ügyességi csb-n.
A diákolimpián Gergõ nélkül az Erkel Ferenc Általános Iskola színeiben megnyerték
a súlylökõ csapatversenyt. Mind a négyen
tehetségesek, szorgalmasak és nagyon fiatalok. Remélem, hogy a sikersorozatuk tovább folytatódik.
– A sikereket látva, gondolom, egyre többen jönnek edzésre.
– Sajnos nem. A fent említett versenyzõimen kívül még három-négy fiúval foglalkozom. A város többi iskolájával szinte egyáltalán nincs kapcsolatom. A testnevelõ kollégák pedig nem küldenek senkit, pedig más
nem nagyon foglalkozik a dobószámokkal.
A városban hét olyan iskola van, ahol 10-14
éves gyerekeket tanítanak. Biztos vagyok
benne, hogy vannak olyan jó felépítésû,
nagyot dobó fiúk és lányok, akik szívesen
jönnének sportolni a GEAC-ba. Talán nem is
gondolnak arra, hogy õk is érhetnek el szép
eredményeket, belõlük is lehet jó sportoló.
Szeretnék több gyerekkel foglalkozni, még
több tehetséget felfedezni. Mindenkit szeretettel várok, nyugodtan jöjjenek le edzésre. Mindössze azt kell tudniuk, hogy nálam a
következõ a sorrend: viselkedés, munka, tanulás. Ezután jöhet minden más. Egyébként
azok a gyerekek, akik a szövetségi versenyeken a GEAC csapatában versenyeznek, a diákolimpián természetesen az iskolájuk színeiben indulhatnak és nekik szerezhetnek dicsõséget. Talán ez a cikk segíthet abban,
hogy néhány, számomra eddig ismeretlen
gyerek ezután a GEAC-ban sportoljon és nálunk bizonyítsa tehetségét.
-esztí-

A Hymnus kézirata

gyar nép azóta is Kölcsey mûvét tiszteli
nemzeti imájaként, mint ahogyan tisztelte
az elmúlt két évszázadban, a legzivatarosabb idõkben is.

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
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Kabdebó Lóránt: Elvesztett otthonok

Titkolatlan titkok
Talán õk is elvesznek, vagy már el is vesztek, akik a kötet interjúiban vallanak magukról, munkájukról, gondolataikról, s igen, elvesztett otthonaikról, hajdani házakról, szobákról, lakásokról.
Milyen csodálatos emberek voltak õk
még, nagy részük már halott, Vas István,
Szántó Piroska, Nemes Nagy Ágnes, Mándy
Iván és a többiek. Aki személyesen ismerte,
bámulta õket, ilyennek kéne lenni, gondolta,
s próbált tanulni tõlük szelídséget, egyszerûséget, finomságot, udvariasságot, ha már belülrõl nem is képes hozzájuk hasonulni, látta
be, legalább igyekezzék követni a viselkedésüket. Megtanulta a példájukon is, hogy tudást kell gyûjteni, tudást, mûveltséget, az a
legfontosabb.
Pillanatnyilag nem sok becsülete van se a
tudásnak, se a mûveltségnek. De az idõk változnak. Ha most esetleg elpihennek is a közelmúlt íróinak, a közelmúlt nagy szellemeinek mûvei, feltámadhatnak újra.
Kabdebó Lóránt, az interjúk készítõje, az
1980-as évek során, ma is a Petõfi Irodalmi
Múzeum munkatársa. Õ és más irodalomtörténészek, muzeológusok megõrzik a hagyatékokat. Mindig lesznek, akik átveszik a
stafétabotot. Mindig lesznek, akik elvágyva
a mindennapok erõszakos tülekedésébõl, el a

A zeneiskola
programajánlata:
www.famakonyv.hu

gátlástalan anyagiasság világából a szellemi
javakat gyarapítják. Ha talán elenyészõen
kevesen is, de annyian mindig, hogy megóvják a lángot.
Mi a véleménye Szentkuthy Miklósnak a
templomokról, a templomok sorsáról a századokon át? Hogyan volt sporttudósító, ezáltal a világháborús katonai behívó elõl is menekülve Mándy Iván? Hogyan töltötte a gyerekkorát Lágymányoson Nemes Nagy Ágnes, és hogyan Karinthy Ferenc? Na és, milyen volt Szabó Magda Debrecene? Vas István és Róma, Szántó Piroska és Szentendre
viszonya? Miként kapott egész életre szóló
leckét boglári kisdiákként az izraelita felekezeti iskola rosszindulatú, majd az állami iskola emberséges tanítója által Somlyó
György arról, hogy a választóvonal nem a
zsidók és a nem zsidók között húzódik? És
az emigránsok? És az erdélyiek? Õk hogyan
hányódtak-vetõdtek otthonaik között?
Bekukucskált már önkéntelenül is függöny nem takarta ablakokon a kedves olvasó? Megfordult a fejében a kérdés: kik, miféle emberek élhetnek ott bent? Most jócskán megtudhat titkolatlan titkokat nem akármilyen életekrõl ezen interjúgyûjteménybõl.
- nád -

Növendékhangversenyeink:
január 26. hétfõ 18.00
Ferenczy Beáta növendékeinek
hangversenye (zongora)
január 27. kedd 17.00
Nyitrai Mónika növendékeinek
hangversenye (hegedû)
január 31. szombat 10.30
„Zenés farsangoló“ – Gálné Bagi Márta
növendékeinek hangversenye (hegedû)
február 2. hétfõ 17.30
Törpényi Sándor növendékeinek
hangversenye (zongora)
február 4. szerda 17.30
A zongora tanszak továbbképzõs
növendékeinek hangversenye
február 5. csütörtök 17.00
Do Nhu Phuong Hong és Sári Erika
növendékeinek hangversenye (zongora)

Rendezvényeink:
január 24. szombat

30 ÉVES
A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

14.00 – Zeneiskola
Baráti beszélgetés a volt növendékekkel
és a tanárokkal
18.00 – Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ
Jubileumi hangverseny – A „Gödöllõ
Kultúrájáért“ díj átadása
január 29. csütörtök 18.00
Emlékest Joó Ibolya
halálának 5. évfordulóján

A Gödöllõi Fiatal
Mûvészek Egyesülete és az
ARGUMENTUM Egyetemi Színpad új, zenés és
prózai elõadásaihoz 16-30
év közötti fiatalokat keres.
További információ és jelentkezés meghallgatásra a
30/9926-713 telefonszámon,
és a gofme@freemail.hu email címen.
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Rendőrségi hírek

Gyilkos gáz
Január 12., hétfő
Este 11 órakor állampolgári bejelentés érkezett Aszódról, hogy a város belterületén egy
Opel személygépkocsi nagy sebességgel cikázik, mely cselekvés közben egy buszmegállót
jelzõ táblát is kiütött a helyérõl. A kiérkezõ
aszódi járõrök kísérletet tettek arra, hogy megállítsák a száguldozót, de az tudomást sem vett
róluk, viszont elindult Gödöllõ irányába. Városunkba érve a helyi járõrök is megpróbálták
kar-, fény- és hangjelzéssel megállítani az autóst, persze sikertelenül. A menekülõ ekkor ismét Aszód felé vette az útját, amikor a domonyi
leágazásnál egy zsákutcába futva kénytelen volt
megállni. Ezt követõen támadólag lépett fel a
rendõrökkel szemben, illetve nem volt hajlandó
igazolni sem magát, sem a gépjármûvet. Végül
azonban testi kényszer alkalmazása révén az ittas sofõrt, Õ. B. gödöllõi lakost beszállították a
kapitányságra.

Január 16., péntek
Szerencsére az autófeltörések száma kissé
visszaesett Gödöllõn. Persze nem szûnt meg,
errõl szó nincs. Biztos lesz jobb, lesz roszszabb a helyzet, majd kiderül. Egy ügy mindenesetre jutott a hétre. Gödöllõn, a palotakerti óvoda elõtt, egy parkoló Nissan személygépkocsit törtek fel ismeretlen tettesek,
akik egy CD-és rádiót vittel el. A lopási kár
100 ezer forint, a rongálási újabb 100 ezer.

Január 18., vasárnap
Többszereplõs baleset törént az M3-s autópályán. Reggel hat órakor egy személygépkocsi haladt az úton, amikor a helytelen
sebesség megválasztása miatt nekiütközött
egy elõtte haladó autónak. Ezt követõen egy
másik autós tûnt fel a pályán, aki figyelmetlenség miatt belement a korábban balesetet
szenvedett jármûbe. Személyi sérülés nem
történt. Az anyagi kár az elsõ félidõben 1,5
millió forint, a másodikban 1,3 millió forint.

Január 19., hétfő
Halálos szénmonoxid mérgezés történt
Mogyoródon, a Szõlõ utcában. Egy ott lakó

Fórum
Tisztelt Olvasóink!
A Fórum eheti számában három olyan levélbõl válogattunk, amely korábbi írásainkkal kapcsolatban vetett fel kérdéseket.
J. Gábor kedves levélírónk levelében
több kérdést is feltett többek között azzal a
cikkünkkel kapcsolatban, amelyben arról
számoltunk be, hogy a képviselõ-testület
baloldali tagjai nem támogatták a polgármester jutalmazását.
„…a vállalt pozíciót emberi tisztességgel, tiszteletdíj mellett nem illik példamutatóan, eredményesen ellátni? Vagy ezért csak jutalom ellenében orientált a vállasztott tisztségvielõ? Közben panaszkodunk, hogy üres a kassza…“
Tisztelt Uram!
Levelébõl kitûnik, hogy azt ön is elismeri, hogy a polgármester úr, tisztességgel és
példamutatóan látja el feladatát. Ennek ellenkezõjét nem állították a képviselõ-testület azon tagjai sem, akik nem támogatták
a polgármester úr jutalmazását. De még
csak azt sem mondták, hogy üres a kassza.
Véleményünk szerint nem is tudták volna

2004. január 22.
nõ tett bejelentést a helyi polgármesteri hivatalban, hogy a szomszéd családi házban már
három napja folyamatos ég a villany és semmifelé mozgás sem tapasztalható. Az illetékesek a helyszínre érve betörték a ház ajtaját,
ahol gáz szaghoz hasonló „illat“ fogadta
õket, így kihívták a tûzoltókat és a rendõrséget. A ház átvizsgálása során három holtteset – a 62 éves férjét, 59 éves feleségéét és 33
éves fiukét – találtak, akik szénmonoxid
mérgezés következtében vesztették életüket. A vizsgálat szerint a tragédiát az a gázkazán okozta, amely helytelenül volt üzemeltetve: a gáz égéstermék ugyanis a ház
pincéjébe ömlött és amikor az megtelt, felfelé szivárgott a szobákba, ahol végzett a három alvó emberrel. A nyomozás idegenkezûségre utaló nyomokat nem talált.
Betörés & elfogás. Kerepesrõl érkezett a
bejelentés, hogy a Szabadság úton lévõ vegyesboltba ismeretlen tettesek betörtek és
onnan készpénzt és dohányárukat vittek el,
220 ezer forint értékben. A kiérkezõ járõröknek a helyszínen sikerült elfogni a három
helyi elkövetõt, akik vérszemet kapva éppen
visszatértek a tett színhelyére az újabb adagért. A házkutatás során az ellopott javak
megkerültek, a trió pedig elismerte bûnösségét.

dozatvédelmi TanácsadóIroda. Ügyfélfogadás minden munkanapon munkaidõben,
kedden 18 óráig tart. Bõvebb információ:
28/514-655-ös telefonszámon. Az iroda
munkatársai: Szilágyi Katalin r.õrnagy,
Lukácsi Zsuzsa r.hadnagy.
***

Rendőrségi felhívás
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat jelentõs értékre elkövetett lopás
bûntett megalapozott gyanúja miatt.
2003. december 15-én 9.50 órakor Veresegyház, Mogyoródi u. 2. szám alatt lévõ Okmányiroda elõtti parkolóban álló szgk-ból ismeretlen férfi eltulajdonította a Citroen
Pásztor Autószalon bevételét, amely
16.895.302.- Ft. volt. A gépkocsiban a szalon
alkalmazottja, egy hölgy tartózkodott, akinek a lábánál, a földön volt elhelyezve az a
reklámszatyor, amelyben a készpénz és céges iratok voltak.

