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Péntek este a Grassalkovich-kas-
télyban ünnepélyes keretek között
emlékeztek meg az 1914. január
14-én alapított Magyar Vívószövet-
ség (MVSZ) 90. születésnapjáról.
Az eseményen többek között meg-
jelent René Roch, a Nemzetiközi
Vívószövetség (FIE) elnöke és
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) elnöke is. Gémesi
György polgármester, az MVSZ el-
nöke az est kezdeteként megnyi-
totta azt a vívástörténeti kiállítást,
melyet Németh Árpád magángyűj-
teményéből állítottak össze, s feb-
ruár 15-ig látogatható a kastély-
ban. Az ünnepi eseményen osztot-
ták ki a 2003-as esztendő legjobb-
jainak járó díjakat. Az aznap meg-
rendezett Gösser kardcsapat Vi-
lágkupa-versenyt Franciaország
nyerte, Magyarország hetedik lett.

Nem sikerült eredményesen szerepelnie
férfi kardválogatottunknak a Szent István
Egyetem sportcsarnokában megrendezett
Világkupa-versenyen. A világbajnoki
ezüstérmes csapatunk kiemeltként rögtön
a negyeddöntõjében lépett pástra. Nagy
meglepetésre Kína válogatottja, végig ve-
zetve, 45:44 arányban fölülmúlta Ferjan-
csikékat. A tanulság: ma már nincs olyan
nemzet, amelynek válogatottja ellen az
elejétõl a végéig ne kellene teljes erõbõl
összpontosítani. Pedig nem is olyan ré-
gen, 1990-tõl 2000-ig, amikor még a kon-
tinens legjobb klubcsapatai vetélkedtek
Gödöllõn, magyar sikerektõl volt hangos
az egyetemi sportcsarnok. A BEK-trófeát
háromszor hódította el az UTE (1991,
1992, 1993), majd kétszer (1997-98) a
BSE. Az 5-8. helyért rendezett meccsen
Romániától 45:42-es vereséget szenved-
tek a mieink, a 7. helyért aztán Németor-
szág 45:35-ös legyõzésével némiképp
megmentették a becsületüket a magyarok.

Bár csapatunk olimpiai részvétele biz-
tos az idei, athéni olimpián, egyáltalán
nem mindegy, milyen pozícióban vág neki
az augusztusi ötkarikás küzdelmeknek. A
cél a ranglista második helye, mert ez je-
lentené, hogy az örök vetélytárs, a Vk-
pontverseny élén álló oroszokkal csak az
aranyéremért kerüljön össze csapatunk.
Az oroszokat ugyanis eddig nem sikerült
legyõzni. Legutóbb az októberi havannai
világbajnokságon is az oroszoké lett a
gyõzelem, s vele a vb-arany – igaz, már
csak egy tus volt a különbség a két csapat
közt. Szóval folyamatosan az oroszokat
figyeltük félszemmel – mégis a kínai gár-
da lett a vesztünk.

Ha már szó esett az oroszokról, meg
kell jegyezni: az elõzetes hírekkel ellen-
tétben mégsem léptek pástra Gödöllõn. Az
olimpiai, világ- és Európa-bajnok gárda
olyan biztosan vezeti a ranglistát (eddig
minden versenyt megnyert), hogy az idei
kvalifikáló Világkupa-versenyeken el sem
kell indulnia, akkor is „egyes rajtszám-

mal“, azaz elsõ helyen kiemeltként lép
pástra Athénban. A két héttel ezelõtti pá-
rizsi viadalt ki is hagyták – a mieink ott
bronzérmesek lettek –, de ígérték, Ma-
gyarországra eljönnek. Már csak azért is,
hogy tavalyi elsõ helyüket megvédjék.
Nem jöttek...

(folytatás a 15-16. oldalon)

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Testületi Hírek (2. oldal)
„Gémesi György elõterjesztette, hogy

az önkormányzat adja el a tulajdonában
lévõ 42 darab ezer forint névértékû Invitel
részvényét 63 ezer forintért, mert e papí-
rok páncélszekrényben való tartása szinte
többe kerül, mint amennyit érnek… Az el-
lenzék meghiúsította, hogy ezekért a pa-
pírokért 63 ezer forintot kapjon a város.“

Beszélgetés Pálffy Tiborral (3. oldal)
„19 éves koromban beleszerettem a mo-

torozásba. A két keréken való száguldo-
zásnak viszont egyszer csak vége szakadt,
ugyanis beköszöntött az életembe a szere-
lem. A menyasszonyom pedig kijelentette:
csak akkor jön hozzám, ha felhagyok a
számára túl veszélyes motorversenyzéssel
és eladom a motort. Mindkét kívánságát
teljesítettem. 1975 júliusában volt az eskü-
võnk, két hónappal késõbb viszont már
igazolt rallyversenyzõ voltam.“

Találkozás Pongrátz Gergellyel (3. oldal)
„Elmondta, ha van valaki, akkor õ bizo-

nyos benne, hogy hinni kell. Négy infarktus,
újraélesztés és szívmûtét után, fizikai ereje
már alig van, lelki ereje és hite azonban an-
nál több. Meg van gyõzõdve arról, hogy
nem véletlenül élt túl annyi mindent, hogy
még feladata van itt, most például az '56-os
ifjúsági tábor befejezése.“

Olimpiai kvalifikációs Vk-verseny Gödöllőn

90 éves a vívószövetség
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KÉTSEBESSÉGES TESTÜLET 1.
Január 29-én, a képviselõ-testület idei elsõ ülé-
sével jelképesen is megkezdõdött a 2004. esz-
tendõ önkormányzati munkája, ismét rivalda-
fényben állnak a városatyák és városanyák. A
négyéves ciklus feléhez közeledve meg lehet és
meg kell kérdezni: vajon mit tudnak felmutatni
a furcsán ellenzéki oldalon helyet foglalók?
Furcsán, mert az MSZP-SZDSZ-GCF frakció
vezetõje, Körösfõi László rendszeresen kijelen-
ti: a képviselõválasztást õk nyerték meg, a lo-
kálpatrióták csak a polgármesterrel együtt sze-
reztek annyi helyet a testületben, mint õk.

Ehhez képest szerény lendülettel láttak az új
év új feladataihoz. Volt egy kis izgés-mozgás,
amikor Bükkfalvy Beatrix, az ellenzéki együtt-
mûködés MIÉP-es tagja megüzente, hogy picit
késik, de miután megérkezett, többük hangját
már nem is lehetett hallani.

Pedig nem telt eseménytelenül az idõ. A pol-
gármester elõterjesztéseibõl több mint egy tuca-
tot egyhangúlag fogadott el a testület. Döntöttek
a helyi tömegközlekedés idei díjairól (ez tavaly
késedelmet szenvedett, mert akkor el sem men-
tek az ülésre az MSZP-SZDSZ-GCF frakció és
a MIÉP képviselõi), a parkolási díjakról, az út-
építési program indításáról, a város építési tel-
keinek értékesítési feltételeirõl és még rendele-
tet is alkottak a helyi népszavazásról. Százmil-
lió forintokat raktak sorba és osztottak el úgy,
ahogy azt a polgármester legjobb belátása sze-
rint javasolta.

De valami lényegtelen dolog is történt, ami
viszont tökéletesen rávilágított egy jelenségre.
Gémesi György elõterjesztette, hogy az önkor-
mányzat adja el a tulajdonában lévõ 42 darab
ezer forint névértékû Invitel-részvényét 63 ezer
forintért, mert e papírok páncélszekrényben va-
ló tartása szinte többe kerül, mint amennyit ér-
nek. A javaslatot a szocialista Kovács Barnabás
elutasította, mondván, éppen az ilyen ügyekben
érzékelhetõ a felfogásbeli különbség a testület
két fele között.

Hogy miként aránylik a 42 ezer forintos rész-
vénycsomag a város hétmilliárd forintos költ-
ségvetéséhez, azt nem kell magyarázni. Az el-
lenzék meghiúsította, hogy ezekért a papírokért
63 ezer forintot kapjon a város. Igazán elisme-
résre méltó teljesítmény! Aki viszont meghall-
gatta az érvelésüket, az úgy érzi, hogy mi-
közben az EU-ba igyekvõ közép-európai állam-
ok a kétsebességes Európa kialakulásától tarta-
nak, Gödöllõn a képviselõ-testület válik mind-
inkább kétsebességessé. Még jó, hogy az ellen-
zék csak lassabb fokozatba kapcsolt, s nem
„rükvercbe“.

KÉTSEBESSÉGES TESTÜLET 2.
Kovács Barnabás „részvénymentõ“ fellépé-

se még egy jegyzetre adott muníciót. Fábián
Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke azt javasolta
a testületnek, hogy bízza meg Kovácsot, kép-
viselje a várost az Invitel Rt. közgyûlésein. Ko-
vács a testület felkérését meg sem várva, úgy le-
torkolta az önkormányzati munkában tõle fény-
évvel elõbb tartó Fábián Zsoltot, hogy meg-
hökkenni sem volt idõnk. Azt beszélte, szûk az
a kör, amely neki utasításokat adhat és Fábián
Zsolt nem tartozik oda. 

Sokan elképedtek Kovács kijelentésén, hi-
szen nem biztos, hogy bármely nagyhatalom el-
nöke megengedné magának ezt a stílust, mert
nagyképûnek tartaná az egész ország. 

Az ellenzéki képviselõk ab ovo megbecsü-
lést érdemelnek egy demokráciában, hiszen rá-
juk is szavaztak. Városunkban azonban úgy lát-
szik, hogy a feladatoktól meg ódzkodnak. Ja-
nuár 28-án a harmadik ellenzéki képviselõt

kérte fel alpolgármesternek Gémesi György.
Lajtai Lászlóné azt válaszolta, van erre a fela-
datra nála alkalmasabb ember. Egy másik alka-
lommal, amikor elnököt kellett választani egy
bizottság élére, Bükkfalvy Beatrix és Hor-váth
Miklós is elzárkózott a feladat elõl. Pedig a
képviselõk között mindenki egyenlõ. Õk mégis,
szinte menekülnek a kihívások elõl. De akkor
hogyan, mivel akarnak bizonyítani? És mikor?

GÖDÖLLŐI TÁRLAT GLASGOWBAN
A Gödöllõi Városi Múzeum a Londoni Ma-

gyar Kulturális Központtól felkérést kapott egy
kiállítás megrendezésére március 4-27-ig a
Glasgow School of Artban. A kiállítással kap-
csolatos költségeket a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a londoni központ
viseli a múzeummal kötendõ együttmûködési
szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A kiállítás témája a nõk szerepe a gödöllõi
mûvésztelepen régen és ma. Így tehát bemutat-
ják a történeti anyagot és a város által létreho-
zott mai mûvésztelep a 20. század eleji mûvész-
telep folytatásaként kap legitimációt. A mûtár-
gyak biztosítási értéke 38,9 millió forint. Ideig-
lenes kivitelükhöz egyhangúlag hozzájárulást
adott a képviselõ-testület.  

DÓZSA GY. ÚT 2.: KIÜRÍTÉSI ÜTEMTERV
Amúlt év decemberében határozott a testület

a Dózsa György út 2. szám alatti épület foko-
zatos és teljes kiürítésérõl a baleset- és életve-
szély megelõzése, valamint az épület felújítása
és méltó hasznosításának elõkészítése érdeké-
ben. Ennek elsõ lépéseként január 29-én elfo-
gadták az épület kiürítési ütemtervét.

A határozatlan idõtartamú bérleti szerzõdé-
seket csereelhelyezés biztosítása nélkül egy
éves felmondási idõ mellett fel kell mondani. A
feltétel bekövetkeztéig szóló bérletek, valamint
helyiséghasználatok esetében a jelenlegi felté-
telekkel történõ használatot a határozat meg-
hozatalától számított 1 évig biztosítja a testület.

A szeretetkonyha és a polgármesteri hivatal
irattára áthelyezésének lehetõségeit legkésõbb a
testület júniusi ülésére elõ kell terjeszteni.

Fel kell venni a kapcsolatot, majd meg kell
kezdeni a tárgyalásokat a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal arról, hogy milyen feltételekkel
veheti a város önkormányzati tulajdonba a Ma-
gyar Állam minimális, 88/2122-ed tulajdoni há-
nyadrészét. Az önkormányzat elsõdleges szán-
déka, hogy a közös tulajdont az állami tulajdo-
nú ingatlanrész megváltásával szüntesse meg.

ÚJ TARIFA, ÚJ MENETREND
Új helyi autóbusz-menetrend és új tarifatáb-

lázat lép életbe február 6-án Gödöllõn. A legki-
sebb mértékben (12,36 %-kal) az elõvételes
menetjegy ára emelkedik, de a rendszeresen
busszal utazóknak érdemesebb lehet bérletet
váltani, ami kevesebb, mint 12 menetjegy árába
kerül. Az önkormányzat 35 millió forinttal tá-
mogatja a szolgáltató Volánbusz Rt-t.

Az elmúlt évek irányzata, az értékesített
utazási igazolványok számának csökkenése ta-
valy tovább folytatódott városunkban. Ez alól
kivétel az elõvételes menetjegy forgalma. Az
autóbusz-állomás várótermében szeptember
15-én megnyitott elõvételi pénztárak, valamint
az ezzel összefüggésben elvégzett fokozott el-
lenõrzések hatására némileg megnõtt az elõvé-
telben eladott menetjegyek mennyisége. Az
utazások száma is emelkedett, ha kis mértékben
is. A Volánbusz Rt. 2004-re a helyi járatokra
értékesített menetjegyek tételének 7 %-os növe-
kedését prognosztizálta.

A társaság három tarifaváltozatot dolgozott
ki. Mindhárom esetben az a szándék vezette,
hogy utasaik minél nagyobb számban váltsanak
bérletjegyet, illetve elõvételben vegyék meg
menetjegyüket. Javaslataik így a bérletjegyek
és az elõvételben megváltható menetjegyek

árának kisebb mértékû emelését szorgalmazták
a buszokon vásárolható jegyekhez képest.

Egy darab bérletjegy ára kevesebb, mint 12
menetjegy árába kerül. A bérletjegyek váltása
révén várhatóan csökken a menetjegyes vissza-
élések, bliccelések lehetõsége, amelyek vissza-
szorítására a Volánbusz a Gödöllõi Rendõrka-
pitánysággal együttmûködve mindent elkövet.

Az önkormányzat évek óta anyagi támoga-
tást nyújt a társaságnak. Az idén 35 millió forin-
tot. A közeledési vállalat kalkulációja szerint
ennél 5,6 millió forinttal többre lenne szüksége
a veszteségek kiegyenlítéséhez. A testület azt a
tarifaváltozatot fogadta el, amelyik a legkisebb
összegû önkormányzati támogatást tartalmazta.

