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Több hír, több tudósítás, változatlanul ingyen

Karácsonyi meglepetés
január 10-én megjelenő következő számunkban találkozhatnak először, a történelmi időkbe repíti
vissza olvasóinkat néhány mondat erejéig.
Fogadják a megújult Gödöllői Szolgálatot ,mely egyben ezévi utolsó lapszámunk, mint munkatársaink karácsonyi
ajándékát! Mivel legközelebb 2004-ben
kerül az önök postaládájába lapunk, ezért
megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük mindenkinek, aki ebben az esztendőben
támogatta lapunkat, és kívánjunk valamenynyi kedves olvasónknak és együttműködő
partnerünknek áldott karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag, boldog 2004-es esztendőt!
Fotó: Brindzik Judit

Szinte látjuk magunk előtt a meglepett arcokat, amint kedves olvasóink kiveszik a postaládából a Gödöllői Szolgálat megújult első
számát. Karácsonyi meglepetésnek szántuk,
fogadják szeretettel!
Bizonyára sokan megkérdezik, miért változtattunk a már megszokott formátumon.
Egyszerűen azért, mert kinőttük a régit. Szó
szerint. Az elmúlt évben minden héten azzal
küzdöttünk, hogyan tegyük lehetővé a hozzánk érkezett hírek, tudósítások megjelenését, miközben egyre több és több megjelenésre szánt anyag érkezett, halmozódott fel,
és sokszor – számunkra is fájó módon – kimaradtak a lapból. Bízunk abban, hogy az új
arculatot önök hamar megkedvelik, már csak
azért is, mert a nagyobb oldalakon gazdaságosabban tudunk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló hellyel, és így több információt
juttathatunk el önökhöz. Nagy öröm számunkra is, hogy a jövőben négy színes oldallal gazdagodtunk. Természetesen a megújulás a tartalomra is vonatkozik. Tudjuk, hogy
amikor megújulásról hallanak, sokan arra
gondolnak, megint megváltozik valami, ami
jó, ami bevált. Reméljük, egyet értenek ve-

lünk, hogy ez lapunk megújulására nem vonatkozik. Továbbra is jelentkeznek a már
megszokott és megkedvelt rovatok, és bízunk abban, hogy megkedvelik majd újakat
is, melyek Megkérdeztük, Néhány sorban, és
Erről beszéltek címmel jelentkezik majd,
megkedvelik. Az első kettőben természetesen a városunkban történtekkel kívánunk
foglalkozni, míg az Erről beszéltek, mellyel
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2003. december 19-től 2004. január 4-ig
a hirdetésfelvétel szünetel.
Januártól 5-től szerkesztőségünk új
helyen várja a kedves olvasókat, és a hirdetni szándékozókat.
Új címünk: Kossuth Lajos u. 1.

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL ...
„…Ajándék az egész életünk. Ha egy
akkora ajándékot kapunk, mint az élet,
felelősek is vagyunk érte. Tartozunk
hinni“ – Találkozás Beer Miklós váci
megyéspüspökkel (2. oldal)
„Adjon reménységet a mi mindennapjainkban Jézus Krisztus, aki megszületett, mint az Isten megtapasztalható szeretete, mint Isten megtestesült irgalmassága“ – Lelkipásztoraink a karácsonyról (4. oldal)
„…Azt szeretném, ha Gödöllő olyan
kisváros lenne, amelyre büszkék lennének azok, akik itt nőttek fel, mert sokat
adott számukra. Azért dolgozom, hogy
ennek a feltételeit megteremtsük“ –
Karácsonyi beszélgetés a város polgármesterével (5.oldal)

„...lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni...“
NÉHÁNY SORBAN...

Antall Józsefre emlékeztünk
Immáron tíz éve, hogy
nincs közöttünk dr. Antall József, a rendszerváltozás utáni első miniszterelnök. A Magyar
Demokrata Fórum egykori elnöke 1993. december 12-én
hunyt el – a múlt hét végén rá emlékeztünk...

Fotók: Tatár Attila

A gödöllői Városháza földszinti nagyterme zsúfoltságig megtelt. A közönség előtt
özvegy Antall Józsefné, Antall Péter, Ma-

rinovich Endre, Antall József egykori kabinetfőnöke, valamint az est házigazdájaként dr. Gémesi György polgármester, országgyűlési képviselő, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke foglalt helyet.
Gémesi György köszöntője után Bucsyné Prém Katalin és Pánker László énekelt.
Ezt követően Marinovich Endre emlékezett vissza arra a mintegy három és fél évre, amelyet Antall Józseffel együtt töltött.
(Az est végén mutatták be az egykori
kabinetfőnök nemrég megjelent könyvét,
amely az „1315 nap“ címet viseli, s a néhai
miniszterelnök
munkásságát eleveníti
fel.)
Özvegy Antall Józsefné örömmel számolt be arról, hogy férje
egykori poltikai ellenfelei, sőt, ellenségei is –
ma már – értékelni tudják munkásságát. Szomorúan állapította meg,
hogy férje nem tudhatta
meg, nem érezhette,
mennyire és mennyien
szerették. Bár lehet,
hogy ehhez el kellett
telnie tíz évnek...

Özvegy Antall Józsefné
és Marinovich Endre

Dr. Molnár József professzort, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar dékánját javasolja kinevezni a
Szent István Egyetem új rektorának
az egyetemi tanács. A jelenlegi rektor,
dr. Szendrő Péter megbízatása december 31-ével lejár. Az Oktatási Minisztérium által kiírt rektori pályázatra jelentkező dr. Molnár József 22,
míg dr. Frenyó V. László, az Állatorvos-tudományi Kar professzora 4 szavazatot kapott az egyetemi tanács december 10-i ülésén.

A jelentőségteljes évforduló alkalmából
a budapesti Tabánban és Miskolcon Antall
József-szobrot avattak, a horvát fővárosban, Zágrábban utcát neveztek el róla, illetve a francia fővárosban, Párizsban
megkoszorúzták emléktábláját.
(t.a.)

„Szeretném, ha hinnék és tudnák,
hogy semmiféle személyes ambíció nem
irányít ebben a kérdésben. Semmiféle
karriervágy nem vezet“ – Antall József.

A gyógytornán felhasználható gyógyászati segédeszközöket ajándékozott a Tormay Károly Egészségügyi
Központnak a Lumniczer Sándor Alapítvány 200 000 forint értékben. Az új
felszerelések a felnőttek és a gyermekek kezelésében egyaránt felhasználhatók.
Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati és Okmányirodáján 2003. december 24-én,
valamint 2004. január 2-án nincs ügyfélfogadás. 2004. január 10-én, szombaton 9-től 12 óráig várják az ügyfeleket a hivatal munkatársai.
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Találkozás Beer Miklós váci megyéspüspökkel

Fotó: Archív

A családok jelentik a jövőt
Gödöllőn is, mint mindenütt a váci
egyházmegye területén, a római katolikus hívek, valamint egyházi vezetőik
nagy várakozással néztek elébe, ki
lesz a tavasszal nyugalomba vonult
Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök utóda.
– Magam is csak pár nappal a beiktatásom
előtt tudtam meg, hogy én leszek az – mondta
dr. Beer Miklós, akit már a közben eltelt néhány hónap alatt többször is köszönthettünk
városunkban. – Május 27-én nevezett ki váci
megyéspüspökké a pápa Őszentsége. Korábban 2000-ben szenteltek püspökké, s Esztergomban segédpüspöki teendőket láttam el,
amellett, hogy rektora voltam az esztergomi
papnevelő intézetnek, a szemináriumnak.
– Hosszú utat tett meg. Hogyan kezdődött?
Hogyan kapott hivatást?
– Már ez is folyamat. Sok összetevője van.
Vallásos családba születtem. Első és utolsó
gyerek voltam. 1945-ben Budapest ostroma
alatt meghalt az édesapám. Édesanyám, aki
tanulmányait az angolkisasszonyok intézetében végezte, egyedül nevelt fel. 1951-ben budapesti lakhelyünkről kitelepítettek minket
Zebegénybe. Amit Zebegényben megéltem,
meghatározója lett a sorsomnak. Vajda József,
az esztergomi szeminárium leváltott, kitiltott
vicerektora volt a plébánosunk. Tíz évig ministráltam mellette. Titokban cserkésztáborokat szerveztünk. Mindez nagy hatással volt
rám. 57-től a váci gimnáziumba jártam, ahol
Pálos Frigyes, jelenleg hatvani prépost tanított hittanra. Érettségi tájára egyértelművé
vált számomra, hogy mi a hivatásom. A pesti
szemináriumban tanultam. 1966-ban szenteltek pappá.
– Olvastam, hogy Kőbányán kezdte a papi
pályáját…
– Az első kápláni helyem Budapest X. kerületében, a kőbányai Szent László templomban volt. Káplánként ott szolgáltam 69-ig,
majd még egy évig Szobon. 70-től önállósod-

Beer Miklós
tam, Márianosztrán lettem plébános. Nagyon
szép hat évet töltöttem a márianosztrai kegytemplomban, ahová pedig a mellette működő
börtön udvarán át vezet az út. Nagyokat kirándultunk a Börzsönybe a gyerekekkel. A „nagy
korszakomnak“ a 76-tól Pilismarót plébánosaként töltött huszonegy évet tekintem. Hozzám került a szomszédos Dömös plébániája
is. 79-től kezdtem a plébánosi teendőimen kívül az esztergomi szemináriumban tanítani.
Huszonnégy évig filozófiát oktattam.
– Püspökként mit választott jelmondatának?
– Permanentes in fide. Maradjatok meg a
hitben. Szent Pálnak a kolosszeiekhez intézett
levele első fejezetéből való. Legyetek erősek
és rendületlenek a hitben. Így is lehet fordítani.
– Miért kell a hit?
– A hit olyan csoda, ami segít eligazodni az
élet nagy kérdései között. Képessé tesz arra a
látásmódra, amellyel a dolgok a helyükre kerülhetnek. Titok, hogy kinek miért adatik meg
és kinek miért nem adatik meg a hit képessége. Nagy szeretet vesz körül bennünket.
Ajándék az egész életünk. Ha egy akkora
ajándékot kapunk, mint az élet, felelősek is
vagyunk érte. Tartozunk hinni. Tehát ez a

mondat „ugrott be“ először, hogy ez lesz a
püspöki célkitűzésem: maradjatok meg a hitben.
– Meg akartam kérdezni, hogy püspökként
lehet-e még közvetlen kapcsolata a hívekkel,
az emberekkel, de amikor a gödöllői Szent Imre Általános Iskolában járt, láttam, hogy igen.
Pillanatok alatt jó, közvetlen kapcsolatba került a gyerekekkel.
– Sokat számít, hogy mindig gyerekek között voltam. Szerettek a gyerekek, meg én is
szerettem őket. Rajtuk keresztül a szülőkkel is
megtaláltam a hangot. Nem tudatosan alakítottam így. Ajándékként kaptam azt is, hogy a
gyerekekkel szót értek, hasonlóan az élethez.
Mindamellett, hogy maradt azért lehetőség a
közvetlenségre, megyéspüspökként egészen
új helyzetbe kerültem. Hivatalos programokkal, aktákkal töltöm a jó részét az időmnek.
– Úgy is mint a püspöki karban a papi szemináriumok felügyelője, milyennek látja a papi utánpótlás helyzetét? Paphiány van…
– Drámai csökkenést mutat a papság létszáma. A mostani papi létszám a II. világháború
előttinek a negyede. A szükség azt a megoldást hozta, hogy teljesen átalakuljon az egyház intézményi felépítése. Megjelentek a világi hitoktatók. Most az egyházmegyénk kétszáz papjára négyszáz világi hitoktató jut. Sok
mást is átvettek a hívek. Gazdasági ügyeket,
irodai szolgálatot végeznek, ami régen a papokra hárult. Tehát az egyházközségekben
nem járt tragikus következményekkel a paphiány. Már nagyobb gond, hogy a kistelepülési templomokban a rendszeres szolgálat
akadozik. Hogy minden templomban minden
vasárnap legyen mise, nem tudjuk biztosítani.
Az lehetne a megoldás, hogy a falusi emberek
hozzászoknának: elmennek a szomszéd falu
vagy a legközelebbi város templomába.
– Öntől hallottam először, a máriabesnyői
Nagyboldogasszony búcsúban elmondott
szentbeszédében a Közép-európai Katolikus
Találkozóról. Mi ennek a célja?
– Ez egy éves program. Először rendeztek
ilyet, s kifejezetten amiatt, hogy több középeurópai ország az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt áll. Ausztria, mely már tagja az
Európai Uniónak, a katalizátora a programnak. A záróesemény jövő tavasszal lesz Mariazellben. Addig egymásért imádkozunk egy

éven át. Kegyelmi idő ez, hálát adhatunk,
hogy megértük. Majdhogynem azok voltak a
monarchia államai, amelyek most, az új történelmi helyzetben egymásra találnak. A Trianon létrehozta nyomorúságot az unió orvosolhatja. El kell érnünk: ne a régi sebeinket tépjük fel újra és újra eztán, hanem hívő emberekként lépjünk túl a magunkkal cipelt sérelmeken és fogjuk meg egymás kezét.
– Most, karácsony alkalmából mit mondana a híveknek – és a nem hívőknek?
– A novemberben Gödöllőn megrendezett
családkongresszuson sok minden elhangzott,
amit megszívlelhettünk a karácsonyi előkészületekhez. A karácsony kivételes alkalom, hogy
keresztény gyökereinket újra felfedezzük. A
Krisztus-hitből táplálkozó családok jelenthetik
a jövőt. A karácsony megérinti az emberek lelkét, általa megsejtjük, hogy az egymáshoz fűző
kötelékek milyen fontosak. Sokszor elhangzik:
karácsony a szeretet ünnepe. Ne általános szeretetre gondoljunk ilyenkor elsősorban. A családban tapasztaljuk meg elsőként a szeretetet.
Ott fedezzük fel mindazt, ami emberi érték, az
élet szeretetét, a gyermekekkel való törődés, az
idősekről való gondoskodás fontosságát, a becsületet. Ezeket mind a család foglalhatja össze
leghatékonyabban. Jó lenne, ha a gyermekeink,
akik a jövőt jelentik, a családi életnek az örömét
és békéjét élhetnék át.
Nádudvari Anna