170-175 cm magas, 25 év körüli, világos bõrû, közepes testalkatú, haja vörös, göndör,
arca kerek, szeplõs.
A bûncselekmény elkövetésekor viselt ruházata: világos, törtfehér színû dzseki.
Kérjük a lakosság segítségét, aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel
kapcsolatban, jelentkezzen a 107-es, 112-es
segélyhívón, vagy a szintén ingyenesen hívható 80/555-111- es számokon.
***

Rendőrségi felhívás
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ
eljárást folytat dolog elleni erõszakkal jelentõs értékre elkövetett lopás bûntett
megalapozott gyanúja miatt.
2003. december 21-én 18 óra és december 23-án 8.15 óra közötti idõben Gödöllõ, Béke u. 16. szám alatt, a Diamond Water Kft. által bérelt garázsba ismeretlen
tettes hengerzártörés módszerével behatolt és onnan eltulajdonított
1 db Power Boss ISS82 D tipusú
SW80HD gyári számú súrológépet seprûvel,
1 db Power Boss XW/72 diesel típusú
TSS90HD gyári számú, nagy teljesítményû seprõgépet

***
2003. december 19-én a Pest megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje, dr. Ignácz
István r. dandártábornok ajándékkosár tárgyjutalomban részesítette a Gödöllõi Rendõrkapitányság állományába tartozó azon
rendõröket, akik a 2003. évben kiemelkedõ
munkát végeztek: Horinka Edit r.ftörm.,
Dévai Péter r.ftörm., Rudas András r.tzls.,
Antal László r.örm., Szabó Sándor r.zls., Simon Zsóka r.fhdgy., Oroszki Tamás r.zls.,
Suhajda József r.zls., Hajzer István r.örm.,
Lakatos Ferenc r.ftörm., Puposné Kovács
Erzsébet, Kvacsek Szilvia, Kovács Márta.
***
A Gödöllõi Rendõrkapitányság (Gödöllõ, Petõfi S. u. 6-10.) épületében továbbra
is mûködik a Bûnmegelõzési és Ál-

mivel indokolni döntésüket. Õk is nagyon
jól tudják, hogy Gémesi Gyögy számára
nem a pénz a fontos. A kapott jutalom nagy
részét eddig minden esztendõben szétosztotta a városban mûködõ alapítványok között. Itt a hangsúly azon lett volna, hogy
megköszönjék a munkáját. Ez a köszönöm
maradt el.
„…Hogy nincs segítõ alpolgármester?
Az ok: makacs ragaszkodás a volt alpolgármester személyéhez…“ – írja levelében.
Dr. Gémesi György, aki a törvényes mûködés feltételeinek biztosítására törekszik,
az októberi és a novemberi testületi ülésen
nem csak a volt alpolgármestert terjesztette
fel a tisztségre. A baloldali képviselõk közül Horváth Miklóst kérte fel, aki nem vállalta a megmérettetést, dr. Bükkfalvy Beatrix pedig nem kapta meg a bizalmat a testülettõl.
Sajnálatosnak tartom, hogy a polgármester úr munkavégzésének kritikájaként
egy díjátadásról való távolmaradását hozza
fel példának:
„…A Megyeházán az építészeti díjkiosztás alkalmával … a városi testületet
csak egy fõtanácsadó képviselte…“
Engedje meg, hogy pontosítsunk: Six
Edit fõtanácsadó, és J. Berencz Ibolya fõépítész vett részt a díjátadáson. Dr. Gémesi
Györgynek, mint polgármesternek, és mint
országgyûlési képviselõnek számtalan pro-

A lopással okozott kár: 19.900.000.- Ft.
A rongálással okozott kár: 10.000.- Ft.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fenti
gépek használtan kb. 1 millió forintért értékesíthetõek, amely az eredeti értékük töredéke, ezért nagyon vonzó lehet a takarítással foglalkozó cégeknek. Kérjük,
hogy mielõtt ilyen gépet vásárolnának, ellenõriztessék a gyári szám alapján, hogy
nem bûncselekménybõl származnak-e.
Az ismeretlen férfi a kocsihoz ment és
az ajtót kinyitva a szatyrot kirántotta az
autóból, majd a közelben álló VW Golf típusú szgk-ba szállt be, melyet ismeretlen
társa vezetett, és Csomád irányába elhajtottak. A VW Golfot vezetetõ személyrõl
nincs információnk.
A másik férfi (a mellékelt képen látható),
aki a szatyrot a pénzzel eltulajdonította, kb.

tokol kötelezettsége van, ha valamennyi
meghívásnak személyesen tenne eleget,
nem maradna ideje a munkavégzésre, és
akkor valószínûleg azt rónák fel neki, hogy
csak a közszerepléssel foglalkozik.
Még a múlt év végén, érkezett hozzánk a
következõ levél, amely lapunk Ünnepi
hangulatban címû cikkét érezte sértõnek:
„… a közelgõ ünnep „vámszedõinek“
titulálta azokat a kereskedõket, akik a karácsonyi vásárokon … és egyéb „bukszafosztó“ rendezvényeken árusítanak … a kereskedõket, mint szükséges rosszat, a társadalom fekélyét tüntette fel cikkében, …“
Kedves Olvasónk!
Sajnálattal olvastuk levelét, amelybõl
az derül ki, hogy az olvasottakat alaposan félreértette. Az Ön által nehezményezett kifejezéseket pusztán szófordulatként használtuk. Ugyan ki akarná a
tisztességes kereskedõt bántani? Senki.
Mint ahogy nem is bántotta õket senki.
Ha valaki fogalmazásunkat félreértette
és megbántódott, attól elnézést kérünk.
Amennyiben figyelmesen olvasta végig
az írást, abban arra kívántuk felhívni a
figyelmet, hogy a karácsony nem a vásárlási lázról kellene, szóljon, hanem a
Megváltó születésérõl, az egymásra figyelésrõl, a szeretetrõl.

Kérjük a lakosság segítségét, hogy aki
bármilyen információval rendelkezik az
üggyel kapcsolatban, jelentkezzen a 107es és 112-es segélyhívón, vagy a szintén
ingyenesen hívható 80/555-111-es számokon.
(ch.)

„Tisztelt Szerkesztõség!
Mivel nagyon szeretek sütni-fõzni,
mindig várom, hogy milyen recept lesz
a Szolgálatban, nem egyszer el is készítettem az ott olvasott ételt. … Már
többször észrevettem, hogy sokszor
össze-vissza van megadva, hogy mibõl mennyit kell az ételbe tenni. (például a cukor, liszt deciliterben) ...“
Varga Tamásné, Gödöllõ
Tisztelt Asszonyom!
Reméljük, az elkészített ételek jól sikerültek, és bízunk benne, hogy ezt a rovatot
a jövõben is figyelemmel fogja kísérni. Bizony, a megadott mértékegységek nem
mindig egyeznek a napjainkban használatosakkal. Ezek a receptek azonban nem
feltétlenül maiak, némelyek a nagymamák,
dédnagymamák szakácskönyvébõl kerülnek elõ, de vannak közöttük olyanok is,
amelyek más nemzetek konyhájából kerültek hozzánk. Bízzon bátran a megadott
mértékegységekben, és bátran készítse el
az itt megjelenõ ételeket. Bíztatásként eláruljuk, hogy kizárólag olyan ételek receptjeit közöljük, amelyet már mi is elkészítettünk.
A Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Az orvos szemével

A depresszióról mindenkinek
Az egyedülálló embereknél gyakrabban jelentkeznek depressziós tünetek, de a családban élő depressziós
beteg is elmagányosodhat, ugyanis a
számára fontos személyektől visszahúzódik. Elszigetelődésére a környezet elutasítással vagy kritikával reagálhat, ami viszont tovább súlyosbíthatja az állapotát. Másrészt a harmonikus családi kapcsolat megakadályozhatja a depresszió teljes kibomlását, segítheti a gyógyulást.
Magyarországon a felnõtt lakosság 15%-a,
1,2 millió ember életében legalább egyszer
átesik a depresszión, amely az esetek többségében 6-8 hónapig tart.
A depresszió kifejezés a latin „deprimo“
igébõl származik, amelynek eredeti jelentése
a lenyomni. A betegség valóban sokunkat lenyom. A WHO összesítése szerint a szív- és
érrendszeri betegségek után a depresszió károsítja leginkább a munkaképességet és az
életminõséget.
A köztudatban mélyen gyökerezõ elõítéletek élnek a pszichiátriai betegségekkel és a
pszichiátriai betegekkel kapcsolatban. Nem
csoda, ha a depresszió tüneteinek jelentkezé-

sekor sokszor igyekszünk nem tudomást
venni róluk. Azt tudni kell, hogy a depresszió a pszichiátria tárgykörébe tartozik, de nem
a közhiedelmek szerinti „elmebetegség“.
De mi ez a betegség? Levertség, rezignáltság, hangulatváltozás? Ennél jóval többrõl
van szó, ám a mai napig nem tudjuk, hogy
mi okozza ezt a már az ókorban is ismert betegséget. A kórt a XIX. Század óta emlegetik
depresszióként. Kutatások szerint 9 nagy depressziós tünet létezik, amelyek közül 5-nek
legalább 2 hétig kell fennállnia ahhoz, hogy a
depresszió diagnózisát kimondjuk.
A tünetek a következõk:
– depressziós, levert alaphangulat; az érdeklõdés és az örömkészség elvesztése; hízás vagy fogyás; álmatlanság vagy aluszékonyság; motoros gátoltság (lelassulás) vagy
fokozott mozgáskésztetés; (testi betegséggel
nem magyarázható) állandó fáradtság; értéktelenség-érzés, önvádlás, indokolatlan bûntudat; csökkent koncentrálási vagy döntési
képesség; a halál gondolatával való foglalkozás, öngyilkossági kísérlet vagy terv.
A klasszikus depressziós tünetcsoport elsõsorban a nõk depressziójára jellemzõ, a
férfiak esetében gyakran a következõ tünetek is fennállnak: alacsony toleranciaküszöb,