A helyi buszközlekedés 2004. évi árai az
alábbiak szerint alakulnak (Az emelés száza-
lékos mértéke az áfa nélküli árra értendõ):

Emelés 2004-es ár
Menetjegy
Elõvételes 12,36 % 115 Ft
Vezetõnél váltott 26,21 % 150 Ft
Havi bérletjegy
Egyvonalas 16,48 % 1650 Ft
Összvonalas 17,96 % 2900 Ft
Tanuló és nyugdíjas 15,20 % 845 Ft
Félhavi bérletjegy
Egyvonalas 19,03 % 1100 Ft
Összvonalas 19,82 % 1870 Ft

KIS MAGYAR VÉSZHELYZET
Az orvosi ügyelet zavartalan ellátása érdeké-

ben a város a Delta Országos Katasztrófa Men-
tõcsoporttal kötött megbízási szerzõdést február
l-jétõl június 30-ig. Az Országos Mentõszolgá-
lattal korábban aláírt együttmûködési megálla-
podás a múlt év végén lejárt. Már októberben
kiderült, hogy bár a város átutalta az ügyelet
pénzét a mentõszolgálatnak, az nem fizetett a
személyzetnek.

Gödöllõ és Szada 1996-ban kötött együtt-
mûködési megállapodást az Országos Mentõ-
szolgálattal az orvosi ügyeleti ellátásról. A fela-
datot mindeddig a Pest Megyei Mentõszerve-
zet által alkalmazott szakszemélyzet látta el. Az
önkormányzat az ügyeleti ellátás mûködéséhez
szükséges feltételeket (rendelõ, ügyeleti gép-
kocsi, pihenõhelyiségek) biztosította.

Tavaly októberben jelezte a megyei mentõ-
szervezet ügyeletszervezõ fõorvosa, hogy a
szakszemélyzet ügyeleti díját hónapok óta nem
fizették ki. Történt ez annak ellenére, hogy Gö-
döllõ havi 2,4 millió, Szada pedig 192 ezer fo-
rintot utalt át a kiadásokra. Az önkormányzat tá-
jékoztatást kérõ leveleire érthetetlen módon
sem az Országos Mentõszolgálat, sem a felü-
gyeletével megbízott miniszteri biztos nem vá-
laszolt. 

Az önkormányzat a lakosság zavartalan
egészségügyi ellátása érdekében január 1-jétõl
a Delta Országos Katasztrófa Mentõcsoporttal
kötött egy hónapra szóló megbízási szerzõdést.
A testület a fentiek ismeretében egyhangúan jó-
váhagyta az újabb, immár június 30-ig szóló
szerzõdés megkötését. Az ügyeleti ellátásban a
késõbbiekben is közremûködõ szolgáltatót köz-
beszerzési eljárás keretében választják ki.

KÖZEL FÉLEZER FIZETŐ PARKOLÓ
Március elsején lép hatályba a várakozási

övezetek rendjét és a parkolási díjat szabályozó
új helyi rendelet. Az immár összesen 447 fizetõ
parkolóhelyen az alapdíj óránként 120 Ft lesz.

A városi fizetõparkolók automatizálásáról és
üzemeltetésük új módjáról a múlt év szeptem-
berében döntött a testület. A parkolókat október
1-jétõl a VÜSZI Kht. üzemelteti. A társaság tár-
gyalásainak eredményeként megérkeztek az
automaták Franciaországból. A berendezések
közül két darabot a Szent István téren, egyet-
egyet a kastély elõtti közterületen, a Laguna üz-
letház mögötti parkoló kijáratánál, a Szabadság
téri üzletsor elõtt (az áruházzal szemben), a Sza-

badság tér 6. számú épület elõtti közterületen, a
Petõfi utcai üzletsor elõtt, a polgármesteri hiva-
tal parkolójának bejáratánál és a Gábor Áron ut-
cai üzletsor elõtt helyeznek el. 

A fizetõparkolóként üzemelõ területek kibõ-
vülnek a Szent István téri parkolókkal. A ta-
pasztalatok szerint azok a gépjármûvezetõk,
akik a parkolási díjat nem kívánták megfizetni,
elfoglalták a tér parkolóit, annak ellenére, hogy
oda csak célforgalom hajthat be. Így ellehetet-
lenült az ott élõk várakozása; éppenséggel õk
szorultak ki a fizetõparkolóba. Az új szabályo-
zás remélhetõleg megoldja a lakók gondját,
akik természetesen díjtalanul parkolhatnak a
Szent István téren.

Várakozási övezetek:
1. számú: a Petõfi utcai közterület 112 db fi-

zetõ parkolóhellyel, a Gábor Áron utca és üz-
letház melletti közterület 61 db fizetõ parkoló-
hellyel,

2. számú: a Szabadság tér 6. és 7. sz. épüle-
tek elõtti közterület 29 db fizetõ parkolóhellyel,
a Szabadság tér 10. sz. épület és a fõtéri üzlet-
ház közötti közterület 20 db parkolóhellyel,

3. számú: a Lagúna üzletház melletti és mö-
götti közterület 53 db fizetõ parkolóhellyel, a
Szent István tér 110 db fizetõ parkolóhellyel,

4. számú: a királyi kastély elõtti közterület
62 db fizetõ parkolóhellyel.

ÚTÉPÍTÉS: MÁJUSI KEZDÉS
Szilárd burkolatot kap az idén a Thököly, az

Asbóth és az Aulich utca az Õz utcai építési tel-
kek eladásából befolyt pénzbõl. A kivitelezõt
nyílt közbeszerzési eljárás keretében választja
ki az önkormányzat. A beruházáshoz szükséges
engedélyek és a közbeszerzési eljárás alapját
képezõ dokumentációk rendelkezésre állnak. 

AThököly utcában 789 méter hosszú út épül
és hozzá zárt csapadékvíz csatorna a Thököly és
a Kiss Ernõ utcában. Az Asbóth utcában 525
méter hosszú utat aszfaltoznak, ami mellé pad-
ka és nyílt csapadékvíz csatorna is kerül. Az
Aulich utca megépítése 412 méterrel növeli a
város szilárd burkolatú útjainak hosszát, s ott is
megoldják a csapadékvíz elvezetését.

A munkaterületet a tervek szerint várhatóan
május végén adja át az önkormányzat az addig-
ra kiválasztott kivitelezõnek és november 30. a
beruházás befejezésének a határideje. 

A múlt évi szennyvízcsatorna építési mun-
kák során helyreállított Galamb, Csalogány,
Kápolna, Bástya, Knézich, Csipke és az 5306
helyrajzi számú, az Isaszegi útról nyíló utcák-
ban a VÜSZI Kht. végzi el a minõségi útjavítási
munkákat.

ÁFA SÚJTJA A TELEKPIACOT
Újraszabályozta a képviselõ-testület a város

lakótelkeinek értékesítési feltételeit. Az Õz ut-
cában tavaly az ott kialakított telkek több mint
felére kötöttek adásvételi szerzõdést. Jelenleg
már csak 25 telek vár gazdára. Az árakat nem
módosította az önkormányzat, „csupán“ a kor-
mány által bevezetett 25 %-os áfa drágítja a fé-
szekrakást, ami viszont a város számára is gon-
dot okozhat, ha az állami intézkedés miatt csök-
ken a kereslet.  

A Kertész közben négy telek kelt el a hatból.
A fennmaradt 2014 és 1854 négyzetméteres te-
lek árába úgy építette be az áfát a testület, hogy
a végösszeg nem változott. Ugyanez történt a
Harmat utcai 1137 négyzetméteres lakótelek
esetében is. Az állami bevétel emelkedése így
együtt járhat az önkormányzat saját bevételei-
nek csökkenésével, amiért nem kap cserébe
semmit. 

BÉRBEADÁS PÁLYÁZATTAL
A Deák téri lakások két bérlõje visszaadta

bérleményét. Az 59 és 60 nm alapterületû laká-
sok bérbevételére az önkormányzat pályázatot
ír ki február 27-ig. lg

Képviselő-testületi ülés

Az első félév
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

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

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

A Gödöllőn működő Margita 344,2 Tu-
risztikai és Sportegyesület a tömeg-
sport igen széles választékát kínálja a
mozogni vágyók számára. Elgépiese-
dett és rohanó világunkban azonban a
testmozgás kissé háttérbe szorult; az
egészséges életmódra való nevelés
sokszor falakba ütközik. Ennek ellené-
re sokan vannak, akik munkájuk mel-
lett intenzív sporttevékenységet folytat-
nak. Ebbe a csoportba tartozik Pálffy Ti-
bor, a Margita 344,2 Turisztikai és
Sportegyesület vezetője is.

– Nem árulok el nagy titkot, ha kijelentem: az
Ön életében központi szerepet tölt be a sport.

– Így van. Már gyermekkoromban „megfer-
tõzött“ a mozgás szeretete. 1959-ben, amikor
elkezdtem iskolába járni, még nem volt televí-
zió, számítógép; az olvasáson kívül az egyetlen
szabadidõs tevékenyég a sportolás volt. 

– Milyen sportágakat ûzött akkoriban?
– Az általános és a középiskola alatt kipró-

báltam számtalan fajtáját. Futballoztam, kézi-
labdáztam, belekóstoltam a súlyemelésbe, a
bokszba is. Ez utóbbitól hamar elment a ked-
vem, mert mindig kékre-zöldre vertek a többi-
ek. Mivel kicsi voltam, mindenki velem akart
bunyózni. De kipróbáltam a sífutást is, mivel a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen annak
idején létezett síszakosztály.

– Késõbb azonban az élete egészen másféle
sportok felé kanyarodott…

– Igen, 19 éves koromban beleszerettem a
motorozásba. A két keréken való száguldozás-
nak viszont egyszer csak vége szakadt, ugyanis
beköszöntött az életembe a szerelem. A me-
nyasszonyom pedig kijelentette: csak akkor jön
hozzám, ha felhagyok a számára túl veszélyes
motorversenyzéssel és eladom a motort. Mind-
két kívánságát teljesítettem. 1975 júliusában
volt az esküvõnk, két hónappal késõbb viszont
már igazolt raliversenyzõ voltam. A feleségem
tiltólistáján ez a sport ugyanis nem szerepelt.

–  Hogyan került az autósok közé?
– Egészen véletlenül. Az ismerõseim tudták

rólam, hogy rajongok az autóversenyzésért, és
amikor megüresedett egy navigátori poszt az
egyik autónál, megkérdezték, hogy lenne-e
kedvem versenyezni. Azonnal igent mondtam.

– Az elsõ komoly siker ebben a sportágban
érkezett…

– A kezdés olyannyira jól sikerült, hogy éle-
tem elsõ versenyét azonnal meg is nyertük.
Kezdetben a GMAT nevû gödöllõi csapatban
versenyeztem, majd két évig az Áfor Rally
Teamben Dudás Lajossal a II. osztályban men-
tünk. 1980-ban leigazolt a Budapesti Volán
egyesülete, mely akkor az ország legjobb ver-
senyzõit tömörítette. Csapattársam volt például
Ferjáncz Attila is. Lucza Ferenc barátommal a
600 köbcentis kategóriában indultunk, Trabant-
tal. Elõször II. osztályban lettünk országos baj-
nokok, majd késõbb az I. osztályban is az élen
sikerült végeznünk. Sõt, több Eb-futamon is
részt vettünk, mielõtt 1982-ben úgy döntöttünk,
hogy abbahagyjuk. Továbblépési lehetõségünk
– több ok miatt – nem volt, annak meg nem lát-
tuk értelmét hogy ugyanabban a kategóriában
kétszeres, háromszoros bajnokok legyünk. Úgy
éreztük, hogy amit lehetett, azt elértük. Össze-
sen egyébként hét évig autóversenyeztem.

– Ezt követõen hogyan alakult az élete?

– Nem akartam elszakadni a sporttól, így elõ-
ször kispályás labdarúgó-bajnokságokon vet-
tem részt, majd teniszezni kezdtem. A teniszt
nagyon szerettem, de egy sajnálatos baleset mi-
att fel kell hagynom vele. Szerencsére azonnal
találtam helyette egy olyan elfoglaltságot, amit
a napig ûzök.

– Csak a kerékpározásról lehet szó…
– Pontosan. Az elsõ idõkben még csak hob-

biszinten kerekeztem, késõbb azonban feléledt
bennem a versenyszellem és elkezdtem kerék-
páros teljesítménytúrákra járni, eleinte csak a
környékre, késõbb viszont már az ország távo-
labbi pontjait is megcéloztam. Egy idõ után pe-
dig már jómagam is szerveztem ilyen túrákat.

– Ebben az idõben jött létre a Margita is?
– Varga András vezetésével a 90-es évek ele-

jén alakult meg, még Margita 344,2 Turisztikai
Baráti Társaság néven. András gyalogostúrákat
szervezett, én kerékpárosokat, így felvetõdött a
lehetõség, hogy egyesüljünk. Ennek eredmé-
nyeképpen alakult meg 1995-ben a Margita
344,2 Turisztikai és Sportegyesület. Varga And-
rás az elnöki, én pedig az alelnöki tisztséget lát-
tam el. Gödöllõn ezt a fajta tömegsportot, telje-
sítménytúrát ketten honosítottuk meg.

– Mitõl annyira népszerû?
– Egyrészt nagyon jó a társaság, az összetartó

erõ kiválóan mûködik. Másrészt a teljesítmény-
túrákon az ember egyedüli ellenfele az óra, nem
pedig a társa, barátja, ismerõse. Itt ugyanis a tá-
vokat bizonyos szintidõ alatt kell teljesíteni.

– 2000-ben Önt választották meg az egye-
sület elnökének.

– Varga András barátom lemondott, én pedig
szívesen elvállaltam és vállalom ma is a felada-
tokat. Számomra ez nem munka, hanem sokkal
inkább kikapcsolódás. Szeretem és élvezem,
amit csinálok. Én a tömegsportban találtam
meg azt, amit a sportban mindig is kerestem.
Példaképem Benedek Bandi bácsi. Szeretnék én
is legalább annyi évig sportolni, mint õ.

– Változott-e valamit az egyesület a megala-
kulás óta?

– Kezdetben inkább gyalogos túrákat szer-
veztünk, a versenyszerûség nem volt annyira
jellemzõ ránk. Amikor átvettem az elnöki
posztot, megváltozott kissé a helyzet azzal,
hogy behoztam a sportosabb, versenysze-
rûbb elemeket az egyesület mindennapjaiba.
Többféle megmérettetésen kezdtünk részt

venni, mint például mountain bike-verseny,
duatlon, triatlon, utcai futóverseny, úszás és
még sorolhatnám.

– Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek?
– 2002-ben indultunk elõször a nemzeti

gyalogos teljesítménytúra bajnokságon, ahol
csapatban másodikok lettünk, viszont ifjúsá-
gi és senior kategóráiban bajnokot avattunk.
Tavaly ismét jól szerepeltünk, hiszen a seni-
or kategóriát nekem sikerült megnyernem,
az ezüstérmet pedig a szintén margitás Ko-
ren Pál szerezte meg. A nõi senioroknál is
gödöllõi siker született, ott Fehér Ágnes áll-
hatott fel a képzeletbeli dobogó legfelsõ fo-
kára. Csapatban sajnos csak negyedikek let-
tünk. Az utolsó verseny elõtt még a második
helyen álltunk, azonban a 11. viadalon külsõ
okok miatt nem tudtuk hozni a szükséges
pontokat, így még a dobogóról is lecsúsz-
tunk. Nagyon sajnálom, hiszen nem azért
szerepeltünk rosszul, mert a többiek jobbak
lettek volna nálunk. Ennek tükrében az egyé-
ni gyõzelmemnek sem tudtam annyira örül-
ni, hisz mindig is többre becsültem a közös
eredményt, a közös sikereket.

– Ha jól tudom, Ön több maratont is lefutott
már…

– Igen, 2001-ben futottam le életem elsõ ma-
ratonját, azóta már két másikat is teljesítettem.
Nemrég két barátom azt mondta, hogyha 60
éves koromig minden esztendõben lefutom a
maratoni távot, két láda pezsgõt adnak. Egész
életemben nem ittam meg ennyi pezsgõt, de azt
hiszem, készíthetik a pénztárcájukat, mert amit
a sportban én elhatározok, azt szeretem végig is
csinálni.

– Milyen tervei vannak az idei évre?
– Nagyon szeretném végigcsinálni az or-

szágos kéktúrát, ami az Írott-kõ–Hollóháza
távolságot foglalja magába. Ez egyébként egy
1100 kilométeres szakasz, tele szebbnél szebb
tájakkal, vidékekkel. Igazi túrázónak azt tar-
tom, aki ezt végigcsinálja. Ezen kívül célként
tûztem ki magam elé azt is, hogy idén öt ma-
ratoni versenyt futok végig. Meg persze aktí-
van részt veszek a Margita életében. Talán si-
kerül újabb és újabb embereket rávezetni arra,
hogy a sportolás, a mozgás, a természetjárás
milyen csodálatos dolog. Soha nem késõ
elkezdeni, csak egy kis akaraterõ kell hozzá.

Kép és szöveg: Reményi Krisztián

Ralitól a Margitáig – több országos bajnoki cím

Beszélgetés Pálffy Tiborral

Pálffy Tibor

Két busszal érkeztek meg Kiskunmajsára azok
a gödöllõi látogatók, akik kirándulását a Szö-
vetséges Gödöllõi Polgári Körök szervezték
meg. A január 24-i látogatás célja a Corvin
Köz '56-os parancsnokának adandó tisztelet-
adáson túl az általa létesített '56-os múzeum és
emlékkápolna megtekintése volt. A látogatás
alkalmával került sor annak a pénzadomány-
nak az átadására, melyet a polgári körök a
most épülõ '56-os ifjúsági tábor költségeire
gyûjtöttek.

Pongrátz Gergely a kápolnában fogadta az
56-os, nemzeti és gödöllõi zászlókkal érkezõ
csapatot, melyben felépülése óta rendszeresen
miséznek, esketnek, keresztelnek. Az oltár
mögötti falon helyezték el a forradalom és sza-
badságharc valamennyi eddig ismert kivégzett
áldozatának kis fekete márványtábláját. A fal
tele van, és a teljes névsor még mindig nem is-
mert! Pongrátz Gergely az oltár mellett állva
idõnként még most is könnybe lábadt szem-

mel emlékezett meg az '56-os Corvin közi har-
cokról és elesett bajtársairól, majd megismer-
tette a jelenlévõkkel a múzeum, a kápolna és
az ifjúsági tábor alapításának, építésének tör-
ténetét. Elmondta, ha van valaki, akkor õ bizo-
nyos benne, hogy hinni kell. Négy infarktus,
újraélesztés és szívmûtét után, fizikai ereje
már alig van, lelki ereje és hite azonban annál
több. Meg van gyõzõdve arról, hogy nem vé-
letlenül élt túl annyi mindent, hogy még fela-
data van itt, most például az '56-os ifjúsági tá-
bor befejezése. Ha elkészül, akkor az anyaor-
szági fiatalok mellett a Délvidékrõl a Felvi-
dékrõl, Kárpátaljáról és Erdélybõl elsõként vár
öt-öt diákot egy-egy tanár, lehetõleg történe-
lem tanár kíséretében.

Pongrátz Gergely megfelelõ anyagi háttér
nélkül vágott bele az építkezésbe, de sikerült
újjáépítenie a romos, hajdani „tanyasi“ iskolát,
amelybõl a múzeum lett.. Felépült a kápolna
és épül a tábor is. Mint mondta, „föntröl se-

gítenek“, de lennt is
„mindenki segített“ nem
csak a Pongrátz család.
Csak a kápolna építésé-
hez szükséges területet

nem adták el neki. Ingyen adta oda egy igaz
magyar ember! (Zárójelben jegyezzük meg:
talán csak onnan nem segítették, ahonnan a
leginkább elvárhatta volna). A kápolnában ke-
rült sor annak a 164 ezer forintnak az átadá-
sára, amely a Szövetséges Gödöllõi Polgári
Körök 2003. október 20-i rendezvényén gyûlt
össze Pongrátz Gergely céljainak támogatá-
sára. Amikor átvette az adományt, a magyar fi-
atalok szerény anyagi körülmények ellenére is
vállalható, vállalandó gyermekáldására cél-
zott: „nem kell félni, ha az Isten ad nyulacskát
majd ad hozzá füvecskét is. Ilyen füvecske ez
is.“ – mondta az átvételkor.

Az '56-os tankkal és lövegekkel körülvett
múzeum két termében zászlók, írásos doku-
mentumok, fényképek és fegyverek sokaságát
tekinthetik meg az érdeklõdõk. A kiállított
anyag egy része a forradalomban érintettek
féltve – és nem veszélytelenül – õrzõtt kincse
volt addig, amíg e méltó kiállító helynek nem

ajándékozták. A kiállítás megtekintése alatt és
után kötetlen beszélgetés keretében tehették fel
kérdéseiket a látogatók, akik közül többen Ma-
léter Pál és az '56-os vezetõ politikusok
szerepét, illetve egyes mai politikusaink és mai
'56-os szervezetek vezetõinek szerepét igyekez-
tek megismerni. A gödöllõi csoporttal Szada,
Veresegyház, Mogyoród és Õrbottyán képvi-
selõi is ellátogattak a kiskunmajsai emlékhely-
re. Azok számára, akik hiteles és tiszta forrásból
kívánnak ismereteket szerezni 1956-ról, el kell
látogatniuk Pongrátz Gergelyhez és tovább kell
adniuk amit láttak, hallottak!                          v.B.L.

Gödöllői adomány az '56-os ifjúsági tábornak

Vendégségben Pongrátz Gergelynél
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Pongrátz Gergely
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Szabó Magda e regénye 1973-ban jelent
meg elõször, de mintha témájának, mon-
danivalójának, hangütésének igazán csak
most jött volna el az ideje. Úgy tûnik, nem
véletlen, hogy eddig nem tartozott a leg-
inkább köztudatban levõ Szabó Magda
mûvek közé: most kellene oda kerülnie.

Milyen is az európai kontinens nyugati
és milyen a keleti része? Milyen az élet,
milyenek az emberek az egyik és a másik
oldalon? Szerethetik-e egymást az itt, il-
letve ott élõk, vagy legalább összeférhet-
nek-e egymással?

Meg nem nevezett, fel sem ismerhetõ
nyugat-európai országból származik a re-
gény férfi hõse, akit diplomata-sorsa egy
kelet-európai államba vet. (Mely állam
szintén nincs megnevezve.) Itt találkozik
egy kemény, szenvedélyes asszonnyal,
Annával. Anna feltétel nélkül, sõt, harco-
san vállalja sorsát, fajtáját, ha kell, vég-
zetét. Nem kér semmiféle könnyebbség-
bõl. Szeretné, ha népe megmaradhatna

olyannak, amilyen. Amilyennek a száza-
dok során kalapálta a neki jutott történe-
lem.

A regény jó részét egy levél tölti ki,
melyben Anna szakít a férfival. Elutasítja
mindazt, amit az képvisel: „Aki hosszabb
ideig köztetek él, nem túlságosan vágyó-
dik veletek lenni. Én nem korlátoznám az
utazást, hanem kötelezõvé tenném, hogy
ki-ki élete egy részét nyugaton töltse, s jól
nézze meg, milyenek vagytok…“

Nem csak Anna levelébõl, a regény más
részeibõl is azt olvashatjuk ki: szeretet,
önfeláldozás, hit – mindezek a modern
idõkben már inkább csak a kelet tartozé-
kai. A jómódú, gondtalan nyugat lakói
számára elsõsorban (és másodsorban, és
harmadsorban) csak a praktikum létezik.
Ez utóbbi felé megy-e megállíthatatlanul
az egész világ? Az írónõ hõsnõjéhez ha-
sonló határozottsággal óv, tiltakozik min-
den sorában.

- nád -
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Szabó Magda: A szemlélők

Kelet és nyugat

Meghívó
Szeretettel várjuk összevont szülõi értekezletünkre azokat a Kedves Szülõket, akiknek

gyermekei a 2004/2005-es tanévben elsõ osztályos lesz. Ez az esemény életük fontos ál-
lomása. Ezért várjuk Önöket 2004. február 26-án (csütörtök) 17 órakor a Petõfi Sándor

Mûvelõdési Központ színháztermébe, ahol szeretnénk bemutatni a városban mûködõ ál-
talános iskolák igazgatóit, akik rövid tájékoztatást adnak iskoláik programjairól, válaszol-

nak érdeklõdõ kérdéseikre.

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk.

Felhívás
Gödöllõ város képviselõ-testülete az 1996. évi, 12. számú önkormányzati rendeletében

szabályozta a
GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT

kitüntetés adományozásának rendjét.

„GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, akik
munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel

hozzájárultak Gödöllõ város fejlõdéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség

részesíthetõ“
A kitüntetés átadására 2004. március 15-én, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 

színháztermében rendezett városi ünnepségen kerül sor. 
Tisztelettel kérem segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre,
közösségekre akit méltónak tart e  kitüntetõ cím  odaítélésére 2004-ben.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2004. február 16-ig szíveskedjen
a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.

Segítõ közremûködésüket köszönöm.
Tisztelettel: Guba Lajos elnök

Meghívó
A Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel meghívja

a kedves érdeklõdõket 2004. március 6-án (szombaton) 19 órakor kezdõdõ

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA

A bált megnyitja: Gémesi György fõvédnök
A mûsort vezeti: Kubatov János cigány kisebbségi képviselõ

Helyszín: Pestõfi Sándro Mûvelõdési Központ
A belépõjegy ára vacsorával együtt: 3500 ft

A zenét szolgáltatja: Lakatos Ferenc és cigányzenekara
A tánczenét szolgáltatják az Apci Mûvészek, Bari jenõ vezetésével

Fellépnek: Bangó Margit Magyarország megkoronázott nótaénekes királynõje és
testvérei, a Flaschdance táncegyüttes, a gödöllõi Holdfény Popzenekar, valamint több

közismert mûvész

A Chopin zeneiskola programajánlata
NÖVENDÉKHANGVERSENYEK:

Február 5. csütörtök 17.00
Do Nhu Phuong Hong és Sári Erika növendékeinek hangversenye (zongora)

Február 12. csütörtök 17.30
A népzene tanszak hangversenye

TOVÁBBI HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:
Február 6. péntek 18.00

Dr. Farkas Iván zenetörténeti elõadása
Február 14. szombat 17.00

A Frédéric Chopin Zeneiskola és a Continuo-Gödöllõ Alapítvány farsangi estje
Február 20. péntek 18.00

Egykori növendékeink hangversenye
Az Erkel Ferenc Általános Iskola 50 éves és a Frédéric Chopin Zeneiskola 30 éves ju-

bileuma alkalmából
Február 27. péntek 18.00

Kamaraest - közremûködnek: Klacsmann Zsófia, Gyumbier Tímea és Szarvady Bar-
bara, a Szegedi Egyetem Zenemûvészeti Konzervatóriumának hallgatói

Február 28. szombat – 29. vasárnap
II. Országos Gitárzenekari Fesztivál

Tisztelt Támogatóink! Kedves szülõk és zenebarátok!
Kérjük, segítsék továbbra is a zeneiskola tevékenységét és városunk zenei életének szí-

nesebbé tételét személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!
A Continuo-Gödöllõ Alapítvány adószáma: 18665044-1-13

Ibolya. 1960. március 13.–
1999. január 29.; 1981–1998.
Évszámok. A múló, az elmú-
ló idõt jelzik: 39 év – egy
rövid élet. S e rövid életbõl

munkában töltött 17 év Gödöllõn. Ibolyára emlékezni gyûltünk össze január 29-én a zene-
iskolában kollégák, barátok, tanítványok Gödöllõrõl és Veresegyházról.

Már öt esztendeje hiányzik közülünk! Legyõzte a betegség. 1999. január 29-én eltávo-
zott. Hogyan élt, hogyan dolgozott, milyen tanár, zenész, milyen kolléga volt Ibolya? Nem
kell sok szó: nagyszerû!

Ember volt, akire számíthattunk, akiben megbízhattunk, aki valóban olyan szerény, sze-
líd és kedves volt, mint a tavasz kék virágú hírnöke. Szinte az utolsó pillanatig tanított.
Nem panaszkodott, tette a dolgát…! Pedig szenvedett. Testben és lélekben egyaránt. Még-
sem panaszkodott. Csak egyet szeretett volna: még élni!

Gondoljunk Ibolyára, amikor zsörtölõdünk, elégedetlenkedünk ezért-azért, melegért,
hidegért, mert esik, vagy éppen nem esik…! Gondoljunk Ibolyára, és örüljünk annak, ami
a számunkra megadatott! Ez az õ életének üzenete!

Wilhelm Ildikó

Joó Ibolyára emlékeztünk

Jóság és szeretet
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Február 1-jén, hajnali négy órakor állam-
polgári bejelentés érkezett a rendõrségre,
miszerint Gödöllõn, a 30-as fõúton négy
ló száguldozik. Percekkel késõbb újabb
bejelentés törént: a négy állat közül az
egyiket egy Renault nyerges vontató elü-
tötte, minek következtében a „paci“ lába
eltört. A kamionban 1 millió forintos kár
keletkezett. Azt még vizgálja a rendõrség,
hogy a lõerõk honnan is szabadultak
el/fel.