Gondolatok a
szerkesztőségben

Az ünnepről
Ideges naptár nézegetés, családi költségvetés
így, karácsony előtt, programkészítés a gyereknek, aki most nem készül iskolába, óvodába stb., vásárlási láz és sorolhatnám a végtelenségig az év hátralévő napjainak feladatait.
Családja válogatja, hogy mennyire zűrösen,
kapkodva, de mindenhol rohamtempóban készülnek az év utolsó napjaira, persze elsősorban a karácsonyra. A legtöbb helyen ezt a pár
napot használják fel arra, hogy a lassan egy
éve nem látott rokonokat meglátogassák, ha
karácsony nem jó, esetleg be lehet őket zsúfolni a szilveszteri forgatagba. Röviden összefoglalva: ebben a néhány napban mindenki
megpróbálja bepótolni, amit egész évben elmulasztott. Figyelem! Nem fog sikerülni. Az
eddigi tapasztalatok szerint az eredmény: december 24-re duplaidegbeteg családok, akik
holtfáradtan rogynak le a karácsonyfa mellé.
Pedig az ünnep nem erről szól. Szólhat persze
kinek-kinek másról, kora, neme és világnézete szerint. De egy biztos: ÜNNEP. Így, csupa
nagybetűvel. Hogy a karácsonyfa, a családi
együttlét, vagy a Messiás születése teszi ünnepé, mindenkinek a saját dolga. Az azonban
rajtunk múlik, hogy saját környezetünkben,
családunkban, lelkünkben valódi békét, ünnepi hangulatot teremtsünk. Nem könnyű ezt
megtenni akkor, amikor a körülöttünk – itthon és a világban – zajló események számtalan esetben aggodalomra adnak okot. Ilyenkor
kell megragadni a karácsony eredetét, erőt
meríteni a Megváltó születéséből. Mert jogunk van hozzá! Jogunk van a hithez, a szeretethez, a békéhez.
A televíziók hetek óta elárasztanak bennünket az ünnepi műsorok előzeteseivel. Gondolom, sokan lesznek, akik az év hátralévő részét
a televízió készülék elé roskadva fogják tölteni, azzal a felkiáltással, hogy pihennek. Egy
felmérés szerint ma egy házaspár átlagosan
napi hét percet beszélget egymással, és egy átlagos családfő 13 percet tölt hetente a gyermekével. Ebből az esztendőből még néhánynap
hátra van, s ezek nagyrészét a legtöbb család
otthon tölti.
Azt kívánom, ne csak otthon, együtt is töltsék ezeket a napokat! Együtt, békében, szeretetben, hogy boldog legyen a karácsony!
Nyári Fanny
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Önkormányzat – SEJCE Kft.

Ellenzéki vétó a megegyezésre
Gödöllő város képviselő-testülete
a december 11-ei ülésen kinyilvánította szándékát a Dózsa György
út 2. szám alatti épület, a volt községháza fokozatos és teljes kiürítésére a baleset-, és életveszély
megelőzése, valamint az épület
felújítása és méltó hasznosításának előkészítése érdekében. Ennek első lépéseként 2004 januárjában tárgyalják meg a kiürítési
ütemtervet.
A döntéshozók e témát illetően csak ebben
az egyetlen kérdésben tudtak megállapodni. Az MSZP-SZDSZ-GCF frakció és a
MIÉP-es képviselőnő a polgármester által
kért név szerinti szavazáson elvetette azt a
javaslatot, hogy az önkormányzat, mint
bérbeadó peren kívüli egyezség keretében
kártérítést nyújtson a SEJCE Kft-nek az
általa bérelt Húszas népbolt életveszélyes
műszaki állapot miatti azonnali bezárása
következtében keletkezett károkra. Az ellenzéki képviselők ahhoz sem járultak
hozzá, hogy a SEJCE Kft. részére nyújtandó 17 millió forintos pénzbeli térítés kifizetésével a boltra vonatkozó bérleti szerződés december 31-ei hatállyal, közös
megegyezéssel megszűnjön.
Mint ismeretes, a boltot novemberben
be kellett zárni, mert az építésügyi hatóság életveszélyesnek minősítette a földszinti eladóteret az alatta lévő pincefödém
rossz állapota miatt.

A kft képviselői a bezárásra vonatkozó
felkérésnek önként eleget tettek. Az ezt
követő megbeszélésen bejelentették, hogy
a kft minden tőle elvárható intézkedést
megtesz a károk enyhítésére; ugyanakkor
– megfelelő dokumentumokkal és más bizonyítékokkal alátámasztva – benyújtja
teljes és tételes kártalanítási igényét az
üzlet rövid időn belüli bezárása miatt felmerült mindazon károkról, melyeket elhárítani, illetve enyhíteni nem tudott.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző előterjesztésében azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy peren kívüli egyezség
formájában fogadja el a SEJCE Kft. közel
15 millió forintos kártérítési igényét. A
bérlő a károk elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében mindent megtett, ami
az adott helyzetben elvárható. A kártérítési igény egyik tételében sem eltúlzott, illetve minden tételében, ahol ez egyáltalán
lehetséges, bizonyítékokkal kellően alátámasztott.
A Lakástörvény előírásai alapján a bérbeadó a bérlet fennállása alatt szavatol
azért, hogy a bérlemény megfeleljen jogszabályban, illetve a szerződésben meghatározott követelményeknek, rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Jelen
esetben kellékszavatossági probléma áll
fenn, mivel a SEJCE Kft. bérleménye igen
rossz, életveszélyes állapota miatt a bérleti szerződésben meghatározott célra nem
használható.
Tekintettel arra, hogy gazdaságtalan

12 hónap Gödöllőn
Január: Üresen maradtak a baloldali képviselők székei a januári testületi ülésen. Az
MSZP-SZDSZ-GCF-MIÉP tömörülés tagjai
azt akarták elérni, hogy dr. Gémesi György
polgármester estére tegye a képviselő-testületi üléseket.
Február: Nagy Sándor műveiből nyílt kiállítás a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Alkotóházában.
Március: 43 új önkormányzati bérlakást
adott át Gödöllő város önkormányzata. A beruházás – mely Széchenyi-terv támogatásával
valósult meg – költsége 523 millió Ft volt.
Április: A Sina családról, Gödöllő egykori
tulajdonosairól tartottak tudományos konferenciát a Városi Múzeumban, ahol időszaki kiállítással állítottak emléket ifjabb Sina Györgynek,
aki Széchenyi Istvánnal karöltve rendkívül sokat tett Magyarország fejlődéséért.
Május: Akadálymentes lett a Petőfi Sándor Művelődési központ. Az épülethez rámpán juthatnak el azok akik kerekesszékkel
közelítik meg az intézményt, a színházterembe pedig lift segíti a feljutást.
Június: Közel 15 ezer ember vett részt a
Szabadság Napja ünnepi műsorán az Alsóparkban. A programot a Magyar Televízió
jóvoltából milliók követték figyelmmel.

Kedves
Olvasóink!

döntés lenne egy újabb átmeneti megoldással konzerválni a jelenlegi állapotokat,
a SEJCE Kft. képviselőivel arról is tárgyaltak a polgármesteri hivatal illetékesei,
hogy a szünetelő bérleti jogviszonyt milyen egyezség keretében tudnák közös
megegyezéssel megszüntetni. Az élelmiszerbolt alatti pincefödém átmeneti időszakra szóló tehermentesítése a bérlő üzleti tevékenységéhez sem jelenthetne
megnyugtató hosszú távú megoldást.
A határozatlan időre szóló bérleti szerződés 2004. január 1-je után az önkormányzat részéről felmondható. Ezzel a lehetőséggel az önkormányzat élhetett volna úgy, hogy az egy éves felmondási idő
biztosításán túlmenően a bérlővel szemben más kötelezettsége nem keletkezik.
Azzal, hogy az élelmiszerboltot életveszély miatt hatósági határozat alapján ki
kellett üríteni, a bérlő elesett attól a lehetőségtől, hogy megfelelő időtartam álljon
rendelkezésére tevékenységének felszámolásához, vállalkozásának áthelyezéséhez, az árukészlet és a berendezések lehető legcélszerűbb és hatékonyabb hasznosításához. Amennyiben a SEJCE Kft-nek
az önkormányzat felmond, az egy éves
felmondási idő alatt, miközben készül tevékenységének adott helyszínen történő
megszüntetésére, üzleti tevékenységéből
még egy évig üzleti nyeresége is származhatott volna. Ezt tekintették kiinduló alapnak, amikor a bérlővel tárgyaltak a bérleti
jogviszony közös megegyezéses meg-

Meghívó

Július: Hatodik alkalommal adták át a
Gödöllő Egészségügyéért Díjat. 2003-ban
dr. Kendy Erika orr-fül-gégész, dr. Kovács
Katalin gyermekorvos valamint a Tormay
Károly Egyészségügyi Központ Védőnői
Szolgálatának Szakmai Közössége vehette
át a díjat.

A Rákóczi-szabadságharc
kitörésének 300. évfordulójára emléktáblát állító
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szüntetéséről, melyben a kft képviselői a
megegyezésre hajlandóak, azonban ehhez
kapcsolódóan 17 millió forintos pénzbeli
térítési igényét jelentettek be. Ennek elfogadásával a határozatlan idős bérleti jogviszony lezárható, megszüntethető lett
volna. Ezzel a lépéssel a Dózsa György út
2. szám alatti épület legnagyobb területű
bérleményét szabadította volna fel az önkormányzat mindennemű további igény
alól. Ezt a megoldást a polgármesteri hivatal kedvezőbbnek tartja, mint a hosszan
tartó pereskedést, illetve bármilyen függő
jogi helyzet fenntartását, mivel ez a gyakorlatban gátolhatja a tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlását és az épület
hasznosítását célzó törekvések megvalósítását.
Az ellenzéki képviselők Szakács Gyula
(SZDSZ) javaslatára, aki szerint a kártérítés jogi alapja aggályos, elutasították az
egyezségre vonatkozó javaslatot, így a
volt községháza épületének kálváriája tovább folytatódik, s bírósági eljárás indítása is elképzelhető az önkormányzat és a
SEJCE Kft. között, aminek a vége laikus
szemmel beláthatatlan. Érdemes ehhez
még hozzátenni azt, hogy az önkormányzat eddig a Dózsa György út 2. szám alatti
épület minden bérlőjével meg tudott állapodni.
pt

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, akik szeretett férjemet, édesapánkat,
Sziráki Sándort
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család

Köszönjük!
Több, mint 10 000 kötet összegyűjtésével
véget ért a Könyvgyűjtés a Határon Túliaknak elnevezésű akció. Köszönjük
minden adományozónak.
Külön köszönjük a Városi Könyvtár és Információs Központ lebonyolításban és
tárolásban nyújtott segítségét!

gödöllői civil szervezetek
Augusztus: G. F. Händel: Julius Caesar
című operája volt a 200 év után ismét működő, felújított Barokk Színház nyitóelőadása.
Szeptember: A máriabesnyői kegytemplom
gyűjteményéhez tartozó Máriás-lány viseletű
babák kiállítása nyílt a Gödöllői Galériában.
Október: Az '56-os Szövetség a Közélet
Tisztaságáért díjat adományozott Gödöllő
városának. Az oklevelet, és az azzal járó lyukas '56-os zászlót Gémesi György polgármester vette át.
November: 50. születésnapját ünnepelte
az Erkel Ferenc Általános Iskola. Az intézmény az jubileumot folyamatos programokkal, kiállításokkal tette emlékezetessé.
December: A testülethez méltatlan vita után
a baloldali képviselők szavazatainak eredményeként elutasította a képviselő testület, hogy
emléktábla örökítse meg a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulóját.

és a gödöllői történelmi

Éves UFI – Utolsó figyelmeztetés előfizetést nyertek:

egyházak szeretettel várnak
minden érdeklődőt

Városi Könyvtár, Gödöllő
Majoros Antalné, Gödöllő
Horváthné Makara Eszter, Gödöllő

az emléktábla
ünnepélyes leleplezésére
és megszentelésére

Kívánunk minden gödöllői polgárnak
áldott Karácsonyt és békés új esztendőt!
Fidelitas Gödöllő

2003. december 21-én
11 óra 40-kor.
Az ünnepség helyszíne a
gödöllői református

Ez évi utolsó rendezvényét Csömörön
rendezi a Gödöllő és Környéke
Regionális és Turisztikai Egyesület,
december 22-én, hétfőn,
9 órai kezdettel.

templom és Líceum
udvara lesz.

A GKRTE Idegenforgalmi Bizottságának
szakmai témája a gasztonómiai lesz.

