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Az eseményen részt vett Mádl Dal-
ma, a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány kuratóriumának elnöke,
az est fővédnöke, valamint az alapít-
vány kuratóriumi tagjai: Jókai Anna,
Kossuth-díjas írónő, Maczkó Mária,
eMeRTon- és Magyar Örökség díjas
énekművész, Czigány György, Puli-
czer Életműdíjas és Magyar Örökség
díjas író, Kósa Ferenc, Kossuth-díjas
filmrendező, Kószó Péter, Hódme-
zővásárhely alpolgármestere és Visz-
lói Tamás ügyvéd, de megtisztelte je-
lenlétével Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas
színművész, Gödöllő díszpolgára, és
dr. Hájos Zoltán, Gödöllő testvérvá-
rosának, Dunaszerdahelynek a pol-
gármestere is. 
Hagyományosan a Himnusz elének-

lésével vette
kezdetét az ün-
nepség, majd
Gémesi György
po lgá rmes t e r
tartott ünnepi
beszédet, aki
felelevenítette a Nemzeti Együvé Tar-
tozás Napja, és az ehhez kapcsolódó
alapítvány létrehozásának körülmé-
nyeit. Mint mondta, hat évvel ezelőtt
olyan programot szerettek volna
megvalósítani, ami segít megtalálni
azokat a pontokat, amik összekötnek
bennünket határokon innen és túl. Így
született meg a gondolat, hogy a gye-
rekeket szólítsák meg, mivel ők a le-
téteményesei annak, hogy újra épít-
sék a lelkekben és szívekben ezt a

nemzetet. Az ő tiszta gondolkozásuk
képes arra, hogy új folyamatokat in-
dítson el. Erre akkor is nagy szükség
van, ha ebben az évben szép döntések
történtek a nemzet újraépítésének te-
kintetében, hiszen a parlament meg-
szavazta a kettős állampolgárságról
szóló törvényt, és nemzeti emléknap-
pá nyilvánította a trianoni szerződés
aláírásának napját. 
Mint mondta, Gödöllőn évről-évre si-
került bemutatni a Kárpát-medencei

magyarság kultúrájának egy-egy sze-
letét. Öt év után úgy gondolták, ér-
demes ezt összefoglalni. 
Így született meg az a könyv, amely
színes fotókkal illusztrálva, a kapcso-
lódó dokumentumokat összegyűjtve
foglalja össze a 2005-2009 között tör-
tént eseményeket, és megismerteti az
olvasókat a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány elmúlt években végzett
tevékenységével. 

(folytatás a 3. oldalon)

VI. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

„Nekünk szülőhazánk e föld”
A December 5-én, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium aulájában rendezték meg a VI.
Nemzeti Együvé Tartozás Napja ünnepségét.
Gödöllőn dr. Gémesi György polgármester kez-
deményezésére 2005 óta minden esztendő-
ben, ezen a napon, gyermekek részvételével
kulturális programot rendeznek, mellyel a
2004-ben megtartott kettős állampolgárságról
szóló népszavazásra emlékeznek. A rendez-
vény célja a határon túli magyarsággal való kap-
csolat erősítése. A hatodik alkalommal megtar-
tott ünnepségen bemutatták azt a könyvet és
DVD-t, amit a – szintén Gödöllő polgármestere
által létrehozott – Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítványa adott ki „Nekünk szülőhazánk e
föld” címmel. 

A gödöllői gyerekek a Városi Filmszín-
házban és a városházán találkozhattak a
Mikulással, aki megajándékozta őket.  

(5. oldal)

Rendhagyó koncertet ad a hét végén a
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében
Bogányi Gergely.               

(6. oldal)

A Grassalkovich SE sportakrobatái a hét-
végi országos bajnokságban hat kvalifi-
kált csapatukból négy országos bajnoki
címet szerzett. (12. oldal)

December elején közös megegyezés-
sel távozott tisztségéből dr. Révész T.
Mihály, aki 2005. szeptember 1-je óta
vezette a Gödöllői Királyi Kastélyt. Az
egyedülálló barokk műemlékegyüttest
működtető nonprofit kft. leköszönt
ügyvezető igazgatója – aki egyben mé-
diajogász, -történész, egyetemi tanár,
és az ORTT első elnöke volt – 2005
szeptemberében azt nyilatkozta la-
punknak, hogy kulturális és tudomá-
nyos központtá szeretné tenni a gödöl-
lői kastélyt, és lendületet szeretne adni
a fejlesztéseknek.

– Az Ön véleménye szerint hogyan
sikerültek azok az elképzelések,
amelyekkel nekilátott gödöllői mun-
kájának? – kérdeztük.
Amikor 2005-ben elvállaltam a megbí-
zatást, akkor három dolgot terveztem el
magamban. Az első, hogy a kastély to-
vábbi fejlesztései újra sínre kerüljenek,
a második, hogy a múzeummal közös
erőfeszítés révén a kastély kiemelt kul-
turális helyszín legyen, és a harmadik
pedig, hogy a kastély körül akkoriban
tapasztalt viharokat lecsendesítsem.
Mindez sikerült. (folytatás a 2. oldalon)
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Ez Önnek tetszik?Ez Önnek tetszik?

(folytatás az 1. oldalról)

Ennek köszönhetően csak jó hírek, po-
zitív üzenetek jöttek vissza. A mun-
kásságom alatt 3400 négyzetméternyi
épület és 52 ezer négyzetméternyi park
újult meg. A Gizella- és a Rudolf-
szárny felújítása után határidő előtt el-
készül a barokk istálló és a lovarda,
amely a jövő évi európai uniós elnök-
ség eseményeinek fő helyszíne lesz.

– Pedig nem egyszerű egy ilyen
épületkomplexum vezetése és folya-
matos felújítása…

– Nem akarok szerénytelennek fel-
tűnni, de az elmúlt öt év alatt csaknem
annyi pénzt fordíthattunk fejlesztésre,
mint az azt megelőző 15 esztendőben.
Remélem, hogy egy sikeres EU-elnök-
ségen lesz túl a kastély 2011 első fe-
lében, és utána már megkerülhetetlen
lesz a teljes és mindenre kiterjedő fel-
újítás kérdése! Az elmúlt öt évben a
kulturális kínálat egyre színesebbé vált,
nem utolsó sorban köszönhetően F.
Dózsa Katalinnak és Bogányi Ger-
gelynek. A kastélymúzeum is vissza-
nyerte tekintélyét a magyarországi mú-
zeumok között. Mindez persze nem jö-
hetett volna létre, ha például Gödöllő
városa nem nyújt ilyen, az építkező

munkának kedvező környezetet, lég-
kört. Kiemelkedő szerepe van ebben
dr. Gémesi György polgármesternek,
akivel végig kiváló kapcsolatban vol-

tunk, vagyunk. Szintén sokat segített
közreműködésével Fogarasiné Deák
Valéria volt országgyűlési képviselő.

– Önnek milyen szerepe volt ab-
ban, hogy Gödöllőt és a kastélyt érte
az a megtiszteltetés, hogy 2011-ben
itt rendezik meg a magyar EU-el-
nökség rendezvényeinek zömét?
– Nem csak nekem volt köszönhető,

mert ez több tényező sze-
rencsés együttállásának, sok
ember megfeszített munká-
jának volt az eredménye. A
kastély folyamatos és látvá-

nyos felújítása, az M31-es autópálya
átadása, a sokak – köztük Gémesi
György polgármester – által is kifejtett
lobbi mind-mind hozzájárult ahhoz,
hogy a jelenlegi kormánynak Gödöllő-
re esett a választása. Persze az sem volt
elhanyagolható szempont, hogy Buda-
pest és infrastruktúrája már nem terhel-
hető tovább.

– Hogyan tovább? Mivel foglal-
kozik ezután?

– Most van a 65. születésnapom, al-
kotó életemnek egy újabb szakaszába
léptem. Van még bennem pár könyv,
cikk, jó néhány előadás. Ami azonban
a legfontosabb, amivel eztán is foglal-
kozni szeretnék, az az egyetemi okta-
tás, ezt soha nem adtam fel. És talán a
közéleti szereplést sem zárnám még
ki. Őszintén mondom, sok sikert kí-
vánok utódomnak, Gönczi Tibor-
nak, akivel 2005 óta dolgoztam
együtt. A feladatra talán az egyik leg-
alkalmasabb személyt találták meg. A
kastély olyan új funkciókkal gyara-
podott az elmúlt időszakban, aminek
jót tesz az új igazgató fiatalos me-
nedzserszemlélete. Ha tudok, ezután
is segítek a kastélynak, a városnak, a
hazámnak! Hajrá Gödöllő, hajrá kas-
tély! (t.a.)

A magyar európai uniós elnök-
ség legtöbb jelentős esemé-
nyét 2011 első felében Gödöl-
lőn, közelebbről a Grassalko-
vich-kastélyban rendezik meg.
Dr. Gémesi György polgármes-
ter, aki az EU Régiók Bizott-
ságának (COR) európai nép-
párti (EPP) tagja, az elmúlt hé-
ten hivatalos úton Brüsszelben
tartózkodott, ahol a COR és az
EPP illetékeseivel egyeztetett. 

Megállapodtak abban, hogy a magyar
EU-elnökség idején, 2011. március 3-
án én 4-én a COR elnöksége Gödöl-
lőn ülésezik majd. A tanácskozást
megelőző napon pedig a COR EPP-s
tagjai számára rendeznek kihelyezett
ülést városunkban.

Gémesi György elmondta, hogy
Brüsszelben nagy örömmel fogadták
Gödöllő városának legfrissebb bemu-
tatkozó anyagát. A COR elnökségé-
nek tagjai egy 25 perces DVD-videó
anyagot, illetve egy 10 oldalas angol
nyelvű prospektust vehettek át.

Március 3-4-én a COR legmaga-
sabb szinten képviselteti magát váro-
sunkban: EU-s polgármesterek és ré-
giók vezetői tanácskoznak majd Gö-
döllőn. Külön említést érdemel még
az, hogy a COR néppárti tagjai már-

cius 2-án szintén városunkban tarta-
nak kihelyezett ülést és szemináriu-
mot „Sport és a társadalom” témakör-
ben. Megvitatásra kerülne a sport sze-
repe a társadalmi kohézió, a közös-
ségek erősítésében; az ifjúság egész-
séges fejlődésében; a fogyatékosok
integrálásában, esélyegyenlőség biz-
tosításában; a természeti környezet
védelmében; az ifjúság erkölcsi és fi-
zikai nevelésében; továbbá az állam
és az önkormányzatok feladata és 
szerepe, a sportolás feltételeinek
megteremtése.

Az előadások megtartására magyar
részről ismert sport, önkormányzati
és kormányzati szakembereket kér-
nének fel: dr. Schmitt Pál köztársa-
sági elnök, olimpiai bajnok vívó,
Czene Attila államtitkár, olimpiai baj-
nok úszó, Borkay Zsolt MOB-elnök,
olimpiai bajnok tornász. A rendez-
vényen előadást tart majd Gémesi
György is. ta

EU Régió Bizottsága

Néppárti tanácskozás Gödöllőn

A Budapesti Orosz Nagykövet-
ség Tudományos és Kulturális
Központjában csütörtökön ke-
rekasztal-beszélgetést rendez-
tek a magyar-orosz együttműkö-
dés fejlesztésének lehetőségei-
ről a mezőgazdaságban, különös
tekintettel az állattenyésztésre
és a tudományos kutatásra, an-
nak érdekében, hogy magyar
közreműködéssel hatékony ter-
melési egységek létesüljenek
Oroszországban. 

A vendéglátók az együttműködésben
számítanak a gödöllői egyetemre is,
hangsúlyozta Szergej Vlagyimirovics
Borozsgyin kulturális attasé, az Orosz
Kulturális Központ igazgatója, hiszen
számon tartják, hogy a SZIE és jogelőd-
je jelentős szerepet vállalt az
orosz hallgatók felsőfokú ok-
tatásában.  
Az eseményen előadást tartott
Pintér Zoltán, Gödöllő al-
polgármestere, Fenyvesi
László egyetemi tanár, a VM
MGI igazgatója, a Szent Ist-
ván Egyetem részéről Gyu-
ricza Csaba egyetemi do-
cens, Kozák János egyetemi tanár és
Kaifás Ferenc egyetemi tanár, továbbá
az Állattenyésztési Teljesítményvizsgá-
ló Kft. képviseletében Mészáros Gyu-
la, az Agrota-2L Kft. részéről pedig An-
tal László.  

Pintér Zoltán ismertette a városfej-
lesztés eredményeit, az ökovárossá fej-
lesztés önkormányzati programját és
Magyarország európai uniós elnöksé-
gének gödöllői vonatkozásait.

Fenyvesi László a 140 éves Mező-
gazdasági Gépesítési Intézetben alkal-
mazott világszínvonalú távérzékelési
rendszert és gépvizsgálati technológiát,
a terhelés alatti váltók beállítására alkal-
mas traktorfékező berendezést ajánlotta
a résztvevők figyelmébe. Kiemelte,
hogy az intézet rendelkezik mindazon
dokumentációkkal, amelyek ma már
nélkülözhetetlenek a nemzetközi pro-
jektekben való részvételhez.   

Az egyetem Mezőgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karán végzett, a klí-
maváltozáshoz alkalmazkodó techno-
lógiák kidolgozására és a biomasszából
nyert megújuló energiával kapcsolatos
kutatásokra hívta fel a figyelmet Gyu-
ricza Csaba egyetemi docens. Kozák
János professzor elmondta, hogy az
egyetem a lúdtartási technológia fej-
lesztésében, a lúdtenyésztési szakembe-
rek képzésében is szerepet tud vállalni.
Kaifás Ferenc professzor a Gépészmér-
nöki Kar képviseletében az alternatív
energiaforrások alkalmazásában, a
szántóföldi technológiai folyamatok
környezetszennyezésének kutatásában
ajánlott partnerséget. Mint megemlí-
tette, a Gorjacskin Egyetemmel ma is
együttműködnek a szójatermesztés
technológiájának fejlesztésében. 

A kerekasztal-beszélgetés orosz
résztvevői pénteken Gödöllőre látogat-
tak, ahol találkoztak Szabó Istvánnal, a
Gépészmérnöki Kar dékánjával és ellá-
togattak a kollégiumba, ahol Bujáki
Gábor igazgató fogadta őket. Ezt kö-
vetően a KÁTKI Méhészetében vala-
mint az Állattenyésztési Teljesítmény-
vizsgáló Kft-nél tettek szakmai látoga-
tást, ahol dr. Mészáros Gyulával és
Antal Lászlóval tárgyaltak. Szombaton
ellátogattak a Szilvásváradi Ménesgaz-
daságba. 

Az orosz fél az akadémiai együtt-
működésekben, az egyetemi bilate-
rális programokban és a vállalati szfé-
rában egyaránt áttörést szeretne elérni
a kapcsolatok fejlesztése területén.
Emellett a hallgatói cserét és kölcsö-
nös szakmai gyakorlatok lebonyo-
lítását is szorgalmazzák 2011-2013
között. it

A bölcsődevezető nyugállo-
mányba vonul

A képviselő-testület a nyugállomány-
ba vonuló Kovács Józsefnének, az 1.
számú Városi Bölcsőde vezetőjének ké-
relmére vezetői megbízását 2011. április
30-ai hatállyal visszavonta, közalkalma-
zotti jogviszonyát 2011. szeptember 21-
ei hatállyal, felmentéssel megszüntette,
egyben megköszönte több mint két évti-
zedes színvonalas és lelkiismeretes ve-
zetői munkáját.

Felhatalmazás 

A képviselő-testület dr. Gémesi
György polgármester akadályoztatása,
egyéb irányú elfoglaltsága esetén a gö-
döllői kistérségi társulás ülésein történő
részvételre és a település képviseletére
Pintér Zoltán alpolgármestert hatal-
mazta fel. Bár erre a helyettesítésre még
sosem volt szükség, a helyettesítés rend-
jének megállapítását törvény írja elő.
Most ennek az előírásnak tett eleget a
testület. 

Bíráló bizottságok

A képviselő-testület két közbeszerzés
bíráló bizottságának összetételéről is ha-
tározott. 

A Királyi váró rekonstrukciójának kivi-
telezésére meghirdetett közbeszerzési
eljárás bíráló bizottságába választották
dr. Fábián Zsolt alpolgármestert és
Halász Leventét, a Gazdasági Bizott-
ság elnökét. A bizottságba két tagot a
MÁV Zrt. delegál, az ötödik tag hivata-
los közbeszerzési szaktanácsadó.

Az Egyesített Szociális Intézmény
épületének felújítására vonatkozó kivi-
telezési munkákra elrendelt új közbe-
szerzési eljárás bíráló bizottságának tag-
jai: dr. Fábián Zsolt alpolgármester, Ha-
lász Levente, a Gazdasági Bizottság el-
nöke, Kovács Barnabás, a Pénzügyi
Bizottság elnöke, Pelyhe József, a Jogi
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnö-
ke, ötödikként hivatalos közbeszerzési
szaktanácsadó.