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK:
Egri Ádám
Nagy Péter Lukács
Anghius Bettina
Püsök Gabriella
Anghius Vivien
Angyal Míra Zsuzsanna
Pesti Máté
Paulik Benjámin
Mokos Márk
Szabó Virág
Csapó Elõd
Farkas Zsófia
Lutz Bálint
Lukács Gergõ
Baji Nikolett Mercédesz
Sziráki Tamás
Szabó Anna
Szakmáry Anna Kamilla
Szmrtyka András
Enczi Erik Attila
Bácskai Boglárka Vivien
Szabó Fruzsina
Csernák Gergõ
Maczkai Dávid András
Horváth Sebestyén
Halász Adrián
Ludányi Zsófia
Laurán István
Kovács Gergõ Tamás
Ipolyszögi Botond
Szabó Kende Koppány
Tóth Dorina Gréta
Halmi Pál Milán
Radics Zsolt
Kiss Roni
Márton Eszter Lea
Pintér Gábor
Tusor Martin András
Szabó Endre
Márton Klaudia
Kasper András
Korsós Anna Barbara
Tihanyi Balázs
Tóth Mercédesz
Pintér Gábor

Kovács Norbert
Erõs Kata Jázmin
Prókai Borbála Rozália
Herczeg Benjámin
Tóth Petra Vivien
Tegzes Léna
Bréda Dominik József
Erdei Levente
Berecz Márta
Bizik Annamária
Dobó Kristóf Máté
Kiszel Natália
Simon Boglárka

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szabó Krisztián és Koska Hajnalka
Velvárt András és Szekeres Cecília
Nagy Ferenc Imre és Szauzer Ildikó
Papp András és Kiss Edit
Filep László és Varga Emma
Kovács László és Benyó Ilona Henriett
Lipták Tamás és Györkös Zsuzsanna Éva
Duka Tibor és Ferenczy Szilvia
Neményi János és Gólya Anett
Kalacsi József András és Samu Tímea
Matuz László Ferenc és Trehaj Ildikó
Füzér András és Erdélyi Ágnes
Fitos Tamás és Karsai Ágnes
Dr. Rácz József Zoltán és Tóth Magdolna
Makádi Zoltán Tibor és Schreiber Judit
Zsuzsanna
Reményi Imre és Csekeõ Borbála
Zsuzsanna

MEGHALTAK:
Berki József, Bethlen G.u.31.
Oláh Andorné Bacza Irén, Dózsa Gy. út 55.
Margitai István Miklósné Jenei Mária,
Ibolya u. 44.
Vas Gábor, Duna u.15.
Kovács Miklósné Sári Erzsébet,
Dessewffy A.u.58.
Guba Béláné Berze Anna, Táncsics M. út 44.
Várszegi Mihályné Gyügyei Erzsébet,
Podmaniczky u.44.
Jónás Sándor, Major u.32.

ingerlékenység, a környezet felé irányuló
agresszív magatartás, mely szóbeli vagy tettleges, csökkent impulzus-kontroll, idõszakos dühkitörések, regresszív – gyermeki –
magatartás, csökkent önértékelés, abúzusokra való fokozott hajlam – alkohol, illegális
drogok, ill. munkába, vagy különbözõ sporttevékenységekbe való menekülés.
A betegség felismerése sokszor nem is
olyan egyszerû. Sok esetben testi tünetek álcázzák a hangulatzavart. A negatív laboreredmények láttán gondolkodik el a háziorvos, hogy talán egész más áll a háttérben.
Orvosi értelemben nem mindenki depressziós, akinek éppen depressziós hangulata
van, fordítva azonban igaz a mondás: a valóban depresszióban szenvedõ embernek a
hangulata is hasonlóképpen jellemezhetõ.
Mellesleg vaskos tévhit, hogy a depressziót
mindig valamilyen negatív életesemény
váltja ki. Bármikor bárkinél elõfordulhat, abban az esetben is, ha az egyén életében látszólag minden rendben van.
Ma már számos nagyon hatékony depresszió elleni kezelési mód létezik. Ezek között a legfontosabbak a hangulatjavító
gyógyszerek és a pszichoterápia, melyek segítségével a depressziósok 90%-a kezelhetõ,
gyógyítható.

dr. Mlinárcsek Lívia pszichiáter- pszichoterapeuta
Rácz Emese klinikai szakpszichológus

Udvarnoki András György, Fecske u.7.
Németh Béláné Rafael Julianna,
Szárítópuszta 5/10.
Huszár Dezsõ, Kapucinusok tere 1.
Laub Sándorné Demeter Julianna, Kazinczy körút 11.
Dr. Geiger Józsefné Uhrin Judit,
Komáromi u.15.
Oláh Józsefné Bobos Ilona, Antalhegyi u. 133.
Havas Gyula, Dózsa Gy. út 65.
Beke Istvánné Kõrösi Mária, Fûzfa u. 4.
Zsigri István Jánosné Szabó Magdolna
Márta, Nyár u.11.
Bujtás Sándor, Vörösmarty u. 14.
Técsi László, Blaháné u. 210/A.
Nagy László, Hétház u.6.
Király Ferencné Lovercic Francziska
Hilda, Dózsa Gy. út 65.
Rektenwald Györgyné Kõszegi Margitka, Erzsébet királyné körút 11.
Kalász József, Mikszáth K.u. 42.
Korbely Lajosné Megyeri Erzsébet,
Mikszáth K. u. 41.
Lakatos Tibor, Török I. u. 22.
Pászti József, Madách I. u. 4.
László Lajosné Sinkó Ilona, Antalhegyi u. 6.
Nagy József Mátyás, Mikes K. u. 1.
Csiba József, Paál L. köz 3.
Gáspár Lajosné Schilling Franciska,
Mátyás király u. 1.
Németh Béla, Szárítópuszta
Börzsei István, Palotakert 10.
Bukovenszki János, Babati u. 5.
Füzi Gáborné Mazur Mária, Palotakert 6.
Haris Margit, Kapucinusok tere 3.
Bodnár Andrásné Jámbor Ilona, Rózsa u. 9.
Kiss Jenõ, Szent János u. 40.
Szabó Sándorné Szabó Veronika, Dobó
K. u. 6/A.
Tamás Istvánné Fõdi Julianna, Móricz
Zs. u. 9.
Benedek Ferencné Juhász Mária, Dózsa
Gy. út 65.
Szõke Márton, Bajcsy Zs. u. 12.
Kolozs Béla, Blaháné u. 124.
Tóth József, Szabadka u. 10.
Juhász Tibor, Október 6. u. 6.
Kovács Józsefné Hlavács Karolina,
Dózsa Gy. út 65.
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet

18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451.
Gyógyszertári ügyelet:
január 19-26-ig: Egyetem Patika,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
január 26-február 2.: Ezüstkehely,
Petõfi S. út 1/a. Tel.: 416-551
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).
Állatorvosi ügyelet
Január 24-25.: dr.
Tel.: 20/9813-100

Michalik

László,

Recept

Citromos, tárkonyos
csirkeleves
Hozzávalók: adagonként 1 csirke felsõcomb, 1 fej vöröshagyma, 4 evõkanál olaj,
1 babérlevél, 1 csapott tk só, fél mk õrölt
fehérbors, 2 szál karikára vágott sárgarépa,
30 dkg megtisztított és felszeletelt csiperke gomba, 2 dl tejszín, 1 ek liszt, fél citrom
leve, 1 ek mustár, 2 tk tárkony.
Elkészítés: a combokat lebõrözzük, filézzük és kockára vágjuk. A hagymát apróra
vágjuk, az olajon üvegesre pároljuk, majd
rádobjuk a húst és kevergetve fehéredésig
sütjük. Sóval, borssal, babérlevéllel ízesítjük, hozzáadjuk a zöldségeket és kevés
vízzel, lefedve, kb. 15 percig pároljuk.
Ezután kb. 8 dl vízzel felengedjük, majd
összekeverjük a tejszínt a liszttel, a citrommal és a mustárral, és a levest ezzel sürítjük. 3-4 perc fõzés után a tárkonnyal fûszerezzük.
Jó étvágyat!

Megint csak buli

FARSANG
IV. Jótékonysági
metősbál
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
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HEROSZ, VÜSZI

VÜSZI

Vigyél haza!

Közös ügyünk

Miért venne kutyát, ha örökbe is fogadhat?!
Ingyen örökbefogadható állatok ügyében 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.

A héten is a téli idõjárás adta számunkra a legtöbb feladatot: végeztük a síkosságmentesítést, tisztítottuk az utakat és a járdákat. Közben
folyamatosan hárítanunk kell a napközbeni hóolvadás következményeit; a víznyelõk, árkok
szabaddá tételével ügyelünk a csapadékvíz elvezetésére. Ilyen feladatokat végeztünk többek
között a Szõlõ utcában, a Rét utcában, a Buzogány utcában és a Kossuth Lajos utca alsó szakaszán, ahol sajnálatos módon az építkezésekrõl az árokba engedetett és belekötött habarcs
okozott gondot.
A Szabadság téren a piac mellett a vihar következtében letörött faág eltávolításához emelõkosaras darut kellett igénybe vennünk és az
Ady Endre sétányon is végeztünk visszametszést az ágakon annak érdekében, hogy a járdákat tisztító gép akadálytalanul haladhasson.
A Szabadság téren útjavítást végeztünk és az
idõjárás függvényében hideg aszfalttal folytatjuk a kátyúzást a jövõ héten is. Folytatódnak
a mûhelyben végzett munkák, a konténerek javítása. Tovább végezzük az illegális szemétlerakók felszámolását az utak mentén, így a Köztársaság úton, a Kikerics utcában és a vásártér
környékén. Ha minden gödöllõi polgárban tudatosulna, hogy környezetünk védelme közös
ügyünk, más célra lehetne hasznosítani az erre
fordított közpénzt. Ezúton is kérjük a lakosságot közterületeink, természeti környezetünk
védelmére.