összeállította: bj

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Lelkipásztoraink a karácsonyról

Az ünnep lényege
Már csak néhány nap van hátra karácsonyig. Az ünnep előtt városunk különböző felekezetű lelkészeit a karácsony lényegéről kérdeztük?
Ullmann Péter premontrei kormányzóperjel, római katolikus plébános: Minden jóakaratú emberhez közel áll a karácsony.
„A keresztény ember számára hármas
jelentése van a karácsonynak. Ez a hármasság benne van az ádventben, a várakozásban is. Emlékezünk egy elmúlt eseményre, ami történelem, amit közölhetünk
egymással, továbbadhatunk egymásnak.
Egyszersmind a jövőnkre gondolunk karácsonykor. Végül, harmadszorra, újra
megvalósul bennünk a múlt egy szent pillanatban. Krisztus eljövetelére, noha tudjuk, hogy már megtörtént, valóságosan,
mégis várunk az idők végezetéig. „Az
idők teljessége“ a Szentírás szerint az,
amikor az Isten emberré lett. Minden jóakaratú emberhez közel áll a karácsony,
mivel Isten egy szeretetre méltó kisgyermek képében jelent meg. Szeretetet, örömöt és békét hozott, mint minden kisgyermek egy családba. Adjon reménységet a
mi mindennapjainkban Jézus Krisztus, aki
megszületett, mint az Isten megtapasztalható szeretete, mint Isten megtestesült irgalmassága.“

Fórum
K EDVES O LVASÓINK !
Köszönjük a hozzánk érkezett leveleket. Az elmúlt testületi ülés
után több levél is érkezett, amelynek írója az ott született döntésekről fejtette ki véleményét.
„Tisztelt Szerkesztőség!
…Rendkívül felháborítónak tartom a
Rákóczi emléktábla körüli cirkuszt. Miért
baj, hogy az adományozók neve fel van
tüntetve a táblán, és ez miért kirekesztő?
Szerintem inkább örülni kellene, hogy valakiknek eszébe jutott, hogy meg kell emlékezni Rákócziról, ha már ezt hivatalosan
– s ez az önkormányzatra is vonatkozik –
senki nem tette meg ebben a városban…“
Név és cím a szerkresztőségben

Albert Gábor evangélikus lelkész: Isten
szeretete tágölelésű szeretet.
„A karácsony a legkedvesebb ünnep az
emberek számára. Ekkor olyanokat is ott
látunk a templomban, akiket máskor nem.
Szoktuk mondani: Krisztus bölcsője
ugyanolyan fából készült, mint a keresztfája. De a karácsony pompája kialakultabb, mint a húsvété. A világi ünneplés és
a vallásos ünneplés a karácsony alkalmából találkozik leginkább. Elvilágiasodott
környezetben kell hirdetnünk az örömhírt,
amit a karácsony, Krisztus születése jelent. Az ünnepben ma lényeges számunkra
a remény, hogy egy közösségben vagyunk
a már megszólítottakkal és azokkal, akik
szintén megszólítottakká válhatnak. Az
ünnep nem lehet kirekesztő. Isten szeretete tágölelésű szeretet. A találkozás öröme vár ránk. Lélekben emelkedhetünk Isten felé, ő pedig belépve a földi világ keretei közé jön hozzánk. Ez a legnagyobb
csoda: Isten megtestesült Krisztusban,
hogy hozzánk jöhessen.“
Nagy Károly református lelkész: A templomok is nyitva állnak, nem csak a boltok.
„Lesz karácsony? A naptár szerint lesz,
de mintha egyre inkább elmaradna a
Krisztus-születés igazi ünnepe. Mintha
egyre inkább kikopna a szívünkből a krisztusi ember. Azt látom: az emberek ilyenkor
fel akarják vásárolni a világot. Egyetlen
nagy szerzéssé züllik az ádvent, ahelyett
hogy helyet készítenénk magunkban,

írják, meg, hogy ezt a táblát, hol lehet látni, hol lesz felállítva!“
Köszönettel: Zsitvay Anna

Kedves Olvasóink!
Az e témában hozzánk érkezett valamennyi levélből nem tudunk idézni, de elmondhatjuk, rendkívüli módon felháborította a gödöllőieket a testület határozata.
Most fordult elő először, hogy valamennyi
hozzánk érkezett levél ugyanazt a véleményt tükrözi. Szerkesztőségünk nem kíván az ügyben állást foglalni. Mi egy dolgot teszünk: megköszönjük a gödöllői történelmi egyházaknak, ezen belül is a református egyházközségnek, hogy a tábla
elhelyezésére helyet adtak, és vasárnap
délelőtt 11.40-kor sor kerülhet az ünnepélyes avatásra és megszentelésre. A meghívót lapunkban olvashatják.

Kedves Olvasóink!
A következő levél is a héten érkezett
szerkesztőségünkbe:

ahová Krisztust várjuk. Legalább csempésszük bele a vásárlásba karácsony
hangulatát! Ne azokra hagyjuk az árusítást, akiknek semmi közük se a karácsonyhoz, se az emberhez. Olvasok Ágoston Vallomásaiból: „Bizony, több szót pazarol a
kutatás, mint a megtalálás. Hosszabb a
kérés, mint az elnyerés. Munkásabb a kéz
a kopogásban, semmint az ajándék elfogadásában.“ Azt hisszük, ha erőszakosan
kérünk, ha feltétlen elvárjuk az ajándékot,
inkább kapunk. Bizalmatlanok vagyunk Istennel szemben. Pedig Ő mindig megadja,
amire legnagyobb szükségünk van: karácsony titkát. A templomok is nyitva állnak, nem csak a boltok.“
Sivadó János görög katolikus parókus:
Az öröm és a békesség tartja meg az életünket.
„Tavaly a közösségünk gyermekei által
előadott pásztorjátékba beleiktattunk egy
szép kis szöveget: „A nép, amely sötétben
jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog…“ A legfontosabb a karácsonyi örvendezés. Mint Izaiás próféta jövendöli: „nagy ujjongással töltöd el őket,
kitörő örömöt adsz nekik.“ Régebbi időkben a kántálók, betlehemezők csoportja
vitte az örvendezést házról házra. Szegényebbek vagyunk, hogy már nincs meg ez
a szokás. Az emberek karácsonykor is bekapcsolják a tévét, és nem élik meg a közösségi élmény örömét. Nem élik meg

másik autóházba, a Tessedik utcába, (ott
szintén Renault javítással foglalkoznak)
ahol egy nagyon fiatal és segítőkész munkatárs megnézte, és megállapította, hogy
elromlott a kapcsoló, ami igaz nincs raktáron, de egy hét alatt beszerezhető. (…)
megjavították, beszerelték a kapcsolót és
kifizettem a számlát melynek összege
3348 forint. Nem tudom, Önök érzékelike a különbséget? Én igen. Felmerül bennem, hogy etikus-e ez a fajta piacgazdaság? Van ennek határa is? Ha egyedül vagyok a tapasztalatommal, akkor örülök, ha
nem akkor szolgáljon tanulságul másoknak.“
Egy gödöllői lakos (név és cím
a szerkesztőségben)

együtt azt, hogy Isten fiának közénk jövetele az embernek a felértékelése. Az érdemesítése arra, hogy már itt a földi életben
is Vele legyünk. Az embernek akarnia kell
felfigyelni az isteni szeretet megnyilatkozásaira. Aki képes befogadni azokat, örömöt és békességet kap. Ez a kettő, az öröm
és a békesség tartja meg az életünket.“
Szirtes András baptista lelkész: Ha az
ünnepelt hiányzik, tartalmát veszti az ünnep.
„Azt mondjuk: karácsony a szeretet ünnepe. De ha az ünnepnek nincs kihatása a
hétköznapokra, mennyit ér? Ma mintha
maga az ünnepelt kimaradna az ünnepből.
Pedig ha ott az ünnepelt azon a napon,
amely róla szól, amelynek róla kéne szólnia, a többi napot is a szeretet ünnepévé
teheti. Azt mondjuk: karácsony a Kisjézus
születése napja. Valóban, mikor megszületett, kicsi volt. Mégis, már ekkor Úrként
kell emlegetnünk. Már születésekor is látnunk kell benne, hogy vállalt egy egész
életet, vállalta a halált is érettünk. A gyülekezetben minderre próbálunk emlékezni. A fenyőfaállítás nekünk is fontos.
Nem az ajándékozás, nem az ünnepi étkezések ellen akarok beszélni. Sok minden
szép és örömteli külsőség kapcsolódhat az
ünnephez. Azonban az ajándék nem mindig az, ami pénzzel megfizethető. A másikra szánt idő, figyelem, az, hogy előreengedem az ajtóban, mind ajándék lehet. S
ezekre nem csak egy alkalom van egy
évben.“

Összeállította: Nádudvari Anna

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és
kedves Családját

Sződi István,
Gödöllõ legidõsebb lakosának,
Magyarország legidõsebb férfi
polgárának

105. születésnapja
Kedves Olvasónk!
Bízzunk benne, hogy nem szándékosságról, csak véletlen tévedésről volt szó
az első szerelőnél! Mindenesetre jóhiszemű tévedés esetén ez a szakértelmet
kérdőjelezi meg.

alkalmából rendezendõ ünnepségre, és egyúttal az ünnepelt festményeibõl készített kiállítás megnyitójára.

A gödöllői szolgálat munkatársai

„Tisztelt Szerkesztőség!
…érdekes milyen mélyen belerögződtek egyesekbe a régi módszerek. Nem ártana, ha utána néznének, mire terjed ki a
testület jogköre. Arra, hogy hozzájárul-e a
kihelyezéshez, vagy nem, és nem arra,
hogy cenzúrázza a táblát! Fel kellene hívni a figyelmüket arra, hogy azok az évek
már elmúltak, és reméljük sosem jönnek
vissza!…“
„Tisztelt FÓRUM!
…azt hiszem a város szégyene lenne, ha
ez a tábla magánterületen lenne kiállítva.
Arra külön kíváncsi leszek, hogy Szakács
Gyuláék mikor nyúlnak a zsebükbe – nem
a közzsebbe, a sajátjukéba – és fognak a
város javára bármit is adakozni… Kérem,

„Tisztelt Szerkesztőség!
…Van egy két és fél éves Renault gépkocsim… Most, hogy hűvösre fordult az
idő, bekapcsoltam a fűtést és észleltem,
hogy a hátsó ablak fűtése nem működik.
Mivel nem vagyok műszaki szakember,
elmentem a város szélén üzemelő autószalonba. Elmondtam mi a probléma, készségesen álltak a dologhoz, egyben felvilágosítottak, hogy ezt a hibát nem lehet javítani, hanem a hátsó ablakot kell kicserélni, mivel ott vannak a fűtőszálak. Ezt meg
kell rendelni, s ez kb. 95-98 ezer forint +
szerelési költség lesz... Nem tartozom a
tehetős réteghez, (feleségemmel együtt leszázalékolt nyugdíjasok vagyunk) így
megköszöntem a tájékoztatást és gondolkodási időt kértem. Ezután elmentem a

FELHÍVÁS
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség az M31 autópálya, MO-M3
autópályák közötti szakaszán a „C“ és
„Dvégl“ jelű nyomvonal változatok létesítésére környezetvédelmi engedélyt adott a
Nemzeti autópálya Rt. részére.
Az engedély teljes szövege Gödöllő Város
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján megtekinthető.

Köszöntőt mond dr. Vámos
János, Gödöllő város díszpolgára,
a kiállítást megnyitja Klausmann
Viktor. Az ünnepségen
közreműködik Bucsyné Prém
Katalin.
Helyszín:
Gödöllõ, Polgármesteri Hivatal,
földszinti nagyterem
Idõpont:
2003. december 21.,
vasárnap, 16 óra

2003. december 20.
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Karácsonyi beszélgetés a város polgármesterével

Nyugalmat, békességet!
Az életünkben elmúlt események
és jövőnk alakulása a karácsonyhoz
és az újévhez közeledve egyre többet foglalkoztatnak mindnyájunkat. Az adventi gyertyák meggyújtásában megtestesülő várakozás a
gondolatainkat is meghatározza, és
addig tekintjük teljesnek az életünket, ameddig újra az asztalunkra kerülnek a gyermekkorban megszeretett ételek, sütemények. Minderről
ünnepváró találkozásunkkor beszélt dr. Gémesi György polgármester, aki arra a kérdésünkre is igyekezett válaszolni, vajon hogyan emlékezik vissza majd tíz év múlva arra
az esztendőre, amelynek most utolsó napjait éljük meghittségre törekedve, családunk körében.
– December a karácsony hava a családokban, az újévre történő felkészülés ideje is
az országban. Polgármesterként, képviselőként az utóbbi is ad elegendő feladatot,
ugyanakkor ott látjuk a karácsonyváró
ünnepeken is. Mi is zaklatottak vagyunk
még az év végi hajrában. Hogyan tud ön
ilyen elfoglaltságok között személyesen,
lelkileg felkészülni szentestére, a karácsony ünnepére?
– A karácsonyi ünnepségek sokaságára,
akár a szociális otthonban, akár iskolákban, közalkalmazottak más körében zajlanak, a város polgármestereként hívnak
meg, protokolláris a részvételem, de bizony nem tudom kivonni magam az érzelmi hatások alól. Nem is akarom. Én
azonosulok azokkal a gondolatokkal,
amelyekkel az együttlétet megtöltik, és ez
nagyon jól segíti a karácsonyi felkészülésemet, a lelki ráhangolódásomat a karácsonyra. Szép, bensőséges ünnepeken
szoktam részt venni – ezek a polgármesteri munka legkellemesebb megnyilvánulásai. S közben peregnek a politikai, közéleti események, még 22-én is ülésezik az
Országgyűlés. Csak másnap este tudok kilépni a mindennapok zajos forgatagából
immár tizenharmadik éve. De amikor hazaérek, rögtön a családi körben érzem magam. Bevallom, az ajándékozásban mindig lemaradásban vagyok, azt azzal igyekszem menteni, hogy valami személyes
meglepetés kerüljön a fa alá. Amit egymásnak szánunk önmagunkból, az a legnagyobb ajándék.
– A régi karácsonyok azonban, ugye,
nem ilyenek voltak?
– Gyermekkorom karácsonyai hihetetlen gazdagok voltak. Ezek emléke engem
mindig visszavezet a karácsony lényegéhez, a Kisjézushoz, a Megváltó megszületéséhez, az éjféli mise üzenetéhez. Évek
óta mindig ugyanúgy történik minden nálunk karácsonykor, talán azért, mert még
testvéreimmel, szüleimmel – hála Istennek! – mindannyian élünk. Sőt, a nagycsalád évről-évre bővül. Az élet persze megy
előre, és nem tudjuk, kinek milyen sors
adatik a jövőben. Azonban most újra
együtt leszünk, és ez a lényeg. Mindig
kellemesen emlékszem a hosszúra nyúlt
szentesték utáni ébredésre is, karácsony
első napjának délelőttjére. Idősebben is
azt remélem, újra át tudom élni azokat a
visszahozhatatlan órákat, amikor még
meghitt, nyugodt körülmények között felébredtem és végiggondoltam az előző estét, és újra megnéztem, ki, hogyan, mivel
gondolt rám.