Gödöllői Petőfisekért
Alapítvány

Juhász Péter gödöllői lakos Gödöl-
lői Petőfisekért Alapítvány létrehozását
határozta el, melynek célja a Petőfi isko-
la diákjainak és nevelőtestületének tá-
mogatása, jutalmazása; segítségnyújtás
az iskola profiljának kialakításában az
oktatás és nevelés minőségének emelé-
se érdekében; tevékeny részvétel a ne-
velésben és oktatásban, a képességfej-
lesztésben és az ismeretterjesztésben.

Az alapító az alapítvány székhelyét az
iskola Munkácsy Mihály u. 1. szám
alatti ingatlanában kívánja kialakítani,
amihez a képviselő-testület engedélyt
adott.

Belterületbe vonás

A képviselő-testület belterületbe von-
ta a Sieberz Kft. tulajdonában lévő gö-
döllői 0119/5 helyrajzi számú, kivett
művelési ágú, üzemépülettel beépített
mintegy egy hektáros külterületi föld-
részletet. A kérelmezett terület a volt
tangazdasági telephelyhez közvetlenül
csatlakozóan helyezkedik el, épületek-
kel régóta beépített és a szomszédos, 
szintén a kérelmező tulajdonában lévő
6192/13, 6192/18 helyrajzi számú, rég-
óta belterületi területekkel együtt egy te-
lephelyként használt. A Sieberz Kft-nek
ezt követően nyílik lehetősége e terüle-
tek egyesítésére.

Egyebek

Az egyebekben Varga Árpád kép-
viselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
az Erzsébet-parki kereszteződés köz-
lekedési lámpáinak gyakori meghibá-
sodását jelezte, javasolta továbbá ki-
egészítő jelzőlámpa felszerelését a
Dózsa György út – Kossuth Lajos ut-
ca csomópontban a jobb láthatóság
érdekében. Végül a közlekedésben ta-
pasztalható gépjárművezetői hibákra
hívta fel a figyelmet.

it
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Képviselő testületi hírek

Személyi döntések
A gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyaltak

Magyar-orosz kerekasztal 

ÜNNEPI MEGJELENÉSEK

Tájékoztatjuk tisztelt
olvasóinkat a Gödöllői Szolgálat

ünnepi megjelenéséről, és a
hirdetésfelvétel nyitva tartásáról:  

2010. decemberi utolsó 
megjelenés: december 22. 

2011. januári első 
megjelenés: január 19. 

Az ügyfélszolgálat és a 
hirdetésfelvétel 

2010. december 17 –től zárva. 
Nyitás: 2011. január 5.
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(folytatás az 1. oldalról)
A kiadványt Czigány György mu-

tatta be, aki a kuratórium tagjainak

írásaiból, visszaemlékezéseiből idé-
zett egy-egy gondolatot. Mint mond-
ta, ez egy olyan könyv, amit a gyere-
kek is szívesen kézbe vesznek majd,
hiszen a fotókon az általuk megélt
emlékek idéződnek fel. A könyv be-
mutatását saját gondolataival zárta,
azonban nem a könyv számára meg-
fogalmazottakkal, hanem egy negy-
ven évvel ezelőtti, Vándordal című
versét mondta el.

A rendezvényen Gémesi György

szólt a további tervekről is. Mint
mondta, nem szabad megengedni,

hogy a parlament által meghozott in-
tézkedések elkényelmesítsenek ben-
nünket. Bejelentette, az alapítvány a
jövőben kiemelt feladatának tartja,
hogy olyan közösségi helyeket, tábo-
rokat hozzon létre a Kárpát-meden-
cében, ahol az anyaországban és a ha-
tárokon túl élő magyar gyerekek
együtt tölthetnek el hosszabb-rövi-
debb időt, ezzel is segítve egymás
jobb megismerését, barátságok, kap-

csolatok kialakítását. Így a gye-

rekek jobban átélhe-
tik, megérthetik, hogy
miről szól a magyar-
magyar kapcsolat. A
tervek szerint az

egyik ilyen tábort itt Gödöllőn alakí-
tanák ki az egykori Jamboree emlék-
tábor helyén. Ehhez meg kell találni a

forrásokat. A polgármester úgy fogal-
mazott: Fontos, hogy az összetarto-
zást ne csak egy-egy alkalommal,
egy-egy ünnepen éljük meg, hanem
az természetes legyen mindannyiunk
számára.

A Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Gála műsorában ez alkalommal a gö-
döllői gyerekek léptek színpadra. A
Damjanich János Általános Iskola II.
és IV. osztályos tanulói, az Erkel Fe-
renc Általános Iskola, és a Premontrei

Szent Norbert Gimnázium tanulói ad-
tak ünnepi műsort, amelynek zárása-
ként Maczkó Mária szerzett éneké-
vel feledhetetlen perceket a közön-
ségnek. A rendezvény végén a részt-
vevők és a közönség együtt énekelték
el a Szózatot és a Székely himnuszt.

Ez azonban nem jelentette az est vé-
gét. Ezt követően ugyanis nem csak a
kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség,
hanem a „Nekünk szülőhazánk e
föld” című könyvet is megkaphatta
mindenki, amit a kuratórium tagjai
örömmel dedikáltak. (b.j.)

VI. Nemzeti Együvé Tartozás Napja

„Nekünk szülőhazánk e föld”

„Kezdetben volt az Ige… Benne volt az
élet, és az élet volt az emberek világos-
sága… Eljött már a világba az igazi vilá-
gosság, amely megvilágosít minden em-
bert…”

János evangéliumának bevezető verséből idézett
Balogh Tamás nagytiszteletű úr megnyitva temp-
lomukban, városunk református templomában Se-

bestyén Márta Ádventi készülődés című ünnepi
műsorát. Arról beszélt, hogy a hit és a művészet
kézen fogva jár. Mindkettő akkor kér helyet az
életünkben, amikor már túlcsordul a szív, s elné-
mul a száj. Józanul megfogalmazott gondolatok-
nak nincs helyük többé. Csak várjuk a szépséget,
áhítjuk a csodát.

Az egyik legnagyobb csodát, karácsony cso-
dáját. Arra készülünk ezekben a hetekben, na-
pokban, hogy a fény, a világosság hamarosan
megjelenik közöttünk. Most azzal készülünk, az
által épülünk, hogy meghallgatjuk Sebestyén
Mártát, s szereplő társát, Andrejszki Juditot.
Akik középkori kódexekből, barokk partitúrákból
származó zenét, dalt éppúgy előadtak, mint nép-
énekeket. Hangszereik voltak a csembaló, a dob, a
furulya, a síp, a csengő. Sebestyén Márta el-

mondta: az élő néphagyomány és az írott források
között barangoltak. Megismerkedhettünk a mű-
sort hallgatva Montserrat kolostora anyagának
egy-egy darabjával, a Kájoni kódexből, a Vietoris
kódexből származó dallamokkal. Találkozhattunk
jól vagy kevéssé ismert népénekkel.

Különlegességként élvezhettük Esterházy Pál
barokk muzsikáját vagy angol karácsonyi éneke-
ket. S még prózát is hallgathattunk, Sütő András

elbeszélését arról, hogyan is kántáltak, betlehe-
meztek ők a Mezőségben. Végül már a közönség
is bekapcsolódott, együtt énekelt a szereplőkkel.
Ez ádvent kiemelkedő eseményét éltük át most 5-
én, a négy ádventi vasárnap másodikán.           (n.a.)

Remény a vörösiszapon túl címmel az ADRA
Adventista Szeretetszolgálat jótékonysági kon-
certet szervezett a vörösiszap-katasztrófa súj-
totta embertársaink megsegítésére december 5-
én a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
Az esten népes közönség előtt a négy éve ala-
kult, s már több mint száz koncertet adott Éjféli
Kiáltás Gospel Kórus lépett fel.

Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapít-
ványt (ADRA) a Hetednapi Adventista Egyház
hozta létre 1991-ben azzal a céllal, hogy a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétege-
ket felkarolja, támogassa. Az alapítvány tagja
az ADRA International világszéles hálózatá-
nak, mely jelenleg 120 országban valósít meg
közösségeket támogató programokat, kataszt-
rófa helyzetben gyors segítséget nyújt. Mint
egy nemzetközileg elismert, független humani-
tárius szervezet, az ADRA etnikai, politikai,
vallási hovatartozást nem nézve tölti be hivatá-
sát. Az ADRA a Kelet-Magyarországi Spe-
ciális Mentőcsapattal együttműködve a vörös-
iszap-katasztrófa helyszínén is segítséget nyúj-
tott. Az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus 2006 no-
vemberében alakult, közel 40 fiatalból. A kórus
tagjai szerte az országból gyűlnek össze pró-

báról-próbára, fellépésről-fellépésre. A zene, és
az éneklés tartja össze az azóta már 50 tagúvá
duzzadt csapatot. Ukrajnában, Szerbiában és
Finnországban is felléptek már. A gospel szó
jelentése evangélium, jó hír, de mára már egy
önálló műfajjá is alakult, amely műfaj magá-
ban foglalja az elhurcolt néger rabszolgák
énekeit, vagy a spirituálékat is.

Az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus szombaton a
salgótarjáni zeneiskolában egy helyi iskola ja-
vára adott jótékonysági koncertet, a gödöllői
fellépés előtt néhány órával pedig Pásztón sze-
repelt. A gödöllői hangverseny közönsége az
ADRA Hungary Alapítvány Katasztrófa Alap-
ját támogatta.

(l.t.)

Élő néphagyomány a református templomban

Ádventi készülődés Sebestyén Mártával
Adventista alapítvány jótékony célú hangversenye

Gospel a kastély dísztermében

Czigány György

Manninger Katica

Lukács Lilla

Varga Zoltán

Damjanich iskola

Damjanich iskola

Maczkó Mária Erkel iskola

Mádl Dalma dedikál
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Néhány nappal ezelőtt meg-
érkezett a tél, hóval és faggyal
nehezítve a közlekedést és a
jelenleg is folyó felújítási mun-
kákat. Kíváncsiak voltunk: –
Ön hogyan készült fel a télre?

„Gyermekkoromban megszoktam,
hogy minden évszakban megvannak
azok a feladatok, amiket időben el
kell végezni. Az én számomra sosem
gond, ha leesik a hó.  Mire megjön a
hideg, mindig működőképes a fűtés
(igaz, ma már nem kell beszerezni a
szenet és a fát, hogy meleg legyen
télen.), mert minden ősszel átnéze-
tem a szakemberekkel. Tele van a
spájz is, mert amit lehet, befőzök,
hogy ne legyen gond, ha a csúszós
út, vagy a nagy hó miatt nem tudunk
elmenni a boltba. Így vagyok nyu-
godt.” 

Szabados K.

„…Rettenetes, hogy milyen sok bal-
eset volt már az első havazáskor, pe-
dig ez nem is volt olyan vészes, és az
utakat is folyamatosan takarították.
Nem értem, hogy járhatnak még
mindig ilyen sokan nyári gumival.
Egyesek úgy csúszkáltak, hogy rossz
volt nézni. Én általában már októ-
berben átcseréltetem a gumikat téli-
re. Az emberek olyan sok ostoba do-
logra rászánják az időt, a biztonsá-
gukra meg sajnálják azt a fél órát.
Nem értem, egyesek miért csak akkor
hiszik el, hogy ez fontos, amikor már
megtörtént a baj…” 

V. Zsolt

„Szerencsére a mai fiatalok már nem
tudják, mit is jelentett régen a télre
való felkészülés. Emlékszem, lénye-
gében nyár közepétől ezzel foglal-
koztunk. Ma már gombnyomásra in-
dul el a fűtés, nincs gond a tüzelő be-
szerzésével, ami még huszonöt - har-
minc évvel ezelőtt is komoly feladat
volt. Sokkal könnyebb dolgunk van,
mint néhány évvel ezelőtt. Ma már
attól sem kell félni, hogy a hidegben
nem indul el a kocsi, mert ezekkel a
modern autókkal már nincsenek
ilyen problémák. Odafigyelni inkább
arra kell, hogy legyen otthon elég
élelmiszer, ha jönne egy nagyobb ha-
vazás, és az ember nem tud elmenni
vásárolni. Ez szerintem igazán nem
nagy feladat…” 

Horváthné

„Minden ősszel alaposan átnézem a
családi ruhatárat, hogy kinek mit
kell beszerezni. Mivel a gyerekek jó-
formán minden évben kinövik az elő-
zőleg hordott holmikat, így aprán-
ként vásárolom meg a szükséges ru-
hákat, csizmákat, hogy ne egyszerre
terheljem meg vele a családi kasszát. 
De fontos az is, hogy ne okozzon
gondot a számlák kifizetése, hiszen
télen gyakran öt-hatszorosát fizetjük
annak, amit a nyári hónapokban. Ez
a legnehezebb, ezért igyekszem fo-
lyamatosan félretenni rá pénzt.” 

Balogh Á.

A hét kérdése:

– Az ön számára fontos a ha-
gyományok ápolása? 

A hét kérdése

Átadták a tíz kategóriában
meghirdetett Prima Primissi-
ma Díjakat pénteken este Bu-
dapesten, a Művészetek Palo-
tájában. Kiemelkedő teljesít-
ményükért a magyar szellemi
élet, a művészet, a tudomány
és a sport képviselői nyolcadik
alkalommal részesültek elis-
merésben a vállalkozók nap-
ján.

A nemes versengésben több gödöllői,
illetve gödöllői
kötődésű nevet
találtak az ér-
deklődők, így
bizonyára sokan
kísérték figye-
lemmel a díját-
adást. 
Prima Primissi-

ma díjas lett sajtó kategóriában Veiszer
Alinda,  aki 2008-ban már megkapta a
Junior Prima díjat. A Gödöllői Refor-
mátus Líceum-
egykori diákja a
Szegedi Egye-
tem kommuni-
káció szakán
diplomázott. A
Klubrádióban
kezdett el dolgoz-
ni, majd a Kul-
túrház, és a
Miért? című tör-
ténelmi magazin
házigazdája lett.
2006 nyarán in-
dult portrésoro-
zata, a Záróra,
melyet az m2
ötödik éve su-
gároz. 

A népművészet és közművelődés ka-
tegóriában a Csík Zenekar részesült
az elismerésben, amelynek két gödöl-
lői tagja is van: Szabó Attila és Bar-
cza Zsolt. 

Szabó Attila általános és középis-
kolai tanulmányaimat is Gödöllőn vé-
gezte, és a Chopin Zeneiskolában
kezdett hegedülni, majd később gi-
tározni is megtanult.1996-tól tagja  a
Csík Zenekarnak. 

Barcza Zsolt szintén városunkban ne-
velkedett, és végezte az általános iskolát
és a gimnáziumot. A zene szeretetét
zongoratanárának, Láng Gabriellának
köszönheti, aki a zenélésről és a zenei
gondolkodásról is sokat tanított szá-
mára. A díjazottak mellett két gödöllői
kötődésű primára is büszkék lehetünk:
Keserü Katalin művészettörténészt és
Nagy Tamást, a Szentháromság temp-
lomot tervező építészmérnököt is jelöl-
ték a díjra. 

A primissimák, vagyis a kategóriák
győztesei 50 ezer eurót kaptak, a többi
jelölt (prima) tíz-tízezer euró díjazásban
részesült. bj

Átadták a Prima Primissima díjakat

Díjeső a gödöllőieknek
90. születésnapja alkalmából
november 24-én a Magyar Tu-
dományos Akadémián köszön-
tötték Stefanovits Pál akadé-
mikust, a talajtan tudósát, a
Szent István Egyetem profes-
sor emeritusát. Munkásságát
méltatta Németh Tamás aka-
démikus, az MTA főtitkára, Sol-
ti László, a SZIE rektora,
Várallyay György akadémikus
és Csákiné Micheli Erika gödöl-
lői egyetemi tanár.  

Várallyay György a többi között a
következőket mondta:

– Stefanovits Pál rajongva szereti
és ismeri Magyarország, drága ha-
zánk talajtakaróját. Mégpedig négy-
dimenziósan, mint amilyen a talaj
maga: foltos, rétegzett, időben és tér-
ben változó.  Stefanovits Pál megásta,
megfúrta, megmintázta, megvizsgál-
ta, feltérképezte a ta-
lajt, s nemcsak ismeri,
hanem érzi is, beszél-
get vele. Megtanulta a
„talajok nyelvét“, s
tényleges párbeszédet
képes folytatni a talaj-
jal. Szakavatottan ké-
pes érdeklődni álla-
potáról, hogylétéről,
kívánságairól, s képes
mindezt tolmácsolni
azok felé, akik ezen
óhajok kielégítésére
hivatottak. Pedig néha
ez a nehezebb! A talajjal folytatott
párbeszédet bámulatos emlékezőte-
hetséggel, valóság-láttatóan és szug-
gesztivitással tudja továbbadni, el-
mondani, leírni, különböző munkái-
ban szintetizálni.

Stefanovits Pál megtanulta és meg-
tanította, sőt megszerettette a talajt,
ezt a csodálatos multifunkcionális
médiumot, amely szeret „dolgozni“
(teremni, raktározni, szűrni, pufferol-

ni, természeti és történelmi öröksé-
geket megőrizni, életfeltételeket biz-
tosítani az élővilág számára), de ren-
deltetés szerinti használatot, kezelést,
„nevelést“ kíván. Ennek megértetése
a társadalommal és az erre hivatott
döntéshozókkal nem könnyű, nem
kudarc és konfliktusmentes feladat. 