5 hónapos vizsla
keverék szuka

2 éves sharpei keverék
szuka

„Mázli“
2 éves, dalmata
keverék szuka
Érdeklődni:
20/911-8643

Kérjük, segítsen adója 1 %-ával!
Adószám: 19816016-1-41
Bankszámla: 11707024-20156213

1,5
éves,
tigriscsíkos
keverék kan

Fotók: Tatár Attila

Állati dolgok

A belső parazitákról (2.)
A galandférgek egyik, jeles képviselõje a
dipylidium caninum (uborkamagképû galandféreg) kutyák és macskák gyakori
bélférge. Fejlõdéséhez köztigazda szükséges, jelen esetben a köztigazda a bolha.
Állataink a bolhák szétrágásával fertõzõdhetnek. Bolhásság esetén ezért a bolhák kipusztítása mellett mindig gondoljunk a féreghajtásra is! A vékonybélben
élõsködõ kifejlett férgek akár 30-50 cm
hosszúságúak is lehetnek, szalagszerû testük uborkamaghoz hasonló ízekbõl áll.
Idõnként a végbéltájékon is felfedezhetjük õket, amelyre a testtájék viszketegsége hívja fel a figyelmet. Sokszor,
ha nem is látunk férget kedvencünk bélsarában, szánkázó mozgása erre a problémára is utalhat.
Klinikai tüneteket, hasmenést, fogyást
és fejlõdésben való visszamaradást csak
igen ritkán, nagyon nagymérvû elszaporodásuk esetén okozhatnak. E féreg az
emberben is megtelepedhet, ezért a dipylidiumoktól való mentesítés közegészségügyi szempontból is nagyon fontos.
Férges állataink kikezelése után szükséges önmagunk és az állattal érintkezõ családtagjaink féregtelenítése is, humánpatikákban kaphatóak erre alkalmas tabletták.

Az Echinococcus granulosus (háromtagú galanféreg) hazánkban is gyakori. A kifejlett féreg hossza maximum 1-2 cm. Fejlõdéséhez ugyancsak köztigazda szükséges (vadon élõ emlõsök, házi, házkörüli
emlõsök). Nincs tudomásunk arról, hogy e
galandféreg a gazdaállatban (kutyában)
betegséget idézne elõ, még akkor sem, ha
tízezernél több féreg található a vékonybélben. Jelentõsége fõleg humánorvosi,
ugyanis e féreg fertõzõ lárvái a különféle
házi és vadon élõ emlõsökben, valamint
az ember szervezetében (májban, tüdõben) diónyi, esetleg ökölnyi nagyságú hólyagok formájában okozhat igen kellemetlen elváltozásokat.
A taenia fajok ritkább galandférgei kutyáinknak és macskáinknak. Hosszuk igen
jelentõs, akár az 1-2 métert is meghaladhatja. A köztigazdák lehetnek növényevõ
állatok is (például szarvasmarha, rágcsálók). A taenia fajok jellegzetessége, hogy
a köztigazdában „hólyagot“ fejlesztenek
és ennek elfogyasztásával fertõzõdhetnek
állataink. Fõként a nyers hús elfogyasztásával történik a paraziták felvétele. Ezért
tehát soha, semmiféle nyers húst ne etessünk kedvenceinkkel!
(folytatjuk)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Vüszi Kht.

Aranydiploma
2003-ban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsa 50 éves
eredményes mérnöki munkássága elismeréséül aranydiszoklevelet adományozott
többek között három gödöllõi mérnöknek:
Jován Dániel okelveles gépészmérnöknek, az FM Mûszaki Intézet volt fõosztályvezetõjének, dr. Mélykuti Csaba okleveles gépészmérnöknek, gazdasági szakmérnöknek, mezõgazdasági mûszaki doktornak, a Magyar Kultúra Lovagjának, az FM
Mûszaki Intézet Mûszaki Továbbképzõ
Irodája volt vezetõjének, mûszaki fõtanácsosnak, Siska András okleveles gépészmérnöknek, hadmérnöknek, gazdasági
mérnöknek, aki a MN Gödöllõi Gépgyárának vezérigazgatójaként, ezredesi rang-

ban, számos magas katonai kitüntetés tulajdonosaként ment nyugdíjba.
Az aranydiplomákat az egyetem rektora
dr. Detrekõi Ákos professzor adta át. Az
adományozást követõen az aranydiplomás
gépészmérnökök évfolyamtalálkozón az
ünnepi vacsorán vettek részt az Egyetem
éttermében. A gödöllõi Szent István Egyetem Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán idén két, Gödöllõhöz kötõdõ, gépészmérnök lett aranydiplomás: Szász István
egyetemi adjunktus és okleveles mezõgazdasági gépészmérnök, Szász Istvánné
tanszéki mérnök mindketten a Mezõgazdaság Gépesítési Tanszékrõl okleveles
mezõgazdasági gépészmérnökök.
Az ünnepélyes átadás az évvégi diplomakiosztó ünnepségen történt. Valamenynyi aranydipomásnak gratulálunk és
egészséges, nyugdíjas életet kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
A LUMINCZER ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetét fejezi ki azoknak, akik az
I. LUMNICZER EMLÉKFUTÁST támogatták:
Caterpillar Magyarország Rt.
Iró és Irodaszereket gyártó és Kereskedelmi Rt. Pomáz.
Lengyel Julianna festõmûvésznõ
Másik Rádió 93,6
Napsugár Étterem
Pest megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás

(cs.)
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Ecce iuventus – Íme az ifjúság!

Hamvas Béla gondolata

Egy hét a NASA-nál
Ezen a héten egy rendkívül sikeres pályázatról számolok be. Történt ugyanis,
hogy Papp Vera, a Török Ignác Gimnázium 11. A osztályos tanulója beadott
egy esszét az Amerikai Űrkutatási Hivatalnak, azaz a NASA-nak, és a sikeres
pályázatnak köszönhetően kijutott az
Egyesült Államokba. Mostani számunkban a vele készített interjút olvashatják.
– Honnan szereztél tudomást errõl a lehetõségrõl?
– Mivel tagja vagyok a Magyar Asztronómiai Társaságnak, ezért eljutott hozzám a
hírlevelük, amelyben megtaláltam a felhívást erre az esszépályázatra. Ezután jött az
ötlet, hogy benevezzek. Egy nyolc oldalas
esszét kellett írnom, melyhez szerkesztettem
egy igen gazdag képmellékletet, majd a kettõt egyben beküldtem. Magyarországról
körübelül negyvenen jelentkeztek a korcsoportomból, melyet megnyertem. Mivel a
leg-jobb lány, és legjobb fiú mehetett az
Egye-sült Államokba, így én is utazhattam.
– Milyen hosszú idõt töltöttél kint, pontosan
hol és milyen programok voltak?
– Az egész program pontos neve a Nemzetközi Ûrtábor, mely egy hetes volt. Alabama államban, Huntville-ben biztosítottak számunkra
szállást, az USA Ûrtáborának területén. Itt voltak a programok is; fõként elõadások ûrkutatásról, napfizikáról híres meghívott elõadókkal.
– Ha jól tudom gyûjtést szerveztek számodra, hogy a repülõjegyet ki tudjátok fizetni…
– A kiutazáson és visszautazáson kívül mindent az amerikaiak fizettek, a szállást, a teljes
ellátást és az ottani további költségeket, de a kiutazáshoz szükségem volt erre a segítségre.

9

– Összesen mennyien voltatok a táborban?
– A táborban összesen körübelül 50 fiatal
vett részt, a világ 30 országából, Szingapúrtól Ausztráliáig, tehát tényleg nagyon sok
nemzet képviseltette magát.
– Melyik volt az a program amely a
leginkább tetszett?
– Volt egy Space Shuttle nevû szimulátor,
amely egy száz méter magas oszlop volt. Egy,
erre az oszlopra erõsített székbe kellett beleülni,
melyet aztán „kilõttek“. Három és fél másodperc alatt elérte a torony tetejét, amely után következett mintegy egy másodperces súlytalansági érzés, majd utána vissza a földre.
– Távlati céljaid között szerepel a csillagászat, mint szakma, vagy ez csak egy nagyon
erõs szenvedély?
– Igen, talán az utóbbi a jó kifejezés. Valójában én az orvostudománnyal szeretnék késõbb foglalkozni. A kettõ ugyan meglehetõsen távol áll egymástól, ám mégsem szeretném a csillagászatot sem abbahagyni.
– Legközelebb is megpályázod az utat?
– Valószínûleg megpályázom, bár kijutni
még egyszer ezzel a pályázattal biztos nem fogok, mivel ezt az utat mindenki csak egyszer
kaphatja meg.

NÉMA

NAGY
KÖLTÕNK

1
VOLT

SZÓFAJ
NEM
KEVÉS

RÉGI

Kérünk mindenkit, aki ismer a lakókörnyezetében, iskolájában, ismerõsei között,
olyan sikeres fiatalokat, akik Verához hasonló sikereket értek el, vegyék fel a kapcsolatot a szerkesztõséggel, hogy bemutathassuk õket a gödöllõi olvasóközönségnek!

ÁTKAROLJA

VÁGYAKOZIK

UGYAN!

Ü
NÉVELÕ
COMBTÖVE
VARRÁS
ELEME

HOLLAND
AUTÓJEL

ZÉRÓ

KÉRDÕSZÓ

2

3

4

OPELBEN
VAN!

SZABAD
TÖRÖK
HARCOS
VOLT

5

RADIUS
NÕI NÉV

FOGSZÁM
MECH. JELE
KÖZÉPKORI
ITÁLIAI
KÖLTÕ FON.
VÍZIÁLLAT

KÓRHÁZ
JELE

URÁN
VADÁLLATOT

ZORRO
NULLA

FÚJOD
ELLENTÉTE

NYUGAT

DEHOGY!

SZELÍDEN
LEJTÕS
CSEHOV
BÁCSIJA

ÁSÓ BETÛI!

BEC.
SÁRA
MEGELÉGEL
PAPÍRMEGSEMMISÍTÕT

NORVÉG
AUTÓJEL
KIRÁLYI
FEJFEDÕT

NITROGÉN
VALÓSAN

RÓMAI 50
NÕI NÉV

ÉRZÉKSZERV

ÉVSZAK
TÛZHÁNYÓ
ITÁLIÁBAN
ÉGTÁJ
EGYSZERÛ
GÉP

HAD

divizs&dzsoly

FRANCIA
AUTÓJEL

KETTÕS
BETÛ FORD.

ÉS

FÉLÁR!

SZÍVTIPRÓ

KÖRMÖLÉS

MULATSÁG

ROSSZ
KÍVÁNSÁGA
FÖLDET
FORGAT

COMPUTERTOMOGRÁF

IGEKÖTÕ
RANGJELZÉS
RÉSZE

JOULE
RÓMAI 6

GRAMM

TEJTERMÉKBE

HORDOZÓ
ESZKÖZ

TÁPLÁLKOZTAK

KIBORÍT
KÖZTERÜLET

FEKETE I.
GÓLYÁJA

A HAGYMA
VÁROSA

SZINTÉN NE
VILÁGIAN

NÉMA
ÜTEM!
TÜZET
SZÜNTET

NAGYOBB
LETT NÁLA

Megkérdeztük

DAL
TANKÖNYV
RÖV.