Február 2-án délután, a kistarcsai Shell
gáztöltõ állomás kezelõje tett bejelentést a
rendõrségen, hogy korábban két ismeret-
len férfi bement az állomás épületébe, és
ott a bevétel átadására kötelezte. Miután a
férfi a körülbelül 300-400 ezer forint
készpénzt átadta, az elkövetõk egy Audi
100-as személygépkocsival elhajtottak a
helyszínrõl. A rendõrség nagy erõkkel
nyomoz az ügyben.

TÁJÉKOZTATÓ A PEST MEGYEI KA-
TASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2003-ban az Európai uniós
csatlakozással összefüggõ szakmai fel-
adatok teljesítésére koncentrált, melynek
során figyelembe vette a kormányprog-
ramból fakadó feladatokat, továbbá a Bel-
ügyminisztérium és a katasztrófavédelmi
szervezet-rendszer (tûzoltóság, polgári
védelem, katasztrófavédelmi szervek, fel-

adatok együttese) stratégiai célkitûzéseit.
Az igazgatóság mûködésének harmadik
évében a rendészeti- és társszervekkel va-
ló együttmûködés szorosabbá válása foly-
tán az eseményeket hatékonyan kezelte. A
rendelkezésre álló költségvetési források
keretei között, takarékos gazdálkodással,
de eredményesen látta el a feladatait.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2003-ra is
jellemzõ volt a tûzvédelmi és polgári vé-
delmi ügyek számának növekedése. A pol-
gári védelmi kirendeltségeket továbbra is
bevontuk a szakhatósági eljárásokba és
ezáltal a helyszíni szemlék során köz-
vetlen információkat kaptak a területükön
mûködõ vagy induló cégekrõl. Tavaly 448
tûzvédelmi, 2186 polgárivédelmi szakha-
tósági állásfoglalást, 252 rendezési terv-
hez kapcsolódó véleményt és 37 db II.
fokú szakhatósági állásfoglalást adtunk
ki. Az összes ügyek száma 3026 volt.

A területszerzési, a vezetékjogi eljárá-
sok, a veszélyes hulladék újrahasznosítá-
sának engedélyezése, a veszélyes anya-
gok szállítása, a fellebbezési ügyek és a
pirotechnikai tevékenység engedélyezé-
sek száma emelkedett, az útépítési ügyek
száma az elõzõ év szintjén maradt, míg az
eltérési engedélyezési ügyek csökkentek.

A pirotechnikai tevékenységekkel kap-
csolatban új feladatot adott a polgári célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeleté-
rõl szóló jogszabály.

Elkészült az erdõk tûzvédelmi besoro-
lása. A Pilis és a Budai hegység mészkõ-
hegység, ahol a terep és a csapadék viszo-
nyok, a vízellátás rendkívül rossz, a szá-

razság rendszeres, sok a látogató, ezért
ezeket a nagymértékben veszélyeztetett
erdõk közé javasoltuk besorolni. A tûz-
oltó-parancsnokságok bevonásával fel-
mértük az erdõgazdaságok technikai fel-
készültségét, az erdõtûz esetén igénybe
vehetõ eszközöket.

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet-
tel közösen végeztük a veszélyes árut
szállító jármûvek közúti ellenõrzését, ösz-
szesen 54 alkalommal. A Pest Megyei
Rendõr-fõkapitánysággal októberben és
novemberben részt vettünk a fokozott
közúti ellenõrzésekben.

Az igazgatóság felülvizsgálta a megye
településeinek veszélyeztetettségét, az eb-
bõl adódó polgári védelmi feladatokat és
azok vegérehajtására megalakított polgári
védelmi szervezeteket. A dunai árvíz ta-
pasztalatait is felhasználva a szükséges
módosítások megtörténtek. Kiemelten
fontos feladat volt a 2002-es árvíz hely-
reállítási és újjáépítési feladatainak segí-
tése.

A tavalyi évben komolyabb veszély-
helyzet nem alakult ki a megyében. Febru-
ár 5-8. között a téli idõjárás jelentett né-
hány helyen rövidebb ideig tartó megpró-
báltatást, de az elhárítás eredményes volt.

Kiemelt feladatként kezeltük a Hunga-
roringen a Formula–1-es Magyar Nagydíj
katasztrófavédelmi biztosítását, valamint
a megyei szintû ifjúsági katasztrófavédel-
mi verseny megszervezését.

Tavaly is kiemelt fontossággal kezeltük
a prevenciós program szélesebb körben
történõ megismertetését és bevezetését. A
tapasztalatok alapján az oktatási intéz-
mények fogékonyak a katasztrófavédelmi
felkészítõ program bevezetésére, továbbá
fõ célként határoztuk meg a tanuló ifjúság
ezirányú ismereteinek megszerzését.

Április 1-jétõl a megyei ügyelet ismét
az igazgatóság épületében mûködik, a
kezdeti létszámproblémák az év során
megoldódtak.

Folyamatosan elláttuk a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóságok, az önkéntes és
létesítményi tûzoltóságok tûzoltási és mû-
szaki mentési tevékenységének szakmai
felügyeletét, valamint segítettük a tûzoltó
egyesületek szakmai munkáját.

A megyében az elmúlt évben 4704 tûze-
set, 1814 mûszaki mentést igénylõ káreset
történt, a megye illetékességi területén
kívülre tûzoltóságaink 285 esetben vonul-
tak. a vaklármák száma 214, a téves jel-
zéseké 427 volt.

Nemzetgazdálkodási jelleg szerint az
események megoszlása az alábbi: ipar: 2,3
%, mezõgazdaság: 36,8 %, lakás: 24,6 %,
közlekedés: 22,8 %, egyéb: 13,5 %.

A megmentett személyek száma 143, a
sérülteké 767, a sérült tûzoltók száma 9,
az elhunytaké 127.

A Veszélyhelyzeti felderítõ Csoport
2003-ban 21 alkalommal vonult ki. A ri-
asztások döntõ többségére veszélyes
anyag jelenléte miatt került sor.

Összességében az igazgatóság tavalyi
évi tevékenysége eredményes volt, a ter-
vezett feladatok megvalósulása üteme-
zetten, a prioritások szem elõtt tartásával
folyt. A váratlan feladatokra történõ re-
agálás szakszerû és hatékony volt.

(c.)

KEDVES OLVASÓINK!
Ezen a héten két levelet osztunk meg

önökkel azok közül, amelyek hozzánk

érkeztek. Továbbra is várjuk ész-

revételeiket, javaslataikat, nem csak la-

punkkal kapcsolatban, minden olyan

témában, amely önök szerint mások ér-

deklõdésére is számot tarthat.

„Tisztelt Szerkesztõség!

Ma szombat van, a Szolgálat csü-

törtökön jelenik meg, de még ma sem

kaptam a postaládánkba belõle, s meg-

lehet, hogy még holnap se fogunk (volt

erre is példa). Egyébként sosem jut el

hozzánk idõben ez a lap, még amikor

más napon jelent meg akkor sem. Pedig

van, hogy nagyon fontos lenne!“

(név és cím a szerkesztõségben)

Kedves Olvasónk!

Az elmúlt évben nagyon sok gon-

dunk adódott a terjesztéssel, ezért is

örültünk, amikor ismét lehetõség nyílt

arra, hogy a Magyar Posta által jusson

el lapunk önökhöz. Amennyiben tehát a

Gödöllõi Szolgálat szombatig nem ér-

kezik meg, akkor arra kérjük, forduljon

a postához a 28/420-899-es telefonon,

jelezze a terjesztéssel kapcsolatos

problémáját, melyet követõen személy-

re szólóan fogják kézbesíteni önnek la-

punkat.

„Tisztelt Szerkesztõség!

Nem vagyok egy levélírogató, de

mindenképpen szeretném önökhöz el-

juttatni a véleményemet, ami nagyon

sokat változott az elmúlt hetekben.

Amikor elõször vettem kézbe az új Szol-

gálatot, nagyon idegenkedtem tõle,

mert nagyon szerettem a régit, és na-

gyon meg is szoktam az elmúlt évek

alatt. Elõször bosszús voltam, hogy

már magukat is elérte ez a változtatási

hullám, (megszoktuk már, hogy ha va-

lami jól mûködik, akkor azon változtat-

nak) de az elmúlt hetekben megválto-

zott a véleményem. Nagyon tetszik az új

lap, áttekinthetõ, annak meg külön örü-

lök, hogy sok a színes oldal, és több a

fénykép benne. Remélem, sikerül egész

évben jó tartalommal megtölteni!“

(név és cím a szerkesztõségben)

Kedves Olvasónk!

Köszönjük az elismerõ szavakat.

Több kedves olvasónk is hasonló véle-

ményt osztott meg velünk. Örülünk, ha

a kezdeti félelmeket a kellemes csaló-

dás váltotta fel.

A Gödöllői Szolgálat munkatársai

Rendőrségi hírek

Lovak, lovak, lovak…

Fórum
Csaknem féléves szünet után is-
mét nyomon követhetik soroza-
tunkat, melyben megismerhetik
városunk utcáinak névadóit. 

Nagy Sándor:
Festõ és iparmûvész. 1868. május 18-

án született Németbányán. Budapesten,
Rómában és Párizsban tanult. Körösfõi-
Kriesch Aladárral együtt a századfordu-
lón megalapítja a gödöllõi mûvésztelepet,
ahol 16 mûvésztársával a magyar szecesz-
szió legjenetõsebb mûhelyét hozták létre,
többek között a gödölloi mûvésztelep
magját jelentõ szövoiskolát és mûhelyt,
mely 1904-ben kezdte meg mûködését.

Egykori mûteremlakását, mely a mû-
vésztelep mûterem házainak egyike,
Medgyaszay István tervezte.Vallásos te-
matikájú, szimbolikus freskók (pesterzsé-
beti, celldömölki templomok) tájképek és
rézkarcok mellett üvegfestéssel (lipótme-
zei kórház kápolnája) és gobelintervezés-
sel is foglalkozott. Számos könyvillusz-
táricó közül kiemelkednek az Ady-ver-
sekhez készítettek, de Várnai Zseni több
verséhez is készített illusztrációkat. Sze-
cessziós törekvéseket hordozó mûveit
külföldön és itthon több kiállításon mu-
tatta be. Iparmûvészeti terveiben a népi,
különösen a kalotaszegi ornamentikát
használta fel. Több kül- és belföldi arany-
érem és nagydíj birtokosa volt. A szecesz-
szió egyik legjelentõsebb magyar képvi-
selõje. Néhány mûvét a Magyar Nemzeti
Galéria õrzi.

1950. március 14-én halt meg Gödöl-
lõn.

(j.)

Gödöllői utcanevek
nyomában (21.)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Hoffman Árpád és Kutasi Erzsébet

SZÜLETTEK

Weiner Anna

Ocsovai Viktória

Kolonics Boglárka

Kozák Dávid

Lestyánszki Dániel

Fogarassy Csaba

Kormány Fanni

Walter Ákos Levente

László Vince Zsombor

Kostyál András

Palánki Donát

ELHUNYTAK

Végh Sándorné Dobronay Ilona, Palotak-

ert 8. fsz.4.

Szõdi István, Iskola köz 1.

Gémesi Józsefné Takács Gabriella,

Thököly Imre utca 29.

dr. Etey Ferencné Szõcs-Fülöp Adalberta,

Dembinszky utca 3.

Radics István, Batthyány Lajos utca 124.

Tellér Józsefné Paulovics Ilona, Kossuth

Lajos utca 39.

Rétsán József, Honvéd utca 22.

Anyakönyvi hírek

Köszönjük mindazoknak, akik
drága halottunk,

BÁTHY TIBORNÉ

elhunyta alkalmából fájdalmunkban
osztoztak, részvétüket nyilvánították, és

utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451.

Gyógyszertári ügyelet:
február 2-9.: Medicina 
Dózsa György út 12. Tel.: 410-251
február 9-16.: Máriabesnyõ
Szabadság út 167. Tel.: 419-749

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

Ügyeletek

Recept

Bögrés sütemény

Hozzávalók:

1 bögre darált mák vagy dió, 1 bögre

liszt, 1 bögre víz, kevés olaj, zsemlemor-

zsa, 1 csomag sütõpor, fél bögre mazsola,

fél bögre méz, lekvár

Elkészítés:

A hozzávalókat az olaj és a lekvár ki-

vételével összekeverjük, majd kiolajozott,

zsemlemorzsával meghintett tepsibe önt-

jük és kb 40 percig sütjük. Amikor kihûlt,

kettévágjuk és az alsó felét megkenjük

lekvárral, majd a tetejét ráhelyezzük. Koc-

kára vágva tálaljuk.
Jó étvágyat!

Nem ritka megbetegedés, amely nõket és
férfiakat egyformán érinthet. Középkorú
felnõttekben fordul elõ leggyakrabban. A
legtöbb esetben a pontos okát nem talál-
juk. Nagy valószínûséggel vírusok okoz-
hatják, igen jelentõs lehet a herpesz vírus
kóroki szerepe.

Ilyenkor ismereteink szerint az arcideg
gyulladásáról van szó, mely általában
csak az egyik oldalon jelentkezik. Megkü-
lönböztetünk központi, környéki és reu-
más arcidegbénulást.

Egyéb kiváltó okként szerepelhet: bale-
set, koponya- vagy agysérülés, agyi tér-
foglaló folyamat, a középfül, és a közpon-
ti idegrendszer gyulladásos megbetegedé-
sei. Egyéb központi idegrendszeri tünetek
kíséretében agyi történések – lágyulás,
vérzés – következményeként is kialakul-
hat. Ilyenkor a kiváltó ok általában ma-
gasvérnyomás-betegség. Arcidegbénulás

léphet fel a kullancscsípés
okozta lyme-kór egyik tüne-
teként is.

Típusos esetben órák, rit-
kán 1-3 nap alatt alakul ki az állapot,
gyakran így ébred fel a beteg.

A bénulással egy idõben, vagy kiala-
kulása elõtt fájdalom jelentkezhet az arc
érintett részén.

A homlok a pofarész és a száj körüli iz-
mon beidegzése károsodik. A beteg a sze-
mét, száját nem tudja tökéletesen becsuk-
ni. A könny és nyálelválasztás csökken-
het, ízérzés zavara kíséretében. Kedvezõ
esetben a tünetek 4-6 hét alatt teljesen
visszafejlõdhetnek. Legkönnyebben a re-
umás eredetû bénulás gyógyul, általában
1-3 hét alatt, de egyes súlyos esetekben
hónapokig is elhúzódhat a gyógyulás. Ma-
radványtünetekkel csak az esetek 10 %-
ban találkozunk, és a kiújulás sem jellem-
zõ erre a kórképre.