De Stefanovits Pál ezt is felvállalta.
Tett és küzdött a talaj fontosságának,
multifunkcionalitásának minél széle-
sebb körű társadalmi elfogadtatásáért,
e „feltételesen megújuló természeti
erőforrás” megújulási feltételeinek
biztosításáért. Mert vallja (és minden
körülmények között meri és köteles-
ségének érzi vallani), hogy az emberi
élet minőségének, élhető környeze-
tünk megteremtésének egyik kulcs-
kérdése a talaj ésszerű és fenntartható
használata, állagának megóvása, mi-
nőségének fenntartása vagy javítása.

Stefanovits Pál 1965-ben kapott
egyetemi tanári kinevezést Gödöl-
lőre, s egyben megbízták a Talajtani
tanszék vezetésével is. 

Tanszékvezetői pozícióját a tan-
szék talajtani és agrokémiai tanszék-
ké történt 1988-as átalakítása után is
megtartotta. Közben 1969 és 1975
között az egyetem rektorhelyettese
volt. 1990-ben professor emeritusi cí-
met kapott. it

A hidegre fordult idő ellenére
sem szünetel, sőt folyamatos a
munkavégzés a Szabadság té-
ren és a környező, a főtér pro-
jekthez tartozó területeken. A
múlt héten is jelentős előreha-
ladás történt, egyre könnyebbé
válik a gyalogosközlekedés is. 

A múlt héten több helyen is felállítot-
ták a kandelábereket, amiket folya-
matosan kötnek rá a közvilágítási
rendszerre. Folyt a növénykazetták
feltöltése termőfölddel, az öntöző-
rendszer kiépítése, a parkban lévő fák
nyesése, ápolása, valamint az új nö-
vények ültetése.

Bár a lehullott hó nem könnyítette
meg a kivitelező dolgát, igyekeznek
tartani az ütemtervet az útalap építési,
és burkolási munkák terén is. Ezt a

munkát az Coop Áruház és az Erzsé-
bet Királyné Szálloda között végez-
ték, valamint térburkolatot helyeztek
el a Gábor Áron utcai járdákon és az
úttesten, a II. sz. orvosi rendelő kör-
nyezetében, a polgármesteri hivatal
lépcső alatti területén, az Okmányiro-
da környezetében,
valamint Tormay Ká-
roly Egészségügyi
Központnál, és a
Városi Filmszínház
előtt. 

***
Hétfőn nemcsak a
gyerekekhez érkezett
meg a Mikulás, ha-
nem a szépülő főtérre
is. A Gödöllői Város-
védő Egyesület meg-
lepetést szervezett a

hóban-fagyban a tér megújulásán dol-
gozóknak, és délután szaloncukorral,
pogácsával és meleg teával kedves-
kedett nekik. Szlávik Jánosné és Fü-
löp István úgy gondolta, így mon-
danak köszönetet azoknak, akik hi-
degben, esőben, sárban, fagyban le-
hetővé teszik (tették), hogy városunk
megszépüljön. A kezdeményezést a
Dávid vegyesbolt, a Sulyán Cukrász-
da és az Árkus papírbolt támogatta. 

bj

Az elmúlt napokban folyama-
tosan dolgoztak az utakon a
VÜSZI Kft. hóügyeletének
munkatársai, így valamennyi út
járható volt a városban, még
havazások idején is. A
felkészülésnek köszönhetően
nem okozott gondot a télire
fordult időjárás.

Mint azt Zdenkó Páltól, a VÜSZI
részlegvezetőjétől megtudtuk, gon-
dok inkább a földutakon voltak, ahol
nehezebb feladat a csúszásmente-
sítés, de folyamatosan igyekeztek
megoldani ezeket a helyzeteket is.  

Nehezítette a VÜSZI munkáját,
hogy szombaton este tűz volt Repü-
lőtéri út - Dessewffy utca - Major utca

térségében, ahol az oltáshoz használt
nagy mennyiségű víz ráfagyott az út-
ra, de a gyors beavatkozásnak kö-
szönhetően ez sem okozott nagyobb
fennakadást.  

A hóeltakarítást és a csúszásmen-
tesítést városszerte az erre vonatkozó
miniszteri rendelet szerint végzik. 
Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik
használhatóvá, majd a városi gyűjtő-
utak és a lakótelepi utak következnek,
és a befejező szakaszban kerülnek
sorra a földutak. Ezek mellett taka-
rítják a kerékpárutakat és az önkor-
mányzati tulajdonú épületek előtti
járdákat is. 
Fontos leszögezni, hogy a gyalogos
közlekedési utakat azon ingatlantulaj-

donosoknak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana előtt található.
Ez egyaránt vonatkozik a különböző
cégekre, üzletekre és a magánházak-
ra.

A lakótelepeken a közös képvi-
selők feladata a járdaszakaszok tisz-
tántartásának megoldása. 

Az idei esztendőben azonban arra
is oda kell figyelni, hogy a csúszós
járdát mivel szabad felszórni. Szep-
tember elsejével életbe lépett  ugyanis
a 346/2008 XII. 30. kormányrendelet,
aminek értelmében a közutak ki-
vételével, az egyéb közterületeket
(járdákat, parkokat stb.) alternatív
szóróanyaggal kell csúszásmentesí-
teni. 

Ez a szabályozás nemcsak az út-
kezelőkre, hanem a lakosságra is vo-
natkozik. Az érintett helyeken, járdá-
kon, parkokban, növények környe-
zetében városunkban homokot és kő-
zúzalékot használ a VÜSZI. 

Ezt bátran választhatják a kertes
övezetben élő ingatlantulajdonosok
is, de elfogadott a sóder, a faforgács, a
fahamu, a fűrészpor és a nádfonat is
erre a célra. 

Mint megtudtuk, homokot, sóder a
Tüzéptelepeken szerezhet be a lakos-
ság, kőzúzalékal kevert csúszásmen-
tesítő anyag pedig a nagyobb bevá-
sárlóközpontokban és a benzinkutak-
nál kapható. 

***
A  hideg időben is folytatják az

aluljáró Művészetek Háza melletti ré-
szén lévő lépcsők felújítását. Ezen a
területen jelenleg mindkét oldalon le-
zárták a feljárót, ezek nem használha-
tók. A VÜSZI a gyalogosok türelmét
és megértését kéri. jk

Környezetünknek ez tetszik!Környezetünknek ez tetszik!

Tegyünk érte!Tegyünk érte!

Készül Gödöllő új főtere

Finisben a felújítás

A járdákat, nem sózzuk, ugye?!

Sok munkát ad a hideg idő

A 90 éves Stefanovits akadémikust köszöntötték

Aki megtanulta a talajok nyelvét 

Barcza ZsoltVeiszer Alinda

Szabó Attila
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Jelenleg, ha jó minőségű, ízle-
tes, friss, szezonális és környe-
zetkímélő termelésből szárma-
zó, vegyszermentes táplálék-
kal szeretnénk ellátni a csalá-
dunkat, a legjobb, ha munka-
időben és fizetésünk jelentős
részének felhasználásával sze-
mélyesen járunk utána a be-
szerzésnek. Szükségünk lesz
olyan emberekre is, akik tud-
ják, hogyan kell zöldséget-gyü-
mölcsöt termelni, különösen,
ha nem kívánunk több ezer ki-
lométert utaztatott élelmet vá-
sárolni.

Bolygónyi léptékre növeltük a távol-
ságot termelő és fogyasztó között.
Ennek számos negatív következmé-
nye közül a környezeti hatás mutat-
ható ki a legnehezebben. Pedig az,
ahogy eszünk, ma már globálisan az
üvegházhatású gázkibocsátás egyhar-
madáért felelős. Az élelmiszer ellátás
mostanára kialakult módjával a föld-
től a fogyasztó asztaláig gond van. A
globalizált élelmiszerlánc minden
egyes pontján létrejövő negatív kör-
nyezteti hatások akkor csökkenthe-
tők, ha kisléptékű, lokalizált élelmi-
szer-rendszereket hozunk létre, sok-
kal több helyben termesztett zöldsé-
get-gyümölcsöt eszünk. 
A gödöllői helyi élelmiszer tanács

(G7) célja, hogy megfordítsuk az élel-
miszerlánc logikáját a hálózati gazda-
ság elve szerint a helyiből kiindulva, s
a regionális, országos és export irány-
ba alakítva. 

A G7 víziója, hogy a Gödöllő környé-
ki lakosság hosszú távon

– hozzájuthasson és megengedhes-
se magának, hogy értékes, helyben
termelt élelmiszert fogyaszt

– az élelem kiválasztásakor a gaz-
daságin túl egészségügyi, környezeti,
állatjóléti és közösségszervezési
szempontokat részesítsen előnyben

– tudatosítsa, honnan származik az
élelem, amit elfogyaszt, és választá-
sával helyi vállalkozásokat, gazdál-
kodókat jutasson előnyhöz.

A G7 meghatározó vonása a minőség
iránti elkötelezettség, így az élelmi-
szer minőség ellenőrzésének kifej-
lesztése egy hosszútávon fenntartható

közösségi intéz-
ményen keresz-
tül, helyi minő-
sítési rendszer
kiépítésével. A
kisléptékű, lo-
kalizált élelmi-
szer rendszerek-
ben a fogyasztó lakóhelyéhez minél
közelebb, minél környezetkímélőbb
módon állítják elő az értékes, egész-
séges és biztonságos élelmet. Ezzel
megőrzik a vidéki környezetet, csök-
kentik a szállítással járó környezetter-
helést (légszennyezés és üzemanyag-
használat), sok helyi embernek bizto-
sítanak megélhetést.

A G7 programjának egyediségét
biztosítja, hogy önkéntes és egyen-
rangú partnerek összefogásán alapul;
társadalmi hálózatot, közös platfor-
mot képezve sokféle érdekű szereplő
tömörítésével alakítja ki önellátó
helyi termelők és fogyasztók közvet-
len és szoros kapcsolatán alapuló he-
lyi élelmiszer-rendszerét, hogy keve-
sebb környezeti terheléssel juthas-
sunk friss és egészséges élelmiszer-
hez Gödöllő környékén. A megvaló-
sítás során célunk további új szövet-
ségek, társadalmi partnerségek kiala-
kítása a közszférában és a magán-
szektorban, a helyi közösségben köl-
csönös előnyöket biztosító új kezde-
ményezések indítása.

Ha csatlakozni szeretne kezdemé-
nyezésünkhöz, keressen minket elér-
hetőségeinken:
http://helyielelem.blogspot.com

A jó minőségű táplálkozás érdekközössége

Helyi élelmiszertanács

Akik gyakran megfordulnak a
Hamvay-kúria épületében ta-
lálható  Monarchia Rétesház-
ban, már megszokhatták, hogy
a kínálatban  mindig találhat-
nak valami újdonságot, külön-
legességet. Nincs ez másként
a karácsony közeledtével sem.
Az ősszel megújult Rétesház
néhány hete igazi, békebeli ka-
rácsonyi hangulatban várja a
házias ízek kedvelőit. 

Már a dekoráció is szemet gyönyör-
ködtető, vendégmarasztaló, az ember
úgy érzi, mintha egy bécsi kávéházba
lépett volna be. Nincs ez másként a
kínálattal sem. A már megszokott ré-
tesek és sütemények mellett ugyanis
egyedi készítésű mézeskalácsok vár-
ják a vásárlókat. A dísznek is használ-
ható csillagok, angyalkák mellett me-
sebeli, igazi mézeskalács házak, temp-
lomok díszlenek a pulton.

– Mindegyik egyedi készítésű –
tudtuk meg Köntös Sándortól, a Ré-
tesház tulajdonosától, aki mindezeket
megálmodta.  – Szeretnénk a jövőben
ezeket a termékeket is rendszeresen
árusítani, ezért a figurákat olyan mé-
zeskalácsból készítjük, ami fogyaszt-
ható, tehát puha marad. Most a kará-
csonyi formákból válogathatnak a

vendégeink, de az ünnepek után is
széles lesz a választék, elsősorban a
gyerekek körében népszerű figurák-
kal találkozhatnak majd. Mivel sze-
retnénk, ha ezek mindenki számára
elérhetőek lennének, az árakkal is úgy
kalkuláltunk, hogy ne kerüljenek töb-
be, mint egy kis tábla csokoládé. 
– Mi a karácsonyi kínálat slágere? 
– A mézeskalács házak és a
templomok aratták a legna-
gyobb sikert. Igaz, ez utób-
bit csak dekorációnak szán-
tuk, de egyre többen rendel-
nek belőle. A hangulata na-
gyon megragadta a hozzánk
betérőket. De rendkívül
népszerűek a különböző pu-
szedlik is, amikből szintén
több fajtát találhatnak ná-
lunk. A hagyományos,

egyszerűbbek mellett
vannak mázas és lek-
város változatok, sőt
tönkölybúzából is készí-
tünk, ezt inkább azok vá-
lasztják, akik nagy hang-
súlyt helyeznek az egész-
séges táplálkozásra. 

– Úgy tudjuk, nem
csak a finomságokkal,
hanem a különleges de-
korációkkal is nagy si-

kert aratott…
– Számunkra is nagy öröm, hogy

ilyen sok embernek szereztünk örö-
met azzal, hogy széppé varázsoltuk a
vendégteret. Remélem, hogy ezzel is
hozzájárultunk az adventi hangulat-
hoz, és talán szebbé tehetjük vele a
gödöllőiek karácsonyvárását.

Kép és szöveg: jk

Mézeskalács és más karácsonyi finomságok

Különlegességek a Monarchia Rétesházból

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub szerve-
zésében Mikulás ünnepséget tartottak
december 3-án a városi filmszínházban.

A meghívott gyerekek – akik a Petőfi
Sándor, a Damjanich János, az Erkel Fe-
renc, a Hajós Alfréd, illetve a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolákból érkeztek
– elsőként egy mozifilmet tekintettek
meg, majd ezt követően a Mikulás min-
den egyes nebulót megajándékozott va-
lami földi jóval. Emellett elengedhetet-
len társa, a krampusz is különféle aján-

dékkal kedveskedett számukra.
***

Ünnepség a városházán
Hatalmas sikert aratott a Gödöllő Város
Cigány Önkormányzata által rendezett

Mikulás ünnepség a polgármesteri hiva-
tal földszinti nagytermében. A szerve-
zők által összeállított műsorban a Dam-
janich János, a Petőfi Sándor Általános
iskola tanulói, valamint Szabó Fruzsi-
na és a Balog család gyermekei léptek
fel. A telt házas rendezvény végén közel
200 gyerek vehette át jól megérdemelt
ajándékát a Mikulástól.

Lokálpatrióta Mikulás

December 3-án koszorúzással egybe-
kötött ünnepséget tartottak a Tormay
Károly Egészségügyi Központban.
Évekkel ezelőtt a Lumniczer Alapítvány
kuratóruma az Orvosi Kamarával kö-
zösen úgy határozott, hogy december el-
ső péntekét Lumniczer Emléknappá 
nyilvánítják, s ezentúl minden esztendő-
ben ezen a napon kerül sor a koszorú-
zására, s a kitüntetettek egyike pályájá-
nak bővebb ismertetésére. Az idén a vá-
ros egészségügyi történelmének egy na-
gyon jelentős részéről, a „Gödöllői
mintajárásról” emlékeztek meg az egy-
begyűltek.
Dr. Szabadfalvi András, a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ igazgató-
főorvosa ünnepi beszédében elmondta:
1928-ban itt alakult meg az első egész-
ségügyi mintajárás. Elemeit, a védőnői
hálózatot, a szülőotthont és az iskolafo-
gászatot az 1930-ban szervezett tisztior-
vosi szolgálat fogta össze. A Gödöllői
Mintajárás központja az 1928-ban meg-
épült Járási Egészségház lett. Itt nyert
elhelyezést a Mentőegyesület helyisége,
az iskolafogászat, a röntgen-rendelő és
laboratórium, az iskolafürdők és a kvar-
coló szoba. Az első emeleten volt a tisz-
tiorvosi iroda, a Stefánia Szövetség ta-
nácsadó helyiségei, a tüdőgondozó és a
laboratórium. A második szinten he-
lyezkedett el a 12 személyes internátus,
a gyakorlati képzésen résztvevő tisztior-
vosok, védőnők, ápolónők szálláshelye,
illetve az előadóterem; ugyanis évekig
ott folyt a tisztiorvosok és a védőnők
képzése. 
Az Egészségházat 1930. október 29-én
avatták fel. A létesítmény hosszú éveken
keresztül eredeti céljának megfelelően
működött, a lakosság legnagyob meg-
elégedésére. Később, az ötvenes évek-
ben Járási Rendelőintézet lett, mely ha-
talmas forgalmat bonyolított le. De mi-
vel a műemléképület statikailag – és

javíttatás híján – rossz állapotban volt,
így 1968-ban lebontották. A szakrende-
léseket szükségépületekben helyezték el
1972-ig, az új rendelőintézet átadásáig.
Ezt követően a megjelentek elhelyezték
a megemlékezés koszorúit a Lumni-
czer-emlékfalnál; az önkormányzat ré-
széről Pintér Zoltán alpolgármester ko-
szorúzott.