– Elárulja, hogy
Ön hol tölti idén
az ünnepet?
– A karácsony
estét a szűk családi körben, másnap
pedig
nagyon
nagy családi ebéd
lesz, estébe nyúló
beszélgetéssel.
– Ki főzi a
nagycsalád ebédjét?
– Ez korábban
édesanyám ajándéka volt, hetekig
készült rá. Az ő
töltött káposztája
nekünk a legfinomabb a világon.
Mindenki azt várja most is, hogy az
általa sütött, főzött ételek, sütemények ízét élvezzük,
amiket
gyermekkorunkban megszoktunk.
Még mindig van,
amit ő készít, de
bizony már segíteni kell neki. Van
egy – lassan azt is
mondhatnám
–
családi szervező
bizottság, amelynek tagjai szépen megbeszélik a teendőket, és mindenki süt, főz, hoz valamit. S,
hogy mi kerül az asztalra? A már említett
töltött káposzta, disznótoros, rántott hal.
És persze mákosbejgli meg zserbó és még
sok más finomság.
– Váltsunk színteret! A gödöllői önkormányzat mit tud tenni a gödöllőiek karácsonyfája alá?
– Azt tehetjük oda, amit megtakarításunkból, saját bevételeinkből, az államtól
visszakapott forrásokból az idén létrehoztunk. Sokat csatornáztunk, annyi utat javítottunk, amennyit talán még sohasem. Tudom, ez is kevés az igényekhez, szükséglethez képest. Ami pedig a jövőt illeti,
szűk esztendő elé néz az ország. De megpróbálunk jól sáfárkodni a forrásainkkal,
hogy a városfejlesztés megszokott lendülete, terveink szerint, minél kevésbé törjön meg. Ha elfogadják a költségvetési javaslatunkat, akkor egymilliárd forintot
fordítunk fejlesztésre. Nagyobb részéből
tovább folytatjuk a csatornahálózat építését, míg mintegy 400 millió forintot fordítunk az útépítésekre, immár a belvárostól
távolodva. Az óvodák, iskolák, közművelődési intézmények területén arra törekszünk, hogy megőrizzük a színvonalat.
Manapság nagyon nehéz pályázaton pénzt
nyerni. Ezért nagy eredmény a palotakerti
tömbfűtőmű korszerűsítésére, illetve a
komposztáló telep létesítésére elnyert néhány tízmillió forint is. És bizony az is,
hogy az utóbbi években szinte minden nagyobb beruházásunk megyei és országos
elismeréseket, díjakat, kitüntetéseket kapott.
– Vajon tartogat-e a gödöllőiek számára valamilyen kellemes meglepetést az
állami költségvetés?
– Ma még úgy tűnik, hogy sikerrel jár
hosszú évek előkészítő munkája, s országgyűlési határozat születik arról, hogy
2007-ig megépül az M0-s körgyűrű gödöl-

lői átkötése az M3-as sztrádához és a Gödöllőt elkerülő út is. Ezekről egyébként
már az előző kormány kedvezően döntött.
Viszont csak akkor leszek nyugodt és elégedetett, ha végre elkezdődik a munka. A
beruházás indításával kapcsolatban januárban Gödöllőre várjuk Csillag István
gazdasági és közlekedési minisztert.
– A tervezett új utak javítanának Gödöllő gazdasági helyzetén...
– Ne feledjük, az elkerülő út építését
önkormányzatunk kezdeményezte, jómagam pedig országgyűlési képviselőként is
sürgettem. A két út nélkül „béna“ maradna
a Gödöllői Ipari Park, amelynek a területén már elkezdődött az építkezés. Ha pedig kiépülnek az ipari park közművei, s
képes lesz befogadni a letelepülő vállalkozásokat, mellette pedig a két út is megvalósul, akkor Gödöllő jobb gazdasági
helyzetbe kerül. Jobban kivédhetjük azokat a nehézségeket, amelyek most országosan jelentkeznek. Magyarán több pénzt
tudunk a saját erőnkből szerezni intézményeink színvonalasabb működtetéséhez, a
városfejlesztéshez. Megjegyzem, hogy az
Őz utcai lakótelkek eladásából származó
bevétel egy korábbi hasonló jellegű befektetésünkből származik.
– Játsszunk egy keveset az idővel, polgármester úr! Gondolt-e Ön már arra,
hogy tíz esztendő múlva miként tekint
majd vissza 2003-ra?
– Tíz év múlva? Hát, szerintem lesz
még rosszabb is, vagy ahogyan mondani
szokták, az idei év rosszabb, mint a tavalyi, de jobb mint a következő. Komolyra
fordítva a szót, azt hiszem, összességében
kedvező képet őrzök majd 2003-ról. Ha
ugyanis azt látom, hogy van értelme a
munkámnak, akkor jól érzem magam.
Most ez a helyzet. A munkám nem merül
ki abban a követelményben, hogy teljesítsem a költségvetésben meghatározott célokat. Azt szeretném, ha ezen felül Gödöl-

lő olyan kisváros lenne,
amelyre büszkék lennének
azok, akik itt nőttek fel,
mert sokat adott számukra.
Azért dolgozom, hogy ennek a feltételeit megteremtsük. Ha nem élne bennem ez
a meggyőződés, akkor nem
is csinálnám tovább. Ezért,
ha tíz év múlva álmaink szerint a gödöllői termálstrand
melegvizében üldögélek, és
próbálom az izületeimet kilazítani, más korombeliekkel felidézve a mai
időket, biztosan a jóra emlékezem majd. Tudomásul
veszem, hogy a lakosság
úgy döntött, megfelezi a
képviselő-testületet. Ennek
megfelelően kell vezetnem a
várost, amelyre viszont
nagy többséggel hatalmaztak fel az emberek. Megújítja az energiáimat, ha komoly emberekkel beszélgetve azt hallom, hogy milyen
jó a virágos gödöllői utcákon sétálni, a piacon beszélgetni, a Barokk Színházba
benézni, látni a karácsonyi
díszekbe öltözött Deák Ferenc téri bérlakásokat. Ezekből az eredményekből töltekezem, ezek táplálják bennem a tüzet, és ezeket nem
lehet elvenni tőlem és tőlünk.
– Úgy alakult, hogy a karácsonyvárás
időszaka egybeesik Antall József halálának évfordulójával. A volt kormányfő
megítélése a szomorú esemény tizedik évfordulójára azok körében is jóra fordult,
akik korábban másképp vélekedtek róla.
Hogyan értékeli ezt?
– Sokan tudták már akkor is a bírálók
közül, hogy Antall József kimagasló államférfi volt. Megint igazolta az élet,
hogy előbb-utóbb minden a helyére kerül,
de fájó, hogy ez nem az ő életében történt
meg. Ebből, de a hétköznapibb pálfordulásokból is érdekes következtetéseket
vonhat le az ember. Sok olyan volt polgármester kollégáról tudok például, akiket tizenkét év után nem választottak meg újra.
Becsületes, tisztességes emberek ők, akik
teljesítettek, sokat letettek az asztalra.
Most átnéznek rajtuk, s éppen azok, akik
korábban sorban álltak az irodájuk előtt,
pedig ugyanarról az emberről van szó.
– Azt nem várhatjuk el komolyan, hogy
ez a jövő évben majd megváltozik. Azonban sokan, sok mindent megfogadunk újév éjszakáján. Ön is?
– Szilveszterkor pár perc alatt végiggondolom az évet és az életemet. Levonom a következtetéseket, az új irányt is
kijelölöm, ha szükségesnek érzem, de a
nagy fogadalmakban nem hiszek. Ehelyett
hadd kívánjak inkább nyugalmat és békességet olvasóiknak, a gödöllőieknek.
Lesz nehézségünk bőven 2004-ben, de
ezeket ne egymás torkának átharapásával
próbáljuk megoldani, hanem egymásba
kapaszkodással: most mutassuk meg,
hogy ilyen nehéz helyzeten is úrrá tudunk
lenni!
et
Fotó: Tatár Attila
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Évvégi hangversenyek
a Királyi Kastélyban
Az évvégi kulturális csúcsforgalom elérte a gödöllői Királyi Kastélyt is. Jómagam az elmúlt hetekben két koncerten
vettem részt a sok közül, s ezekről számolok be az alábbi hasábokon.
December 6-án időutazásban lehetett része
azoknak, akik a Barokk Színházban töltötték
szombat estéjüket.
Bár nem lóvonta szánon érkeztem, hiszen
eddig hómentes decemberünk van, a francia
gyártmányú, közel 100 ló hajtotta szekérből kiszállva, s lassan ballagva a szép, csillagos estében a Barokk Színház felé, azon merengtem,
hogy valahogy így lehetett 200 éve is. A herceg
úr vendégei szórakoztatására akár a szomszédos faluból (igaz ma már város) egy muzikális
család két képviselőjét hívta el. S hogy a genetika szerepét tovább hangsúlyozzuk, a műsort elsősorban egy másik – állítólag Magyarországról visszavándorolt német – zenész család műveiből állították össze.
A csodálatos környezetben Johann Sebastian
Bach Kromatikus fantázia és fugáját (BWV
903.) és b-moll fuvola-cembalo szonátáját
(BWV 1030.) élvezhette a közönség Ella Péter
(cembalo) és Ella Beatrix (fuvola) előadásában.
A szünet után Carl Philippe Emmanuel Bach
egy, és Joseph Haydn két művét hallhattuk. A
Haydn műveket akár a herceg felesége is javasolhatta volna, aki Eszterházy lány lévén, otthonról hozta a művek szeretetét. A közönség is

hálásan fogadta az előadást.
Tudom, hogy illetlenséget teszek, de nem
hallgathatom el, hogy a korhű hangszerekkel
szemben előnyben részesítem a mai hangzásvilágot. Jelen esetben a korhű előadás csak
megerősíthette a visszarévedő hangulatot és
óhatatlanul arra gondoltam, hogy az arisztokrácia egyes tagjai sokat tettek a kultúra terjedéséért, hiszen az építészet, a képzőművészet és a
zene mecénásai főként közülük kerültek ki.
A hűvös éjszakába kilépve, aztán magamhoz
tértem. Erre szükség is volt, hiszen a szekér lovai nem ostorcsettintésre, hanem az indító kulcs
használatára mozdultak meg. Azt hiszem örülhetünk az ilyen időutazásoknak, melyekre városunk büszkesége a Királyi Kastély és egyedüálló Barokk színháza ad időnként alkalmat.
A másik koncert, melyet említenék a november 23-i Schumann est volt a kastély dísztermében. Czitrovszky Ilona és két növendéke, Major
Zsófia és Langer Dóra előadásában a nagy romantikus három műve, az P.18-as Arabesque,
az Op.26-os Bécsi Karnevál a tanítványok előadásában hangzott el. Kedves volt, hogy a tanítvány kérésére?, segítségére?, a Bécsi Karnevál
utolsó tételét a mester vette át. Szünet után a
monumentális Op.9. Karnevál hangzott el,
Czitrovszky Ilona meggyőző előadásában. Jó
volt ismét hallani az előzőekben R. Strauss művein megismert művészt tanítványai körében.

Gyermekrajzok kaptak díjat

Karácsony a családban
Mikulás napján kicsinek bizonyult a Gödöllői
Királyi Kastély díszterme. A gyermekrajz-pályázat eredményhirdetésére minden eddiginél
többen voltak kíváncsiak. A beérkezett rajzok
beküldői bközül, hosszas és alapos mérlegelés
után, a következőket jutalmazta a zsűri:
I.díj: Budaházi Fanni
II.díj: Bodnár Henrietta, Lukács Ferike

III.díj: Futó Ádám, Petrovics Kincső,
Schneider Réka.
Gödöllő Város Önkormányzatának ajándékát kapta színvonalas munkájáért: Nagy
Nikolett, Adamcsek Nikolett és Bangó Szandra.
Valamennyi díjazottnak ezúton gratulálunk!

dr. Farkas Iván

Hangulatos koncert a Királyi Kastélyban
Magyar írók novellái

Karácsony az Arpeggióval

Európai vasút
A címadó novella Zilahy Lajosé, aki sokáig
nemigen volt népszerűsített, a köztudatba
bevont szerző kis hazánkban. Ezeknek a magyar írók novelláiból tárgykör szerint csoportosított köteteknek, melyeknek most a
vasúttal foglalkozó a legújabb darabja, az
egyik nagy értéke, hogy kevéssé ismert, annak idején az iskolában egyáltalán nem tanított írókra figyelhetünk fel általuk, felfedezhetjük, milyen jók is voltak. Thury Zoltán,
Lovik Károly, Hunyady Sándor, Harsányi
Zsolt, Bíró Lajos… Vagy éppen iskolai kötelező olvasmányok alkotóiról állapíthatjuk
meg ugyanezt, másik oldalukról, nem a
„nagy műveik“, hanem szerényebb terjedelmű, de annál emberközelibb írásaik felől
látva őket.
A vasutat, a vonatot ezerféleképpen lehet
irodalmárként megközelíteni. Ki nem gondolkodott már el a száguldó vonatot nézve:

1 százalék
A gödöllői Garabonciás Alapítvány (2100
Gödöllő, Batthyány u. 32.) Kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
alapítványunk részére felajánlották. A
beérkezett 395 805 Ft-ot pályázatok útján osztjuk szét a Damjanich János Általános Iskola
tanulói között. Köszönettel:
Füléné Szanyi Katalin Éva
a kuratórium elnöke

A Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány
ezúton is megköszöni azok támogatását, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-át a táncegyüttesnek felajánlották. Az Önöktől kapott
53 387 Ft-ot teljes összegben reklám videó
kazetta készítésére fordították. Továbbra is
kérjük és várjuk támogatásukat.
Iglói Éva
Művészeti vezető

kik ülhetnek raj- www.famakonyv.hu
ta? Hová tartanak? Milyen célból? Az állomások, a bakterházak drámai, vagy tréfás,
vagy lehangoló jelenetek színhelyei. Na és,
mi a helyzet az útitársakkal? A kedvesekkel,
az érdekesekkel, vagy éppen elviselhetetlenekkel? Akár szerelem is szövődhet vonaton. Egyesek meg – micsoda elszánás! – a
csattogó kerekek elé vetik magukat. Mások
megérkeznek. És új életet kezdenek. Felvonul a vonaton az egész – vagy szinte az egész
– magyar társadalom. Találkoznak a különböző európai nemzetek képviselői.
Márai Sándor kezdi, Márai Sándor zárja a
kötetet. Útravalóval, majd az Érkezési oldallal. Milyen iszonyatosan vágyódhatott haza,
tetszik ki. „Megérkezni sokkal kalandosabb,
mint elutazni.“ De, mint tudjuk, nem ülhetett
fel a hazafelé tartó vonatra.
- nád -

Meghívó
„Legyen a zene és az irodalom
mindenkié!“
Az Erkel Ferenc Általános Iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából sok
szere-tettel meghívjuk
2004. január 23-án
az iskola zenetermében 17 órakor tartandó
zenés irodalmi estünkre.
A szervezés gördülékeny lebonyolítása
végett kérjük, jelezzék részvételi
szándékukat az iskola
titkárságán 2004. január 15-ig!
Köszönjük.
Telefon: (06/28) 513-025