A betegek kivizsgálása és ellátása min-
denféleképpen szakorvosi feladat.

dr. Kiss Éva

Az orvos szemével

Az arcidegbénulás

A Gödöllõ és Környéke Regionális Tu-
risztikai Egyesület 1996 január 17-én
történt megalakulása óta alapvetõ cél-
kitûzésének tekinti a Gödöllõi Turisz-
tikai Régió vonzáskörzetében lévõ tele-
pülések látnivalóinak feltárását és be-
mutatását, természeti értékeinek  védel-
mével illetve épített környezetének
megóvásával összhangban. 

Az egyesület a Gödöllõi Királyi Kas-
tély Kht-val és a Hungaroring Sport Rt-
vel illetve a régió kulturális és turisz-
tikai programgazdáival együttmûködve
a térség adottságaihoz, látnivalóihoz
szervesen illeszkedõ programok kidol-
gozásában vesz részt és elõsegíti azok
megvalósítását. 

A 2002. évre befolyt adó 1 százalé-
kát, 45 224 forintot is erre a célra hasz-
nosítottuk.

Az egyesület 1998. január 1. napjától
közhasznú szervezetnek minõsül. En-
nek köszönhetõen lehetõség nyílik to-
vábbra is arra, hogy magánszemélyek
jövedelemadójuk 1 százalékával az
egyesület javára rendelkezzenek és ez-
zel is elõsegítsék közös céljaink meg-
valósítását.    

Köszönjük, hogy az elmúlt évben tá-
mogatásával hozzájárult az egyesület
sikeres tevékenységéhez és bízunk ab-
ban, hogy ebben az évben is elnyerjük
bizalmát!

Gödöllõ és Környéke Regionális Tu-
risztikai Egyesület adószáma:
18672466-2-13

* * *

Felhívás a Teleki Pál Egyesület vala-
mennyi kedves tagjához és támogató-
jához!

Köszönjük szépen mindazoknak,
akik a 2003. évben személyi jövedele-
madójuk 1 százalékának felajánlásával,
tagsági díjjal, adománnyal segítették
egyesületünk céljainak megvalósítását,
valamint részt vettek rendezvényein-
ken, koszorúzási megemlékezéseinken,
vagy bármilyen más formában segít-
séget nyújtottak. A sokoldalú segítség
eredményeként napjainkban megje-
lenik Teleki Pál munkáiból összeállított
kiadványunk „Becsületünk elõbbrevaló
jólétünknél“ címen. A személyi jövede-
lemadó 1 százalékának felajánlásából
származó 103 000 forint összeget is en-
nek a kiadványnak a megjelentetésére
fordítottuk.

Kérjük, a 2004. évben is segítsék
egyesületünk tevékenységét. Szeret-
nénk ebben az évben elõkészíteni egye-
sületünk újabb kiadványait, megtartani
hagyományos rendezvényeinket, és
folytatni történelmi tárgyú önköltséges
kirándulásainkat.

Kérjük személyi jövedelemadójuk 1
százalékának felajánlását a Teleki Pál
Egyesület Gödöllõ 19176217-1-13 adó-
számra.

A tagdíjak, pártoló tagsági díjak, tá-
mogatások és adományok befizetésére
csekken is mód nyílik.

Számlaszámunk Teleki Pál Egyesület
Gödöllõ 11600006-00000000-
03546659, Erste Bank.

A tagdíj és pártoló tagsági díj ösz-
szege nyugdíjasoknak és diákoknak

250 Ft, a keresettel rendelkezõknek 500
Ft. Egy csekken több tétel is feladható.

A 28/514-995-ös telefonszámon kér-
hetõ „Belépési nyilatkozat“, „Rendel-
kezõ nyilatkozat a befizetett adó 1 szá-
zalékáról“ nyomtatvány (ez a nyomtat-
vány az alábbi weboldalunkról is letöl-
thetõ), valamint készpénz befizetésére
csekk. A tagdíj összejöveteleinken sze-
mélyesen is befizethetõ.

Ismételten megköszönve támogatá-
sukat, jó egészséget és sikerekben gaz-
dag munkát kívánunk:

Teleki Pál Egyesület Elnöksége
2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.

(Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um)

Telefon/fax.: 28/514-995; 28/514-996
E-mail: tpe@extra.hu

Web: www.extra.hu/tpe

* * *
Az Egyensúly Kérdése Alapítvány

köszönetét fejezi ki a támogatók felé a
2003. évi
adójuk 1
százaléká-
nak ado-
mányáért.

A meg-
tisztelõ 144
286 Ft-ot
pedagógu-
sok kinezio-
lógiai okta-
tására fordí-
tottuk.

G y ó g y -
pedagógu-
sok, általá-
nos és kö-
zép i sko la i
tanárok egy

új megközelítéssel fordulhatnak a dys-
lexiás és egyéb tanulási, magatartási
problémával küzdõ gyermekek felé.
Célunk a továbbiakban is, hogy a kine-
ziológia gyengéd módszere által a tanu-
lás legyen újból élmény.

Ehhez kérjük támogatásukat adójuk
1 százalékával.

Adószámunk: 18674853-1-13
Köszönettel alapítványunk munka-

társai, gyermekek és pedagógusok ne-
vében:

Somogyi Tibor József kuratórium elnöke

* * *
Kérjük, hogy támogassa a Gödöllõért

Kultúrájáért kitüntett Cavaletta Mûvé-
szeti Egyesületet adója 1 százalékával.
A kedvezményezett adószáma:
18689802-2-13.

Támogatását köszönjük!

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora

kedden és pénteken 18 órától.

Híradó:
Benne: beszámoló a 90 éves

Magyar Vívószövetség ünnep-
ségérõl

A hét verse

A hely szelleme, közéleti
beszéllgetés a Gödöllõ Városi

Könyvtár és Információs
Központban

Beszámolók, 1 százalékok

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Társadalombiztosítás és az Államkincs-

tár kihelyezett ügyfélfogadása intézmé-

nyükben (Forrás Szociális Segítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat, Gödöllõ, Sza-

badság u. 23.) 2004. január 1-jétõl meg-

szûnt.

A Váci kirendeltség és a Pest megyei
Központ elérhetõsége:

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

2. 1052 Budapest, Semmelweis u.13.
Telefonszám: 1/429-5300

(Pest Megye) Területi Államháztartási és
Közigazgatási Információs Szolgálat.)

Megértésüket köszönjük

KözleményMentősbál

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

Zene: PATKÓS együttes
Büfé, tombola

Vendég: ZIZI LABOR
Belépõ: 3000 Ft (vacsorával)

Jegyek vásárolhatók:
Gödöllõ Metõállomás, Ady E. sétány

Tel: 104; 28/420-844; 06-20-324-0753
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Miért venne kutyát, ha örökbe is fogadhat?!
Ingyen örökbefogadható állatok ügyé-

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

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

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

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

1,5 éves,
tigriscsíkos
keverék kan

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

Bankszámla: 11707024-20156213
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„Szultán“
1 éves német-
juhász keverék
kan

3 éves németjuhász kan2 éves malamut kan

A toxoplasmosis okozója a sajátos fejlõdésû
Toxoplasma gondii nevû egysejtû véglény,
amelynek cisztái különféle köztigazdákban
rendkívül elterjedtek a természetben. A fer-
tõzés forrása: házi- és vadon élõ emlõsálla-
tok (ritkábban madarak). A háziállatok közül
a szarvasmarha, juh, ló, sertés, kutya, macs-
ka, ház körüli rágcsálók, ritkán a baromfiak
is terjeszthetik a kórokozót. Nagy jelentõ-
ségû (s a kutyához képest gyakoribb is) a
macskák fertõzöttsége, amelynek bélsarában
különösen ellenálló oociszták ürülnek a kör-
nyezetbe.

Az ember a toxoplasmosissal a következõ
módokon fertõzõdhet:

– a fertõzött állat simogatásával közvetlen
kontaktus útján a kéz apróbb vagy nagyobb
sérülésein át;

– szájon keresztül a nyers, illetve nem kel-
lõképpen hõkezelt, cisztát tartalmazó hússal,
vagy ha szennyezett por, úgy talajszemcse,
macskaszõr táplálékba való kerülésével;

– transzplacentális úton, a magzat az eset-
legesen fertõzött anyától a méhen belül, a
véráram útján.

A macskatartók megnyugtatása végett
szeretnénk leszögezni, hogy a legkevésbé
valószínû a macska alomtálcáján keresztül
való fertõzõdés. Ha a macska felveszi a kór-
okozót, körülbelül mindössze hét hétig üríti
azt a bélsarával. A szabadba jutó kórokozó-

nak 24 órára van szüksége a szabad levegõn
ahhoz, hogy fertõzõképessé váljék. A friss
macska bélsár tehát nem fertõz! Vagyis ha a
macskaalmot naponta gondosan kitisztítjuk,
a fertõzés veszélyét gyakorlatilag nullára
csökkenthetjük. Nem szándékunk, hogy a
toxoplasmosis veszélyét kisebbítsük, de fon-
tos hangsúlyozni, hogy a népesség igen nagy
százaléka találkozott már a Toxoplasma gon-
dii nevû véglénnyel anélkül, hogy errõl fo-
galma lett volna, vagy bármiféle tünet jelent-
kezett volna. Tény azonban az is, ha a vá-
randós kismama a terhessége elsõ harma-
dában találkozik elõször a kórokozóval,
vetélés is elõfordulhat, illetve sérülhet a
magzat központi idegrendszere. Fontos
hangsúlyozni, hogy a vetélés csak abban az
esetben állhat elõ, ha az anya még soha nem
találkozott a kórokozóval és szervezete nem
volt képes emiatt kialakítani ellene a meg-
felelõ védekezést. Minden ellenkezõ híresz-
teléssel szemben azonban a toxoplasma fer-
tõzés hatására meddõség soha nem követ-
kezik be! Amennyiben a várandós kismama
gumikesztût húz a macskaalom tisztítá-
sához, illetve ezt a feladatot más családtagra
bízza, akkor sem teszi ki magát semmiféle
veszélynek, ha a macska véletlenül éppen
akkor esik át egy akut toxoplasma fertõzé-
sen.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A belső parazitákról (4.)
A héten Máriabesnyõn végezzük az
utcákon a jármûvek elé belógó, bale-
setveszélyes faágak kertészeti mód-
szerekkel történõ eltávolítását. El-
sõdlegesen a tömegközlekedési út-
vonalakat járjuk végig, majd folya-
matosan sorra kerül a többi utca is.

Az enyhe, tavaszias idõjárás le-
hetõvé teszi a cserjék metszését,
amit a közparkokban folytatunk.
Összegyûjtjük és elszállítjuk a kido-
bott karácsonyfákat és folytatjuk az
illegálisan lerakott szemét eltávo-
lítását a város területén.

A fagy fölengedésével lehetõvé
válik az árkokban, az átereszeknél a
korábban folyamatosan lefagyott
hordalék eltávolítása; ilyen tevé-
kenységet végeztünk a Damjanich
utca és a Mályva utca találkozásánál
és a többi problémás helyen is biz-
tosítjuk az olvadékvíz elvezetését
az átereszek megtisztításával.

Folytatjuk az utak hidegaszfaltos
kátyúzását, ahol ez szükségessé vá-
lik.

A mûhelyben tovább végezzük a fém
hulladékgyûjtõ konténerek javítását: a há-
rom, négy és öt köbméteres konténerek
egy része még a 70-es években készült,
ezekbõl kivágjuk az átrozsdásodott leme-

zeket és újakat hegesztünk a helyükre.
Elõreláthatóan ezeket a tevékenysé-

geket végezzük a jövõ héten is.

Vüszi Kht.

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Hómunkák

APEH-tájékoztató
az ügyfélszolgálati iroda új címérõl:

Az APEH Pest Megyei Igazgatósága ezúton tájékoztatja Tisztelt
Ügyfeleit, hogy az igazgatóság gödöllõi kirendeltsége 2004. február 2-ától

új helyre költözik. A kirendeltség új címe és telefonszáma:
2100 Gödöllõ, Kossuth u. 74, Tel: 28/410-328, 28/420-801

A VÜSZI Kht. hóügyelete az előrejelzések alapján

időben mozgósítja a rendelkezésre álló erőket a

gödöllői utak megtisztításához. Így a múlt szerdán

hajnali két órakor harminc ember és négy munka-

gép állt munkába, hogy a folyamatos hóesésben

járhatóak legyenek városunk útjai a reggeli forga-

lom beindulásakor.
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INJEKCIÓS

FIOLA

MUTATÓSZÓ

BEC.

KATALIN

SUGÁR

ADÓNEM

KELET

LÓBIZTATÓ

SZERSZÁM

FÉLTÉ!

ZAMBIA

AUTÓJELE
DÍSZED

E

NITROGÉN

FOSZFOR

1

TEMPUS

2

NÉVELÕ

3

TONNA

4

ÉS

LATINUL

5
KONZERVÁLT

HOLTTEST

CSONTOZOTT

HÚS

JÖVENDÕ-

MONDÁS

HELYE

RÓMAI 5
KEVERVE

RÁZ!

VOLT

KUTYAFÉLE

RAGADOZÓ

ANALÓG

EGYNEMÛI

FALEVÉL

ANGOLUL

SPANYOL

AUTÓJEL

RÁDIUSZ

ÜDVÖZ LÉGY

LATINUL

ANGOL

LÉTIGE

SZEMÉLYED-

RE
… ÉS HAMU

KÁLIUM ÉGTÁJ

ÁDÁM

PÁRJA

KIEJTETT

BETÛ

RENDBEN

VAN!

(ARGÓ)

BÓR

HASON

MÁSZNA

SÉRÜLÉST

NÁTRIUM-

KLORID

FOGOLY

DEHOGY!

AZONOS

BETÛK

ZÉRÓ

AMPER

DARÁLJA

NEM KEVÉS

HAZA

HELYRAG

N. Õ. H.

IGEVÉG

URÁN

COLO-

STRUM

BEC.

ERIKA

SZEM.

NÉVMÁS

SZÛR

JELZÕJE

HIBÁZTASS

KÖLTÕNK

(JÓZSEF)

OSZTRÁK

AUTÓJEL

ELLENÁLLÁS

JELE

KÁRT

OKOZ

BETÉTI

TÁRSASÁG

BEC.

MÁRIA

MÚLT IDÕ

JELE

RÓMAI 50

HIVATALBA

HELYEZ

SVÉD POP-

EGYÜTTES

SZOMJAMAT

OLTOM

ÁLLÓVÍZ
NÉMET

AUTÓJEL

TANGENS

KIHALT

INDIÁN

NÉP

BELGA

AUTÓJEL

ÁLLATNAK

VIZET AD 

NÉMA

GÉSA!

ELJEGYZÉ-

SÜNKET

FIÚ-

GYERMEKE
OXIGÉN

IGEKÖTÕ

GYÁRBAN

VAN!

ÚT LATINUL

FÉLTEKE!

CÉGFORMA

VOLT

ITTRIUM

GRAMM

KICSINYÍTÕ

FÉLBE!