Ezt követően az ünnepség a polgármes-
teri hivatalban folytatódott, ahol dr. Gé-
mesi György a nyugdíjas orvosokat kö-
szöntötte.
Az egybegyültek először néma tisztelet-
adással emlékeztek meg azokról a volt
kollégáikról, akik az egészségügynek
szentelték az életüket, de ma már sajnos
nincsenek közöttünk.
Gémesi György elmondta: az önkor-
mányzat alapvető és kiemelt feladata,
hogy az egészségügy minél hatéko-
nyabban működjön a városban; ehhez
nagymértékben hozzájárul az is, hogy
az orvosok közül sokan nyugdíjasként is
tovább praktizálnak. „Ezúton is köszö-
nöm az áldozatos munkájukat” – foly-
tatta a polgármester.
Gödöllő egy jó egészségű város, nagy-
szerűek a statisztikai mutatói ebből a
szempontból. Mérések bizonyítják,
hogy itt jó a levegő. Ezt mi sem támaszt-
ja alá jobban mint az, hogy mindig van
100 évesnél idősebb lakója Gödöllőnek;
jövőre például hárman fogják ünnepelni
ezt a kerek évfordulót. Emellett a ki-
lencven éven felüliek száma is igen ma-
gas. hc

Lumniczer Emléknap

Karácsonyi hangverseny a
Máriabesnyői 

Nagyboldogasszony 
Bazilikában

2009. december 12., 11.30 óra

Operaszerzők egyházzenei műveiből -
A Magyar Állami Operaház művé-
szeinek hangversenye.
Közreműködnek: A Magyar Állami
Operaház művészei 
A hangversenyen Bach, Vivaldi, Che-
rubini, Bellini, Puccini, Verdi, Durante
és Kodály műveiből csendülnek fel
részletek.

Műsorvezető:  Simándi Péter

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan, adományokat

szívesen fogadunk!

Ismét szalagavatóra készültek a diákok a hétvégén.
December 4-én, szombaton tartották ünnepségüket
a Török Ignác Gimnázium végzős tanulói a Szent
István Egyetem aulájában, ahol a diákok mellére
felkerült az iskolától való búcsúzást jelképező szalag. 
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Apa lett – jelenti be Varró Dá-
niel, a mesterien rímelő, még
fiatalnak számító, közérthető-
ségével, játékosságával, jóked-
vével nagy népszerűségre 
szert tett költő. 

Természetesen nem puszta tényként
közli, hanem kötetnyi verssel adja
friss apaságát a tudtunkra, hogy örö-
me telhessék benne mindnyájunknak.
Muzsikálnak a verssorok, csengenek
a rímek. A boldog apukát már a po-
cakban levő kisbaba – csúnyábban,
de tudományosabban: embrió – léte
is énekre fakasztja: „Beszélek hoz-
zád, kisbabám, / most még csak így
hason keresztül…” – kezdődik az el-
ső vers meghatottságról, még némi
aggodalomról  tanúskodva.

De a teljes felszabadultság hama-
rosan bekövetkezik, ahogy már szem-
lélheti az egészséges babát. Aki néze-
lődik, fürdik, sír, csócsál, kalimpál,
szóval, igen elfoglalt, a költő apuka

alig győzheti versbe szedni, mi min-
dent is csinál. A lába növekszik, ha-
tos, aztán már hetes, nyolcas, kilen-
ces, meg sem áll tízig. 

A lábán kívül számos csodálatos
más testrésze is van, sorra lehet őket
venni, akár közbeiktatásával az ifjú
emberkének, akár mintha ő adná a
szavakat a papa szájába: „Ez a fülem,
ez a szám, / ez a cuki frizurám…”

A figyelem hamarosan kölcsönös-
sé válik, már nemcsak apu figyel, a
gyerek is, talán-talán, ki tudhatja, fel
is teszi magában a kérdést: „Apu a
monitor előtt annyi időt mért tölt?...”

De egyre többféle dolgot művel-
nek együtt is. Sétálnak babakocsit
használva hozzá, repülőst játszanak,
apu keze a röptető. Apu roppant sok-
oldalú, tapasztalhatja a kislegény, éb-
reszt, pelenkáz, büfiztet, öltöztet, hö-
cögtet, orrot töröl, fürdet, altat. S még
az a jó, hogy mindeme sokféle cse-
lekményt meg is énekli, meg is örö-
kíti. Varró Miska – ím, a teljes neve is

kiderül a Varró család új tagjának –
majd olvashatja később, ha nagy lesz,
okos és komoly, iskolás, miket is élt ő
át ifjú korában. 

Az apuval. Hogy mekkora öröm
lehet az apaság, mekkora ajándékot
kap, aki apa lesz, erről szól Varró

Dániel könyve. És persze csupa já-
ték, csupa közös élvezet, csupa mon-
dóka. 

A könyvecske derűjét fokozzák
Maros Krisztina illusztrációi, szí-
nes, vicces rajzai, melyek minden ol-
dalon, minden vers mellett megtalál-
hatók.
(Varró Dániel: Akinek a lába hatos –
Korszerű mondókák kisbabáknak)   nád  

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Apának lenni

India az ellentmondások földje
– hallhattuk Galamb Gábor
nagysikerű, sokakat vonzó elő-
adásán december 2-án a Gödöl-
lői Városi Könyvtárban. A ren-
dezvényterem megtelt, elöl egy-
mást váltották a különlegesnél
különlegesebb vetített képek a
legtöbbünk számára kevéssé is-
mert szubkontinensről. 

Galamb Gábor nem csupán a képeket
kommentálta, de beszélt India népes-
ségének összetételéről, az Indiában
követett vallásokról – melyek közül
kettő, a hinduizmus és a buddhizmus
ott alakult ki, nem véletlenül volt az
előadás címe Istenek kavalkádja –, a
társadalmi és gazdasági viszonyokról. 

Nagyvárosban Delhiben és Mum-
baiban (Bombayban) jártunk a ké-
peket nézve, de láthattunk különböző
zarándokhelyeket, a Gangesz folyót,

a partján és vizében zajló szertartá-
sokat, templomokat, síremlékeket. A
mindennapi élet is szemünk elé tárult,

utcaképek, éppen munkájukat végző
emberek, iskolásgyerekek csoportjai
révén. 

Én voltam olyan szerencsés, hogy
már az est előtt olvastam Galamb Gá-
bornak az indiai élményeiről, tapasz-
talatairól szóló India című könyvét.
Az előadás helyszínén is meg lehetett
vásárolni, de könyvesboltokban is
kapható. 

N. A. 

December elsejével a kortárs
művészek vették birtokba a
Gödöllő Városi Múzeum föld-
szinti termeit, ahol az elmúlt
évek hagyományait követve is-
mét karácsonyi vásárral egybe-
kötött kiállítás várja az érdek-
lődőket. 

A bemutatott festmények, grafikák,
kerámiák, faliszőnyegek és egyéb
textil alkotások között mindenki talál-
hat a pénztárcájának megfelelő, igé-
nyes ajándéknak valót. 
Anti Szabó János, Bada Márta, Hi-

dasi Zsófi, László Lilla, Lőrincz Fe-

renc, Remsey Flóra, Szekeres Er-

zsébet alkotásai mellett a Gödöllői
Művészbarátok Körének (GÖMB)
tagjainak munkáiból is válogathatnak

az érdeklődők. A rendezvénynek
évek óta résztvevője a Varga Ga-
léria is, ami az idén számtalan ki-
váló művet hozott el, többek kö-
zött Remsey Gábor képeiből
mutat be néhányat.

A bemutatott alkotások de-
cember 23-ig meg is vásárolha-
tók, aki azonban innen szeretne

ajándékot választani, nem árt ha siet,
mivel a kiállítók – mintegy karácsonyi
ajándékként – rendkívül pénztárcabarát
árakkal kedveskednek a gödöllőieknek. 

Mindössze két héttel azután,
hogy Bogányi Gergely – elő-
ször a világon – egyhuzamban
játszotta le Chopin valamennyi
művét a Művészetek Palotájá-
ban, újabb különleges koncert-
re készül. Az Adventi Kastély-
napok keretében, két estén át,
december 11-én és 12-én ismét
Chopin műveit szólaltatja meg,
méghozzá azokat, amiket a kö-
zönség hallani szeretne. 

– Még soha, egyetlen zongoramű-

vész sem vállalkozott arra, hogy a

közönség helyben állítsa össze a

műsorát. Hogyan zajlik majd ez a

nem mindennapi kívánságműsor?

– kérdeztük a világhírű zongoramű-
vészt.

– Ahogyan a múlt heti monstre
koncert, úgy a gödöllői rendezvény is
lényegében világpremier lesz. Ez
rendkívül izgalmas feladat, hiszen én
sem tudom, mit fogok játszani, mely
darabokat választja ki a közönség. Ez
nem lesz könnyű feladat, még így
sem, hogy Chopin minden darabja a
kezemben van. Szeretném ezt a rend-
kívül gazdag életművet minél köze-
lebb vinni az emberekhez. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy két koncert
lesz.  

– Hogyan zajlik majd a program

összeállítása?

– Két elképzelésünk van. Az egyik
szerint a koncert előtt, a, helyszínen
számítógépen adhatják le kívánságai-

kat és a legtöbb szavazatot kapott mű-
vek kerülnek műsorra, míg a másik
lehetőség, hogy a teremben lévő szé-
keket megszámozzuk, és ezek közül

sorsoljuk ki, hogy mely széken ülők
kívánhatnak. Hogy melyik verzió
lesz, arról még nem született döntés. 

– Az idei esztendőben rendkívül

gazdag, és színvonalas hangverse-

nyeknek adott otthont a királyi

kastély. Mint az intézmény művé-

szeti igazgatója, hogyan értékeli az

idei esztendőt? 

– Nagyon sok csodálatos koncertet
hallgathatott végig a közönség az idei
esztendőben is. Azt hiszem, ezekkel
sikerült ünnepet varázsolnunk a pati-
nás falak közé, hiszen ezek a  hang-
versenyek, akárcsak az ünnepek,
segítenek felülemelkedni a minden-
napok materiális problémáin. Ezek

nemcsak a közönségnek ünnepek, ha-
nem az előadóknak is, hiszen a zenét,
a művészetet ünnepeljük. Ebben az
évben sok ilyen koncertet tudtunk
megrendezni, ami nagy öröm szá-
momra. Nagyon szeretem ezt a kas-
télyt, ami méltó helyszíne az itt meg-
rendezett zenei eseményeknek. 

– A hétvégi koncert is igazi kü-

lönlegesség lesz, hasonlóan a Mű-

vészetek Palotájában kéthete meg-

rendezett Chopin hangversenyhez.

Erről kezdetben sokan csak úgy be-

széltek, mint egy Guiness-rekord

kísérletről, azonban a koncert után,

szinte egyhangú pozitív kritikát ka-

pott mindenhol…

– Mellesleg valóban Guiness-re-
kord volt, de nem ez volt a fontos.
Számomra két tanulsága volt, az
egyik, hogy valamennyi korosztályt
és társadalmi réteget sikerült megszó-
lítani ezzel a muzsikával, a másik pe-
dig – ami a visszajelzésekből szá-
momra kiderült –, hogy a hallgatók a
koncert alatt és után azt érezték: jó
magyarnak lenni! Ez a különleges ese-
mény, ami egyébként az én személyes
tiszteletadásom volt Chopin emléke
előtt, mélyen megérintette a hallga-
tókat. Számomra nagy öröm, hogy az
emberek egyre jobban szomjúhozzák
a valós értékeket, nyitottak, és igény-
lik a kulturális élményeket. Ez is bi-
zonyította – mint ahogy az is, hogy a
kastély koncertre minden jegy elkelt –,
hogy van létjogosultsága az ilyen mű-
vészeti rendezvényeknek. kj 

Bogányi Gergely Chopin kívánság műsora

Világpremier a királyi kastélyban

Karácsonyi vásár a múzeumban

Értéket a fa alá

Előadás a könyvtárban

Egy este Indiával
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Gödöllői Kortárs Művészek
Karácsonyi kiállítása ás vására

2010. december 1 – december 23.

Anti Szabó János, Bada Márta, Hi-
dasi Zsófia, László Lilla, Remsey

Flóra, Szekeres Erzsébet és a 
Varga Galéria    

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

MEGHÍVÓ

A Gödöllői Városi Múzeum, a
Damjanich János Általános Isko-
la és a Garabonciás Színtársulat

tisztelettel hívja Önt a
REMSEY-ÉV ZÁRÓ

PROGRAMJÁRA

REMSEY JENŐ György barát 
című drámájának interaktív

előadására
Időpont:

2010. december 17. és 18., 18 óra 
Helyszín: 

a Damjanich János Általános 
Iskola színházterme 

(2100 Gödöllő, Batthyány út 30.)
Férőhely: 105 fő

Belépőjegy ára: 600 Ft
Jegyárusítás a Gödöllői Városi

Múzeumban és a Damjanich János
Általános Iskolában

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Barokk Év Gödöllőn 2011 kulturális programsorozat alkalmából a GIM-Házhoz kapcso-
lódó fiatal művészek közösen hozták létre azokat a terveket, amelyek jövőre a város meg-
újult főterén és a kastélyparkban lesznek láthatók. A kiállítás a két projektre szervezett
workshop anyagát mutatja be.

A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉN
VÁRJUK A KÖZÖNSÉG VÉLE-
MÉNYÉT, ÉSZREVÉTELEIT!

A kiállítás látható: 2010. decem-
ber 12-ig, minden szombat és va-
sárnap 14 órától 17 óráig, előze-
tes bejelentkezés alapján más na-
pokon is.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, Onlineprint Kft., Gödöllői Városi Könyvtár, DŰLŐ Borkereskedés.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon: 06/28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

December 9. csütörtök 18.00
A zeneiskola növendékeinek ad-
venti hangversenye
December 10. péntek 18.00
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye
December 11. szombat 10.00
Philippné Legeza Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye
December 13. hétfő 17.00
Buka Enikő (furulya, oboa) nö-
vendékeinek hangversenye
December 14. kedd
17.00:  Nuszbaum Ferenc (gitár)
növendékeinek hangversenye.
18.00:  Ferenczy Beáta és Ivántsó
Tünde (zongora) növendékeinek
hangversenye
December 15. szerda 17.30
Somogyi Eszter (magánének) nö-
vendékeinek vizsgahangversenye

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

BAROKK TÉRINSTALLÁCIÓK

„...hogy az Ünnep teljes legyen...“
X. Adventi kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban

2010. december 10-12., 18-19.

DECEMBER 11.

10.30: Karácsonyi Kastélymese. Részletek Herceg Egérváry Elemér

naplójából. Mesélő: Pécsi Ildikó  Jászai Mari- és Kossuth-díjas, Érde-

mes-, Kiváló művész.

12.00: Varázslóiskola. Interaktív mesejáték az Aranyló Meseszínház

előadásában.

13.00: Pásztorjáték. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói-

nak előadása.

14.00: Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes ünnepi műsora 

16.30: „Hangok, fények, ünnep” az Arpeggio Gitáregyüttes adventi

koncertje.

19.00: A Chopin-év hangversenyei a Gödöllői Királyi Kastélyban,

Bogányi Gergely rendkívüli ünnepi koncertje Chopin összes zongora

műve – a közönség kívánsága szerint.

DECEMBER 12.

11.30: Decemberi Csillagok. A Portéka Színpad zenés karácsonyi 

gyermekműsora.

13.30: Bábtáncoltató betlehemes a Lóci Színpad előadásában. 

14.30: Belvárosi Kórus ünnepi koncertje.

16.00: Csipkerózsika. Mesemusical a Gergely Theater előadásában.

19.00: A Chopin-év hangversenyei a Gödöllői Királyi Kastélyban, Bo-

gányi Gergely rendkívüli ünnepi koncertje Chopin összes zongora mű-

ve – a közönség kívánsága szerint 

(A december 18-19-ei programot következő számunkban közöljük!)



8 Gödöllői Szolgálat Város–Kép 2010. december 8.

Barabás Bandi bácsit városunkban ma is sokan nagy sze-
retettel emlegetik. Halála után több évvel is előfordul,
hogy családjától megkérdezik, mi van vele, régen lát-
ták… A hosszú küzdelmes élet nem látszott rajta, halála
után sokan meglepődtek azon, hogy már túl volt a 90.
életéven.

Kerepesen született, édesapját 11 hónapos korában
vesztette el. Özvegy édesanyja tisztes szegénységben ne-
velte őt és nővérét. Kisgyermek korától munkára volt fog-
va, melynek következménye lett, hogy haláláig a munka
és a tanulás becsületét, a végletekig tisztelte.

Az elemi iskolát szülőfalujában, gimnáziumi első
osztályát magántanulóként, Budapesten a Fasori Gimná-
ziumban, majd érettségiig, Gödöllőn, a Hamvay-kúriában
működő Katolikus Gimnáziumban végezte. Itt sok-sok
régi gödöllőivel kötött egész életre szóló barátságot.

Jogi diplomáját a debreceni Tisza István Egyetemen
(ma Kossuth Lajos Tudomány Egyetem) Jogtudományi
karán szerezte meg dicsérettel, későbbiekben itt vette át
Jogi Arany, Gyémánt, és Vas Diplomáját is. 1936. márci-
us 13-án avatták jogi doktorrá. Ügyvédjelöltként Gö-
döllőn helyezkedett el Fischer ügyvéd mellett.