Nemsokára a képviselő-testület
elé kerül Gödöllő város 2004-es
költségvetésének tervezete. Ha Ön
döntene, mit tartana fontosnak jelentősebb összeggel támogatni?

Pécsi Ildikó,
színművész:
– Három dolgot emelnék ki,
amit fontosnak
tartok.
Természetesen a felsorolás sorrendje
nem jelent fontossági sorrendet.
Nagyon fontosnak taratom, hogy azok az
intézmények, amelyek szociális feladatokat látnak el, megkapják a mûködésükhöz,
fejlesztésükhöz szükséges anyagi fedezetet. Azért ne vessen meg senki, hogy a
kulturális intézmények támogatása a szívem csücske, de mindent fontosnak tartok, ami mûvelõdésünket szolgálja. Ha
tehetném, feltétlenül kiemelten kezelném
annak az állatmenhelynek az ügyét, amit a
HÉROSZ szeretne felépíteni. Ez nem csak
a kutyák miatt lenne fontos, hiszen ez más
állatok számára is menedéket, esélyt jelenthetne, az állatok pedig nagyon sok
örömet jelentenek az embereknek, sõt,
sokszor komoly lelki támaszt is. Nagyon
örülök, hogy a Gödöllõi Szolgálat megje-

lenteti a gazdit keresõ kutyák, fotóit, nekem már két ismerõsöm is közülük választotta ki az új „családtagot“.

Nagy László,
gépkocsivezető:
– Úgy hallottam,
hogy lesz egy sétálóutca Gödöllõn, én
ezt nagyon fontosnak tartanám. Ezen
kívül jó lenne megoldani a Dózsa György úti parkolási gondokat, és a Gödöllõ belvárosát tehermentesítõ utat megépíteni.

Pesti
Rudolfné,
nyugdíjas:
– A csatornázási
program mielõbbi
befejezését mindenképpen
kiemelten kezelném.
Természetesen az
utak állapotának
javítására és mihamarabbi szilárd burkolattal történõ ellátására is sok pénzt szánnék.
Összeállítás: K.J.

KELET

TILTÓSZÓ
A MAGYAR
ABC 2.
BETÛJE

JÁTÉKKAL
FOGLALKOZIK

HÁZHELY
ZAMBIA
AUTÓJELE
RÓMAI 1.
TOK
BETÛI
KEVERVE



A 46. szám rejtvényének megfejtése:
„Miért fekszel jászolban, ég Királya? /
Visszasírsz az éhes barikára / Zenghetnél,
lenghetnél / Angyalok közt / Mégis itt rídogálsz / Állatok közt.“
A Trafó Club belépõjét nyerték:
Ádám István, Palotakert 12.; Szántósi Judit,

Erzsébet körút 28.; Takács Sándor, Erzsébet
körút 28.; Zelnik Istvánné, Erdõkürt, Kossuth út
94.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Mundruczó János, Béri Balogh Ádám út 7.;
Tusán Jánosné, Budapest, Sasvár út 114.

Jövő heti számunk tartalmából

Előzetes
Beszélgetés Bucsyné Prém Katalinnal
Beszámoló a Gödöllő Kultúrájáért Díj átadásáról
Állati dolgok: A belső parazitákról (3.rész)
Rendőrségi Hírek
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy következő lapszámunk
január 29-én jelenik meg.
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HIRDETÉSFELVÉTEL ÚJ HELYEN!
2004. január 5-tõl a szerkesztõség
átköltözik 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!

2004. január 22.
* ANGOL és SPANYOL tanárokat keresünk
óraadóként, vagy főállásban. Kiemelt fizetés, érdekes
szakmai munka, nemzetközi projektek, rendszeres
szakmai továbbképzések. Cím:ILI Kft, Gödöllő, Körösfői 2. Tel: 28/511366.
* Kárpitost felveszünk. Tel.: (30) 245-7813.
* Erősáramú villamosmérnököt angol nyelvtudással
felveszünk. Tel.: (30) 659-78-69.
* 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.
* CUKORBETEG GYEREKEK felügyeletét, gondozását
is vállalom saját otthonomban garantáltan diétás
konyhával. Tel: (20) 3539-064.
* Szadai étterem szakképzett felszolgálót keres.
Nyelvtudás, szakmaigyakorlat előny. Tel: 404-692.
* Gödöllői fordrászatba vállalkozóival rendelkező
kozmetikust keresünk azonnali kezdéssel. Érd: Gödöllő, Ifjúság u. 20. Tel: 418-235; (20) 314-2802.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 2239801.

lmanként. Tel: (30) 6317-169.
* Melegburkoló szakmunkást felvennék józanéletűt
fizetés megegyezés alapján. Tel: (30) 934-3592.
* Csíkvölgyi Pipa Csárda önállóan dolgozó kreatív, ambiciózus konyfőnököt keres felvételre. Feltétel: hagyományos népi konyha ismerete szakmai elhivatottság,
szervező irányító készség kiváló referencia. Jelentkezéskor: a végzettséget igazoló dokumentukokat, a
szakmai múltat tartalmazó önéletrajzot, és a jövőbeni
újszerű elképzeléseit várjuk. Fentiekben megfogalmazott elvárások alapján pincéreket és pultost keresünk.
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 2. Tel: 540-386; (30)
9343-212.
* Melegkonyhás étterembe gyakorlott kézilányt
felveszünk. továbbá keresünk mosogatót és takarítót.
350-400.- órabér. Tel: (20) 340-5714.
* Médiához kollégákat keresünk azonnali belépéssel,
vállalkozói előnyt jelent. Tel: (20) 953-0622.
* Üzletkötői munkára munkatársak jelentkezését várjuk. Vállalkozói igazolvány szükséges. Teljesítményarányos jövedelem. Időpontegyeztetés: Tel: (30) 6506717.

* FÜRGE DIÁK Iskolaszövetkezet kézbesítési munkára
diákokat keres. Jelentkezni lehet 2004. 01.10-től az
alábbi számokon: 522-000/2080, (70) 313-8477.
cím: 2105 Gödöllő, Páter K. u. 1. B.ép. I.em.

* Felszolgáló hölgyet keresek Gödöllőn lévő Ringbárba. Tel: (20) 912-0052.

* Napfény otthonházba Gödöllőn gondozónőt
felveszünk. Érdeklődni lehet: (30) 505-5195 számon.

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

* Megbízható és leinformálható, korrekt, házvezetésben jártas középkorú nő házvezetőnői állást keres
hosszú távra szimpatikus családnál heti 5 napban
(csak komoly ajánlattal keressenek!). Tel: (30) 4972294.
* Gyermekfelügyeletet vállaló, megbízható személyt
keresünk Gödöllőn 3,5 éves kisfiunk mellé alka-

* Idős gondozását vállalok hosszútávra akár külföldön
is. Érdeklődni 15 óra után. Tel: (30) 448-7703.

* Gödöllői munkahelyre, faipari gyakorlattal rendelkező férfi dolgozót keresünk. Tel: (30) 263-0403.
* Szadai étterem gyakorlattal rendelkező, fiatal pultoslányt keres. Tel: 404-692.
* Gödöllői csomagolóanyag gyártó cég keres raktárost targoncakezelői vizsgával, és betanított egysz-

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
-Király u-ban 130 m2-es lakóház 50 m2 pincével,
extra jó állapotban 29 MFt.
-Szadán 140 m2-es családi ház + 140 m2
szuterén nagy terasszal, medencével, szaunával, 256 nöl telekkel 29 MFt.
-Szadán, 98-ban épült, 150 m2 lakóterületû, nappali + 3 szobás családi ház garázzsal 21,8 MFt.
-Címer u-ban 130 m2-es új családi ház, azonnal beköltözhetõ, garázzsal, beépíthetõ
tetõtérrel 26,9 MFt.
-Présház u-ban épülõ új családi ház, nappali
+ 4 szoba, 2 fürdõszoba, garázzsal júliusi
átadással 27 MFt.
-Blahán 827 m2 telken befejezés elõtt álló, 140 m2es, egyszintes, nappali + 3 szobás családi ház,
garázzsal 21 MFt.
-Királytelepen 92-ben épült, 140 m2-es, nappali + 3
szobás családi ház szuterénnel, dupla garázzsal 27 MFt.
-Szadán 353 nöl belterületi, építési telek magánszemélytõl 6,9 MFt.
-Aszódon 180 nöl panorámás, belterületi, építési
telek magánszemélytõl 3 MFt.
-Kazinczy krt-on felújított, 70 m2-es, 2 szobás
minõségi lakás kiadó 65 eFt/hó + rezsi.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

erű munkára munkavállalókat két műszakos
munkarendbe. Tel: (70) 381-3907 telefonszámon.
* Gyógypedagógus fő vagy mellékállásban munkát
vállal. Tel: 411-996.
* Fiatalos, gödöllői, önállóan dolgozni tudó, regisztrált
mérlegképes könyvelőt keresünk legalább 2 év gyakorlattal és jogosítvánnyal. Tel: (20) 966-0669.
* 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 röntgen-asszisztensi végzettség, Bérezés: KJT szerint. Az állás
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azonnal belölthető. Jelentkezés: Intézeti vezető asszisztensnél - a fenti címen vagy a 06-28-430-655
telefonszámon.

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

* Középfokú kereskedelmi végzettséggel, üzletkötői,
beszerzői, boltvezetői gyakorlattal, ötszemélyes,
munkás és kiscsomag szállításra alkalmas Szgk-val alkalmi vagy folyamatos munkát keresek. Gödöllő-Szada-Veresegyház körzetében. Tel: (20) 9236-826; 404565.

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

* Németországi cég, veresegyházi telephellyel keres
NC-CNC gépkezelőket jelentkezés önéletrajzzal. Tel:
(70) 338-6606.
* FIT-7. Osztrák GmbH világhálózatának mo-i beindulásához EXTRA BELÉPÉSI LEHETŐSÉG! Törődjön a
jövőjével, egészségével! Cégünk ajándéka: minden
belépő új vásárló, esetleg munkatárs 1 hetes utazási
csekket kap ajándékba, mely egész évben beváltható
az olaszországi tengerparton!!! Bővebb információ: ZB
FITNESS BT Gödöllő, Dózsa Gy. út 24. Tel: 411-131;
(20) 385-6833; (30) 548-8491.; 385-6833.
* Induló vállalkozáshoz burkoló és festő szakképzettségűek jelentkezését várom. Tel:: (20) 5911157.
* Gödöllői sörözőbe pultoslányt fölveszünk. Tel: (30)
274-3263.
INGATLAN
* Kossuth L. utcában 1 szobás felújított, 2. emeleti
lakás eladó. Iár: 9,5MFt. Tel.: (30) 415-2959.
* 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) 39236-35 (egész nap).

* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 130 nmes, nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú
sorházi öröklakás pincével, garázzsal, távirányítós kapuval és garázsajtóval, lekerített kis telekkel. Iá: 22
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 80 nm-es, 2 + 1
szobás, igényesen felújított családi ház melléképülettel, garázzsal, 150 nöl telekkel. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 105 nm-es, nappali +
3 szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított családi ház
garázzsal, 450 nm-es telekkel. Iá: 24 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllő legkeresettebb részén, a Harasztban
kétgenerációs, kétszintes, 200 nm-es, 5 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás családi ház 400 nm-es
telekkel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Eladó Isaszegen 110 nm-es, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás, teljesen felújított családi ház garázzsal, 1000 nm-es telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Palotakerti lakótelepen 64 nm-es,
1+2x1/2 szobás, erkélyes, III. emeleti öröklakás. Iá:
10,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

Kereskedelmi

hirdetés
felvétele az
újságba
70/3-81769-4-es

telefonon.

* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 250 nm-es, nappali +
5 szobás, 2 fürdőszobás, igényes belső kialakítású
családi ház garázzsal, edzőteremmel, szauna helyiséggel, 766 nm-es parkosított telekkel. Iá: 39,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn, a Klapkai részen 60 nm-es, 1 + 1
szobás, teljesen felújított családi ház melléképülettel,
garázzsal, 300 nöl telekkel. Iá: 18,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Valkón 110 nm-es, 3 szobás családi ház garázzsal, 1752 nm-es parkosított telekkel. Iá: 16 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában, a Szabadság téri HÉV és
buszmegállóhoz 2 percre, az Alsó-parkra néző 2,5
szobás, két nagy erkélyes, 77 nm-es felújított lakás
eladó. Iá: 17mFt. Tel: (30) 445-3872.
* Kartali 95 nm-es összkomfortos családi ház eladó
vagy gödöllői lakásra cserélhető. Iá: 10 mFt. Tel: (20)
3422-884.; 437-558.
* Vennék építési telket kb. 800 nm Max.
10.000.000.-Ft-ig Gödöllőn blahai, centrum,
kertváros, haraszt, alvég, alsó-felsőpark, királytelep
környékén. Tel: 494-369.
* 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.
* 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. Érdeklődni egész
nap: (20) 586-2841.
* Eladó Gödöllőn a Szabadka 4/a utcában, 54 nm-es
összkomfortos gáz konvektoros 3. emeleti lakás. Iá:
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11 mFt. Tel: 413-618 egész nap.
* 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.
* Eladó Gödöllőn 485 nm-es telken, összkomfortos, 3
szobás családi ház, tetőtér beépítéssel, teljesen
alápincézve. A 2 beállós garázs és pince rész, vizesblokkal, 3 helységgel (119 nm) irodának és üzletnek is
kialakítható, műhelynek használható. Ipari áram, szerelőakna, központifűtés, gáz, csatorna, telefon van.
Ár: 22 mFt. Tel: (30) 9817-533.
* Gödöllőn, János utcában egy szobás lakás (35 nm)
téglaépület, első emelet eladó. Érdeklődni telefonon
du. 16 óra után. Tel: 411-738., (30) 359-5876.
* Eladó Gödöllő központjában, a Palota-kerten egy 3.
emeleti 57 nm-es igényesen felújított öröklakás.
2004-ben felújított fürdőszoba, új vízvezeték-rendszer, beépített konyha - és előszobabútor, parketta, új
natúr fa nyílászárók, erkély, redőny, vízóra, kábeltévé,
telefon, Internet. Ár: 12.3 mFt. Érdeklődni lehet az
alábbi telefonszámon hétköznap este hat óra után: Tel:
(20) 540-2025.
* Eladó, Palota-kert negyedik emeleti két szobás
összkomfortos erkélyes, liftes, délnyugati fekvésű
öröklakás. Tel: (30) 365-3611.
* Gödöllő, Paál László közben téglaépítésű ház III.
emeletén 56 nm-es gázkonvektoros fűtésű lakás
pincetárolóval eladó. Márciusi költözés. Ár: 11 mFt.
Tel: (20) 550-5041.
* 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) 3852250, este v. hétvégén: 414-964.
* Eladó Gödöllőn 36 nm-es 1 szobás gázkonvektoros
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erkélyes II. emeleti felújított lakás 2004. őszi
költözéssel eladó. Iá.: 12 mFt. Tel: (20) 385-4268.
* Gödöllői családi ház fsz-i része külön bejárattal,
mérőórákkal 100 nöl telekkel, garázzsal eladó. Iá: 11,8
mFt. Tel: (70) 263-7599.

II. em-i lakás, téglaházban. Erkély + saját pincerész.
Tel: (20) 597-9320.
* Két szobás lakást vennék Gödöllőn készpénzfizetéssel. Tel: (20) 395-4329.
* Eladó Gödöllőn 220 nm-es családi ház telekkel Iá:
22 mFt., másfél szobás családiház 997 nm telekkel,
Iá: 12,9 mFt., 28 m széles 1300 nm-es panorámás
telek, Iá: 18 mFt, 61 nm-es kétszobás konvektoros
lakás, Iá: 11,6 mFt. Tel: (30) 224-1627.
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton beköltözhető 3 szobás 76
nm gázfűtéses, erkélyes, telefonos, kábel TV,
tehermentes lakás eladó, tulajdonostól. Tel: (20)
9425-409.
* Amerikából hazatelepülő ügyfelek részére keresünk
családi házakat, kastélyokat, lakásokat. Kérünk
fényképeket, alaprajzot, leírást. Tel: (30) 553-7800;
(20) 218-2949, (30) 444-7217.

* Gödöllőn a kertváros központi részén eladó kétgenerációnak is megfelelő 100 nm alapú emeletes családi
ház, alatta 3x4 m-es pince külön garázs, 200 nöl
telekkel. Tel: (30) 360-3935.
* Gödöllőn a Kankalin utcában panorámás telken újjonan épült kis faház, összkomfortos azonnal
beköltözhető 7.950.000.-Ft-ért eladó. Tel: (70) 3174447.
* Erdőkertes 160 nm amerikai stilusú családi ház
eladó 2003-ban épült. Tel: (70) 338-6606.
* 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.

* Veresegyházán amerikai stílusú szerkezetkész 130
nm-es ház eladó. Beépített garázs, három szoba, nappali 650 nm-es telek, aszfaltos út. Tel: (70) 3386606; (20) 981-9301.

* 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.

* Keresek Gödöllőn megvételre 1,5-2 szobás
összkomfortos tégla építésű egyedi fűtésű lakást 1
emeletig. Garázs tulajdon lehetőséggel. Tel: (30) 5543794; 416-225.

* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában II. emeleti, egyszoba összkomfortos, erkélyes, parkettás, vízórás lakás
februártól beköltözhető. Iá: 9,5 mFt. Tel: (30) 2780665.

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

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

* Szolnok vonzáskörzetében holt Tiszánál régi építésű
ház eladó. Tel: (30) 9585-018.
* Gödöllőn Szt. István téren 56 nm-es tégla, 2 szobás,

* 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 Szilhát utcában, 883 nm telken, 110
nm földszintes, három éve épült családi ház (pincével,
melléképülettel, fúrt kúttal) eladó. Irányár: 26 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Köztársaság úton, 145 nm
lakóterületű, háromszintes társasházi lakás, 63 nm
vállalkozásra alkalmas üzlethelyiséggel, sürgősen
eladó. Irányár: 29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

építési telek eladó. Irányár: 2 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 28/421002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, lakásokat keresünk ügyfeleink számára.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm,
megosztható, panorámás üdülőtelek eladó. Irányár:
5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* Úrréti tónál Új építésű ház, nappali+3 szoba
(152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos
telekkel (350-600m2), kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár irányár
Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411322 www.ingatlanbank. hu

* NAGYTARCSA és Budapest között 1 hektár, fiatal
erdő eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 621 nm-es telken, 40 nm
lakóterületű téliesített faház 15 nm pincegarázzsal
eladó. Irányár: 14,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* ACSÁN 1070 nm-es panorámás, összközműves

* Gödöllő, Városmajor u.-ban, 160m2-es, 2 generációs
családi ház, 3+2félszobás, 2 fürdőszobás, 287m2-es
telken eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő, Schőtér K. u.-ban (Blaha) panorámás
igényes családi ház (2000év/300 m2), nappali+4 szo-
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ba, terasz, triplagarázs, parkosított telek 860 m2
eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(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.ingatlanbank. hu
* Gödöllő, központ (Gábor Á. U.) 105m2-es társasházi
1.emeleti +tetőteres lakás amerikai konyhával, 3
szobával, kedvező hitellehetőséggel 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.ingatlanbank.hu
* 200 db öszközműves ÉPÍTÉSI TELEK eladó Veresegyházon a Thermálfaluban, ÁR.7500 FT/m2, az ár
irányár. Major Zoltán IngatlanBank 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 szerkezetkész 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

Gödöllői Szolgálat
* A Szent János utcában, Gödöllő központjához közel,
felújított, napfényes, csendes, II. emeleti, 2 szobás,
55 nm-es cirkofűtésű lakás rendezett lépcsőházban
hosszú távra kiadó. 50.000.-Ft+rezsi/hó. Tel: (30)
640-2238; (20) 5454-962.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 70 nm lakás + 2 db
garázs család részére kiadó. Érd: este 430-604.
* Fiatal pár albérletet keres 1 szoba. Kaukciós nem
jó! Tel: (20) 255-3379.
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családiház
két garázzsal hosszú távra bérbeadó. Tel: (30) 9717337.
* Kiadó március 1-től Gödöllő központban 2 szobás
nagyerkélyes 2. emeleti egyedi fűtésű lakás, részben
bútorozott rendszerető párnak. Kaukciót kérek. Tel:
(30) 597-9709.
* Gödöllőn nagy lakás családi házas övezetben két
garázzsal tárlóhelységgel hosszú távra kiadó. Tel:
(20) 577-9017.
* 2 szobás lakás kiadó az Erzsébet parknál 60.000.Ft/hó+rezsi. Kaució min. 2 hónap. Tel: (20) 9724-741.
* 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 70 nm-es háromszobás összkomfortos
családi ház kiadó. Tel: (20) 478-6520.
* Gödöllő-Máriabesnyő, Kertész köz 6. albérlet kiadó.
Tel: (20) 805-9267.
* Életjáradéki szerződést kötök. Lakásom az Erzsébet krt-on 3 szobás tégla házban, gáz, telefon vízóra
nagy pince 8 mFt előre fizetendő. Tel: 419-352.
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.
* Üzlet kiadó. Tel: (20) 226-3007.