EZÜST

RÓMAI 1

HANOIBAN

VAN! Y NEM OTT

Weöres Sándor: 

Farsangoló vers

A 2. szám rejtvényének megfejtése:
„A valóság felüli tudatlanság általánossá
válik, és sokan nem csak teszik a rosszat, de
hisznek is benne.“

Az Fáma könyvesbolt 1000 forintos vásárlá-
si utalványát  nyerték:
Juhász Imre, Kerepes, Mártírok u. 5.; Zsigri

Adrienn, Köztársaság út 62.; Záhonyi András-

né, Szent János u. 8/b.; Selmeci Zsolt, Szabad-
ság út 101/b.

A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvez-
ményekre jogosító klubkártyáját nyerték: 
Mélykuti Csaba, Palotakert 8.; Péter István-

né, Erzsébet krt. 11.

Beszámoló a gödöllői bálokról

Sisi és a vívás

Munkában a Vöröskereszt

Ecce iuventus – íme az ifjúság

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy következő lapszámunk 
február 12-én jelenik meg. 

Jövő heti számunk tartalmából 

Előzetes

Valamikor még a tavalyi esztendõben kér-
tünk benneteket, fiatalokat, hogy küld-
jetek be verseket és egyéb személyes írá-
sokat, amelyeket szívesen leközlünk,
mintegy helyet adva a fiatal irodalmárok
szárnypróbálgatásainak. Biztos komolyan
megfordult a fejetekben, hogy beküld-
jetek egy-két gyöngyszemet, de való-
színû, hogy ez a szándék csak múló gon-
dolat volt bennetek (vagy nem tudtátok,
hova kell beküldeni a mûvet), mert igen
nehezen gyülekeztek a versikék. Így tör-
tént, hogy végül csak a hirdetés után egy
évvel sikerült annyit összegyûjteni, hogy
megtöltsön egy „cikknyi“ helyet. Sze-
mezgessetek tehát, és ha mégis megjön a
kedvetek, ne féljetek, küldjetek bátran!
Címünk: Gödöllõi Szolgálat szerkesztõ-
sége, Kossuth Lajos u. 1.

Két változat

– Ragyog valami az égen!
– Tényleg! De mi az?
– Nem tudom, de szép!
– Nézd a napot! Hogy ragyog!
– Te hülye! Az a Hold.

Filcsik László

Megkapod

Veszek neked egy holnapot,
S azt holnap megkapod.
És mielõtt még elhagyod,
Kaphatsz egy tegnapot.
Ha megkapod.

Gönczi Csaba

Reggel

Lassan felébredek… meglátlak és 
Szólni sem merek,
Szótlan nézlek, ahogy állsz ott,
Egy múltból jött mosolyt látok.
Megfoglak és közelebb emellek

Szemem elõtt táncol arcod, csípõd, melled.
Hallom megint a nevetésed
Látom szemed, ahogy arcomat nézed.
Miért vagy a múlté?
Miért dobtál el?
Kérdezem, de a fényképed sosem felel.

Filcsik László

Tél

Nem látszik már semmi,
Elfedi a dér,
Végtelen hóleplen
Piroslik a vér.
Piroslik és nem tudni,
Hogy mitõl való,
A bús télben újra meghalt
Egy erdõlakó.
A dermesztõ csöndben
Minden állat fél,
Élet után halált
Hozott most a tél.
Fényes nappalt követve
Jön a gyilkos éj,
Nem biztos, hogy túléli
Aki most még él.
Egy világító szem,
S vele a párja,
Bármerre is megy most
Halált hoz az árnya.

Gönczi Csaba

Szőnyegre, vonal

A szõnyeg a földön mintás
Izé… szóval mintás meg hasonlók
Barna meg fehér, és fekete
Izé… a szemem elõtt
Aztán lesz belõle egy szirom
Izé… abból meg virág nõtt
„Bravó“ mondja Bucó
izé… egy kismackó.

F. L.

(folyt.köv.)

Ecce iuventus- íme az ifjúság

Irodalmi félóra

Rendelkezik-e adója 1 százalékáról?

Katona-Szabó Er-
zsébet, textilmű-
vész

– Nagyon fontos-
nak és jónak tartom,
hogy dönthetünk, még
ha csak 1 %-ról is. Re-
mélem, senki nem ha-

ragszik meg érte, de én a sajátomat is és a
mûvészetkedvelõ közönség által felaján-
lott egy százalékot is, mûvészeti alapít-
ványunk, a Gödöllõi Új Mûvészet Közala-
pítvány részére fizetném be.

Schnörch Andre-
as: vidékfejlesz-
tési menedzser

– Mindenképpen
döntök az egy száza-
lékról, hiszen ez na-
gyon fontos az egyhá-

zaknak, alapítványoknak, civil szer-
vezeteknek. Mivel én is vezetek civil
szervezetet, nagyon jól tudom, hogy
milyen nehéz forrásokhoz jutni, hogy

a mûködés biztosított legyen.

Gallyas Attila, a
gödöllői pol-
gárőrség vezető-
je

– Igen. Sajnos, na-
gyon sok helye van a
támogatásnak, és a
sok kis összegbõl
mindig megvalósul

valami. Mivel sok olyan cél van, amit tá-
mogatni kellene, én mindig nehezen dön-
töm el, hogy ki legyen a kedvezménye-
zett. Eddig minden esztendõben azt néz-
tem, hogy mely szervezet szorul rá leg-
inkább, ezért mindig másnak a javára
ajánlottam fel.

Kép és
szöveg: K.J.

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

* ANGOL és SPANYOL  tanárokat keresünk óraadóként,
vagy főállásban. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka,
nemzetközi projektek, rendszeres    szakmai  továb-
bképzések. Cím:ILI Kft, Gödöllő,  Körösfői  2. Tel:
28/511366.

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

* ANGOL tanárokat keresünk óraadóként, vagy főállásban.
Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szak-
mai  továbbképzések. Cím: ILI Kft, Gödöllő,  Körösfői  2.
Tel: 28/511366.

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

* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk
vállalkozóként dolgozó fodrászt, kozmetikust, , manikűr-
pedikűr és műköröm építőt. Tel.: (20) 332-6494.; 28-419-
342.

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

* Megbízható, leinformálható nő bejárónői munkát vállal
(takarítás, bevásárlás, vasalás, gyermekfelügyelet, irodák
takarítása, postai ügyintézés, stb.). Tel.: (30) 495-4816
(bármikor).

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

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

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

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

* Téli fametszést lemosópermetezést szőlőmetszést ker-
timunkát éves kertgondozást kertépítést vállal nyugdíjas
kertész. Tel: (30) 9770-593.

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

* BIO-FITT Center Gödöllőn tornaprogramok vezetéséhez
programvezetőket keres. Ugyancsak várjuk fodrászok je-
lentkezését. Jelentkezés: (20) 9511-138-as telefonszá-
mon.

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

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

* Üzletvezetőt, vezető eladót keresünk függöny, sötétítő,
dekor, lakástextil, méteráru áruházba, Gödöllőre. Lak-
berendező, divat, textil, eladói szakmai ismeret, megfelelő
gyakorlat, jogosítvány szükséges. Tel.: (30) 9461-807.

* Bútor- vagy épület asztalost keresünk műhelyünkbe,
Gödöllőre. Szakmai gyakorlat szükséges. Lignum Kft, tel.:
(20) 444-3415.

* Takarítást, otthoni vasalást 800 Ft/óra gyermekfelü-
gyeletet 600 Ft/óra vállalok Gödöllő, Veresegyház, gödöl-
lői lakosú leinformálható családanya vagyok. Tel: (30) 411-
0018.

* Hétköznapokon gyermekfelügyeletet vagy idős illetve
beteg ember ápolását vállalom. Hétvégén áltlaános iskolás

korú gyerekek korrepetálását. Tel: 421-357.

* Duo-Ász Könyvelő BT Vállalkozások teljeskörű
könyvelése, bérszámfejtése, TB ügyintézése. Tel: 400-140
17,00-20,00.

* Gyermek felügyelet reggel, este bármikor alkalmanként,
rendszeresen! bejárónői munka, takarítás, vasalás,
bevásárlás, főzés, leinformálható megbízható nő. Érd.
egésznap. Tel: (30) 495-4816.

INGATLAN
* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30)
9509-396.

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

* Gödöllő Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi
ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali+ 4 szobás, 2
fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince,
garázs+ szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/243-0173

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

* Kossuth L. u-ban 1 szobás, felújított, 2. emeleti lakás
eladó. Iár: 9,5MFt. Tel.: (30) 415-2959.

* Gödöllőn, a Szőlő u-ban 45 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 2242-653.

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

* PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerpart-
tól 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, kertes ház 30 nm-es melléképülettel
eladó. Irányár: 16,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm,

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

* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két
utcára nyíló, 5682 m2 szántó művelési ágú terület eladó.
Irányár: 11 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket,
lakásokat, családi házat keresünk ügyfeleink számára
megvételre, vagy tartós bérletre. 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, mel-
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft 

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS

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

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

Megértésüket köszönjük!

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Mohács u-ban 1040 m2 telken 2 szobás +
étkezõs, tégla családi ház, + 60 m2 mel-
léképület, központi gázfûtéssel 22 MFt.
-Blahán 827 m2 telken 2003-ban épült, 140
m2 alapterületû, egyszintes családi ház befe-
jezés elõtt 21 MFt. 
- Fenyvesben 1998-ban épült nappali + 2 szobás
családi ház, beépíthetõ tetõtérrel 19,9MFt.
- Fenyvesben 1991-ben épült 100m2-es
családi ház 200nöl. telekkel, dupla garáz-
zsal,  19,5MFt.
- Csanakban új építésû 130m2 alapterületû
családi ház garázzsal 26,9MFt.  
- Csokonai u-ban 120m2-es 73-ban épült
családi ház cirkó fûtéssel, garázzsal 26MFt.
- Új építésû családi házak 2. ill. 3. negyedévi
átadással leköthetõk.
- Szadán 91-ben épült 120m2-es családi ház
380nöl. telken 21,9MFt.
- Úrréti park önálló 220nöl. telken, nívós
180m2-es családi ház, dupla garázzsal 42 MFt.
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léképülettel, fúrt kúttal) eladó. Irányár: 25 mFt Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Köztársaság úton, 145 nm lakóterületű,
háromszintes társasházi lakás, 63 nm vállalkozásra alka-
lmas üzlethelyiséggel, sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

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

* GÖDÖLLŐN, a kertvárosban, 709 m2 közművesített
telken, két lakóépületes kertes ház (120 m2 lakóterületű,
tetőteres, garázsos; és 50 m2 régi építésű, felújított).

Irányár: 31 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

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

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

* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán),
1420 m2 kert, szőlővel és gyümölcsössel, fúrt kúttal,
faházzal, aszfalt burkolatú, közművesített út melletti
eladó.  Irányár: 8 000 000 Ft

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

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

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

* Eladó Gödöllőn a csanaki rész mellett nappali + 4 szobás,
2 fürdőszobás családi ház terasszal, garázzsal, pincével,
700 nm-es gondozott kerttel. Iá: 30 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Eladó Szilasligeten 73 nm-es, 3 szobás, felújított családi
ház garázzsal, pincével, 300 nöl telekkel, egy másik ház
(ugyanazon a telken) építéséhez szükséges érvényes
építési engedéllyel. Iá: 20 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

* Eladó Kistarcsán 74 nm-es, 2 + 1 szobás, I. emeleti, tel-
jesen felújított öröklakás saját pincerésszel. Iá: 15 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:

28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 3 szobás
családi ház pincével, 820 nm-es telekkel. Iá: 15 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 telekkel. Iá: 16 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* 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 Veresegyházon fenyőerdő közelében 110 nm-es, 2
szoba - étkezős családi ház 200 nöl telekkel. Iá: 20,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 965 nm-es építési telek.
Víz, gáz a telken, villany az utcában. Iá: 10,5 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Eladó a Kossuth L. utcában most épülő társasházban 57
nm-es öröklakás, szeptemberi átadással. Ár: kulc-
srakészen 14 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Gábor Á. utcában 100 nm-es, igényes
belső kialakítású, színvonalas társasházi öröklakás. Ár: 25
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Isaszegen 70 nm-es, 2 szobás, jó állapotú családi
ház melléképülettel, 250 nöl saroktelekkel. Iá: 13,9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* KISTARCSA - Eperjesi úton ELADÓ *magasföldszinti* 61
nm-es, távfűtéses: 1+2 félszobás tehermentes panel-lakás
GARÁZS-zsal 12,5 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28)
410-324; (30) 218-6300; (20) 513-5191.

* GÖDÖLLŐ - Szt.István téren *téglaépítésű* II. emeleti
56 nm-es 2 szobás *NAGY ERKÉLYES* öröklakás
tehermentesen, őszi költözéssel 12,5 MFt-ért ELADÓ!

FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; (30) 218-6300;
(20) 513-5191.

* GÖDÖLLŐ - JÁNOS utcai III. emeleti *géglaépítésű* 50
nm-es 1+2 félszobás lakás 12,-MFt-os irányáron ELADÓ!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; (30) 218-6300;
(20) 513-5191.

* GÖDÖLLŐ - János utcai IV. emeleti *téglaépítésű* 43
nm-es, 1,5 szobás felújítandó lakás fix áron: 8,8 MFt-ért
SOS ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; (30)
218-6300; (20) 513-5191.

* *RENDKÍVÜLI AJÁNLAT*!! Gödöllő-Kertváros: 110 nm-
es, duplakomfortos, 3 szoba+nappalis, egyedi kivitelezésű,
családi ház, duplagarázzsal, nyárikonyhával 443 nm-es
telken 23,5 MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28)
410-324; (30) 218-6300; (20) 513-5191.

* Kertvárosban, 450 nm-es telken, 110 nm alapterületű,
tetőtérbeépítéses, belülről teljesen felújított (3 szoba,
étkező, nappali, 2 fürdőszoba) családi ház, fűthető garáz-
zsal, újonnan épített fűthető tárolóval eladó. Csatorna,
telefon, ipari áram van. Iá.: 23 m Ft. Tel.: 20/586-2841.

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

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

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

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

* Gödöllőn a Kankalin utcában panorámás telken újjonan
épült kis faház, összkomfortos azonnal beköltözhető
7.950.000.-Ft-ért eladó. Tel: (70) 317-4447.
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* Erdőkertes 160 nm amerikai stilusú családi ház eladó
2003-ban épült. Tel: (70) 338-6606.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Keresünk Gödöllőn családi házat (lehet szerkezetkész is),
Kossuth Lajos utcai, 2 szobás lakás és/vagy balatonfűzfői
nyaraló beszámítással. Tel.: (20) 398-1535.