A II. világháború azonban az ő életébe is beleszólt,
messzire, az orosz frontra került, ahonnan több ezer kilo-
méteres gyaloglás után tért haza. Hazaérkezésekor kellett
szembesülnie a szomorú ténnyel, hogy egyedül és nincs-
telenül maradt. Elkeseredésének és fájdalmának enyhíté-
sére a munkába vetette magát.

Rengeteg társadalmi elfoglaltsága mellett, mint a Gö-
döllő Járási Főügyésze, és mint községi jegyző dolgozott
1945-től. 1947-től ügyvédként, 1949-től a Földművelési
Minisztérium jogi főelőadójaként tevékenykedett. 1957-
től ismét ügyvédként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. A
„kötelező munka” mellett szűkebb pátriájára is nagy gon-
dot fordított, 1950-től tanácstagként képviselte a lakosság
érdekeit. Tette mindezt pártonkívüliként, ami azokban az
években nem volt egyszerű feladat. Bár nem tartozott a
rendszer kegyeltjei közé, igazság szeretete, emberi tartása
miatt és nem utolsó sorban, megkérdőjelezhetetlen tudá-
sáért, mindenki tisztelte. 

A Gödöllői Hírek első főszerkesztője, a Gödöllői Fák-
lya Klub egyik alapítója, egy ideig a Gödöllői Sport Club
elnöke is volt. Aktív sportolóként, teniszezőként, egyéni-
ben és csapatban is szép sikereket ért el. (a csapatban
társai voltak Benkő Tibor, Eötvös Károly, Horváth Kál-
mán).

1955 januárjában beindította a Tiszta Gödöllőért
mozgalmat. Gödöllő több ünnepi rendezvényének leveze-
tője volt. 1966. január 3-án Gödöllő várossá nyilvánítá-

sakor, az ünnepi tanácsülésen, a Városi Tanács megala-
kulásának levezető elnöke tisztére is őt kérték fel, és ő
mondta az ünnepi beszédet is.

Nyugdíjazásáig, az 1959-ben általa alapított Gödöllői
Ügyvédi Munkaközösség vezetője, huzamosabb ideig a
Pest Megyei Ügyvédi Kamarának elnökhelyettese volt.
1986-os nyugdíjba vonulása után sem hagyott fel társa-
dalmi funkcióival. A városvezetés munkájában a jogi bi-
zottság tagjaként vett részt.

Még nyugdíjazása után is folytatta a korábban meg-
kezdett ingyenes jogsegély szolgálatot, elvégezte azokat
a munkákat is, amit több országos karitatív szervezet jogi
képviselete jelentett számára. 

Munkáját több állami és helyi kitüntetéssel ismerték el
(a teljeség igénye nélkül): Városfejlesztésért (1966),
Igazságügy Kiváló dolgozója (1973), Pro Urbe (1973),
Közösségért (1975), Kiváló Ügyvédi Munkáért (1983)
Gödöllő Városáért (1998)

1948-ban házasodott meg. Feleségével, Edit nénivel
András fiúk mellett, három gyermek, Rózsa, Zsuzsa, Ist-
ván nevelését vállalták fel. Felesége korai, 1977-ben be-
következett halálát megelőzően, éveken át betegségében
mellette állt, és ápolta.

A gödöllőiek úgy emlékeznek rá, mint akire mindig
számítani lehetett. Közösségi ember volt, akihez bárki
fordulhatott, még a hajléktalan ellátásába is bekapcsoló-
dott. A betöltött pozíciók ellenére, a mindennapokban
mindenki Bandi bácsija, közvetlen, barátkozó, a hölgyek-
kel messzemenőkig lovagias volt. Ha szükségét látta, ké-
rés nélkül segített a jogi ügyek intézésében, de előfordult,
hogy a hideg télben ő szerzett tüzelőt a rászoruló csalá-
doknak. Ügyvédként is szem előtt tartotta az igazságot.
Sok olyan ügyet elvállalt, amik hasznot nem hoztak szá-
mára, viszont jelentős áldozatokat követeltek, és visszau-
tasította azokat, amiket morálisan nem tudott összeegyez-
tetni saját értékrendjével.

Sokat mesélhetett volna, hiszen a történelem viharai-
ról, azok szereplőiről rengeteg információval rendelke-
zett. Legendás diszkrécióját azonban élete végéig megtar-
totta. Mindenki „örökmozgó Bandi bácsiját több alatto-
mos betegség támadta meg, amelyeket emelt fővel, mél-
tósággal viselt. 2002. április ötödikén sokat próbált szer-
vezete feladta. A halál családja körében, unokáival elköl-
tött vacsora közben érte, méltósággal, csendben elaludt.

Élete, munkássága és mélységes emberi alázata sokak
számára ma is példa.

(B.)

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Dr. Barabás Andor, 1911. október 13. (Kerepes) – 2002. április 5.(Gödöllő)

Erzsébet Királyné Szálloda

Sajdik Ferenc-kiállítás

A Gödöllői Baptista Gyülekezet
December 12-én, vasárnap 17.00 órától

ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓT rendez.

Az egyházzenei áhítaton – Fóttól Kartalig –
tíz környékbeli település baptista

gyülekezeteinek énekeseiből alakult
kórus ad ingyenes koncertet adventi és

karácsonyi témájú, vegyeskarra írt művekből.

A koncerten Gyűjtést rendeznek
a baptista roma misszió javára. 

A koncert helyszíne:
Gödöllői Baptista Imaház (Kornya Mihály u. 2.)

A belépés díjtalan

Nem mindennapi kiállí-
tás nyílt a múlt héten az
Erzsébet Királyné Szál-
loda éttermében. Az el-
múlt hónapokban már
megszokhatták a vendé-
gek, hogy a patinás fa-
lakat különböző művé-
szek alkotásai díszítik,
hiszen már a hatodik ki-
állítást rendezték meg.
Ez alkalommal azonban
egy olyan alkotó mun-
káit nézegethetik a látogatók, akinek
a neve hallatán mindenki jókedvre

derül. Pom Pom, Gombóc Artúr, a
Nagy Ho-Ho-Horgász, és sok más

népszerű mesefigura
megteremtője, Sajdik

Ferenc Munkácsy-díjas
grafikusművész, Érdemes
művész, karikaturista,
rajzfilmrendező jellegze-
tes figurái néznek le a fa-
lakról, a felnőttek és a
gyerekek nagy örömére.
A kiállítás március 6-ig
látogatható.

(k.j.)

A nemrégiben az önkormányzat tulajdonába került, évtizedek óta felújítására
váró Testőrlaktanyát takaróhálóval fedték le december 6-án, hétfőn. Mint arról
már korábban beszámoltunk, a kastély szomszédságában lévő épületet ez év
szeptemberében, hosszas előkészületek után vásárolta meg a város. A 2011. évi
európai uniós elnökségi eseményekre készülve a felújítás alatt lévő házakra
jellemző takaróhálóval fedték le az épületet, ugyanúgy, mint a múlt héten a
kastély még fel nem újított szárnyait. A takaróháló a renoválás megkezdéséig
fedi majd az egykori Testőrlaktanyát.

(g.b.)

Új ruhát kapott a Testőrlaktanya
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Azok a gyerekek, akiknek csa-
ládjában tartanak kutyát, aktí-
vabbak, mint a kutya nélküli csa-
ládok gyermekei. A londoni St.
George's Egyetem kutatói több
mint kétezer 9-10 éves gyerme-
ket vizsgáltak, és kimutatták,
hogy a kutyatartó családok gyer-
mekei több fizikai tevékenységet
folytatnak, mint azok, akiknek
nincs kutyája.

A kutatócsoport szerint a kutyatartás
több gyermeket ösztönöz a mozgásra, és
segít a gyermekkori elhízás elleni harc-
ban. A kutatók dr. Christopher Owen

vezetésével hét napig a testmozgás mé-
résével regisztrálták a gyerekek napi ak-
tivitásszintjét. Az összes résztvevő kö-

zül 202 tartott kutyát.
A kutatásból az derült ki, hogy a kutyás
gyerekek átlagosan 325 percet töltöttek
naponta testmozgással, 11 perccel töb-
bet, mint a kutya nélküli gyermekek. A
kutyatartók ezen kívül 11 perccel keve-
sebb időt töltöttek naponta ülőfoglala-
tosságokkal, és a többieknél 360 lépés-

sel többet tettek meg naponta.
Dr. Owen így kommentálta az eredmé-
nyeket: „A kutyatartó családok gyerme-
keinek fokozottabb aktivitása igazán ér-
dekes – vajon arról van szó, hogy a ku-
tya tesz aktívabbá, vagy eleve az aktí-
vabb családok vállalnak kutyatartást?
Olyan ez, mint a tyúk és a tojás kérdése.
Megválaszolásához hosszútávú kutatá-
sokra lesz szükség, de valószínűleg egy
kicsit mindkettő igaz.“
Már korábbi kutatásokban is vizsgálták
a felnőttek mozgásszintjét kutyatartás
előtt és után, és kiderült, hogy a kutya
megérkezése után többet mozognak. A
kutyabirtokos felnőttek naponta átlago-
san 1700 lépéssel többet tesznek meg,
mint a kutya nélküliek, ami 25 százalé-
kos különbséget jelent. pts

Segít megakadályozni a fiatalkori elhízást

Ezért érdemes gyerek mellett kutyát tartani
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December 11-12.:
dr. Csernai Ferenc

Tel.: 06-20-945-7816
Mogyoród, Temető u. 20.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri te-
lepén látja el a gazdátlan, befogott
ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk
minden esetben az, hogy a gazdátlan
állatok minél előbb új tulajdonosra
találjanak, vagy az elkóborolt kedven-
cek mielőbb visszakerülhessenek régi
otthonukba.

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi
kutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit kere-
sünk“ címszó alatt, a többi gazdára
váró kutyát is megtekinthetik.

Érdeklődéseiket az alábbi telefon-
számokon várjuk: 06-30-241.0200
vagy 06-30-303.3041

Nokedli: fekete-barna kan

Bella: fekete-fehér mellényes, nyu-
godt, barátságos szuka

Morgó: rajzos, 4 éves szuka

Elveszett Döme névre hallgató 6 hónapos
labrador kan kutyusunk a Batthyány ut-
cából november 29-én, hétfőn. Megtaláló-
ja magas jutalomban részesül. 
Tel: 20-421-9433.

2010. október 31-én Gödöllőn (Blahán) ta-
láltak meg. Labrador lány vagyok. Keresem
gazdámat, vagy aki szívesen lenne gaz-
dám! Tel.: 20-519-5212.

Találtunk egy fajtatiszta palota-
pincsi kutyust, aki várja szerető
régi vagy új gazdájának a jelentke-
zését az alábbi telefonszámon: 
20-579-28-93.

Németjuhász keverék kutyát talál-
tam! A kutya kb. 1-1,5 éves szuka,
barna bőr nyakörvvel, napok óta
Máriabesnyőn kóborolt. Kérem a
gazdáját, vagy aki szeretné befo-
gadni, jelentkezzen! 
Tel.: 20-540-9842.

Átvonultak téli, fűtött szálláshelyükre
a Fővárosi Állat- és Növénykert fla-
mingói. A 113 rózsás flamingóból álló
családnak mintegy háromszáz métert
kellett megtenniük a Pálmaház mögött
található téli szálláshelyig. A gázlóma-
darakat negyven állatkerti dolgozó te-
relte élőláncot alkotva, illetve árnyé-
koló hálókat alkalmazva.
Bár a flamingók idén átadott bivalyházi férőhelyéhez egy azzal közvetlen kapcsolat-
ban lévő belső férőhely is csatlakozott, az idei bőséges „gyermekáldásnak“ köszön-
hetően olyannyira megnövekedett a flamingócsapat létszáma, hogy a hideg évszak
idejére inkább a régi, nagyobb kiterjedésű telelőhelyre költöztették őket.
A rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) a legszélesebb körben elterjedt fla-
mingófélék. Afrikában és Dél-Ázsiában, valamint Európa mediterrán éghajlatú or-
szágaiban őshonosak. Táplálékuk szabad szemmel alig látható apró vízi élőlények-
ből áll, amelyeket sajátos felépítésű csőrük segítségével szűrnek ki a vízből.           pts

Karácsonykor és húsvétkor újságunk
mindig leközli ezt a cikket. Sokaknak
ez zavaró lehet, de minden állatvédő,
vagy állatkedvelő ember tudja, mi is
történik az ilyenkor kapott édes kis-
kutyákkal, vagy kiscicákkal. A most
még édes apróságok pár hét múlva
nyűggé válnak a családok legtöbbjé-
nek, és „jobb esetben” egy menhe-
lyen, rosszabb esetben pedig az utcán,
vagy egy erdőben fához kötve végzik.
Sokan nem is gondolják, hogy az ün-
nepek után milyen sok „ajándék” ke-
rül méltatlan körülmények közé.
Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg

idén karácsonykor is sokan vásárol-
nak élő állatot – jellemzően kutyát
vagy cicát – ajándékba. A kezdeti lel-
kesedés azonban – a tapasztalatok 
szerint – az ünnepek után (főleg a
gyermekek körében) hamar alább-
hagy a kölyökkutya vagy macska
iránt. Végül szegény állat vagy egy
menhelyen vagy rosszabb esetben az
utcán végzi, ahol étlen-szomjan, a hi-
degben túlélési esélyei a minimálisra
csökkennek. Ez viszont állatkínzás...
Jobb lenne, ha élő állat helyett kará-
csonyi ajándékként inkább más meg-
oldást választanánk. Jó alternatíva le-
het a plüss játék vagy más tartós 
tárgy.
A befogadott kedvenc nem csak egy
háromnapos vagy szezonális csoda,
hanem gazdájaként a mi feladatunk,
hogy egészséges és teljes életet bizto-
sítsunk számára. A kiválasztott ked-
vencnek megfelelő tartási körülmé-
nyeit szakkönyvekből megismerhet-
jük, így felkészülve várhatjuk a ki-
szemelt állatot. Állatot ajándékozni
alapos átgondolás nélkül felelőtlen
dolog, hiszen amellett, hogy a leendő
gazdát felkészületlenül éri a rászaka-
dó felelősség, nem adjuk meg a lehe-
tőségét annak, hogy egymást vá-
lasszák ki a leendő házi kedvenccel.
„Az állatorvos rendszeres (legalább
évenkénti) látogatása nem csupán a

háziállat rendszeres vakcinázása (ol-
tások és féregtelenítés) miatt fontos,
de hasznos észrevételeket és informá-
ciókat kaphatunk egy szakértői vizs-
gálat után” – mondta dr. Vass And-

rea, az Intervet Hungária Kft állator-
vos szakértője.
Az állatorvos időben felhívhatja fi-
gyelmünket árulkodó jelekre és lesel-
kedő veszélyekre, amelyek korlátoz-
hatják kedvencüket abban, hogy tel-
jes életet éljen és minél tovább egész-
séges és vidám társunk maradjon.
Gazdiként is sokat segít boldogulá-
sunkban a megfelelő tájékozottság és
odafigyelés.
„Sok értékes információhoz jutha-
tunk kutyánk egészségi állapotát ille-
tően simogatás, vagy szőrápolás köz-
ben, ugyanis  ilyenkor felfedezhetjük
azokat a duzzanatokat, csomókat,
élősködőket is, amelyeket rejtett elhe-
lyezkedésük miatt addig nem vettünk
észre. Takarmányozási hibára, vagy
betegségre utalhat például, ha a szőr
fénytelen és száraz. Nem árt az állat
jól látható testrészeit rendszeresen át-
vizsgálni, a szem vagy a fül gyulladás
okozta kipirulása, váladékozása azon-
nali beavatkozást igényel, különösen

akkor, ha az állaton a fájdalom jelei is
látszanak” – folytatta dr. Vass Andrea.
Fontos, hogy a kullancsoknak és élős-
ködőknek kedvező időszakokban kü-
lönös figyelmet fordítsunk a megfe-
lelő védelemre, amelynek legjobb
megoldásairól szintén állatorvosunk
tud tájékoztatást adni.
Amellett, hogy háziállatainkat kedv-
telésből és felelősségünk teljes tuda-
tában tartjuk, idővel a családunk tag-
jaivá, mindennapjaink részeseivé vál-
nak. Gyakori, hogy a gyermekek
együtt játszanak vagy szoros környe-
zetben élnek a házi kedvenccel, így
állatunk megfelelő vakcinázásával,
élősködők elleni védelmével, gyakori
ápolásával biztosíthatjuk a megfelelő
és veszélymentes, higiénikus körül-

ményeket számukra.
„Az ünnepek alatt két veszély is foko-
zottan fenyegetheti a házi kedvence-
ket. Az egyik az ünnepek alatti túltáp-
lálás, amikor a kéregető szemeknek
engedve minden finomsággal és édes-
séggel túletetjük háziállatunkat. Szil-
veszter idején pedig sok kutyának
okoz stresszhelyzetet a tűzijátékok és
petárdák durranása, sok háziállat
ilyenkor félelmében elszökik. Meg-
oldást jelenthet, ha kedvencünket a

család közelében tartjuk, jól bezárjuk
az ajtókat és kapukat, hogy ne tudjon
elszökni. Ha mégis menekülésre
késztetik a zajok, az azonosításban
sokat segíthet a mikrochip, vagy a
nyakörvre szerelt biléta, benne a gaz-
di elérhetőségével” – hangsúlyozta
dr. Vass Andrea.
Ha egyszer egy háziállat befogadása
mellett döntöttünk, akkor teljes elköte-
lezettséggel vállalnunk kell a felelőssé-
get kedvencünk jólétéért, egészségéért.
Hosszú, teljes értékű életet csak úgy tu-
dunk biztosítani kutyánknak, ha kölyök-
korban megkapja az alapvakcinákat a
legsúlyosabb, akár végzetes kimenetelű
betegségek ellen, majd a későbbiekben
legalább évente egy alkalommal alapos
állatorvosi felülvizsgálatban részesítjük,
idősebb korban pedig gyakrabban, több-
ször is. Az éves felülvizsgálat jó alka-
lom a vakcinás védettség megerősíté-
sére, az emlékeztető oltások beadatásá-
ra. Az állatorvos a kutya egészségügyi
helyzetététől függően és a helyi járvány-
tani viszonyok figyelembevételével ha-
tározza meg és adja be a szükséges vak-
cinákat. Csak teljesen egészséges, csa-
ládba illeszkedő kutya esetén alakulhat
ki harmonikus kapcsolat, amikor semmi
sem zavarja meg az ellenérzés nélküli
barátságot. 
A szülőknek nagy felelősségük van ab-
ban, hogy nemet tudjanak mondani 
gyermekeiknek amikor azok kisállatért
könyörögnek. Ha viszont úgy döntünk
megosztjuk otthonunkat egy kisked-
venccel, akkor azt örökre vállaljuk fel.
egy kutya, vagy macska hatalmas fele-
lősséggel jár, de még több örömet is tud
nekünk adni. pts

Nem egynapos ajándék

Édes felelősség
Szinte az összes amerikai film-
ben fagyöngyöt aggatnak az ajtó
fölé, ez karácsonykor elmarad-
hatatlan kellék. De miért is külön-
legesebb a csók, ha fagyöngy van
a szerelmespár felett?