1992-ben tehetséges, lelkes, klasszikus (spanyol) gitárt kedvelő növendékekből Kósáné
Szabó Beáta egy zenekart alakított. Műsorukban reneszánsz, barokk, modern művek
szerepelnek, de nem idegen az együttestől
könnyűzenei átiratok játszása sem. Az elmúlt 11 évben nemcsak hangversenyek részeként, hanem egész estét betöltő műsorral
is gyakran szerepeltek Gödöllő kulturális
életében. Ötéves fennállásukat a Gödöllői
Királyi Kastély dísztermében, 10 éves jubileumi koncertjüket a Művelődési Központ
színháztermében tartották. Az együttes folyamatosan emelkedő szakmai színvonalát egy
kazetta és egy CD elkészítése fémjelzi, második CD lemezük idén nyáron jelenik meg.
2003. december 13-án, szombaton a
Csendes éj című karácsonyi dallal nyitották
meg hangversenyüket a kastélyban. A műsorban francia, német, olasz, svéd zeneszerzők darabjait hallhattuk. Caccini olasz énekes, zeneszerző és lantos dalát a zeneiskola
növendéke, a lírai szoprán hangú Szász Anna énekelte. Vendégművészük volt még Gordos Éva fuvolaművész, aki Bach h-moll
szvitjének néhány tételét játszotta az Arpeggio
gitárzenekarral, Fodor Ferenc átiratában.
A zenekar másfél évvel ezelőtti olaszországi útját idézte fel a zeneiskola ifjú gitártanára, Nuszbaum Ferenc „A tó“ című szerzeménye, majd gitárduóban újabb műve következett, Bakos Tamás társszerzővel.
A Polska d'Hugo a zenekar egyik legkedveltebb darabja, egy svéd körtánc, melyet
Marcello Serafini, az olasz gitárzenekar, a
Sextha Consort vezetője dolgozott át.
Zeneiskolánk három gitártanárából 3 éve
alakult meg a Cuento Guitarre Trio, tagjai:
Kósáné Szabó Beáta, Gábor Erzsébet és
Nuszbaum Ferenc. Mark Knopfler, a Dire
Straits énekes-gitáros dalszerzőjének egy
balladáját adták elő. Egyre többet hallunk a
gitártrióról, gyakran fellépnek önállóan is.
A karácsonyi koncert végén egy igazi latin
standard slágerrel zárta a zenekar a műsort.
A Brasil számtalan átdolgozásban ismert,

minden tánczenekar kötelező műsorszáma.
Ütőhangszereken közreműködtek Kósa István és Kovács Zsolt. Ráadásként egy mediterrán hangulatú, gyors táncot hallhattunk. A
18-20 főből álló gitárzenekar szakmai felkészültségét virtuóz játéktechnika, a hangszínekkel és hangerővel való szinte profi bánásmód jellemzi. Ezért nem véletlen, hogy a város által kiemelten támogatott zenekarok közé tartozik, és a zeneiskola egyik vezető zenekara is. Igazi karácsonyi hangulatként a
Pásztorok, pásztorok című dalt játszották, s a
közönség az előre kiosztott szöveget figyelve énekelte.
Nemcsak zenei élményben volt részünk,
de az irodalomnak is jutott hely ezalatt az
egy óra alatt. Varga Melinda gitáros növendék Rilke, Devecseri László és Dsida Jenő
karácsonyi verseivel örvendeztetett meg
minket. Buka Enikő felkészült konferálása
segítette a hallgatókat a művek időbeni és
térbeni elhelyezésében, keletkezésében. Apró figyelmesség e zenekartól a karácsonyi
üdvözlőkártyák osztogatása, s nem maradtak
virágcsokrok és más ajándékok nélkül a vendégszereplők sem.
2004. február 27. és 29. között ismét megrendezésre kerül Gödöllőn a II. Országos
Klasszikus Gitárzenekari Minősítő Fesztivál, melynek az Arpeggio Gitárzenekar aktív
résztvevője és egyben házigazdája lesz. A
fesztivál érdekessége, hogy Balassa Sándor
erre az alkalomra írt Gödöllői concertino op.
80. című művének ősbemutatójára kerül
majd sor az összevont gitárzenekarok előadásában.
Május közepén az Arpeggio Gitárzenekar
Svédországba és Dániába készül, a VIII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon (Malmöben és Koppenhágában) képviselik Gödöllő
Városát és a Frederic Chopin Zeneiskolát.
Szép utat tettek meg eddig!

Sári Erika

2003. december 20.
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Babits Mihály:

Karácsonyi ének

A szeretet lángja
gyújtani is képes!
A karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepkör egyik legjellegzetesebb színfoltja a gyertyák, mécsesek, kis fáklyák
használata. A régebbi időkben ezek a
folyamatosan csökkenő természetes
fény pótlását szolgálták, mára azonban
lényegében több jelentéssel is bíró jelképpé váltak. Ez a változás viszont azt
hozta magával, hogy elődeinknek a folyamatos használatból eredő rutinja a
mai – ezeket csak néha használó – emberekből hiányzik, és mi, tűzoltók tapasztaljuk csak igazán, hogy milyen hajmeresztő dolgokra vagyunk képesek.
Néhány gondolat a használatról:
A gyertyák, mécsesek használatánál legfontosabb az, ahogyan ezeket elhelyezzük.
Mindenféleképpen használjunk nem éghető
anyagú alátétet (tányér, csészealj) vagy erre a
célra készített gyertya-, mécsestartót, Sok tűzeset keletkezik abból, hogy a leégett eszköz a
műanyag alátétet, asztallapot, terítőt, adventi
koszorút gyújtja meg. A néhány éve forgalomba került műanyag vagy vékony aluminium
csészés mécsesek különösen megtévesztőek,
mivel ezek semmilyen védelmet nem nyújtanak, azonban az eszköz kialakításánál fogva
bárhová elhelyezhető.
A másik jelentős veszélyforrás, hogy a láng
akkora hő sugárzással rendelkezik, mely a közelében lévő éghető anyagokat díszítő elemeket
képes meggyújtani. Ezért az eszközöket illetve
a környezetében lévő éghető anyagokat úgy

Rendőrségi hírek

kell elhelyezni, hogy azok
egymáshoz képest ne legyenek
gyújtás közelben. Ez a biztonsági
távolság normál esetben kb. 30
cm, de ez függ a láng
nagyságától, huzat irányától stb. Javasoljuk,
hogy a fenti távolság figyelembevételével helyezzük el az eszközt és a meggyújtott láng
körül tenyerünkkel keressük meg azt a távolságot, ahol a kezünket tartósan ott tudjuk tartani.
Ezen a távolságon kívül az anyagok meggyulladásával nem kell számolni. Ez az eljárás csak
a jól rögzített eldőlésre, leesésre nem hajlamos
tárgyak, anyagok esetében megfelelő, ezeket az
anyagokat az eszközök közeléből mindenféleképpen el kell távolítani. Ez érvényes az
olyan anyagokra is, melyeknek gőze szobahőmérsékleten is képes ellobbanni (benzin, alkohol származékok stb.)
A gyertyafény mellett végzett automakett
festegetés vagy körömlakklemosás nem biztos,
hogy a kívánt eredményt hozza.
Ebben a körben kell szót ejtenünk a nyíltlángú világítóeszközök modern rokonairól, a
karácsonyfákon alkalmazott elektromos lámpafüzérekről. Ezek a biztonságos és a magyar előírásoknak garanciálisan megfelelő kialakítás
esetén szinte teljes biztonságot nyújtanak a
nyíltlángú eszközökkel szemben. Itt különös
hangsúlyt kell helyezni a biztonságos kialakításra, mivel az olcsón, kéz alatt vásárolható
„bóvlik“ túlmelegedésükkel, zárlataikkal
ugyanakkora tüzet tudnak okozni, mint nyíltlángú társaik.
A karácsony évszázadok óta a legszebb ünnepünk. Egy kis odafigyeléssel, elővigyázatossággal megelőzhetjük, nehogy a legszomorúbb
legyen.
Városi Tűzoltóság

benyúl, kiemeli a szatyrot
és távozni akar. A nő is kiszáll és dulakodni kezdenek. Mindez fényes nappal. A férfi mégiscsak erősebb, így kereket old. A szatyorban 17 millió
forint, a Citroen autószalon bevétele pihen.
Boldog karácsonyt!

17 millió, szatyorban
December 13., szombat

A 44. szám rejtvényének megfejtése:
„Püspök süvegben istenének szolgált
de este titkon elsuhant a háztól
sok görbe utca híg sarába gázolt
s megállt az elsötétült ablakoknál.“
Az Önkormányzati Demokráciáért Alapítvány ajándékát nyerték:
Csizmadia Judit, Tanító köz 7.; Selmeci

Zsolt, Szabadság út 101/c.; Szederné
Fekete Erzsébet, Kazinczy körút 3. III/b;
Túri Bálint, Lovarda u. 28.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Gócza János, Petőfi u. 6-10.; Schmidt
Eszter, Kossuth Lajos utca 37. II.

Az orvos szemével

Délelőtt 11 óra körül, a Gödöllőről Budapest felé tartó HÉV vezetője a Hungaroring állomást
elhagyva, furcsa jelenségre figyelt fel: A mellette lévő vágányon, szemközti irányból egy nő
közeledett a síneken. A vezető rádudált, erre az
asszony átugrott a másik vágányra, épp a szerelvény alá. A nőt kórházba szállították, sérülései életveszélyesek, jelenleg is az intenzív osztályon fekszik.

December 15., hétfő
17 milliós lopás Veresegyházon. A történet:
az Okmányiroda előtt egy Citroen parkol, benne ül egy nő. A nő lábánál egy nejlonszatyor.
Hirtelen kivágódik a gépkocsi ajtaja, egy férfi

dul meg a bekebelezett
élelemtől. (A falási rohamok akár 4000-5000
kalória bevitelét jelenthetik egy evés alkalmával!) A háttérben itt még gyakrabban húzódik meg kezeletlen depresszió. Az evés tulajdonképpen nem az éhség csillapítására,
hanem a feszültségek oldására szolgál. A
legkisebb probléma kiválthatja a falási rohamot, szinte ez az egyetlen módja a belső
konfliktusok megszűntetésének. A személyiségre többnyire kiegyensúlyozatlanság, zaklatottság, az érzelmek erős hullámzása
jellemző, kapcsolatai is labilisak. Nem jelent
közvetlen életveszélyes állapotot, de hoszszútávon felborulnak a szervezetben bizonyos egyensúlyi állapotok, az emésztőrendszer károsodik, a fogak tönkremennek…
S az élet sem lesz boldogabb.

Kóros soványság, falánkság (2. rész)
A divat persze nem elégséges magyarázat az
anorexia nervosa kialakulására. Ezekben az
esetekben a személyiség érése valami miatt
megreked. Szó szerint is, hiszen külsőleg
fejletlen, éretlen, nőietlen kamaszokról van
szó, akiknél a menstruáció is elmarad.
(Egyik magyarázat szerint a lelkük mélyén
kislányok szeretnének maradni, félnek a női
szerepektől.) Máskor a depressziós tünetek
jelenhetnek meg ilyen durva, önpusztító formában. Tapasztalatok szerint a család, mint
legfontosabb pillére a gyermeknek, szinte
mindig valamilyen módon szerepet játszik a
baj kialakulásában. Nem azért, mert bárki is
„hibáztatható lenne“. Hiszen többnyire konszolidáltan, jól élő családokról van szó. Talán éppen az a baj, hogy a konfliktusokat nehezen vállalják fel, az érzelmek, indulatok
kifejezése nem könnyű. Vagy túlzottan is be-

lefolynak egymás életébe. Előfordul az ellenkezője is, amikor a családtagok egymás
részéről kevés figyelmet kapnak. Nagyon
nehéz lehet eljutni addig a pontig, hogy külső segítséget kérjünk, pszichológustól, pszichiátertől. Nagyon fontos tudni: minél hoszszabb idő telik el, a gyógyítás is annál elhúzódóbb, nehezebb. Foglalkozni kell egyénileg is a serdülővel (sajnos manapság már
akár 8-9 éves korban is kezdődhet, nem csak
kamaszoknál!), de a család bevonása – meggyőződésem és tapasztalatom alapján –
ugyancsak nélkülözhetetlen.
A kóros falánkság, bulimia, kicsit későbbi
életkorra, inkább a fiatal felnőttkorra jellemző. Nehezebben észrevehető, a testsúly általában normális marad. Pont az a betegség lényege, hogy hatalmas falási rohamok után az
illető önhánytatással és hashajtókkal szaba-

dr. Makra Judit

December 16., kedd
Súlyos közlekedési baleset történt Szadán.
Hajnali egy óra körül a Dózsa György úton
Szada irányából Gödöllő felé egy Volkswagen
Golf személygépkocsi haladt, amikor feltehetően a nem megfelelő sebesség következtében
átcsúszott a másik sávba, majd onnan az árokba
borult. Az autó vezetője és utasa súlyos sérüléseket szenvedett.
Az anyagi kár jelentős.
-cf-

Ügyeletek

Orvosi ügyelet

18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451.
Gyógyszertári ügyelet
december 15-21.: Egyetemi,
Egyetem tér 1. Tel.: 432-878.
december 22-29.: Máriabesnyő,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749

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

2003. december 20.