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.
* Gödöllőn a Petőfi Iskola mellett garázs kiadó! Tel:
(70) 523-5810.
SZOLGÁLTATÁS
* Könyvelés, bér, tb és adóügyintézés egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére. Tel: (20)
339-4677.
* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt
áron pl. csiszolás-lakkozás anyaggal 1000.-Ft/nm
laminált parkettázás 600.-Ft/nm szegélyezéssel. Tel:
(70) 505-1177.
* Könyvelést - APEH TB képviseletet, Hitel ügyintézést vállal - Kft, Bt, - teljes körű ügyvitelével, PMregisztrált könyvelő - ügyvédi, könyvszakértői háttérrel. Tel: (20) 415-6298.
* Leinformálható, friss nyugdíjas, volt egészségügyis
nő házi betegápolást, vagy idős ember gondozását
vállalja alkalomszerűen, vagy hosszú távon. Tel: 416257.
* Díszfák, gyümölcsfák, sövények metszése és télvégi lemosópermetezése. Öntözőrendszerek telepítése
ingyenes felméréssel és árajánlattal. Hóeltakarítást,
útszórást magánszemélyeknek, társasházaknak,
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 asztrológus. A gyermek képességeinek,
készségeinek vizsgálata, nevelési, pályaválasztási
tanácsok stb. Tel: (30) 456-3263. ÉgetőSzabó Csilla.
* ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS, horoszkópkészítés.
Párkapcsolat, munka, pénz, siker, szerelem, vállalkozás, tanulás, egészség. Mi érdekli? Hívjon bátran!
Tel: (30) 456-3263. Égető Szabó Csilla.

* 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

* Bevezetett - gyermek és felnőtt - cipőbolt Gödöllőn
családi okok miatt sürgősen átadó. Tel: (20) 3861545.

ALBÉRLET

* 4 férőhelyes garázs kiadó a János utca 42. szám
alatt, raktárnak is. Tel: (70) 338-7869.

* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása,
felújítása áthúzása. Egyedi-kárpitozott - bútorok
készítése, megrendelésre. Tel: 486-029; (70) 3848711.

* 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-

* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és
személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.

* Olcsó albérlet kiadó Gödöllő belvárosában. Tel.:
511-366.
* Albérlet kiadó. Tel: 416-449.
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* Egészsége megőrzése, visszanyerése a saját
érdekünk. Egy lehetőség a sok közül! Aura-diagnosztika egyedüli módszerrel. Bejelentkezés: (20)
244-2514.
* Szövegszerkesztést, adatbevitelt, diplomakészítést
precíz munkával, rövid határidővel, korrekt áron vállalok. Tel.: (20) 350-85-92.
* Bőrgyógyászat-kozmetológiai rendelés szombaton
is. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos rendelése a Szent István Egyetem orvosi rendelőjében.
Kedd: 16,00-17,30-ig, szombat: 9,30-11,00-ig.
Szemölcsök levétele fagyasztással a keddi rendelésen. bejelentkezés: 06 (30) 310-5319.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók,
ablakok, zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás
elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és
ajtók szigetelése. Tel.:582-910.
* Banki megbízható gyors ügyintézés. 5,5 %-os
EURO szabadfelhasználásu jelzáloghitel. Forint alapu
támogatásos hitel. Vissza nem térítendő támogatás
pályázatának intézése. Tel: (30) 553-7800; (30) 4447217., (20) 218-2949.
* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és
Csombor. Tel: (20) 952-7289, (20) 994-7715.
* SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKE a kiváló
minőségű MOGYORÓDI FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK a
SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és palackozott borok
egész évben: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay,
Rizlingszilváni, Ottonel Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Nyitva tartás:
cs, p: 14-17h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel:
06-28-441-856.
* Karnisgyártás. Egyedi gyártású, mennyezeti
egyenes, szögletes, íves és zsinóros elhúzású karnisok gyártása, szerelése helyszíni felméréssel. Tel:
(20) 9236-826; 404-565.
* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank
hitelek ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb). Tel: (30) 402-0863.
* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak
építése, felújítása, szoba festés, mázolás. Tel.: (30)
369- 2381.
* Festés, mázolást, tapétázást, burkolást vállalok.
Tel: (20) 943-0194.
* Bőrgyógyászati és kozmetológiai magánrendelés.
Rendel: Dr. Bereczky Enikő felnőtt és gyermekbőrgyógyász. Rendelés helye: Gödöllő, Átrium Üzletház, Gábor Á. u. 2. Rendelés ideje: csütörtökönként: 16,3018,30-ig. Bejelentkezés: 06-20-391-2778.
* 2 hölgy vállal mindennemű háztartási munkát (gy-
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erekfelügyelet, betegnek gyógyszerbeadás, ebédkihordás). Tel: (30) 914-2400.
* Építőipari vállalkozásoknak folyamatos munkát biztosítunk! Információ: 411-131; (20) 385-6833; (30)
548-6833.
* "Nyitni kék!" Dr. LAMPÉKTH Melitta pszichiáter
szakorvos, GYERMEKPSZICHIÁTER rez. (szülői
konzultáció, problémafeltárás, terápiás lehetőségek)
Rend.: Péntek: 15-19 ó. Tel: (30) 5254-094.
OKTATÁS
* 30%-kal olcsóbban ANGOL, NÉMET, olasz, spanyol, francia, magyar nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgafelkészítő, üzleti angol kommunikációs 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:070354-02 Intézmény akkreditációs lajstromszám:
441
* TOP-TAN: Angol középkezdő: heti 1x3 óra: hétfő
18.00-20.15, angol haladó: heti 2x3 óra: kedd 8.1510.30, angol beszédkészség-fejlesztő, szerda 810.15. Internetes nagol nyelvoktatás: próbálja ki!
Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-224-756 www.toptan.hu., info@toptan.hu.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA ÉS SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. CSOPORTOS ÉS EGYÉNI OKTATÁS.
ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTTÓL. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. TELEFON: (28) 512-830 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉTFŐ-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.

2004. január 22.
* Hastáncoktatás Gödöllőn (is), kortól, kiloktól
függetlenül a női önbizalomért. Hétfőnként 20,0021,30, Szilhát u. 51. Akinda (30) 3619756:http://akinda.ultraweb.hu
* INTENZÍV ASZTROLÓGIAI tanfolyam indul Gödöllőn 2004. január 21-től, szerdánként, este 17.00től 20,30-ig. Érdeklődni, jelentkezni a 06/30/4563263 telefonszámon Égető Szabó Csillánál lehet.
* 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.
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 motorkerékpár 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, márciusi elvitellel. Tel.: (20) 350-8592.
* Eladó 86-os Trabant 1 év műszakival jó állapotban. Tel.: 06 20 3639710.
* 0 km-es Suzuki Ignis-emet elcserélném. 126-os
Ploskit, Kocka Ladát, káposztagyalut, terménydarálót beszámítok! Tel: (20) 371-9670.
* 4 db 155 x 70 x 13-as Suzukira való téli gumi,

felnivel eladó. 4 db 155 x 70 x 13-as Mischlen új
nyári gumi eladó. Tel: (30) 2870-508.
* Eladó SEAT IBIZA 86-os, műszaki 2004. szept.,
Iá: 200 eFt, 86-os Skoda 120 L, Műszaki: 2005.
ápr., Iá.: 60 eFt. Mindkettő nagyon jó állapotban!
Tel. (30) 626-8841.
* RENAULT 21 DIESEL 2005-ig érv. műszakival
230.000.-Ft-ért eladó. Építőanyag - számítógép
csere érdekel. Részletfizetés lehetséges. Tel: 404565; (20) 9236-826.
* Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága megvételre kínálja 38 éves, Mercedes
LAF 1113 típusú középkategóriájú gépjárműfecskendőjét felújított, működőképes állapotban, elsősorban önkéntes, köztestületi tűzoltóságok körében
vagy hivatásos önkormányzati 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.
* FORD ESCORT kombi, 1,8 benzines, 105 lóerős,
1995. áprilisi eladó. Extrák: ABS, elektromos
ablakemelő, immobiliser, vezető oldali légzsák, Kenwood CD-s rádió, 1-1 garnitúra téli és nyári gumi.
Iár: 1,1MFt. Tel.: (20) 911-8643.

* Eladó 2 Schindler tetőtéri ablak 93 x 120
50.000/db, 1 Schindler tetőtéri ablak 48 x 80
3700.-/db, 4 db műanyag bukó-nyíló ablak 120 x
120 24.000.-/db. Tel: (30) 341-4244.
* Inra hősugárzó (új) PB palackkal együtt (10.000)
tízezer forintért eladó. Tel: 415-544 vagy (30)
4659-658.
* Gázhegesztő készülék (komplett) 2 oxigénpalackkal eladó. Tel: 415-544 vagy (30) 4659-658.
* Vadonatúj, bontatlan, nagyteljesítményű, digitális, Daewoo márkájú mikrohullámú sütő, jótállással, 20.000.-Ft-ért (bolti ár alatt eladó. Tel: (30)
438-3676, 423-963.
* 5 puska állásos, lőszertárolós, jó állapotú acél
lemez fegyverszekrény eladó. Tel: (20) 335-6585.
* Hajdú tip. hagyományos mosógép és centrifuga jó
állapotban eladó. Érd: 489-323 este. Iá: 10 eFt.
ÁLLAT
* 2004. 01.08-án elveszett egy pekingi palotapincsi. Zsemle színű, mellkasa fehér. A kutya orvosi
kezelés alatt áll. A megtaláló jutalomban részesül.
(30) 372-4056.

ADÁS-VÉTEL

* Németjuhász törzskönyves kiskutyák 11 hetesek
eladók. Anya: Bavaria Elza, Apa: Koltay-Kerti Astor.
Tel: (30) 2020-045.

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

* SHAR-PEI Kiskutyák eladók! 2003. december 11én születtek törzskönyvezett szülőktől. Tel: (20)
9323-956.

* BARATTO hímzőgép eladó! Tel.: (20) 346-09-85.
* 4 részes fenyő szekrénysor 3,30x2 m, 25.000.Ft, Sofa tip.tölgyfa 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.