Mi is a fagyöngy? Egy különleges va-
rázskellék, vagy nagy hatalommal bíró
növény? Már a kelták is tisztelték cso-
dálatos tulajdonságait, s az évszázadok
során egyre szélesebb körben ismerté
vált. Tumorellenes hatású, vérnyomás-
csökkentő szer, mindamellett a régi idők
egyik varázsnövénye. De mégis, az
utóbbi néhány évben inkább az amerikai
filmek díszleteként ismerhettük meg. És
persze ki ne emlékezne a filmek legfon-
tosabb jelenetére, amikor a főhős a fa-
gyöngy alatt megcsókolja álmai asszo-
nyát. De mitől is olyan különleges ez a
csók? Egy angolszász hagyomány sze-
rint aki fagyöngy alatt ad csókot kedve-
sének, annak szerelme örökké tart. Egy
skandináv legenda szerint Frigg adta ezt
a csodálatos lehetőséget a pároknak. Lo-
ke rengeteg bosszúságot okozott az Iste-
neknek, ám valahogy mindig megúszta
a dolgot. Amikor Friggnek, a házasság
istennőjének, és Odinnak, minden iste-
nek atyjának gyermeke született, jelzést

kaptak, hogy valaki megpróbál majd az
ifjú Balder életére törni. Anyja minden-
nél jobban féltette, így minden élőlény-
ből, és élettelen tárgyból kicsikarta az
ígéretet, hogy nem bántják gyermekét.
Az ártalmatlannak tűnő fagyöngyről
azonban megfeledkezett. Loke rájött a

hibára, s maga mellé állította a növényt.
Egy délután, az istenek unaloműzésként
gerelyt dobáltak, s a sérthetetlen Balder
volt a célpont. Amikor Hod került sorra,
Loke egy fagyöngyből készített dárdát
nyomott a kezébe. A dárda áthatolt Bal-
der testén, s megölte őt. Az istenek meg-
engedték, hogy Frigg azt tegyen a fa-
gyönggyel, amit szeretne. Miközben
Frigg könnye ráhullott a növényre, vala-
ki csókot lehelt arcára, s apró, fehér bo-
gyókká váltak a könnyek. Ekkor Frigg
azt kívánta, hogy a fagyöngy többé ne
árthasson senkinek; aki alá áll, kapjon
lehetőséget a szeretetre és a megbocsá-
tásra. Azóta is karácsonykor fagyöngy
lóg minden ajtó felett. Hazánkban is ter-
jed ez a szokás, de azért ne várjon senki
karácsonyig, ha egy csókot szeretne ad-
ni kedvesének. pts

A csókos élősködő

A fagyöngy

Pálmák közt töltik a telet az állatkerti flamingók

Különleges madárvonulás
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

December 6-12-ig: Medicina Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 13-19-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 418-002.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. 
Tel.: 28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

KÉPVISELŐI

FOGADÓNAP  

VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy 

Tóth Tibor, 
a 8. választókerület 

önkormányzati
képviselőjének fogadóórája 

december 3. helyett 
december 10-én, 
18 órakor lesz.

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk (DMRV Zrt VÍZMŰ) 2010. december 10. és 2011. január 31. között végzi a fő és
mellékvízmérők év végi leolvasását.

EZEN BELÜL GÖDÖLLŐN KONKRÉTAN: 2011. JANUÁR 1. – 17. KÖZÖTT.
A LAKÓTELEPEK FŐ ÉS MELLÉKMÉRŐIT PEDIG: 2010. DECEMBER 15.–31.
KÖZÖTT.
A munkát végző kollégáink, valamint cégünk megbízottjai arcképes névkitűzővel rendelkeznek, mely a személyi iga-
zolvánnyal együtt érvényes.
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy lehetővé teszik a leolvasások végrehajtását.
Egyben kívánunk önöknek boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket.                 DMRV Zrt.

Hirdetmény

A gödöllői Polgármesteri Hivatal
felajánl eladásra leselejtezett, el-
avult – működő, illetve működés-
képtelen – számítástechnikai esz-
közöket: monitorokat, számítógé-
peket, nyomtatókat szakértő által 
megállapított áron. 

Időpont: 2010. december 10., pén-
tek, 9-10 óráig.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
(Gödöllő, Szabadság tér 7.), 2-es
garázs.

Gödöllő Város Önkormányzata az alábbi intézményvezetői állásokat hirdeti meg: 

– Damjanich János Általános Iskola (2100 Gödöllő, Batthyány Lajos út 30-32.) – IGAZGATÓ
Pályázat beadásának ideje: 2011. február 5.

– Hajós Alfréd Általános Iskola (2100 Gödöllő, Légszesz út 10. ) – IGAZGATÓ
Pályázat beadásának ideje: 2011. február 5.

– Zöld Óvoda (2100 Gödöllő, Batthyány Lajos út 34.) – ÓVODAVEZETŐ
Pályázat beadásának ideje: 2011. február 5.

– 1. számú Városi Bölcsőde (2100 Gödöllő, Palotakert 17.) – BÖLCSŐDEVEZETŐ
Pályázat beadásának ideje: 2011. február 5.

– Egyesített Szociális Intézmény (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány. 56.) – INTÉZMÉNYVEZETŐ
Pályázat beadásának ideje: 2011. január 5.

Részletes pályázati kiírások a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ honlapján
(www.kszk.gov.hu), valamint Gödöllő város honlapján, a www.godollo.hu található.
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Nyitva tartás: 
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

A főtér felújításának ideje alatt az étterem vendégeinek a szálloda mélygarázsa ingyenes!
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a betérő családos vendégeinket.

Szilveszteri menü 2010
„Ó Év” cocktail - pezsgő cocktail; Hideg étvágygerjesztő –Epres hideg kacsamell diós pirítóssal; Vargánya
krémleves; Baconos pisztráng filé pirított zöldségekkel; Szeder szorbet; Libamájjal és almával töltött 
borjúszűz saját pecsenye levével francia burgonya koronggal és Bélszínszelet fokhagymás tigrisrákkal, 
vadrizses piláffal; Narancsos mascarpone kocka bitter csokoládé tükrön; Musetti Kávé; Naturaqva ásványvíz. 
ÚJ ÉVI BÜFÉ: Malac kocsonya; Lencseleves roppanós virsli karikákkal tejfölösen; Bőrös sült malac párolt
pezsgős káposztával, hagymás tört burgonyával; Vegyes mini pogácsa.

Szecessziós báltermünkben tavalyi áron vacsorázhat és mulathat!
Hatfogásos szilveszteri gálavacsorával, hangulatos tánczenével és meglepetés műsorral várjuk 

kedves vendégeinket.
Újév köszöntő Büfé! Fergeteges hangulat hajnalig! Tombola, értékes ajándékokkal!

Visszanyerheti belépője árát! Belépő: 16.000.-Ft/fő
Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre az éjszakára, akkor a csomag ára 26.900.-Ft/fő!

Búcsúztassa nálunk az óévet!

A VÁROSI PIAC 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

December 6-10. (hétfőtől péntekig) 7- 18 óráig
December 11. (szombat) 7-13 óráig
December 12. (vasárnap) ZÁRVA
December 13-17. (hétfőtől péntekig) 7- 18 óráig
December 18-19. (szombat, vasárnap) 7-13
óráig
December 20-23. (hétfőtől csütörtökig) 7-18
óráig
December 24. (péntek) 7-13 óráig
December 25-26. (szombat, vasárnap) ZÁRVA
December 27-30. (hétfőtől-csütörtökig) 7-18
óráig
December 31. (péntek) 7-13 óráig
Január 1-2. (szombat, vasárnap) ZÁRVA
Újévi nyitás: 2011. január 3. (hétfő) 7 órától

A hagyományokhoz híven az idén is december 23-án lesz halászlé,
kolozsvári töltött káposzta főzés a piacon 

(Elvitelre, vagy a helyszínen is fogyasztható).
Bővebb információ: +36/30/5030-777
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Az idei év utolsó nemzetközi verse-
nyén vett rész Bontovics Babett 2 da-
nos mester a gödöllői ITF Taekwon-Do
SE versenyzője, ezúttal Bosznia-Herce-
govinában. 350 versenyző közül a gö-
döllői sportolónak, mind formagyakor-
lat, mind küzdelem kategóriában sike-
rült aranyéremmel hazatérnie, sőt, fel-

buzdulva a sikeren saját súlycsoportjától
eggyel magasabb kategóriában is elin-
dult, ahol kiváló csatákat vívva ezüsté-
remmel zárta a versenyt. Bíróként a Gö-
döllői TKD SE 1 danos mestere, Vajko-

vics Ferenc vállalt szerepet.
Az elmúlt hétvégén Szlovéniában szere-
pelt az egyesület másik kiemelkedő ver-
senyzője, Szűcs Judit 1. danos mester.
A nemzetközi kupán szőnyegre álló gö-
döllői hölgy, 5 ország 20 klubjának ver-
senyzője közül ért el remek eredményt.
Czeba Mihály 5 danos mester felké-
szítő munkája ismét sikert hozott, hi-
szen versenyzője a nap folyamán a do-
bogó mindhárom fokára felállhatott. Ju-
dit egy arany, egy ezüst és egy bronzé-
remmel térhetett haza.                            -cm-

Küzdősport –Újabb sikeres Taekwon-Do SE szereplés

3 arany 2 ezüst, egy bronz

Két bajnoki meccsen van túl a
Gödöllői Bikák csapata. Váro-
sunk teremlabdarúgói előbb ha-
zai pályán verték a sereghajtó
Szentes csapatát, majd Kartalra
utaztak és ugyan a házigazdák
megnehezítették a gödöllőiek
dolgát, de végül könnyedén 
nyerték ezt a találkozót is.
A kettős győzelemmel továbbra is ma-
gabiztosan vezeti a csapat az NB II-es
bajnokság keleti csoportját Baranyai
Pál együttese. Az őszi utolsó forduló-
ban, december 13-án a Soroksár együt-
tesét látja vendégül az eddig 24 pontot
gyűjtő Gödöllő. A találkozót 21 órás
kezdéssel láthatják az érdeklődők az
egyetemi sportcsarnokban.
NB II., keleti csoport 9. forduló
Gödöllői Bikák – Szentes 9–2 (2–0)
Gól: Schrancz Balázs (4), Lovrencsics
Balázs (2), Hegedűs Ferenc, Ughy
Márk, Szente Tamás

NB II., keleti csoport 10. forduló
Kartal – Gödöllői Bikák 0–6 (0–2)
Gól: Jenei Ottó (2), Schrancz Balázs,
Riscutia Ákos, öngól (2)
Következik:
December 13., hétfő 21 óra: Gödöllői
Bikák – Soroksár

Magyar Kupa – December 8-án
jön a Győr

Az utolsó pillanatban derült ki, hogy
mégis az idén játssza a Gödöllői Bikák,
valamint a Rába ETO a Magyar kupa
negyeddöntőjének első, gödöllői mér-
kőzését. Az első osztály bajnokának és
az előző kupasorozat győztesének
megviccelésére készülő Bikák decem-
ber 8-án, szerdán 21 órás kezdéssel lát-
ják vendégül a Rába-parti csapatot az
egyetemi sportcsarnokban.
Magyar Kupa, negyeddöntő első
mérkőzés: December 8., szerda 21 óra
Gödöllői Bikák – Rába ETO -li-

Bátran elmondható, hogy a Gras-
salkovich SE fennállásának leg-
nagyobb sikereinek egyikét érte
el december 4-én szombaton Bu-
dapesten, ahol az Országos baj-
nokságon részt vevő egyesület
négy bajnoki címet ért el.

A GSE az év utolsó fő versenyén, az
Országos bajnokságon öregbítette saját
és a város hírnevét. A kvalifikációhoz
szükséges pontokat hat gödöllői csapat-
nak sikerült megszerezni. Gyermek ko-
rosztályban, leány párosban és leány
hármasban voltak érdekeltek sportoló-
ink. Oláh Luca, Alton Sophie páros
szép gyakorlatot mutatott be és az idei
legmagasabb pontszámot kapták, ami-
vel a hatodik helyet érdemelték ki.

Az Ilyés Zsanett, Oláh Virág, Ka-
sza Viktória trió idén most volt a leg-
összeszedettebb. Szépen, szinkronban
és eredményesen dolgoztak, ami azt je-

lentette, hogy mindenkit maguk mögé
utasítottak és lettek aranyérmesek.

Serdülő II. korosztályban leány hár-
mas, leány és fiú páros versenyszámban
voltunk érdekeltek. A Papp Csenge,
Zamecz Kitty leány páros óriási küz-
delemben hibátlan teljesítménnyel hódí-
totta el az első helyet, ezzel együtt a baj-
noki címet is. A leány hármas szintén
szemet gyönyörködtetően mutatta be
gyakorlatait. A verseny itt is nagyon
szoros volt, amiből most sajnos nem a
mieink jöttek ki győztesen. Bár a lányok
szintén karrierjük legmagasabb pont-
számát kapták és ugyanannyi pontjuk
volt, mint a harmadiknak, a szabályok
értelmében negyedikek lettek. 

A Zamecz Norbert, Varjú Dominik
fiú páros szintén szépen dolgoztak, ami-
nek meg is lett az eredménye, ugyanis
ez az alakulat is a dobogó legfelső foká-
ra állhatott fel.

A habot a tortára a Serdülő I. ko-
rosztályban induló fiú páros produkció-
ja tette fel, hibátlan produkciójukkal Ob
aranyat nyertek.

Kőhler Ákos értékelt: – Gratulálunk
valamennyi versenyzőnknek. Köszön-
jük az edzők, Alton Andrea, Kőhler
Dezső és a koreográfus Kőhler Viktó-
ria áldozatos munkáját és a szülők se-
gítségéért is nagyon hálásak vagyunk.
Hajrá Grasi! Az érdeklődő 5-12 éves 
gyerekeket továbbra is szeretettel várjuk
foglalkozásainkon a Damjanich János
Általános Iskola tornatermében.          -ká-

Akrobatikus torna – Országos bajnokság

Négy GSE bajnoki cím

Futsal – Szerdán jön a Győr

Kettős bajnoki siker

November 30-án, Dabason ren-
dezték meg a Pest megyei VI. 
korcsoportos kézilabda diák-
olimpia döntőit.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um diákjai is részt vettek a versenyen és
a fiúk átmentették a selejtezők
során mutatott kiváló formáju-
kat. A végig tudatosan és jól ját-
szó gödöllői csapat megérde-
melten lett Pest megye bajnoka
és képviselheti megyénket az or-
szágos elődöntőn.

A csapat tagjai: Mile Márió,
Héthársi Áron, Szabó Dániel,
Hornyák Balázs, Herdovics

Mihály, Kálmán Róbert, Petrovics
Péter, Dózsa Balázs, Ficsor Máté. A
képről hiányzik: Pál Áron, Bódis Mar-
tin, Hudák Levente. Felkészítő taná-
rok: Sárdi Erzsébet, Mácsár Gyula

-mgy-

Kézilabda – Diákolimpia

Premontrei aranyérem

Az elmúlt héten két mérkőzése
is volt a TEVA-GRC csapatának.
A röplabdás hölgyek előbb a
Magyar Kupa nyolcad döntőjé-
nek első meccsén fogadták a
Veszprém együttesét, majd 
szintén hazai pályán látták ven-
dégül a Vasas csapatát a női
Extraligában. A mérleg: két si-
ker.