Állati dolgok

Gödöllői Szolgálat
nyomást párnaként
minden irányban elosztja, a rostos porc
pedig továbbítja a rá
hirtelen ható erőket.
Az
úgynevezett
chondrodystrophiás fajtáknál a csigolyák
közötti porckorong hamarabb kezd öregedni. A porc átépül, degenerálódik, elmeszesedik. A porcra gyakorolt nagyobb
nyomás hatására a porckorong külső rostos gyűrűje teljesen átszakad, a belső kocsonyás mag pedig hirtelen a gerinccsatornába nyomul. Amennyiben a gerincvelő is súlyosabban sérül, bekövetkezhet a
hátsó testfél bénulása is. A betegség jelentkezhet hirtelen, de lassan, fokozatosan
is kialakulhat. A hideg idő, a sok lépcsőzés, ágyra való ugrálás hajlamosító tényezők lehetnek.
Kezdetben csak a hátulsó testfél fájdalmassága tűnhet fel, a kutya nem szívesen
lépcsőzik, nem ugrál, púposít, nehezen
üríti a bélsarat. A fájdalom miatt kedven-

A tacskóbénulás
A köznyelvben tacskóbénulásnak nevezett
betegség nem más, mint a csigolyák közti
porckorongok sérve, latin néven discushernia. Ellentétben nevével, nem csak tacskóknál fordul elő, hanem egyéb hosszú
gerincoszloppal és egyidejűleg rövid lábbal bíró fajták (pl. pekingi palotapincsi,
cocker spániel, uszkár, beagle) esetében is
gyakori. Ritkán nagytestű kutyáknál is diagnosztizálható.
A gerincoszlop csigolyákból áll, a csigolyák közötti porckorongok a rugalmas
ütköző szerepét töltik be két szomszédos
csigolya között, így segítik a gerincoszlop
hajlékonyságát. A porckorongok egy külső rostos gyűrűből és egy belső kocsonyás
magból állnak. A kocsonyás mag a gerincoszlop mozgása következtében keletkező

Súlyosabb esetben csak a műtéti gyógykezelés hozhat javulást.
A betegségre hajlamos fajták egyedeit
óvni kell az erőltetett mozgásoktól, hirtelen helyzetváltoztatásoktól, a rendszeres
lépcsőzést kerülni kell! Kúraszerűen,
megelőzésképpen hasznosak lehetnek a
különböző formában kapható porcerősítő
szerek (kapszula, granulátum, tabletta, folyadék) is.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

3 hónapos
rottweiler
szuka

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
Miért venne kutyát, ha örökbe is fogadhat?!
Ingyen örökbefogadható állatok ügyében hívni: Pintér Zoltán 20/350-8592,
Karaszi Pál munkanapokon (7-13 óráig)
30/318-7255. Állatok befogása: 410-988.
Bankszámlaszám: 11600006-0000000010550764. Adósz.: 19816016-1-41. SMS
adományvonal: 90/635-005, díja 400 Ft+áfa
(csak Westel-hálózatról hívható).
6 hónapos, puli jellegű, rövidszőrű keverék szuka ingyen elvihető. Tel.: 30/5522444.

cünk bágyadttá, étvágytalanná válhat. Súlyos esetben az állat hátulsó végtagjait bénultan, fókaszerűen húzza maga után. A
kezdeti úgynevezett merev bénulásos szakaszban elmarad a vizelet- és bélsárürítés,
a későbbi úgynevezett petyhüdt bénulásos
periódusban a vizelet elcsorog, a végbél
tátong, a farok bénultan lóg.
Ha a porckorongsérv a gerincvelő nagyobb részében elhalást váltott ki, a gyógyulás nem remélhető. Ha azonban a bénulás inkább csak a gerincvelő bevérzéséből eredő működészavarára vezethető
vissza, akkor lehetséges a gyógyulás.
Enyhébb esetekben
a nyugtatás, gyulladáscsillapítás, mozgáskorlátozás, vizelet és bélsár eltávolítása mesterséges
úton, a hátulsó végtagok masszírozása,
óvatos mozgatása,
eredménnyel járhat.
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3 éves németjuhász kan

6 hónapos zsemleszínű keverék
szuka

1,5 éves tigriscsíkos
keverék kan

Fotók: Tatár Attila

1 éves fekete keverék kan

2 éves fekete-fehér
németjuhász keverék kan

Állatorvosi ügyelet:

december 20-21.: dr. Pénzes János,
Szada, Mátyás király u. 5/a.
Tel.: 30/9531-241
december 24-26.: dr. Szász László,
Veresegyház, Levendula u. 63.
Tel.: 30/9917-092
december 27-28.: dr. Csernai Ferenc,
Mogyoród,
Rákóczi
u.
7.
Tel.: 20/9457-816

10 hónapos németjuhász szuka

1,5 éves malamut keverék kan

január 1.: dr. Kurucz Marianna,
Erdőkertes,
Csillag
u.
5/a.
Tel.: 28/479-244
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HIRDETÉSFELVÉTEL ÚJ HELYEN!
2004. január 5-től a szerkesztőség
átköltözik a Gödöllő, Kossuth L. u. 1.
szám alá. Ezentúl a hirdetésfelvétel is itt
történik. Ezzel egyidőben a művelődési
központban a hirdetésfelvétel megszűnik.
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfő-kedd: 8.30-15 óráig
Szerda: 8.30-12 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 8.30-13 óráig
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
Megértésüket köszönjük!
ÁLLÁS
* Gödöllő Taxi felvesz taxigépkocsivezetőt. Tel: (30) 9449-675,
vagy (20) 423-4828.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező pizzaszakács jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9509-396.
* Középfokú vegyészi végzettséggel, férfi munkatársat
keresünk, gödöllői munkahelyre. Tel.: (30) 970-4567.
* A.B.C. E. GK vezetői engedéllyel, 25 éves kereskedelmi gyakorlattal 50 éves gépész munkát keres. Minden megoldás érdekel.
Pl. fuvarozás, raktározás, anyagbeszerzés. Személy gk. van. Tel:
(20) 225-1024.
* Gödöllői irodámba 2 fő munkatársat keresek! 30 év feletti,
lehetőleg diplomás, jó megjelenésű, önálló munkavégzésre alkalmas személyek köréből. Biztos munkahely, jó kereseti lehetőség.
Tel: (30) 520-0082.
* Kereskedelmi cég keres angolul jól beszélő, felhasználó
számítógépes ismeretekkel és gépkocsivezetői engedéllyel rendelkező gyakorlott kereskedelmi asszisztenst gödöllői
munkavégzésre azonnali kezdéssel. Fényképpel ellátott magyar
és angol nyelvű szakmai önéletrajzát a biomarker@biomarker.hu
e-mail címre vagy a 28/422-319-es faxszámra várjuk 2003.
január 15-ig.
* Szadai melegkonyhás étterem szakképzett szakácsot felvesz.
Tel: 404-692.
* Főiskolás lány gyermekfelügyeletet vállal. Gödöllőn: du. 16 óra
után, hétvégén akár egész napra is. Tel: (70) 296-2707 / 16 óra
után.

* Üzletvezetőt, vezető eladót keresünk függöny, sötétítő, dekor,
lakástextil, méterárú áruházba Gödöllőre. Lakberendező, divat,
textil szakmai ismeret megfelelő gyakorlat jogosítvány szükséges. Tel: (30) 9461-807.
* Gazdasági, áruforgalmi, bérügyi, számviteli adminisztrációs
ügyviteli munkára szakképzett dolgozót keresünk gödöllői lakástextil áruházba. Tel: (30) 9461-807.
* Bejárónői munkát vállalok (takarítás, vasalás, főzés, gyermekfelügyelet). Tel: (30) 495-4816 du. 14 óra után.
* Francia kozmetikai gépekkel felszerelt 210 nm-es exluzív szépségszalon keres kozmetikust, fodrászt Gödöllő belvárosában. Tel:
(70) 312-6669.
* Gödöllői fodrászatba vállalkozóival rendelkező kozmetikust
keresünk azonnali kezdéssel. Érd: Gödöllő, Ifjúság u. 20. Tel: 418235; (20) 314-2802.
* Veresegyházán nyíló papír-irodatechnika üzletbe fiatal
üzletvezetőt, eladót keresünk. számítógép, grafikai program ismeret előny. Jelentkezés önéletrajzzal papírbolt@freemail.hu
vagy (30) 449-5226.
INGATLAN
* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509396.
* FIATALOK!!! Első lakáshoz jutók, összeköltözők FIGYELEM!
Veresegyházán, Gödöllőtől 8 percre befejezés előtt álló (nincs:
külső szigetelés, vakolás, felső szint burkolása, festés mázolás)
110 négyszögöles telken, 2 szintes, 123 nm-es: 3 szoba nappalis,
nagy étkezőkonyhás, duplakomfortos családi ház SZOC.POL. +
KEDVEZMÉNYES HITEL+ ÁFA-visszaigénylési lehetőséggel

ELADÓ 18,5 MFt-os IRÁNYÁRON!!! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
(ÁFÉSZ ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20)
513-5191; 06 (30) 218-6300
* GÖDÖLLŐ - kertvárosban ELADÓ 707 nm-es telken egy szobakonyha összkomfortos + 2 szoba összkomfortos 2 generációs
családi ház külön bejárattal, 100 nm-es egy légterű, alakítható
tetőtérrel 23,5 MFt irányáron. (VÁLLALKOZÁSRA IS ALKALMAS!)
FeMa-KoNT Ingatlaniroda (ÁFÉSZ ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig:
06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* ELADÓ 60 nm-es, 2+félszobás, felújított, III. emeleti
zöldövezeti, téglaépítésű, tehermentes öröklakás 11,8 MFt-os
irányáron. Érd.: FeMa-KoNT Ingatlaniroda (ÁFÉSZ ÁRUHÁZ
emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06
(30) 218-6300
* KERESÜNK Gödöllő központközeli 1-1,5-2 szobás LAKÁSOKAT
(lehet panel is) max. 11,-MFt-ig! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
(ÁFÉSZ ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20)
513-5191; 06 (30) 218-6300
* Budapesten a Csertő utcában egy másfél szobás 46 nm2-es
lakás eladó. Igényesen felújított. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni lehet a 06-20-3586242 telefonszámon.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.
* Eladó Gödöllőn főút mellett, vállalkozásra is alkalmas 200 nmes, 4 szobás családi ház pincével, 300 nöl telekkel. Iá: 26,9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 130 nm-es, nappali
+ 5 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú sorházi öröklakás pincével,
garázzsal, távirányítós kapuval és garázsajtóval, lekerített kis
telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 80 nm-es, 2 + 1/2 szobás,
igényesen felújított családi ház melléképülettel, garázzsal, 150
nöl telekkel. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Szadán 1017 nm-es vagy 984 nm-es építési telek.
Közművek az utcában. Iá: 7 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 Gödöllőn, a Kossuth L. utcában 64 nm-es, 1+2x1/2

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.

Tel: 28-514-990
-Fenyvesben 333 nöl belterületi építési telek
11,5 MFt.
-Szadán 283 nöl belterületi építési telek 7 MFt.
-Szadán 353 nöl belterületi építési telek 6,9 MFt.
-Központhoz közel 616 m2-es összközműves
telek bontandó házzal 11 MFt.
-Királytelepen 898 m2 telken 106 m2-es tégla,
konvektoros családi ház garázzsal 14,5 MFt.
-Fenyvesben csendes, nyugodt utcában 770
m2 telken, 116 m2-es, nappali + 2 szobás
családi ház 18 MFt.
-Kertvárosban 732 m2 telken 90 m2-es, nappali + 2 szobás családi ház 18,5 MFt.
-Szilasligeten 729 m2 telken 140 m2-es szerkezetkész családi ház dupla garázzsal 18 MFt.
-Turán kitűnő állapotú, 1987-ben épült, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház, központi
gázfűtéssel, kandallóval, garázzsal 16 MFt.
-Szilasligeten 1990-ben épült, 286 m2
lakóterületű, nappali + 5 és fél szobás családi
ház, garázzsal 32 MFt.

K ö sz ö nj ük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

szobás, erkélyes, teljesen felújított öröklakás augusztusi
kiköltözéssel. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* ÉPÍTÉSI SAROKTELEK GÖDÖLLŐN! ÁFAMENTESEN MÉG
KAPHATÓ! A Fenyvesben panorámás, elkészült teljes közműves
(víz, gáz, villany, csatorna a telken belül), építési telek 2002-es
áron eladó. Családi ház, ikerház egyaránt építhető rá. Területe:
1065 nm, 295 nöl. Iskola, óvoda, egyetem a terület közelében.
Vételár tartalmazza az aszfaltutat: 10.650.000 Ft. HÍVJON
MOST! Tel.: 0630-919-5960, Szűcs László, www.telekvadasz.hu
* ÚJ TÉGLAHÁZ GÖDÖLLŐN! 25% ÁFA 2004-TŐL! Királytelepen,
Budapest M3-as autópályától jól megközelíthető, erdő melletti új
téglaház 96 nm hasznos területtel (1 szoba + félszoba + nappali
+ garázs) 400 nm összközműves telken kulcsrakészen:
27.500.000 Ft-os irányáron eladó! HÍVJON MOST! Tel.: 0630-
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919-5960, Szűcs László, www.telekvadasz.hu
* ÚJ TÉGLAHÁZ A FENYVESBEN! Erdő közeli, fiatalos
környezetben tavaszi átadással, most épülő 130m2 + 20m2
garázsos, 4 szoba + nappalis téglaház eladó 500m2 telekkel!
Irányár most csak 26.900.000 Ft! Hívjon most! Szűcs László
0630-919-5960 www.telekvadasz.hu
* TELEK A PANORÁMA UTCÁBAN ELADÓ! Fantasztikus
panorámával, erdőközelben 700m2-es telek eladó, közművek az
utcában! Irányár: 12.000.000 Ft! HÍVJON MA! Szűcs László
0630-919-5960, www.telekvadasz.hu
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület, garázs, tárolóhelyiségek, pince, kert gyümölcsfákkal.
Lakótelepi lakást beszámítok. Tel: (20) 476-8647.
* Úrréti tó mögött 412 nöl zártkerti telek eladó. Iá: 5 mFt. Tel:
(20) 339-4444.
* Gödöllő Máriabesnyőn 95 nm társasházi lakásban 2,5 szoba
összkomfort telekkel, garázzsal tulajdonostól eladó. Tel: (20)
4955-209. 18-20 óra között mindennap.
* Gödöllőn az Öreghegyen panorámás 440 nm-es nyeles telken
lévő 230 nm háromszintes új családi ház majdnem beköltözhető
állapotban eladó 16,5 mFt. Szoc.pol felvehető. Tel: (20) 9241909.
* Több generációs család együttélésére is alkalmas, részben
lakható családi ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú
telekkel 30 millióért, ugyanitt akár két lakással is beépíthető
1076 négyzetméter nagyságú építési telek 11 millióért eladó. Tel:
(20) 9390-824; (20) 3191-581.
* Gödöllő-Csanak új, rendezett lakóparkjában összközműves, betonúttal, földkábelekkel, közvilágítással kialakított, 2 db 1000
négyzetméteres, egymás melletti panorámás telek külön vagy
együtt eladó. Az M3-as autópályától, illetve Gödöllő belvárostól
autóval pár percre. Iá: 14 millió/db Tel: (20) 944-0477.
* Gödöllőn a kertvárosban 100 nm-es családiház 700 nm telken
eladó. Tel: (20) 976-4404.
* Veresegyházán, központhoz közeli mellékutcában, 760 nm-es
sík telken, 110 nm-es, 4 szobás jó állapotú családi ház. Irányár:
13 MFt. ART' INGATLAN 70 / 213-8499
* Gödöllőn, a Repülőtéri u. 1/11 alatt, 34 nm-es felújított,
sorházi lakás eladó. Irányár: 7 MFt. ART' INGATLAN 70 / 2138499
* Gödöllő kertvárosi részén, 100 nm-es nappali+két szobás
családi ház, 370 nm-es telken eladó. Építés éve:1998 Irányár:
20.8 MFt. ART' INGATLAN 20 / 329-3904
* Vácszentlászlón, 80 nm-es, 4 szobás, földszintes,családi ház,
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906 nm sík saroktelken eladó.
Irányár: 8.2 M Ft. ART' INGATLAN 70/213-8499
* 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 a Szt. István téren 3 szobás, földszinti, 75 nm-es,
egyedi fűtésű, klimatizált igényesen felújított lakás, új konyhabútorral, mosogatógéppel eladó! Ár: 14,5 mFt. Tel: (30) 445-0725.
* Garázs eladó az Egyetem lakótelepén. Érdeklődni: (30) 9820054 és (30) 261-3527.
* Gödöllőn kertvárosban 1170 nm építési telek eladó. Tel: (20)
9463-112.
* Kartali 95 nm-es összkomfortos családi ház eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Iá: 10 mFt. Tel: (20) 3422-884.; 437-558.
* Gödöllőn 644 nm-es telken, Kerengő utcában, két éves
téliesített 30 nm-es faház eladó. Két pici szoba, összkomfortos
bútorozottan eladó. Tel: (70) 317-4447. Iá: 9.890.000.-Ft.
Lakótelepi lakáscsere érdekel.
* Eladó Gödöllő zöldövezetében, Királytelepen 8 lakásos, zárt udvarú társasházban 65 nm 2,5 szobás egyedi fűtéses erkélyes,