* Eladó a Blaháné úton egy szerkezetkész családi ház.
Telekméret: 847 nm, ház alapterület: 180 nm,
lakásterület: 140 nm + tetőtér. Ablakok bent vannak. Iá.:
21 millió Ft. Tel.: (20) 378-4303.

* Eladó Gödöllőn, az Erzsébet K. krt.on egy IV. emeleti, 62
nm-es, 2 és félszobás, erkélyes, kábeltévés, telefonos,
központi fűtéses lakás. Iá.: 13,2 millió Ft. Tel.: 411-588
(este 18 és 20 óra között).

* Isaszegen, az Alkotmány utcában társas- és ikerház,
építésre is alkalmas 1123 nm-es összközműves telekkel,
kis kőházzal eladó. Iá.: 11,5 millió Ft. Tel.: 415-065 (16 óra
után).

* Gödöllő központjában, a Szabadság téri HÉV- és
buszmegállóhoz, üzletekhez 2 percre, a királyi kastély
parkjára néző, örökpanorámás, 2,5 szobás, két nagy erké-
lyes (mindkettő közel 8 nm), 77 nm-es felújított lakás
eladó. Iá.: 16 millió Ft. Tel.: (30) 445-3872.

* Gödöllőn az Erzsébet krt-on téglaépületben III. emeleti,
felújított 60 nm-es erkélyes lakás külön pincével eladó.
Májusi beköltözéssel. Iá: 13,3 mFt. Tel: 410-659.

* Gyulán Hőforrás Üdülőszövetkezetben másfél szobás
üdülőjog eladó. Érd: 416-212. Iá: 600 ezer Ft.

* Erzsébet krt-i 55 nm-es jó állapotú egyedi vízórás, 4.
emeleti lakás eladó. Iá: 10,5 mFt. Tel: (70) 281-9555.

* Gödöllőn a Röges-Rét u. között még nem beépíthető
1057 nm-es telek eladó. Érdeklődni: (20) 410-1460.

* Gödöllőn a Szilhát utcában 884 nm-es telken 110 nm-es,
3 éve épült családi ház eladó. Garázs, kút, pince, riasztó
van. Tel: (70) 450-4318.

* Gödöllőn azonnal beköltözhető! Kossuth utcai egyszoba
összkomfortos, II. emeleti lakás, nyugodt, belső sétaútra
néző erkéllyel. Iá: 9,5 mFt. Tel: (30) 278-0665.

* Eladó családi ház az alvégen csendes utcában,
összközművel, aszfaltos úttal. A ház tetőtér beépítéses 3
szoba + nappali+étkező. Ár: 28 mFt. Tel: (30) 9848-325.

* Gödöllő kertváros központi részén eladó, emeletes két-
generációnak is megfelelő családiház alatta 3 x 4-es
pincével, 200 nöl telken melléképülettel. Tel: (30) 360-
3935.

* Eladó! Parkra néző, palotakerti redőnyös, vízórás, ká-
beltévés, telefonos 44 négyzetméteres lakás! Ugyanitt 3
elemes ifjúsági sor eladó. Tel: (30) 471-7367.

* Eladó, Budapesten 1 szobás, összkomfortos (34 nm-es)
öröklakás vagy elcserélhető Gödöllő központjában 2 szobás
öröklakásra, értékegyeztetéssel. Tel: (20) 320-3676.

* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó.
Melléképület, garázs, tárolók. Nagy telek gyümölcsfákkal.
Lakótelepi lakást beszámítok. Tel: (20) 476-8647.

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

* Isaszegen eladó 522 nm telken 75 nm alapterületű
családi ház. Konyha+étkező, nappali, szoba, fürdőszoba
tetőtér kialakításra vár. Víz-villany van, csatorna-gáz az
utcában. Iá: 16,5 mFt. Tel: (30) 539-3162.

* Gödöllőn a kertvárosban 300 nöl-es telken családi ház
eladó. Iá: 18,5 mFt. Tel: 415-728.

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

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

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

* Gödöllő, Erzsébet park környékén 107m2-es Iker-
házban(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 Veresegyhá-
zon a Thermálfaluban, ÁR.7500 FT/m2, az ár irányár. Ma-
jor Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100, (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

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

* Gödöllő (Besnyő) 1998-as építésű 74m2-es egyszintes, 2
szobás központi fűtéses családi ház 300nöl telken eladó.
Ár: 19,5MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllőn Blaháné úton 3 szobás (130m2) központi fűtés-
es, földszintes családi ház 4400m2-es telken eladó. Ár:
19,5MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllőn Damjanich utcában, a 20-as években épült,
felújítandó polgári ház, 2044m2-es telken eladó. Hasznos
lakóterület 70m2, 3 szobás, földszintes, előkertes. Ár:
20MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu

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

* Gödöllőn nagy lakás családi házas övezetben két garáz-
zsal tárlóhelységgel hosszú távra kiadó. Tel: (20) 577-
9017.

* Gödöllő-Máriabesnyő, Kertész köz 6. albérlet kiadó. Tel:
(20) 805-9267.

* Kiadó Palotakerti 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes,

összkomfortos, részben bútorozott lakás. Számlaképes.
Tel: (70) 257-4553.

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

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

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

* Gödöllő, Szent János utcában 2 szobás II. em. lakás
hosszú távra kiadó igényesnek. Tel: 430-314 este 18,00
óra után.

* Kiadó! 12 nm-es szoba Gödöllő központjában 44 nm-es
összkomfortos 1,5 szobás lakásban. A nagyobb szobát al-
bérlő lakja. Tel: 37/340-735 19-21 óra között.

* Gödöllőn központhoz közeli csendes helyen lévő két-
szobás konvektoros lakás részben butorozattan kiadó. Tel:
421-619.

* Gödöllő, Szőlő u. 12. sz. alatt két szobás, 64 nm-es, II.
emeleti, egyedi vízórás, bútorozatlan lakás kiadó. 55 ezer
Ft/hó + rezsi. Tel: 30-854-9522.

KIADÓ
* Gödöllőn két szobás ingatlan kiadó. Tel.: 514-990.

* 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.

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

* Gödöllőn, a Szent István téren, 56 nm-es, 2 szobás, föld-
szinti lakás kiadó. Irodának is alkalmas! Tel.: (20) 9749-
816.

* Üzlethelység, szoba fürdőszobával, garázs kiadó, egyéb
tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-583.

* Új üzletek kiadók Gödöllőn. Tel: (70) 281-5126.

* Gödöllőn 28 nm-es üzlethelyiség, teljes berendezéssel
eladó. Tel: (30) 432-0638.

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

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

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

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

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

* Bőrkabát bunda, bőrbutorok javítása és tisztítása fes-
tése, bélés zibzár csere méretreszabás szakadások
javítása. Időpont egyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20)
371-9862; 411-293.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-
804.

* Egyéni vásárlók, vállalkozók, cégtulajdonosok fi-
gyelmébe! Ha ajándékot akar vásárolni, válassza SAJÁT
KÖRNYEZETÜNK TERMÉKÉT a MOGYORÓDI, MINŐSÉGI,
PALACKOZOTT FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROKAT egész évben a
SZILÁGYI PINCÉSZETBŐL Nyitva tartás: cs, p: 14-17 h-ig,
szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-856.

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

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

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

* "Nyitni kék!" Dr. LAMPÉKTH Melitta pszichiáter szakor-
vos, GYERMEKPSZICHIÁTER rez. (szülői konzultáció, prob-
lémafeltárás, terápiás lehetőségek) Rend.: Péntek: 15-19
ó. Tel: (30) 5254-094.

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

* Gyógylábápolás Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő
szalonomba, várom azon vendégeimet, akiknek van köröm
benövés, tyúkszem, bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag
begteg elszineződött körmük. Nálam szakszerű lábápolás-
ban részesül. 25 év szakmai háttér. Európai színvonal.
Egyéb szolgáltatás a pedikűr árában. Elektromos
masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés fekéjes lábra,
hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanác-
sadás. Bejelentkezés: (20) 512-7275. Bárándi József.

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

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

* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel:
(20) 3121-935.

* Egyéni vállalkozások, társaságok könyvelése, adóügyin-
tézése. Tel: (70) 542-0428.

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

* Ha tiszta otthonra vágyik hívjon a 06 30 432-5286 tele-
fonszámot. Megbízható, alapos referenciával rendelkező
högy takarítást, vasalást vállal heti rendszerességgel vagy
alkalmanként.

* Tapétázást, festést vállalunk. Fóliatakarással, bútormoz-
gatással tisztán. Korrekt áron, cégeknek is. 25 éves gyako-
rlat. Tel: (20) 5944-574; 418-491.

* Festés, mázolás, tapétázás, ácsmunkák, tetőfedés, fat-
eraszok, kertépítés. Mindent egy helyen. (70) 550-7673.

* BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIAI RENDELÉS SZOM-
BATON IS. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos ren-
delése a Szent István Egyetem orvosi rendelőjében. Kedd:
16,00-17,30-ig, szombat: 9,30-11,00-ig. Szemölcsök lev-
étele fagyasztással a keddi rendelésen. bejelentkezés: 06
(30) 310-5319.

* Épületbádogos munkát vállalok! Függő és fekvőereszc-
satornák, szerelése csúcsdíszek készítése teljeskörű
lemezmunkák, lapostetők szigetelés, komplett tetőfedés.
Tel: (30) 260-1944.

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:07-0354-02 Intézmény
akkreditációs lajstromszám: 441

* TOP-TAN: Angol tanfolyamok az Ön szintjén. Hívjon és
egyeztetés után kezdheti a tanfolyamot, akár még ma. Inter-
netes angol nyelvoktatás: próbálja ki! Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15.

Tel:423-744, 30-224-75-6 www.toptan.hu., info@toptan.hu.

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA ÉS SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI OKTATÁS. ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTTÓL.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. TELEFON: (28) 512-830 ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT: HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK: 10-16.15 PÉNTEK: 10-
14.15

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

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

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

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

* ASZTROLÓGIAI tanfolyam indul Gödöllőn 2004. februártól,
szerdánként 17.00-tól 19.00-ig. Érdeklődni: 06/30/456-
3263 Égető-Szabó Csillánál. TANÁCSADÁS: 06/90/825-815,
a hívás díja 360.-Ft+áfa/perc.

* Fizika, Matematika korrepetálást vállal fiatal tanárnő. Érd:
(20) 456-2220.

* Egyetemista hallgató matematikából felvételi felkészítést
vagy korrepetálást vállal. Tel: (30) 458-3269.

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

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

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

* Opel vectra 2000, 16 V, 4x4, 1991-es, 150 Le, rengeteg ex-
trával, tulajdonostól sürgősen eladó. Iá.: 750 ezer Ft. Tel.: (30)
905-3898 vagy (30) 330-5041.

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

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

* 4 részes fenyő szekrénysor 3,30x2 m, 25.000.-Ft, Sofa

tip.tölgyfa ablak új 90x150-es, 25.000.-Ft, 12 db műkő virág-
tartó 26 cm magas 40 cm átm. 3.500.-Ft/db. Tel: (30) 3822-
498.

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

* Koloniál: ülőgarnitúra, szekrénysor (4+1 darabos), csillár és
más kiegészítők kitűnő állapotban eladók. Kereskedő ne hívjon!
Tel.: (30) 580-3756.

* Hízósertések eladók! Pörzsölés félbevágás megoldható. Tel:
415-602.

* Bioptron fényterápiás lámpa méretcsere miatt eladó. BIOP-
TRON kislámpa állvány eladó. Tel: (30) 212-6390.

* Jó állapotban lévő beépíthető cserépkályha eladó. Tel: 418-
815.

* Újszerű taposógép és egy régebbi típusú szobakerékpár
eladó! Iá: 25.000.-Ft. Tel: (30) 370-4613.

* Biztos megélhetés! Fehérnemű varroda komplett beren-
dezése eü-i okokból, áron alul eladó! 4 szála sinterlock, gu-
mizó-fedőző, gyorsvarrógép, apparátok, szabászgép, sz-
abászasztal, szabásminták, alapanyag kezdéshez. Csak egy-
ben!!! Érd: hétköznap 11-18-ig. Tel: (20) 9463-409.

* Eladó: Whirpool felültöltős mosógép 20 e Ft, fémvázas
bárszék 4 db 1.000.-Ft/db. Tel: (30) 462-6159, Szabadság u.
83.

* Eladó jó állapotú Hajdó energomat mosógép, gáztűzhely
sütővilágítással, Philips CD-s autórádió. Tel: (30) 2974-802.

* 5 puska állásos, lőszertárolós, kitűnő állapotú acél lemez fe-
gyverszekrény eladó. Tel: (20) 335-6585.

* Megkímélt állapotú négyszemélyes rekamié (zöld bársony) 2
fotel eladó. Iár: 90eFt. Tel.: 420-411/172m., (20) 9650-066.

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

* Németjuhász kan, 13 hetes törzskönyves kiskutyák eladók.
Tel: (30) 202-0045.

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

* Hastáncnő fellépést vállal rendezvényeken. Tel: (20)
9455-583.

* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja
ki! Cserélje újra! Féláron! Tel: (20) 332-9686.

Gödöllői Szolgálat 132004. február 5.
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(folytatás az 1. oldalról)
Hogy hogyan kaptunk ki Kínától? Az elsõ
három asszót elvesztettük, igaz, minimális
különbséggel, Ferjancsik Domonkos és
Lengyel Balázs egy-egy, Nemcsik Zsolt
két tussal, de összesítésben már négy talá-
latnyi hátrány volt. A következõ körben
Lengyel mínusz hárommal nyitott (össze-
sítésben 13:20), majd Ferjancsik és Nemc-
sik részsikere után már csak egy tussal
vezettek az ázsiaiak (29:30). Lengyel dön-
tetlenje után Nemcsik mínusz hárommal
jött le a pástról, s ez azt jelentette, hogy a
befejezõ ember Ferjancsik 36:40-nél pró-
bálta meg a szinte lehetetlent. Egyéni vb-
bronzérmesünk ezúttal is feljött 44:44-re,
de a gyõztes tust a kínai vitte be. Csapa-
tunk az alsó ágon az 5-8. helyért folytat-
hatta. Ekkor Ferjancsik pihent, Fodor
Kende vívott helyette – s a románoktól ki-
kapott, majd a németeket legyõzte a gár-
da, így a hetedik helyen zárt.

Az igen gyöngére sikeredett versenynap
után este a Gödöllõi Királyi Kastély dísz-
termébe voltak hivatalo-
sak a sportolók, sportve-
zetõk, edzõk. Ekkor tar-
tották meg az idén 90
éves MVSZ tiszteletére
rendezett ünnepséget.
Köszöntõ beszédet mon-
dott Gémesi György,
Schmitt Pál és René
Roch. Az MVSZ elnöke
a jubiláló szövetség ne-
vében emlékplakettet
vehetett át mindkettõ-
jüktõl. Túlzás nélkül ál-
lítható, hogy az ünnep-
ség világraszóló volt.