EGYÉB
* Életjáradéki szerződést kötök. Lakásom az
Erzsébet krt-on 3 szobás tégla házban, gáz, telefon
vízóra nagy pince 8 mFt előre fizetendő. Tel: 419352.
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II Gösser Világkupa kardvívó csapatverseny

90 éves a Magyar Vívószövetség
Január 30-án hagyományosan ismét Gödöllő városa ad otthont a
komoly hazai és nemzetközi
presztízzsel bíró Világkupa kard
csapatverseny döntőjének, mely a
kardvívó Bajnokcsapatok Európakupájának méltó folytatásaként
immár 1993 óta a Szent István
Egyetem sportcsarnokába vonzza
a vívás legkiválóbb képviselőit és a
sportbarátokat egyaránt.
Örömteli, hogy a Gösser-kupa estéjén ünnepli a Magyar Vívószövetség fennállásának 90. évfordulóját. A legsikeresebb magyar sportág születésnapját ünnepi megemlékezéssel és mûsorral kívánják a szervezõk emlékezetessé és örömtelivé varázsolni. A Grassalkovich-kastély dísztermében tartandó ünnepséget megtiszteli jelenlétével többek között dr. Schmitt Pál, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, René
Roch, a Nemzetközi Vívószövetség francia elnöke, Gyurcsány Ferenc, gyermek-,
ifjúsági és sportminiszter és a sportág számos nagyja is. A megemlékezésen bemutatják azt a filmet is, amely e 90 év legszebb pillanatait, a gyõzelmek frenetikus
hangulatát fûzi csokorba. Ezen a napon
nyílik továbbá a kastélyban Párbaj és vívás címmel egy átfogó vívástörténeti kiállítás is, ami szintén a jubileum elõtt hajt
fejet.
De hogyan is alakult ki ez a sport, mely
minden idõk legsikeresebb magyar sportágává nõtte ki magát...
Magyarországon a vívás nem az a sportág, amit hatalmas tömegek mûvelnének.
Ennek ellenére hivatásos sportolóink idõrõl idõre a legszebb érmeket szerzik hazánknak Pedig volt idõ a történelemben,
amikor aki csak nadrágot hordott (és ez
régen csak a férfiakat jelenthette) arra vágyott, hogy kardot viseljen az oldalán, és
ha valami nézeteltérése akadt, a kard volt
az elsõ gondolata. Természetesen nem
hordhatott akárki kardot, mert ez az urak
kiváltsága volt. Manapság már a férfiak
mellett a nõk is vesznek kardot, tõrt a kezükbe, de természetesen ez sem volt mindig így. A hölgyeknek XIX. század végéig
kellett várniuk, hogy õk is részt vehes-

senek a küzdelmekben. Nemcsak a férfiúi
büszkeség gátolta õket, hanem bizony a
nõi ruházat is.
Az elsõ világháború elõtt komoly presztízzsel bírt ez a sport. Komoly társadalmi
tevékenységnek, amolyan „úri passziónak“ számított, amit elsõsorban elegáns
szalonokban ûztek a társadalom felsõbb
rétegei.
Azután az 1930-as években a lövészet
mellett a vívásban is kezdtek megjelenni a
városi polgárok gyermekei. Olyannyira
népszerûvé és mindenki számára elérhetõvé vált ez a sport, hogy azt lehet mondani, hogy 1926 és 1935 között a magyarok
taroltak a vb-ken, mind egyéniben, mind
csapatban. Ebben az idõben vált magyar
sporttá is a kardvívás. A vívás a középkori
hagyományokból alakult ki: mind a tõrvívás, mind a kardvívás része.
A vívásban három fegyvernemet különböztetnek meg. A kard, mint a legtradicionálisabb, a tõr, valamint a párbajtõr, ami
a legújabb. A kard szúró- és vágófegyver
is, értelemszerûen tehát találatot akkor ér
el az ember, ha megszúrja vagy vágja ellenfelét deréktól felfelé. A tõr csak szúró
fegyver, találatként így a mell és a hát
megszúrását értékelik. A párbajtõrben pedig az egész test potenciális találati felület.
1839-ben napvilágot látott egy könyv a
vívásról, mely így ír errõl a sportról: „A
test és lélek szilárdulását egyaránt eszközölõ mozgások közt, mind hasznára, mind
mûvészi becsére nézve elsõ helyen áll a
vívás mestersége...“.
E 90 esztendõ bebizonyította, hogy a
magyar versenyzõk tényleg a kardforgatás mesterei. Számtalan olimpiai, világ- és
Európa-bajnoki megmérettetést vettek sikerrel és szereztek gyõzelmükkel dicsõséget maguknak és Magyarországnak.
Az olimpiai sportágak közül a vívás a
legeredményesebb. Versenyzõink eddig
összesen 74 érmet szereztek: 33 aranyat,
19 ezüstöt és 23 bronzot. Ennek alapján
nem meglepõ, hogy az ötkarikás játékokon a legeredményesebb érmes versenyzõk rangsorát is három vívó vezeti: Gerevich Aladár (1932 és 1960 között hat
olimpián hét alkalommal gyõzött, de te-

Meghívó
2004. január 30. és február 15.
között tekintehetõ meg a gödöllõi Grassalkovich-kastély földszinti
kiállítótermében

a 90 éves Magyar Vívó Szövetség
tiszteletére rendezett

Párbaj és vívás című vívástörténeti kiállítás

A kiállítás anyagát Németh Árpád vívó szakedzõ gyüjteményébõl állították össze.
A tárlat ingyenesen megtekinthetõ:
Hétfõ kivételével naponta 10-tõl 17 óráig

gyük hozzá: aktív sportolói pályafutása idején
két olimpia is elmaradt a második világháború
miatt), Kovács
Pál (1936-1960
között
hatszor
nyert), Kárpáti
Rudolf
(19481960 között szintén hat gyõzelmet tudhat magáénak). A világés Európa-bajnokságok
is
éremesõvel gazdagították
a
sportág dícsõséglistáját. A hajdani
nagy napokhoz
képest persze a
mostani eredmények nem tûnnek
annyira fényesnek, de kemény
munkával, megfelelõ utánpótlásneveléssel talán
vissza lehet hozni azt az idõszakot, amikor a magyarok
szinte
minden érmet bezsebeltek, amit
csak lehetett, azt
az
idõszakot,
amikor a magyar
vívósikerektõl
volt hangos a világ.
(DR.K.)

A program
10.00: a verseny kezdete, 32-es tábla
11.00: 16-os tábla
12.00: 8-as tábla
13.00: döntõbe jutás
14.00: helyosztók, az összes helyezésért
16.00: középdöntõ a III. helyért
16.45: ünnepélyes megnyitó,
a gödöllõi vívó gyermekcsoport bemutatója
17.00: döntõ
17.45: eredményhirdetés, díjátadás
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ITF taekwon-do

Kosárlabda

Rosszul sikerült végjáték
FSZSE–GEAC 99:93
(23:20, 17:28, 28:24, 31:21)
Legjobb dobók: Szira Zsombor 30/6,
Kis Dániel 21/15, Gyõri Kristóf 19/3

A gödöllõi csapat az utolsó õszi fordulóban a ferencvárosi együttes otthonában lépett pályára. Az egyetemisták
nagyszerûen kezdték a mérkõzést
(12:3), de az ellenfél három palánkos
triplával gyorsan felzárkózott. Az elsõ
két negyed kiegyenlített játékot hozott,
többnyire a gödöllõi csapat vezetett. A
félidõben nyolcpontos GEAC-vezetéssel fordultak a csapatok. A harmadik
negyed sok kosarat hozott. Mindkét
együttes ponterõsen játszott, jó támadásokat vezettek, de kevesebbet törõdtek a védekezéssel.
A befejezõ negyed ismét izgalmasan
alakult. Felváltva estek a kosarak,
egyik csapat sem tudott elhúzni. A legnagyobb különbség három pont volt.
Az utolsó percekben szinte csak büntetõkbõl szereztek pontot a csapatok. A
végén 96:93-as ferencvárosi vezetésnél
nem sikerült hárompontos kosarat dobni. Sõt az utolsó másodpercben a félpályáról betalált az ellenfél. Ennél azonban rosszabb dolog is történt, mivel a
lefújás pillanatában Gyõri Kristóf
rosszul lépett és súlyos térdsérülést
szenvedett.
A GEAC az utolsó fordulóban eredményesen és helyenként jól játszott.
Szira Zsombor hozta szokásos formáját, Kis Dániel szinte hibátlanul célzott, Gyõri Kristóf ponterõsen játszott
és Kiss Balázs is sokat tett a gyõzelemért. Sajnos, ennek ellenére vereséget szenvedett a gödöllõi együttes.
Ebben az idényben már ötödik mérkõzését veszítette el a GEAC kis különbséggel (egy-öt-hét és kétszer nyolc
ponttal). Most többhetes pihenõ következik, csak januárban lépnek újra pályára a csapatok. A GEAC remélhetõen

jobban teljesít majd a második félévben. Talán sikerül megnyerniük az ilyen
szoros mérkõzéseket és akkor a mezõny
elsõ felében végezhetnek a bajnokságban.
A gödöllõi Bocskai SE leány csapatai továbbra is jól szerepelnek a bajnokságban. A megyében ismét nagy
különbséggel verték a monori ifjúsági
(110:38) és kadett csapatot (70:27). A
tatai együttes sem úszta meg méretes
zakó nélkül (89:34) a gödöllõiek vendégszereplését.
A Budapest-bajnokságban nagy csatában sikerült legyõzni a BEAC A kadett csapatát, a végeredmény 58:54
lett.
A Bocskai ötödik mérkõzésén idegenben lépett pályára a Török-Flóris
ellen. A lányok kiválóan játszottak már
29:8-ra és 37:20-ra is vezettek. A negyedik negyedben 54:42-es Bocskai
vezetésnél a játékvezetõk úgy döntöttek, hogy nem nyerhet a gödöllõi csapat. Elhatározásukat tett követte és felháborító módón elcsalták a mérkõzést.
A fõvárosi csapat csak komoly hátszéllel tudott nyerni 66:63-ra.
-esztí-

Sikerek
Sikeresen zárta a múlt évet a GTSE. Sportolói két versenyen vettek részt, és igen jól
szerepeltek. November 29-én, Budapesten
rendezték az országos csapatbajnokságot,
ahol két csapatunk indult. Formagyakorlatban az ifik aranyérmet, a serdülõk ezüstérmet szereztek. December 6-án még ezt az
eredményt is túlszárnyalták. Az országos
bajnokságon egyéniben 230 versenyzõ és
23 csapat vett részt; 16 gödöllõi sportoló, 3

arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérmet
szerzett. (Kovács Bálint 1. hely, Kurunczi
Barbara 2., Szabó Ádám 2., Soós Gergely
2., Könczöl Gergely 2., Bures Réka 3., Bures
Tamás 3., Polgár Bálint 3.)
A versenyzõk között volt Könczöl Alexandra is, akit az ob legeredményesebb nõi
sportolójának választottak. Idei eredményei:
Európa-bajnokság 3. hely, Európa-kupa 1.
hely, Diamond-kupa két 1. hely, ob: küzdelem 1. hely, formagyakorlat 1. hely.
Sportegyesületünk 2003-ban elért eredményei: 17 aranyérem, 16 ezüstérem, 9 bronzérem.