igényes kivitelű öröklakás. Iá: 17,3 MFt. Érd: (70) 385-2250
vagy este 414-964.
* Szadán kiadó egy 65 nm-es ház, szép panorámás telken. A
házban van két szoba, konyha étkezővel, WC (külön), fürdőszoba
(zuhanyzóval + káddal). 2 hónap kaució szükséges. Ár: 65.000.-/
hó + rezsi. Tel: (70) 550-9347.
* Gödöllő, Király u.-ban modern építésű, 240 nm összterületű
családi ház 29 mFt-ért eladó. Tel: (30) 471-4904, este: 415-329.
* Kertvárosi polgári 200 nm alapterületű családi ház eladó
Gödöllőn 300 nöl-es telekkel; vállalkozásra alkalmas. Tel: (30)
9330-212; (70) 534-7701.
* Üvegezést, bútorüveg, hőszigetelt üvegkészítést vállalok +
igény szerint lakatos munkával. Díjtalan felmérés! Cím: Gödöllő,
Knézich u. 10. Tel: (20) 3559-709.
* Gödöllő központjában, a Szabadság téri HÉV és buszmegállóhoz
2 percre, az Alsó-parkra néző 2,5 szobás, két nagy erkélyes, 77
nm-es felújított lakás eladó. Iá: 17mFt. Tel: (30) 445-3872.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában 755 nm belterületi telek faházzal,
víz, villany közművel eladó. A kertben termő gyümölcsfák. Iá. 5,5
mFt. Tel: (20) 206-3032.
* Garzonlakás felújított állapotban eladó a Kossuth L. u.-ban. Iá:
9,7 mFt. Tel: (30) 415-2959.
* Gödöllőn az egyetem közelében 8 éves 3 szintes, 5 szobás ház 319 nm-es telken 24 millió Ft-ért eladó. HÁZ és VÁR BT. Tel: 513435; (20) 435-7387.
* Eladó Fenyvesben 2001-ben épült háromszobás családi ház
saroktelken, teljesen alápincézve 670 nm kerttel. Iá: 24 mFt. Tel:
(70) 283-1373.
* Gödöllőn eladó vagy elcserélhető központban csendes helyen
1+fél szobás 43 nm földszinti komfortos lakás 1-2 emeletig
külön vízórás, konvektoros lehetőleg szintén központi helyen
lévőre. Iá: 11,3 mFt. Tel: 415-117.
* Keresek Gödöllőn megvételre 1,5-2 szobás összkomfortos
tégla építésű egyedi fűtésű lakást 1 emeletig. Garázs tulajdon
lehetőséggel. Tel: (30) 554-3794; 416-225.
* Gödöllőn (Blaháné úton) 1245 nm telken 120 nm-es 3 szobás
családiház, melléképülettel eladó. Ára: 22 mFt. Tel: (30) 4713929.
* Gödöllőn a Szőlő utcában I. emeleti 69 nm-es 1 + 2 fél szobás,
erkélyes, igényes lakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: 423-044 (17 óra
után), (70) 333-4739.
* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn a Városmajor
utcában 170 nm-es (95 nm fsz. + tetőtér) családi ház.Iá: 26 mFt
lakást beszámítok. Tel: (30) 2100-124.
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* Gödöllőn Szt. István téren 56 nm-es tégla, 2 szobás, erkélyes II.
emeleti felújított lakás 2004. őszi költözéssel eladó. Iá.: 12 mFt.
Tel: (20) 385-4268.
* Keresek Gödöllő kertvárosában kis családi házat 10 mFt-ig. Tel:
(20) 436-9431.
* Eladó garázs Gödöllőn a Patak téren tégla építésű, felújított.
Tel: 418-953; (20) 3226-424, (20) 5522-317, 06 (96) 338-102.
* Eladó Gödöllőn ötszobás, 220 nm-es családi ház telekkel, Iá: 22
mFt, másfél szobás családi ház 997 nm telekkel, Iá: 12,9 mFt. Ikerház építésére alkalmas 1300 nm-es telkek 12,9 nm és 18 mFtért. Tel: (30) 224-1627.
* Gödöllőn a Kazinczy körúton téglakházban, III. emeleti, 64 nmes, részben felújított lakás eladó, 2 szoba+étkező, erkély,
pincetároló, egyedi fűtés, vízóra. Iá: 10,8 mFt. Tel: (70) 2831373; (20) 460-5175.
* Új építésű ikerház, nappali+3 szoba (152m2), garázzsal
(21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár
irányár Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411322 www.ingatlanbank. hu
* 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, Csalogány u.-ban, új építésű (2003), családi ház
86m2-es, amerikai konyha+ 3 szoba, fürdőszoba, 1000m2-es
telken 25 MFT-ér eladó Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő, Schőtér K. u.-ban (Blaha) panorámás igényes családi
ház (2000év/300 m2), nappali+4 szoba, terasz, triplagarázs,
parkosított telek 860 m2 eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06
70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő, Erzsébet park környékén 107m2-es Ikerházban(1989)
lakás eladó, nappali+3szoba, garázs, kertkapcsolattal. Ár:
20MFT Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő, központ (Gábor Á. U.) 105m2-es társasházi 1.emeleti
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eladó. Ár: 25 Mft Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 2120576,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Zsámbokon két generációnak alkalmas, 300nöl-es telken, 4
szobás igényesen felújított családi ház + 1 szobás külön bejáratú
lakrész és garázs eladó. Ár: 15,5 Mft. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 212-0576,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllőn új építésű 86m2-es, egyszintes, nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás családi ház, 1000m2-es panorámás telken
eladó. Ár: 25 Mft. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 2120576,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Szárítópusztán, műút közelében, 11.000m2 építésre is
alkalmas, 32m széles terület eladó, közmű beköthető. Ár:
1000Ft/m2 Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 212-0576,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* Szadán, központhoz közel, 5360m2-es, 20m széles építési
telek eladó. Összközmű a telek előtt. Ár: 5000Ft/m2 Ferenczné
Éva IngatlanBank 06 70 212-0576,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

+tetőteres lakás amerikai konyhával, 3 szobával, kedvező hitellehetőséggel eladó Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(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) 411322 www.ingatlanbank.hu
* 200 db öszközműves építési TELEK eladó Veresegyházon a
Thermálfaluban, ÁR.7500 FT/m2, az ár irányár. Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100, (28) 411-322
www.ingatlanbank.hu
* Építési telek eladó a Csalogány utcában: összközműves, 1827
m2 (23m x 93m) 06 70 456-2100; (28) 411-322 Major Zoltán
www. ingatlanbank. hu

* Telek eladó: Fenyvesben 1202 m2; 1334 m2-esek (21,8
széles)irányár 8500 FT/m2 06 70 456-2100; (28) 411-322 Major Zoltán www. ingatlanbank. hu
* Telek eladó: Lázár Vilmos u. (Blaha) panorámás, rendezett,
1614 m2-es, víz, gáz, villany. 06 70 456-2100; (28) 411-322
Major Zoltán www. ingatlanbank. hu
* Repülőtér közelében 800 m2-es telek(hobbitelek)eladó 1,2
MFt. 06 70 456-2100; (28) 411-322 Major Zoltán www. ingatlanbank. hu
* Telek eladó: Vincellér utcában panorámás, 1536 m2-es,
összközmű az utcában. 06 70 456-2100; (28) 411-322 Major
Zoltán www. ingatlanbank. hu
* Telek eladó: Antalhegyi úton 826 m2-es üdülőövezeti telek +
faházzal. 06 70 456-2100; (28) 411-322 Major Zoltán www. in-

gatlanbank. hu
* Bagon, új építésű családi ház, 1000m2-es, panorámás telken,
120m2-es lakótérrel, galériával, igényes belső kivitelben eladó.
Ár:19Mft Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 212-0576,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* Szadán: új építésű övezetben, 1340m2-es, összközműves telek
eladó. Ár: 8MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 2120576,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Szadán Panoráma utcában 260nöl telken, 70m2-es, kétszintes, déli fekvésű, összközműves családi ház garázzsal eladó. Ár:
15 Mft Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 212-0576,(28) 411322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő belvárosában 130m2-es falusi jellegű, felújított, 40m2
nappali + 3 szobás családi ház, két utcára nyíló 500m2-es telken

ALBÉRLET
* Olcsó albérlet kiadó Gödöllő belvárosában. Tel.: 511-366.
* Hosszú távra keresek albérletet másodmagammal Gödöllő és
környékén 1 + fél vagy 2 szoba. Tel: (30) 544-1799.
* Gödöllőn, Szt. János utcában első emeleti, egyedi fűtéses, másfélszobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 50.000.Ft/hó+kaucióért. Tel: (20) 942-0748.
* Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen két szobás bútorozatlan lakás
kiadó. Tel: (30) 360-3604.
* Gödöllő központjában IV.em. 2 szobás lakás kiadó: 50.000.Ft/hó+rezsi+kaució. Tel: (30) 3181-073.
* Gödöllőn a Szt. János utcában 2 szobás II. emeleti lakás
igényesnek hosszú távra kiadó. Érdeklődni este hat óra után a
430-314-es telefonszámon.
* Kiadó Gödöllőn hosszu távra családi ház + garázs 2004. jan.től. Tel: 418-757.
* János utcában 1 szobás, egyedi mérőórás lakás hosszú távra
kiadó. Tel: (30) 488-1376.
* Lakás kiadó a Fácán soron: 2 szoba, ebédlős, gázfűtés, vízóra,
parkolási lehetőség, kertkapcsolat, felújított, igényes. Tel: (20)
982-1342.
* Gödöllő Szt. István téri 2 szobás lakás januártól kiadó. Tel: (20)
4554-730.
* Gödöllő belvárosában 3 szoba+nappalis családi ház két garáz-
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zsal 2004. április 1-től bérbeadó. Tel: (30) 9717-337.
* 54 nm-es 2 szobás első emeleti lakás a Kossuth L. u.-ban jan.1től kiadó. Tel: (20) 326-7690.
* Vennék építési telket, kb. 800 nm, max. 10.000.000 Ft-ig
Gödöllőn Blaha centrum, kertváros, Haraszt, Alvég, Alsó-Felsőpark, Király telep környékén. Tel: 494-369.
* Hosszú távra kiadó 2004. február 1-től Gödöllő központjában, a
Remsey körúton a Plusz mögött új építésű 57 nm-es, kétszintes
üzlethelyiség. Tel: 0620/9194-870
* Gödöllő központi részén mésfél szobás, konvektoros lakás butorozottan kiadó. Tel: (30) 224-1627.
KIADÓ
* Iroda és raktárhelyiségek kiadók Gödöllőn - F. Berger Kft.
Tel.: 410-206.
* 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.
* 4 állásos autójavító műhely fényezőkamrával kedvező
feltételekkel Gödöllőn bérleti jog átadó. Tel: (30) 906-2572.
* A Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
Tel.: (30) 2242-653.
* Mélygarázsbeálló a Remsey krt-on azonnal kiadó hosszú

távra. Tel.: 30/603-6809.
* 18 nm-es iroda kiadó Gödöllő belvárosában. Tel: (70) 5507673.
* Gödöllő belvárosában 17 nm-es iroda vagy üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel: (30) 9717-337.
* Üzlethelység, szoba fürdőszobával, garázs kiadó, egyéb
tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-583.
SZOLGÁLTATÁS

* 30% olcsóbban ANGOL, Német, olasz, spanyol, francia, magyar nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgafelkészítő kurzusok 2004.
febr. 2.-május 29. között. Anyanyelvi tanárok is! Oktatási díj
30%-a SZJA-ból leírható! Részletfizetési lehetőség! I.L.I. Kft.
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 511-366, (20) 556-2653 OKÉV:

07-0354-02 Akkr. lajstromsz.: 441.
* Non-stop duguláselhárító gyorsszolgálat garanciával vállalja
víz-gáz-fűtés szerelés - villanyszerelés szivattyúzás, szivattyú
javítás, csatorna kamerázás. Tel.: (70) 247-9072; (70) 2418999. Tisztelettel Ricsbau Bt.
* Szakfordítás, tolmácsolás 30 nyelven! Anyanyelvi és tapasztalt, diplomás szakfordítók. ILI Kft. 2100 Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel: 28-511-366, 06-30-370-4193, 06-20-322-9701,
Fax:28-511-369.
* Gépelést, szöveg- és kiadványszerkesztést, adatrögzítést
rövid határidővel, megbízható, precíz munkával, kedvező áron
vállalunk magánszemélyeknek és közületeknek. Nagyobb rendelés esetén további kedvezmény. Tel. (éjjel-nappal): 70/2726226.
* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt áron pl.
csiszolás-lakkozás anyaggal 1000 Ft/nm laminált parkettázás
600 Ft/nm szegélyezéssel. Tel: (70) 505-1177.
* Gépelést, szövegszerkesztést, kiadványszerkesztést
(egyetemi, főiskolai diákoknak diplomakészítést is) rövid
határidővel, precíz munkával korrekt áron (számlával is) vállalok. Érdeklődni: (20) 350-8592.
* Gyógylábápolás, ha fáradt és fáj a lába keresse fel pedikűr
szalonomat. Itt szakszerű lábápolásban részesül.
Bőrkeményedés, tyúkszem vastag beteg: benőtt köröm, szakszerű kezelése ápolása. A pedikűr árában igény szerinti
terápiás jellegű kezelések. Gödöllői nyugdíjasoknak további
kedvemény. Ár megegyezés szerint. Előjegyzés, információ.
Tel: (20) 532-7275.
* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése,
felújítása, szoba festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.

* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás.
Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás.
Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre gyártótól, ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20)
3121-935.
* Könyvelés, adótanácsadás, APEH ügyintézés, bank hitelek
ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek
igénylése stb.) Tel: (30) 402-0863; 407-122.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése. Tel.:582-910.

* Villanyszerelést, házak karbantartását vállalom. Tel.: 489665; (30) 340-7317.
* Minőségi asztalos és ács munkát vállalok SAS-CAR KFT Molnár József. Tel: (70) 260-6593.
* Egészség megőrzés, regenerálódás, fogyás! Természetes,
növényi alapanyagokból készült táplálékkal és kiegészítőkkel!
Garantáltan mellék hatás nélkül! OÉIT ENG. Tel: (30) 3612448.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel: 486-029; (70) 384-8711.
* Könyvelés, bér, tb és adóügyintézés egyéni vállalkozók és
gazdasági társaságok részére. Tel: (20) 339-4677.
* Kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonszerelés, homlokzati
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hőszigetelés, festés-mázolás, tetőtérbeépítés rövid határidőre,
korrekt árakon. Tel: (20) 230-5240.
* Könyvelést - APEH TB képviseletet, Hitel ügyintézést vállal Kft, Bt, - teljes körű ügyvitelével, PM-regisztrált könyvelő ügyvédi, könyvszakértői háttérrel. Tel: (20) 415-6298.
* Bojler tisztítását,javítását, kisebb és nagyobb villanyszerelési munkákat, kaputelefon szerelést vállalok. Továbbá
kisebb vízvezeték kiépítést, javítást. Tel: (70) 528-9720; 411692 hétvégén is hívható.
OKTATÁS
* 30% olcsóbban ANGOL, Német, olasz, spanyol, francia, magyar nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgafelkészítő kurzusok 2004.
febr. 2.-május 29. között. Anyanyelvi tanárok is! Oktatási díj
30%-a SZJA-ból leírható! Részletfizetési lehetőség! I.L.I. Kft.
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 511-366, (20) 556-2653 OKÉV:
07-0354-02 Akkr. lajstromsz.: 441.
* TOP-TAN: Angol középkezdő január 5-től: heti 1x3 óra: hétfő
18.00-20.15, angol haladó: heti 2x3 óra: szerda 8.15-10.30.
Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-224-75-6
www.toptan.hu., info@toptan.hu
* Beszédcentrikus angol anyanyelvű tanárnál. Tel: 412-967.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 2741797 és 514-155.
* Üzleti angol, valamint újrakezdő és középhaladó angol kiscsoportok. (Délelőtt gyermek felügyelettel is) Tel: 414-297;
(30) 9909-346.
* Angol nyelvoktatás. Délelőtti időpontokra is lehet jelentkezni. Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30) 4973-066.
* Angol középfokú írásbeli vizsgára (ORIGÓ) felkészítés 5-6
fős csoportban január 9-től péntek esténként 18-20-ig.
Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30) 4973-066.
* Német nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok. Tel:
(20) 9980-030.
TÁRSKÖZVETÍTÉS
* Társközvetítés a központban, 30 év alatti hölgyeknek kedvezmény, az új társával szilveszterezzen. Tel: (20) 366-1986.
ADÁS-VÉTEL
* Eladó modern újszerű világos-mintás ággyá nyitható kanapé,
/fekvőfelület: 180x200/ + két db nagyméretű fotellel. Tel.: 06
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20 3639710.
* ***ELADÓ*** Akár KARÁCSONYI AJÁNDÉKNAK: eredeti
páncéltőkés (Hoffmann & Czerny) félangol-mechanikás bécsi
rövidzongora forgószékével felhangolt, kifogástalan állapotban:
380.000,-Ft. 06 (20) 513-5191
* Kereskedők figyelem! Újszerű állapotú, kereskedelemben
használatos, fehér esztétikus polcok és pultok eladók. Tel.: (20)
537-2193.
* Eladó 6 fejes Philips VR-675 Nicam Hifi Stereó videómagnó,
áron alul. Tel: (20) 217-0091.
* Zokni-harisnya vásár gödöllői művelődési házban január 6. kedd
11-17,00. óráig.
* Hízók eladók: 300 Ft/kg. Tel: (20) 9390-824.
* Eladó! Kötőfonal nagy választékban 2000.-Ft/kg. Ugyanitt fehérített kosarak minden célra és selyemvirág. Gödöllő, Eperjes u.
6. Tel: 414-176. Nyitva: 10-18 óráig.
* Karácsonyfának hosszúlevelű fenyő kertből olcsón ekadó. Tel:
(20) 412-1987.
* Jó állapotban lévő étkező-konyha, plüss-tölgy sarokülőgarnitúra
2 db székkel 25.000.-Ft-ért eladó. Tel: 411-443; (70) 501-0702.
* Hízott sertések eladók. Pörzsölés és félbehasítás megoldható.
Tel: 416-626.
* Kószó János Mezőgazdasági Boltjának ajánlatai (Gödöllő, Szabadság út 28/B 28/419-051 minden nap nyitva!) Téli madáreleségek, madáretetők, hólapátok, seprűk, tavaszi vetőmagok nagy
választékban olcsó munkavédelmi kesztyűk, mellények, bélelt és
sima esőkabátok és gumicsizmák. Barkácsgépek kedvező áron.
Várjuk Önöket!
* Jó állapotban lévő, Phillips 12 terítékes mosogatógép eladó. Tel:
(20) 367-1804.
* Tesvérvárosok után eladó intarziás styl bútor 12 db-os új állapotban. Ikerház fele 2 szobás, 2 fürdőszobás új ház igényesnek
kiadó. Tel: 418-342.
* Többszáz gyökeres lucfenyő csemetéből válogathat karácsonyra, tavaszi ültetésre olcsón, viszont eladóknak is. Ugyanitt papírhéjú dió is eladó. Bodrogiéknál, Mogyoród, Hév állomás. Tel:
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440-638.
* Eladó tüzifa akciós áron, gázkonvektorok. Tel: (20) 9332-081.
* Eladó kovácsoltvas csillár (4 águ), heverő + 2 db fotel, kitűnő állapotban. Tel: 414-798 (este).
* Eladó Merinói 400-as gyapjú, 3 db-os dupla ágynemű garnitúra
2 pár 50.000/garn. Látcső tokkal 5.000.-Tel: (20) 4132-414.
* Hízósertések eladók. Tel: 415-602.
* Műhely felszámolás miatt eladó csavarok, csapágyak oxigéngázpalack, vasanyagok, fúrógép villanymotorok, faliköszörű
fogaskerékszivattyúk, hajtóművek, szerszámok sok más. Tel:
421-781.
ÁLLAT
* Keressük Gödöllőn elveszett fekete-fehér HUSKY szuka kutyánkat, aki gyógyszeres kezelés alatt áll. Magas jutalom a megtalálónak! Tel.: (30) 990-4986.
* Ajándékozzon nemescsincsillát! Gyönyörű fiókák, növendékek
és használt ketrecek kaphatók. Tel: 421-257.
* Elveszett 3,5 éves Westi kiskutyánk. Tetoválási száma 2843.
Megtalálójának magas jutalom. Tel: (30) 274-6913.
* Ajándék kiskutya, 9 hónapos, Írszetter-vizslakeverék szerető
gazdit keres. Tel: (30) 274-4059.

Tisztelt gépjárműtulajdonosok!

Ónos eső
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EGYÉB
* Zokni-harisnya vásár gödöllői művelődési házban január 6. kedd
11-17,00. óráig.
* Megbízható vallásos nő eltartást kötne jó lelkű, idős személlyel
ottlakás nélkül ingatlanért. Tel: 410-445 este.
* Hastáncnő fellépést vállal rendezvényeken. Tel: (20) 9455-583.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 1999-es Suzuki Metro 1.3 16V automata, benzines gépkocsi
hölgy tulajdonostól eladó. Ár: 1.250.000Ft. Tel.: (30) 9509-396.
* Eladó 86-os Trabant 1 év műszakival jó állapotban. Tel.: 06 20
3639710.
* ***ELADÓ*** VW GOLF- I I I. 1.9-es TurboDiesel, 1992-es évj.,
2004.08-ig vizsgával, 5 ajtós (felújított motorral, szervokormány,
kp.zár, alufelni) jó állapotban 980.000,-Ft. Csere 500.000,-Ft-ig
szóba jöhet. 06 (30) 218-6300
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós, két éves műszakival eladó. Tel: (20) 9390-824.
* Eladó 1 db nagy platós szlovák gyártmányú kiskerekű utánfutó,

Mit tervez, mit végez a Városüzemeltetés?

A héten az Alsópark területén végeztünk takarítást, aminek során a lombhullást követően a bokrok alján láthatóvá vált szemetet
konténerekbe gyűjtöttük.
Stabilizáltuk a Bessenyei György utca egy
szakaszát, kőzúzalékkal kátyúztuk a Hegyesi Mari utcát és a Lázár Vilmos utcát. A
Bocskai utcában helyreállítottuk az útbeszakadást és hideg aszfalttal kátyúztuk a tűzoltóság előtti útszakaszt.
A lakatosműhelyben a hulladéktároló
konténerek javítását végezték.
A vasárnap hajnalban Gödöllőn hullott ónos eső próbára tette a hóügyeletet; a város
egész területén szükségesé vált az utak síkosság-mentesítése. A reggeli járműforgalom
beindulásáig sikerült az utakat lesózni; az Őz
utcában és Blahán a stabilizált utakon homokszórással érdesítettünk. A rendőrség tájékoztatása szerint városunkban nem történt közlekedési baleset ebben az időszakban.
Karácsonyig végezzük az összegyűjtött
lomb és a levágott faágak elszállítását és

ponyvával, érvényes műszaki vizsga 2005-ig, tartalék külső, belsővel. Tel: (20) 9462-300.
* Eladó 155/70 R13-as 4db téli gumi felnivel Suzuki gépjárműre.
Irányár: 55.000 Ft. Tel.: 06-28-512-245.
* 1989-es Seat Ibiza 1.5 Crono, 5 ajtós, 90 LE, 6 l/100 km fogyasztással eladó. Iá: 255.000.-Ft. Tel: (30) 314-2499.
* Skoda 120L szgk. 1987-es működőképes, 2004. január 07-ig
műszaki vizsga. Iá: 40.000.-Ft. Tel: (20) 316-5833.
* Ford Escort 1,3 Gl, garázsban tartott, női tulajdonostól eladó.
Évjárat 1983. vizsga 2004. 07-hóig.
* Tavria első tulajdonostól eladó 60 e km érvényes műszakival
zöldkártyával. Ár: 180 ezer Ft. Tel: 421-781.

folytatjuk az utak és hidak karbantartását.
24-én a városháza előtti téren a karácsonyi
vásár zárása után elvégezzük a szükséges teendőket. A huszonnégy órás hóügyelet az
ünnepek alatt is készenlétben áll, szükség
esetén alkalmi hómunkásokat is igénybe veszünk.
Vüszi Kht.

Szemétszállítás
az ünnepek alatt

Figyelem!

Előzetes közlésünktől eltérően január elsejétől még nem üzemelnek a parkolójegy-automaták a városközpont fizetős parkolóiban.
Az idő rövidsége miatt a képviselő-testület
januárban tárgyalja a közterületeken kialakítandó várakozási övezetek rendjéről és parkolási díjáról szóló rendeletet, ami így csak
később lép hatályba. Addig a korábbi rendnek megfelelően történik a parkolás a városközpontban, így a Szent István téren sem
lesz még fizetésköteles a várakozás.

Az Egyetemi Sportlétesitmények
„Katlanjában“
december 19-én, pénteken
nyit a jégpálya.

A Hajós-uszoda téliszüneti nyitvatartása

VÜSZI Kht.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy december 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 31-én is a hétköznapi munkarend szerint gyűjtjük be a háztartási hulladékot.
Január elsején azonban nem szállítunk,
így az el-sején esedékes körzetekből január
máso-dikán szállítjuk el a háztartási hulladékot. Kérjük szíves megértésüket.
VÜSZI Kht.

Figyelem!
A városi nyilvános illemhely
december 24-én és 31-én
déli 12 óráig tart nyitva,
december 25-én és 26-án, valamint
január 1-jén pedig zárva lesz.
A többi napokon az illemhely a szokásos
nyitvatartás szerint üzemel.

december 22. 17 órától 21-ig;
december 23. 17 órától 21-ig;
december 29. 17 órától 21-ig;
december 30. 17 órától 21-ig;
december 20-21-én hétvégi nyitva tartás;
december 27-28-án hétvégi nyitva tartás;
január 3-4-én hétvégi nyitva tartás;
december 24-25-26-án zárva!
december 31-án zárva!
január 1-2-án zárva!

Lokálpatrióta hetilap. Felelős kiadó: Önkormányzati Demokráciáért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Postacím:
2101 Gödöllő, Pf. 385. Telefon: 28/514-150, fax: 28/410-199. SMS: 70/272-6226. Nyomda: Szikra Lapkiadó Rt., Budapest.
Terjesztési reklamáció: 30/272-2429. ISSN 1218-2087

2003. december 20.

Gödöllői Szolgálat

15

16 Gödöllői Szolgálat

2003. december 20.