A december elsején megrendezett
kupameccse hamar eldőlt, konkrétan
a találkozó elején, ugyanis a vendé-
gek nem rendelkeztek a kupasorozat-
ra érvényes versenyengedéllyel,
ugyan barátságos jelleggel lejátszot-
ták a derbit, a párharc első mér-kő-
zését, 3:0-ra, 75:0-ás szett aránnyal a
TEVA javára igazolták. Ezzel nem
kockáztatunk nagyot, ha azt írjuk,

hogy a visszavágó csak formalitás.
December 5-én bajnoki találkozón

fogadta Deme Gábor csapata a tabel-
la 2. helyén álló Vasast. A bajnokság
11. játéknapjának rangadóján reme-
keltek a gödöllői lányok, mindvégig
kézben tartva a meccset, magabizto-
san verték a piros kékeket. Az első
szettet ugyan a vendégek elvitték, a
folytatásra magukra találtak a lányok
és fokozatosan átvéve a játék irányí-
tását, 3:1-re nyerték a derbit.
Női Extaliga, 11. forduló
TEVA-GRC – Vasas 3:1 (-20, 16, 15,
18) -tt-

Röplabda – Tovább a kupában

Mikulás napi gödöllői siker

November 20-án rendezték
meg Budapesten, a SYMA csar-
nokban az Országos atlétikai
terembajnokságot, melyen a
GEAC gyermek korosztályú
atlétái összetettben (fiú és lány
csapat együtt) a 17. helyen vé-
geztek.

A jó hangulatú játékos verseny szí-
nesíti a téli felkészülést és erősíti a
csapatszellemet. Különleges felada-
tokat kell végrehajtani, mint például

gumigerellyel hajítás, külön-
böző akadálypályák telje-sí-
tése, szökdelés időre, helyből
magasugrás. A fiúk (Pápai
Benedek., Kerekes Marcell,
Borhy Botond, Bencsik Ger-
gő, Grnács Krisztián, Feke-
te Ábel) ezen a napon jobban
teljesítettek, de a lányoknak
sem kell szégyenkezniük
(Kovács Emma, Madácsi
Réka, Kriszt Katalin,

Szűcs Virág, Kriszt Annamária,
Bertalan Nikoletta) és összességé-
ben mindenki teljesítette a feladatát,
de a közel 30 csapatból elért helyezés
végül elmaradt a várttól.                  -kkk-

Atlétika – Terembajnokság

17. hely összetettben

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a már hagyomá-
nyosnak mondható Mikulás
Kupát. A felnőtt férfi kispá-
lyás teremlabdarúgó tornát
ezúttal Isaszegen tartották,
ahova 21 csapat nevezett és
végül a Sör Gödör alakulata
örülhetett a sikernek.

Az érmekért zajló mérkőzése-
ken a 3. helyért az Ócsai Devils és
a Ramada Resort csapata csapott
össze és az utóbbi örülhetett

(3–5), míg a döntőben a Sör
Gödör 6–2-ra verte az Újpalota
FC csapatát, így ők örülhettek az
aranyéremnek.

A legjobb játékos Dollinger
Gyula (Ramada), a legjobb kapus
Besenyei Gábor (Újpalota), míg a
gólkirály, 14 találattal Lovren-
csics Gergő (Sör Gödör) lett.

A Mikulás Kupa összes eredmé-
nye és a tornán készült fotók meg-
tekinthetőek a www.sevo.hu olda-
lon. -ll-

Kispályás Foci – Mikulás Kupa

Sör Gödör siker

A gödöllőiek nagy fölényével
zárult a Pest megyei Schnell
egyéni és csapatbajnokság.
Egyéniben a gödöllőiek éltáblá-
sa, a FIDE-mester Bándy Attila az
első helyen, Nagyajtai Gábor a 3.

helyen, míg Veréb Gábor az 5.
helyen végzett.

Csapatban meggyőző fölénnyel, 6
pont előnnyel győztek a Sakkbarátok
a 2. helyezett Vác és a 3. Százhalom-
batta előtt. Az első táblán Bándy At-

tila 8 pontot, a másodikon Nagyajtai
Gábor 9,5 pontot, a harmadikon pe-
dig Veréb Gábor 100%-os teljesít-
ménnyel 10 pontot szerzett a tíz ellen-
fél ellen.

December 4-én a Vácszentlászlón
megrendezett Pest megyei Mikulás
sakkversenyen korcsoportjában, a
GSBE két ifjúsági játékosa Szrehalet
Mihály az 5., Fábián Zoltán pedig a
6. helyen zárta a versenyt. -vb-

Sakk – Taroltak a Gödöllői Sakkbarátok

Egyéni és csapat arany

Remek három napot tölthettek el
azok, akik kilátogattak a Papp
László Sportarénába december
3-5. között. Az OTP Bank Lovas
Világkupán a világ lovas életének
elitje megfordult. 

Az OTP Bank Nagydíj Fogat-hajtó
döntőjét a svájci Ulrich Werner nyerte
a nagy esélyes, ausztrál Boyd Exellt és
a szintén svájci Daniel Würglert
megelőzve. A magyar hajtók közül  Ju-
hász Péter a 7. helyen zárt, míg Dob-
rovicz Józsefnek és a remeül hajtó
Lázár Zoltánnak nem sikerült helye-
zést elérni.

Negyedszer sem volt jobb Jamie
Wingrave-nél! Az OTP Bank Díjugrató
Világkupa szám összevetésében utolsó
indulóként lovagolt be a pályára a ma-
gyar tenyésztésű Sissivel. Előtte két lo-
vas már hibátlanul teljesített, így koc-

káztatnia kellett. Az esélyesség terhét
profi módon kezelő Jamie újra a maxi-
mumot nyújtotta: gyorsan és hibátlanul
lovagolt, az újabb magyar sikert a kö-
zönség hatalmas ovációval jutalmazta.
Második helyen végzett az ukrán szí-
nekben versenyző, Björn Nagel, míg
harmadik hibátlanként a tavalyi Nagydíj
győztese, Jörne Sprehe lovagolt. Még
egy magyar lovasért Kovács
Kaarlo-ért izgulhatott a kö-
zönség, aki sajnos egy verő-
hibával és a verőhibát követő
javított pályatévesztés miatt
8 hibapontot kapott, azonban
így is az előkelő 7. helyen
végzett.
Jamie így értékelt: „Vannak
olyan helyzetek, amikor az
ember alig hiszi el, amit lát.
Ez a hétvége ilyen volt. Az

összevetés és az alappálya között kevés
idő telt el, hogy nem is nagyon volt
időm gondolkodni, csak megtanultam a
pályát és mentem.”

Az Adrenalin Kupa: művészek és
sportolók fogathajtó versenyében Pataki
Attila zenész nyert a hatszoros világbaj-
nok fogathajtó, Lázár Zoltán segédhaj-
tóval megelőzve Mészöly Géza, az Új-
pest labdarúgó csapatának edzőjét és a
3. helyen záró Talmácsi Gábor motor-
versenyzőt.
Bővebben a www.lovasvilagkupa.hu
oldalon olvashatnak a Világkupáról. -ll-

Bontovics Babett

Szűcs Judit

A premós kézis fiúk

Az atléta lány csapat

Lovassport – Lovas Világkupa

Világszínvonal három napon át

Jamie Wingrave háttérben a hálás közönség



INGATLAN

*Őrbottyán külterületén lótartásra és lakóház
építésére alkalmas 2 Ha földterület eladó. 850 Ft/nm2.
tel.:70/7015617

*Egyetem téren parkra néző, erkélyes első emeleti
43nm-es 1,5szobás lakás saját tárolóval eladó
Iá.10,9MFt 20-7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Fiataloknak, időseknek és befektetésnek is kiváló!
Gödöllőn belvárosban új építésű 1szobás lakás cirkó fűtés-
sel már 9MFt-ért kulcsrakészen elérhető 20-772-2429    

*Kertvárosban, 620 nm-es ősfás telken 2 szobás
családi ház eladó 13.5 M FT   (20) 804-
2102WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*AKCIÓ! Belvárosban 3szoba +nappalis, 2 fürdőszobás
teraszos, mediterrán stílusú újépítésű gyönyörű iker-
ház 200nm-es saját telekkel eladó. Kulcsrakész
ár:20MFt,320nm-es telekkel rendelkező ikerház
22MFt 20-772-2429    

*Erzsébet krt-on eladó műanyag ablakos, felújított
lakás 7,3MFt  20-804-2102      

*Gödöllőn igényes, új építésű egyszintes 3szoba +nap-
palis, garázsos dryvit szigetelt családi ház 600nm-es
telekkel eladó Kulcsrakész iár:33,9 M Ft 20-772-2429

*Jó vétel! Gödöllőn új építésű részen 1370nm-es
építési telek bekerítve eladó.Iár:14MFt 20-772-2429 

*Árcsökkenés! Garázs-összekötéses ikerház emelt
szintű szerkezet kész állapotban 17MFt 93nm nappali
+3szoba 20-7722428

*Palotakerten 1 szobás, felújított lakás, alacsony rez-
sivel 7,5MFt 20-804-2102

*Kiváló áron, Ambrus közben 1+2félszobás 55nm-es
tágas, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,9MFt  20-772-2429   

*Újépítésű ház Szadán 3szoba +nappalis 800nm-es
telken eladó Iár:21,9MFt 20-772-2429

*Szadán ’93-ban épült 3szoba +nappali, garázs csalá-
di ház 1350nm-es gyönyörű telken eladó Iá:17MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.53. II. emeleti
2szobás, déli fekvésű lakás park mellett, bútorral
együtt is, jó tömbben! Iár: 9,3MFt 20-8042102

*Nagyfenyvesben 3szoba +nappalis, étkezős felújított
cirkós ház eladó szuper áron költözés miatt. Iár: 19MFt
20-772-2429   

*Eladó két szobás, konvektoros, műanyag nyílászárós
lakás Iár:8.5MFt 20-804-2102
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA NYITVA TARTÁSA:
KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NINCS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.

Gödöllőn, a Petőfi téri üzletsoron hamarosan kinyitnak
az új boltok. Ezek közül az egyikbe kopogtattunk be,
ahol minőségi felvágottakkal és sajtokkal várják a
vevőket. Aziránt érdeklődtünk a tulajdonostól, hogy
mit, és milyen különlegességeket árulnak.

- A „Sonkás”: a minőségi felvágottak és sajtok szaküzlete nyit-
ja meg kapuját – tájékoztatott Gódor András tulajdonos. 
– A budapesti üzletünk után a gödöllői lesz az első hely, ahol

széles választékot kínálunk a kedves vásárlóknak.

- Mivel a városlakók csak most ismerkednek ezzel a kereskedés-
sel, ezért arra kérem, hogy röviden mutassa be!
- Minőségi húskészítmények forgalmazásával foglalkozunk.

Ezek kivétel nélkül válogatott termékek, olasz, spanyol, szlovén

áruk. Közvetlen kapcsolatban állunk a legtekintélyesebb

gyártókkal,  akiknek neve garancia a minőségre: Parma, San

Daniele, Toscana, Umbria régiokból. Az ő nevükkel fémjelzett

sonkákat, szalámikat, kolbászokat és húsárukat importálja

nagykereskedésünk. Ennek köszönhető, hogy egyedülálló

választékot tudunk kínálni a Gödöllői vásárlóinknak is. Ebben

még olyan különlegességek is helyet kapnak, mint a belga pásté-

tomok - ezek egészítik ki  a kiváló minőségű szárított, füstölt,

sült, főtt sonkákat. Ezeket kóstolva a vásárlóinkban azok a

gyerekkori ízek idéződnek fel, amikor nagyszüleiknél a hagyo-

mányos módon készített sonkákat szeletelték és ették. A sonkák

mellé nagyon jól illenek az asztalon is – és remélem, a vásárlóink

elképzelésében is – a sajtkülönlegességek. Az ínyenceknek friss

olasz házi tésztát is kínálunk, ami szintén a nagymama kony-

hájából őrzött ízeket eleveníti fel. Ehhez a választékhoz

stílusában és

ízvilágában is jó

kiegészítők a

különféle ízesítésű

márkás olívaola-

jok, olajbogyók.

- A külföldi áruk
mellett talál-
kozhatunk-e ma-
gyar termékkel is
az üzletben?
- Igen, természete-

sen magyar felvá-

gottak és  készít-

mények is lesznek.

A hagyományos

ízek kedvelőinek. A házi disznótoros készítmények mellett 20

féle paraszt kolbász, mangalica, szürkemarha és vadhús készít-

mények, kizárólag hagyományos füstölt húsok is a választék

része. Olyanok, amelyek a napi bevásárlás megszokott termékei.

Amelyeket nyugodt szívvel hazavihetnek a háziasszonyok. Nagy

gondossággal válogattuk a megbízható hazai gyártóktól azokat

az árukat , amelyek úgy kapcsolódnak a mi választékunkba, hogy

őrzik a hagyományos eljárásokat és ízeket, és szintén magas

minőségi színvonalat képviselnek.

- Ha csak beszélünk a sonkákról és a sajtokról, az ember ked-
vet kap hozzá, hogy meg is kóstolja ezeket. Lesz arra lehetőség,
hogy a vevők kipróbálják az üzletben, mitől más két sonkafaj-
ta? Elfogyasztható az üzletben például egy reggeli?
- Természetesen, gondoltunk azokra is, akik szeretnek úgy válo-

gatni, hogy többfélét kóstolnak, és a legjobban tetszőből visznek

haza, vagy készíttetnek egy szendvicset. Ezért frissen,  sütjük itt

helyben a pékárút amibe tetszés szerint választhat sonkát, vagy

felvágottat. Hidegen, vagy egy meleg panini szendvics

fomájában készítjük el. A reggeli elmaradhatatlan társa, a kávé is

különlegesség lesz: egyenesen Olaszországból származik, egy

manufaktúrában készül. Egy barátom pörköli, és ez a kávékülön-

legesség még  máshol nem kapható. Bevallom, nekem ez a ked-

vencem, én is ezt iszom. – remélem, elnyeri a gödöllőiek tet-

szését.

- Az új Sonkás üzlet már a karácsonyi, ünnepi készülődéshez
közeledve nyílik meg. Milyen különlegességeket ajánl az
ünnepi asztalra, vagy az ajándékozáshoz?
- Saját importálású termékeinket, és a nálunk kapható ha-

gyományos magyar termékeket is egyformán ajánlom, mert sok-

színűek, egyedülálló az ízviláguk, és minőségük garancia arra,

hogy az ünnepi asztalon is, egy ajándékkosárban, ajándékcso-

magban is helyük lehet. A budapesti üzletünkben már

hagyománnyá vált az a szokás, hogy a vásárlóink a

nálunk készített különleges ajándékcsomaggal ked-

veskednek barátaiknak, családtagjaiknak, munkatár-

saiknak. Közösen megbeszéljük, hogy kinek, milyen

meglepetést szeretnének szerezni, és ehhez ajánljuk

azokat a termékeket, amelyek bátran kerülhetnek az

ünnepi asztalra is, vagy egy díszes sonkatálra. De

népszerű ajándék az egész sonka - sonkaállvánnyal

együtt. A visszajelzések alapján azt mondhatom,

hogy igazán nagy meglepetés azoknak, akik ilyen

ajándékot kapnak. Olyan tálakat, csomagokat is

összeállítunk, amelyek például éttermeknek,

bisztróknak, vagy további nagykereskedőknek az

egyéni igényei szerint

készül.

- Olyan elhivatottsággal és
megszállottsággal beszél a
sonkákról, hogy meg kell
kérdeznem: miért éppen a
sonka az, amivel
foglalkozik?
- Több, mint két évtizede

dolgozom a húsiparban, és

ezen belül a különleges

húskészítményeket szeretem

a legjobban. A budapesti

üzletünk körül kialakult szinte baráti vásárlói kör alapján gon-

doltam arra, hogy most Gödöllő lakosainak is megpróbálok egy

egyedi, minőségi választékot kínálni, mert azt remélem, hogy itt

is van igény ezekre a termékekre, az egyedi ízekre, a ha-

gyományos húskészítményekre. Személyesen figyelek arra, hogy

kizárólag olyan árukat kínáljunk ebben a boltban is, amelyeket én

is naponta hazaviszek a családomnak, mert mindegyikről pon-

tosan tudom, hogy honnan származik, hogyan készül, mit tartal-

maz.  Remélem, hogy a gödöllőieknek is hamarosan ez lesz a

véleménye, és betérnek hozzánk egy kávéra, egy szendvicsre, és

közben ismerkednek a különleges sonkákkal, kóstolgatnak, ízlel-

getnek, gyűjtik az élményeket. Hétköznap reggel 7-től délután 6-

ig leszünk nyitva, szombatonként pedig reggel 7-től déli 13 óráig

várjuk kedves vevőinket a Petőfi szobor mellett nyílt

üzletünkben. Akik az interneten szoktak vásárlás előtt tájéko-

zódni, azoknak ajánlom figyelmébe a www.sonka.hu oldal-t, itt

tőbb hasznos információt tudhatnak meg rólunk.
(x)

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

Hagyományos ízek, minőségi húskészítmények a Sonkástól!