(folytatás a 16. oldalon)

2003 legjobbjai

A pénteki estén kiosztották a 2003-as esztendõ leg-
jobb vívóinak járó díjakat. Az év nõi és férfi ver-
senyzõje Mohamed Aida, illetve Ferjancsik Do-
monkos lett. Az év csapata a vb-ezüstérmes férfi
kardcsapat (Ferjancsik Domonkos, Nemcsik Zsolt,
Lengyel Balázs, Fodor Kende), az év edzõje Somlai
Béla, az év utánpótlásedzõje Varga József, az év ke-
rekesszékes vívója Krajnyák Zsuzsanna, az év juni-
or versenyzõje Lontay Balázs, az év kadett ver-
senyzõje Gémesi Csanád, az év különdíjasa Schu-
bert Vaszil. Az év versenybírója Kunfalvy Péter, az
év szakosztálya a Honvéd-LNX. Versenybírói élet-
mûdíjat vehetett át Török Tibor, aki negyven éve
bíráskodik a nemzetközi pástok mellett.

Fotó: Balázs
Gusztáv

Balról jobbra: Aján Tamás, Schmitt Pál
és Gémesi György

Férfi kardcsapat Világkupa-
verseny a Gösser-kupáért

A negyeddöntõben: Kína–Magyarország 45:44
(Ferjancsik +4, Nemcsik -1, Lengyel -4)
Az 5-8. helyért: Románia–Magyarország 45:42
(Nemcsik +2, Lengyel 0, Fodor -5)
A 7. helyért: Magyarország–Németország 45:35
(Nemcsik +5, Lengyel +5, Fodor 0)
Elõdöntõ: Olaszország–Ukrajna 45:41, Fran-
ciaország-Kína 38:32
A 3. helyért: Ukrajna–Kína 45:36
Döntõ: Franciaország–Olaszország 45:31

Végeredmény: 1. Franciaország (Damien

Touya, Gael Touya, Julien Pillet, Matthieu

Gourdain), 2. Olaszország (Tarantino, Pastore,
Montano, Caserta), 3. Ukrajna (Lukasenko,
Tretyak, Sturbabin, Bojko), 4. Kína, 5. Romá-
nia, 6. Egyesült Államok, 7. Magyarország

(Ferjancsik Domonkos, Lengyel Balázs, Nem-

csik Zsolt, Fodor Kende), 8. Németország
Acsorbát kiköszörülvén a szombaton és vasárnap,
Budapesten megrendezett egyéni Világkupa-via-
dalon Ferjancsik a 3., Lengyel a 6. helyen végzett.
Az olaszországi Comóban lebonyolított nõi tõr
Grand Prix-viadalon Mohamed Aida és Varga

Gabriella egyformán bronzérmes lett.

A kiállítás egyik ékes darabja
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A Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület 8 versenyt rendez (3 gyalogos, 3
kerékpáros teljesítménytúra és 2 kerékpáros
ügyességi verseny). Aki legalább 5 rendez-

vényen részt vesz és összegyûjt 200 pontot, elnyeri a Margita-kupát. Aki 6 versenyen 250
pont felett gyûjtött, már egy mérettel nagyobb kupát kap. Azok, akik mindegyik rendez-
vényen részt vesznek és a hosszabb távokat teljesítik, azoké lesz a legnagyobb kupa.

február 7. MARGITA 40 gyalogos teljesítménytúra 77,5 pont 

február 7. MARGITA 20 gyalogos teljesítménytúra 41,5 pont 

március 28. GÖDÖLLÕ K-30 országúti kerékpáros teljesítménytúra 21,5 pont

május 9. Kerékpáros ügyességi verseny 20,0 pont

május 23. GÖDÖLLÕ K-100 országúti kerékpáros teljesítménytúra 63,5 pont

május 23. GÖDÖLLÕ K-80 országúti kerékpáros teljesítménytúra 48,0 pont

május 23. GÖDÖLLÕ K-50 országúti kerékpáros telejsítménytúra 30,0 pont

június 5. GÖDÖLLÕ 30 éjszakai gyalogos teljesítménytúra 59,5 pont

június 5. GÖDÖLLÕ 20 éjszakai gyalogos teljesítménytúra 40,0 pont

szeptember 12. GÖDÖLLÕ K-50 országúti kerékpáros teljesítménytúra 30,0 pont

október 9. GÖDÖLLÕ 20 gyalgoos teljesítménytúra 38,5 pont

október 9. GÖDÖLLÕ 35 gyalogos tljesítménytúra 63,0 pont

október 9. GÖDÖLLÕ 60 gyalogos teljesítménytúra 102 pont

október 17. Kerékpáros ügyességi verseny 20,0 pont

A kupáért folyó versenyben az vehet részt, aki rendelkezik igazoló füzettel. Igazolófüzet
ára 700 Ft, mely kapható lesz a rendezvényeken, illetve klubgyûlésen. Információ kérhetõ a
28/421-737 vagy a 30/295-3666 telefonszámon vagy palffytibor@invitel.hu-n. A kupák át-
adása 2004. november 2-án 18 órai kezdettel a gödöllõi Városházán történik.

Sportturisztika

Margita-kupa
14. forduló február 2.
Gödöllõi Futsal Klub–Temesvári Hús-Do-
maszék 3:0 (2:0)

GFK: Tóth G. – Molnár, Bobos, Tokai,
Bodnár – Juhász, Jéga-Szabó, Vrana,
Hegedûs, Tóth B.

Gólszerzõ: Bobos, Molnár, Tokai

A Gödöllõi FK további tavaszi hazai mér-
kõzései: 15. forduló február 9. (hétfõ):
GFK–Healthy-Tex Pécs, 20.15, 17. forduló
február 23. (hétfõ): GFK–Csaba FC 20.15,
19. forduló március 8. (hétfõ): a GFK sza-
badnapos (edzõmérkõzés), 20.15, 21. for-
duló március 22. (hétfõ): GFK–Temesvári
Hús-Domaszék 20.15, 23. forduló április 5.
(hétfõ): GFK–Bereg Futsal FC 20.15, 25.
forduló április 15. (csütörtök): GFK–HBF-
Lubicka Szeged 20.15, 26. forduló április
19. (hétfõ): a GFK szabadnapos (edzõmér-
kõzés) 20.15, 27. forduló április 22. (csü-
törtök): GFK–Szentesi Vasutas SC 20.15

(p.h.d.)

Gödöllői győzelem

Futsal

Nosztalgia Kupa

A gödöllõi városi kispályás labdarúgó
intézõbizottság labdarúgó villámtornát
szervez a 40. életévüket betöltött spor-
tolók részére. A mérkõzéseket február
21-22-én és március 6-7-én rendezik
meg a Szent István Egyetem sportcsar-
nokában. Nevezési határidõ február 10,
kedd 17 óra (Ady sétány 3.), a nevezési
díj ötezer forint csapatonként. A ver-
senyre 12 játékost lehet benevezni, a
tornán mindenki saját felelõsségére ve-
het részt.

Gyalogos teljesítménytúrát szervez február

7-én a Margita 344,2 Turisztikai és

Sportegyesület.

Útvonal:

40 km: Gödöllõ-Máriabesnyõ – Pap Mis-

ka-forrás – Babatpuszta – Margita – Domo-

ny-völgy – Zöld-ház – Erzsébet-pihenõ – Ju-

haros – Máriabesnyõ-vmh. – Egyetemi erdõ

– Gödöllõ. Szintidõ: 10 óra, szintkülönbség:

650 m.

20 km: Gödöllõ – Máriabesnyõ – Pap

Miska-forrás – Babatpuszta –

Domonyvölgy – Babatpuszta – Antalhegy

– Gödöllõ. Szintidõ: 6 óra, szintkülönb-

ség: 408 m.

Rajt: 7.00-9.00 Erkel Ferenc Általános

Is-kola, Gödöllõ, Szabadság tér 12. Cél:

Erkel iskola. Nevezési díj: 500 Ft

Arésztvevõk harapnivalót és frissítõt, a

túrát szintidõn belül teljesítõk kitûzõt és

emléklapot is kapnak.

Rendezõ: Margita 344,2 Turisztikai és

Sport Egyesület. Telefon: 28/421-737,

70/527-7920, 30/2-953-666

Margita 344,2

Túra
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A Gödöllõi Sport Alapítvány és
a GEAC

szervezésében az idén is megrendezik a

Gödöllõi Sportolók Bálját

A hagyományos rendezvény
február 13-án, pénteken 19.30-kor

kezdõdik
a Szent István Egyetem Alma Mater

éttermében

Az ünnepségen átadják
az Év Sportolója, az Év Edzõje díjat,

köszöntik a bajnokokat és a jövõ
reménységeit.

A bálra jegyek (2000 Ft) 

korlátozott számban vásárolhatók

a GEAC sportcsarnokában.

(folytatás az előző oldalról)
Jelen volt még Pierre Abric, a francia,
Ana Pascu, a román és Manolisz Katszia-
dakisz, a görög vívószövetség elnöke, va-
lamint Aján Tamás, a MOB és egyben a
Nemzetközi Súlyemelõ-szövetség fõtit-
kára, Molnár Zoltán, a MOB igazgatója,
Berényi János, a Nemzeti Sportszövetség
elnöke, Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó-
szövetség elnöke is. Az est fénypontjaként
a Princess zenekar szórakoztatta a közön-
séget, nem kis sikert aratva.

Az egyik szünetet kihasználva René Ro-
chot, a FIE francia elnökét kérdeztük:

– Elégedett-e a verseny rendezésével?
– Kifogástalan volt a lebonyolítás, Ma-

gyarországon, legyen szó Budapestrõl
vagy akár Gödöllõrõl, mindig zökkenõ-

mentes és magas színvo-
nalú versenyt láthatunk –
még sportszakmai szem-
mel is.

– Ezek szerint nem elõ-
ször jár városunkban.

– Persze hogy nem.
Gémesi György meghívá-
sainak eleget téve, már
legalább ötödször vagy
hatodszor vagyok itt. Ez a
barokk kastély pedig

minden alkalom-
mal lenyûgöz
engem. Mint egy
kis ékszerdoboz.
Gyönyörû!

– Mit szól a Világkupa-verseny
eredményeihez?

– Az orosz válogatott távolma-
radásával is magas színvonalú
küzdelmeket láthattunk. Az õ hiá-
nyukban, mondhatni, papírforma-
eredmény született. Kivételt ké-
pez a magyar csapat, amely jócs-
kán tudása alatt teljesített, a do-
bogós eredmény minimális elvá-
rás lehetett tõle. De hát ilyen a ví-
vósport, apró dolgokon múlhat
sok minden. A kínaiak tudatos
munkával, hosszú évtizedek ta-
pasztalatainak köszönhetõen fel-
zárkóztak a világ élvonalához.

– Ugye tudja, hogy Magyar-
ország szeretné megpályázni a
2007-es vívó-világbajnokság ren-
dezési jogát.

– Hogyne, s nagyon jó ötletnek
tartom, s csak bíztatni tudom a

magyar szövetséget. A magyar vívás ren-
geteget adott a világ vívósportjának, nél-
küle elképzelhetetlen. Tudok róla, hogy
Budapesten, egy francia cég kivitelezésé-
ben, nagyszerû sportaréna épült a régi
sportcsarnok helyén (az 1999-ben leégett

Budapest Sportcsarnok – a szerk.), amely
ideális színhelye lehetne a küzdelmeknek.
A hétvégén találkozóm van a Budapest
Sportaréna vezetõségével.

– Mi célból?
– Azt majd késõbb hozhatjuk nyilvá-

nosságra...
Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Nedeczky Laci bácsi
és René Roch
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HELYREIGAZÍTÁS
Múlt heti lapunk „A Gödöllõi vívás

története“ címû írásában tévesen jelent
meg Ötvös Károly neve.

A tévedésért elnézést kérünk!

Január elején Gödöllõn, az Alsóparkban gyûl-
tek össze a budapesti és a Pest megyei kerék-
párosok, hogy a szállingózó hóesésben eldönt-
sék, ki lesz Pest megye terepbajnoka. Amint azt
sokan várták, a felnõtt férfiak mezõnyében a ta-
valyi bajnok, a gödöllõi születésû Vinczeffy
Zsolt jól használta ki a hazai pálya elõnyét, és
meggyõzõ fölénnyel tudott nyerni. 

Ez a kerékpáros szakág (amely átmenet az
országút és a mountain bike között) Belgium-
ban, Hollandiában, vagy például Szlovákiában
nagy népszerûségnek örvend. Most megtudtuk,
Gödöllõ központjában is lehet világszínvonalú
tereppályát kialakítani, hiszen a szervezõ Vuel-
ta SE és Bike Zone SE a 2004. évi vb-pálya
mintájára jelölte ki a mesterséges akadályokkal
nehezített, 2800 méteres kört. Különleges ver-
seny ez, hiszen, amikor más a gyalogosan pró-
bál a csúszós úton egyensúlyozni, akkor a brin-
gások megmutatják, hogy jégen, havon is lehet
40-nel kerekezni, hogy hogyan kell mestersé-
ges akadályokat kerékpárral legyõzni.

A férfiak mezõnyében a Vinczeffy Zsolt
most sem talált legyõzõre, és nagy fölénnyel
õrizte meg a magyar bajnoki címet. A dobogós
helyekért azonban kiegyenlített küzdelem folyt
a verseny háromnegyedéig. A végére azonban
már csak Szabó András és Szeghalmi Bálint
maradt elöl, a többiek nem bírták a gyilkos ira-
mot – Szabónak csak az utolsó körben sikerült
néhány másodperccel megelõzni Szeghalmit. 

A nõk versenyében Vajda Márta ismét meg-
védte bajnoki címét. Róla el kell mondani,
hogy Vinczeffy Zsolthoz hasonlóan nyáron is a
kerékpáros mezõny élén halad, hiszen 2003-
ban mindketten megnyerték a mountain bike
szakág magyar bajnokságát – tehát a terep ne-
hézségei nem idegenek számukra. A bajnoksá-
gon azokat a sportolókat, akik a cyclo-cross gé-
pekkel szemben mountain bikekal indultak, kü-
lön értékelték. E.K.

Vinczeffy Zsolt győzött

Cyclo-cross ob

Sakk
NB II., Erkel csoport, 6. forduló: Láng-
Vasas–Gödöllõi SBE 9:3
Pest megyei II. osztály, 8. forduló: Sziget-
szentmárton I.–Gödöllõi SBE 1,5:3,5

Szalkai Dezsõ emlékverseny (3 fõs csapa-
tok alsós, felsõs és középiskolás kategóriá-
ban): 1. HÜSI I. 17 pont, ...5. Gödöllõi SBE
(Ágó, Szõke, Ángyán) 13
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