*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel,
autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól 20-
804-2102

*Sürgősen eladó Nagyfenyvesben 3szobás ikerház
Iár:16,5MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla építésű, cirkós, jó állapotú
2szobás,53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,5 MFt 20-
8042102

*Készpénzes ügyfeleink részére keresünk eladó csalá-
di házakat, lakásokat, telkeket  Gödöllőn és Szadán
WWW.GODOLLOIHAZ.HU  Sápi Zoltán (20) 804-2102       

*Kertvárosban panorámás 110nm-es családi ház eladó
26,5MFt 20-9447025

*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025

*Eladó panorámás széles 1800m2 építési telek 30%
beépíthetőséggel Gödöllőn. Iá.:14,9MFt  20-9447025

*Mogyoródon 987nm-es ikerház építésére alkalmas
saroktelek 10,9MFt-ért eladó 06209447025

*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás
Gödöllő központjában  BOMBA áron eladó. Ugyanitt
egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

*KIVITELEZÉS A LEGJOBB ÁRON! Kulcsrakész
házépítés 180.000 Ft /m2, komplett dryvitozás anyag-
gal 4000Ft/m2, festés 900 Ft /m2, burkolás
2000Ft/m2. Villanyszerelés, riasztó ill. kamerarendsz-
erek telepítése. Modern gépészeti megoldások akár
megújuló energiaforrásokkal.(20) 944-7025

*Kistarcsán 115m2-es, nappali +négy szobás, garáz-
zsal rendelkező ikerházi lakások eladók! Kulcsrakész
Iár:25.5Mft (20) 539-1988

*Gödöllőn Szőlő u.-ban felújított két és fél szobás,
erkélyes, 2em-i lakás eladó! Iár:15.5Mft. 20-539-1988

*Gödöllőn SÜRGŐSEN eladó 55m2-es, két szobás har-
madik emeleti lakás. Iár.10.5Mft 20-539-1988

*Gödöllőn, Alvégben 90m2-es családi ház felújított
belsővel, 826m2-es telken SÜRGŐSEN eladó! Iár:
21Mft! 20-539-1988

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ 2011. novemberi átadással! Gödöllőn,
Blaha városrészen, új építésű környezetben, 2 lakásos tár-
sasházban, kétszintes lakások leköthetők, a megrendelő
igényei szerinti kialakítással. 80 m2 alapterületű (nappali,
3 szoba, konyha, 2 fürdőszoba, garázs ill. gk. beálló). A
lakásokhoz 550 m2 telekrész tartozik. Iá: 20,99 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 20/9194-870; 28/411-086

*Gödöllőn új építésű környezetben, 2000-ben épült, 126
m2 alapterületű (+garázs, terasz) nappali+3 szobás, föld-
szintes kialakítású családi ház 932 m2-es telekkel. Az
ingatlanhoz 29 m2-es garázs és 15 m2-es terasz tartozik.
Iá: 39 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, belül részben felújított
családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 20,5
mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Királytelepen 1063 nm-es telken
épült, jó állapotú 85 m2-es családi ház. 2 + fél szoba,
konyha, kamra, tágas fürdőszoba wc-vel, közlekedő. Iá:
17,5 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Királytelepen 4 éve teljes körűen
felújított, 90 m2 alapterületű, nappali + 2 és fél
szobás ikerház 760 m2-es saját telekrésszel. (új
burkolatok, víz-, gáz-, villanyvezetékek, új kony-
habútor, javított tető). Iá: 20 mFt. Gödöllői, egyedi
fűtésű, 1 +fél vagy 2 szobás lakás beszámítás
lehetséges. T: 28/411-086 vagy 20-9194-870

*Gödöllő belvárosában, 2007-ben épült társasházban,
igényes kialakítású, nappali + 2 szobás, 70 m2
alapterületű öröklakás eladó. Iá: 25 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda +3620/9194-870

*Gödöllőn a Szilágyi Erzsébet utcában nagyon jó
állapotban lévő, 90 m2-es, 2+fél szobás családi ház,
egy 50 m2-es melléképülettel, 900 m2-es telekkel. Iá:
26 mFt. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3
szobás, nagyon jó állapotban lévő családi ház, 100 m2-
es szuterénnel, mely vállalkozás kialakítására is alka-
lmas (víz, villany, ipari áram bevezetve) 540 nm-es
örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 24,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn, TELEK ÁRBAN eladó, csendes belvárosi
utcában 100 nm alapterületű, 3 szobás családi ház,
740 nm-es telekkel 14,9 mFt. ir. áron. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a Remsey krt-on, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 17 mFt. Érd.: 28/411-
086; 20/919-4870

*Gödöllőn Palotakerten 63 nm-es, felújított, 1+2xfél
szobássá átalakított. 2. emeleti lakás 10 mFt ir. áron és
63 nm-es, 2 szobás lakás 9,8 mFt ir. áron eladó. FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a belvárosban, 2005-ben épült tár-
sasházban kétszintes (73+30 m2) öröklakás, garáz-
zsal. Nappali, 2 szoba, konyha kamra, fürdősz. Iá: 22,5
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Szt. János u-ban 2. emeleti 2 szobás egye-
di fűtésű lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn teljesen felújított, mfsz-i, 62 nm-es, 2
szobás erkélyes lakás 10,9 mFt ir. áron és 37 nm-es,
fsz-i 1 szobás lakás 6,9 mFt ir.áron eladó. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn a központban teljesen felújított, 54 nm-es, 2
szobás (egyedi fűtésűvé alakított) erkélyes lakás 10,9
mFt és mfsz-i 55 nm-es, 2 szobás 11,9 mFt ir. áron
eladó. FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn ALKALMI ÁRON eladó az Erzsébet krt-on 34
nm-es, 1 szobás, felújításra szoruló lakás. Iá: 6,9 mFt.
Érd: 28/411-086; 20/9194-870

*Gödöllő belvárosának legkeresettebb részén, felújí-
tott, 170 m2-es, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás
elegáns belső kialakítású, nyitott tornácos, polgári
családi ház parkosított belső udvarral, borospincével,
ásott kúttal, garázzsal. A telek örökzöldekkel beül-
tetett, ősfás. Iá: 45 mFt. Tel:+3620/9194-870

*Gödöllőn Kertvárosban 500 m2-es parkosított,
panorámás telken eladó 110 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás szinteltolásos családi ház kertkapcsolatos
terasszal. Iá: 26,5 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086;
20/9194-870
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*Gödöllőn a központtól néhány percnyire 120 nm
alapterületű (2 lakrésszé kialakított) 3 szobás, belül tel-
jesen felújított családi ház, 900 nm-es ősfákkal beül-
tetett hangulatos telekkel. Iá: 30 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 780 m2-es építési
telkek 8 mFt ir. áron eladók. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

*Bag nyugodt, kertes övezetében jó állapotú 6 szobás
családi ház eladó 12 mFt ir. áron vagy gödöllői lakásra
elcserélhető. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

*Szadán 761 nm-es telken, jelenleg építés alatt lévő,
120 nm alapterületű, nappali + 3 szobás földszintes
családi ház KEDVEZŐ ÁRON eladó. Iá: 20,9 mFt (burko-
latok árát nem tartalmazza). FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870

*Gödöllő központjában családi okok miatt sürgősen
eladó egy 4. emeleti, 65 nm-es lakás. Felújításra szorul.
Iá.: 10,3 mFt. Tel.: 30/2736-873.

*Gödöllőn 1200 nm-es telken központ közeli, 300 nm-
es 2 generációs 7 szobás minőségi családi ház eladó. Az
ingatlan vállalkozásra is kiválóan alkalmas! Iár: 57,5
MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Veresegyházon 105 nm-es 1+2 félszobás dupla kom-
fortos nagyon jó állapotú újszerű ház eladó! Vízforgatós
medence, garázs, gondozott 698 nm-es telek. Ára: 25,5
MFt.  Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllő Palotakerti 61 m2-es 2 szobás, 3. emeleti,
részben felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó. A lakáshoz
tároló tartozik, erkélyes. Ára: 10,5 MFt.  Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllő Kazinczy lakótelepen 75 nm-es igényesen
felújított 2,5 szobás konvektoros földszinti lakás eladó.
Iár: 17,5 MFt.  Tel.: 30-684-5516.

*Püspökhatvanban 100 nm-es belülröl teljesen felújí-
tott 3 szobás családi ház 2000 nm-es telekkel eladó!
Iár: 15,5 MFt.  Tel.: 30-684-5516.

* Aszódon 5 + 2 félszobás 252 nm-es, 2 szintes némi
felújítást igénylő családi ház ÁR ALATT, 937 nm-es telekkel
eladó.  Nagy családosoknak, vállalkozásnak, munkásszáló-
nak is kiváló. Ára: 22,1 MFt. Tel.: 30-684-5516.

*Gödöllőn 198 nm-es két generációnak is megfelelő
5,5 szobás dupla komfortos igényes családi ház,
gyönyörű 1081 nm-es kerttel eladó! Iár: 63,9 MFt. Tel.:
30-684-5516.

*Eladó 2-3 generációnak is alkalmas 246 nm-es, 3
szintes családi ház 1000 nm-es telekkel Gödöllőn. Szin-
tenként fürdőszobával és konyhával. Ára: 27 MFt. Tel.:
30-684-5516. 

*Eladó Szt. István téren 2. emeleti, 56 nm-es, 2
szobás, erkélyes, felújított lakás. Ár: 12,3 MFt. Érd:
30/355-8020 

*Gödöllőn, TÉGLA építésű, MAGASFÖLDSZINTI, 34
nm-es, KONVEKTOROS fűtésű, jó állapotú lakás eladó.
Az ingatlan Központ közeli, jó fekvésű, barátságos
környezetben található. Iá: 7,7 MFt Érd:30/491-5020

*Központ közeli, 55 nm-es, 2 szobás,
MAGASFÖLDSZINTI, kelet-nyugati tájolású,
IGÉNYESEN felújított lakás kertvárosi hangulattal
eladó. Iá: 11.9M Ft Érd.: 30/491-5020

*Gödöllőn, Kampis Antal téren új építésű lakások és
kocsibeállók eladók! Tel: 30/946-7702

*Palotakerti 36nm-es 1szobás lakás 6,7MFt-ért, ill.
57nm-es 2szobás, teljesen felújított lakás 9,3MFt-ért,
Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 75nm-es felújított
lakás 18,5MFt-ért eladó. 06-30-843-6440 

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai
konyhás lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel két liftes
házban. Ár: 10,3 MFt. Érd: 06-20-405-9840

*KERESÜNK Gödöllőn eladó KERTES HÁZAT 20 millió,
vagy ÉPÍTÉSI TELKET 10 millió forintig, óvoda, iskola
közelében, csendes utcában. Tulajdonosok hívását vár-
juk. 20/250-7047

*Eladó Blahán a Diófa utcában 1335 nm-es telek, rajta
20 nm alapterületű alápincézett faház. Víz, villany van.
Iár: 4,85 MFt Érd: 06-30-630-1410 

*Szadán eladó 2585 nm-es TELEK 8500,-Ft/nm irány-
áron. Víz, villany telekhatáron belül. Tel: 20-3455-437 

*Eladó Gödöllő Palotakerten egy 2 szobás (62nm), tel-
jesen felújított, magasföldszinti, erkélyes, fűtésszabá-
lyzóval ellátott lakás, mely tehermentes és azonnal
beköltözhető. Ára: 10,9MFt. Érd: 06-20-230-1343

*Eladó az Ambrus közben 1,5 szobás lakás. Tel:
28/816-550

*Aszódon városközpontban parasztház 7 millió Ft-ért
eladó. Érd: 06-20-984-4517 

*2 és fél szobás, hálófülkés, tetőtéri, Fácán sori lakás
panorámával, garázs vásárlási lehetőséggel eladó. Iár:
19,5 MFt. Beépített konyha, fürdőszoba, gardrób. Érd:
0620-320-4023 

*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, korszerűsített,
távfűtéses, déli fekvésű 1,5 szobás lakás eladó tulaj-
donostól! Iár: 8,9MFt. Tel: 06-30-544-0208
Ingatlanosok, kérem, ne hívjanak!

*Eladó ház! Gödöllő Nagyfenyvesben 900m2–es
telken 150m2 felújított családi ház, gondozott kerttel,
öntözőrendszerrel, dupla garázzsal eladó. A telek két
utcára nyílik, a háznak két különálló bejárata is van,
kétgenerációs házként is használható. Iár: 35 M Ft Érd:
06/70-604-4403, 06/30-469-6721

*TÓALMÁSON (Remény u. 4.) 370 nm-es telken eladó
egy 1992-ben épült 70 nm alapterületű téglaépítésű, 2
szobás nyaraló a strand közelében. Érd: Végh Tamás -
+36-70-333-1362

*Gödöllőn János utcában 3.em. 2szobás, konvektoros,
erkélyes lakás eladó 10,8MFt-ért, vagy elcserélhető
1szobás konvektoros lakásra értékegyeztetéssel, 1-2.
emeletig. 06-20-376-0694, 28/419-675 

*GÖDÖLLŐN a kertvároshoz közel új építésű 5 szobás,
dupla komfortos, garázsos, igényes ikerházfél saját
kerttel eladó. Iár: 29,9M Ft Érd: 06-30-500-2432

ALBÉRLET KIADÓ

*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllő központjában KIADÓ 55 m2-es, 2 szobás,
részben bútorozott földszinti lakás. Iá: 45
eFt+rezsi/hó. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086

*Gödöllőn a Kastély mögötti részen 3 szobás (+
egyterű tetőtér) családi ház fűtött garázzsal, szuterén-
nel, garázzsal KIADÓ 90 eFt+reszi bérleti díj. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870

*Gödöllőn KIADÓ a Remsey krt-on, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is alkalmas. Bérleti díj 90 eFt/rezsi.
Érd.: 06-20-9194-870

*Gödöllő központjában 1 szobás felújított, igényesen
berendezett lakás alacsony rezsivel kiadó. 50.000,-/hó
+rezsi, 1 havi kaució. Tel: 20/248-0001

*Konvektoros 2 szobás családi ház közel az
egyetemhez kedvező feltételekkel kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Érd: hétköznap 16-17h között 70-381-2807 

*János utcában felújított, bútorozott, egyedi órákkal
rendelkező lakás kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
28/411-259 

*Kiadó Gödöllő Fenyves részén egyszobás, összkom-
fortos családi ház bútorozottan, hosszútávra. 40.000,-
/hó +rezsi, kaució nem szükséges! Tel: 20-328-0438 

*Kiadó Gödöllő csendes részén kétszobás, összkomfor-
tos, erkélyes, részben bútorozott családi ház cirkó
fűtéssel. Kaució nem szükséges, 50 E Ft/hó +rezsi. Tel:
06-30-310-6415

*Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es 1,5 szobás, II.
emeleti, szabályozható fűtésű, költségosztóval ren-
delkező, bútorozott lakás. Bérleti díj: 50.000,-Ft
+rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 0620-3273-972 

*Gödöllőn, családi házban, közel a buszmegállóhoz
verőfényes, csendes, egyszobás, teraszos, étkezőkony-
hás, teljesen felszerelt, gépesített önálló lakrész
bútorozva, vagy bútorozatlanul, garázzsal bérbeadó,
rezsivel együtt 50.000,-Ft/hó. Nagy kert, kábeltévé,
internet. +36-20-240-4635 

*Gödöllőn, Szt. János utcai albérletbe igényes lakótár-
sat keresünk hosszú távra. 20/3998-112

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

RENDKIVÜLI  AJÁNLATAINK:
*A Kertvárosban nappali+2 szobás,
95 nm-es családi ház, 40 nm-es
különálló házzal, fedett autóbeállóval,
melléképülettel, ásott kúttal1120 nm-
es telken eladó. Két generáció
számára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 26,5 mFt.
*A Királytelepen 240 nm-es, 3 szintes,
kétlakásos, 6 szobás jó állapotú csalá-
di ház, szép gondozott, 506 nm-es
telken eladó vagy 2 szobás családi
házra és 1+2 fél szobás lakásra
cserélhető. Iár: 26 mFt.
*A Máriabesnyő Lakóparkban, 12 laká-
sos társasházban, 1. em., amerikai
konyhás, 60 nm-es, kétszobás felújított
lakás eladó. Iár: 14 mFt. 

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Az Alvégben régi építésű 76 nm-es,
2 szobás lakóház 3090 nm-es, ősfás
telken (a telek végén patak folyik)
eladó. Irányár: 21,9 mFt.
*Az Antal-hegyen1850 nm-es,
panorámás telken, 2004-ben épült,
igényes, 3 szintes családi ház (nappali,
2 szoba, amerikai konyha, gardrób,
kamra, fürdő, mosókonyha, tárolók,
dupla garázs). A tetőtérben egy önálló
lakás kialakítható. Irányár:65 mFt.
*A Blahán 60 nm-es felújítandó, 2 szobás
téglaház, 852 nm-es telken eladó. Csere-
lakás beszámítható. Iá: 16,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*TURÁN nappali + 4 szobás, földsz-
intes, garázsos, 2007-ben épült
lakóház (90 %-os készültségben) 927
nm-es telken eladó. Iá: 26 mFt.
*VALKÓN 130 nm-es, hangulatos, jó
állapotú, összkomfortos parasztház
2000 nm-es, gondozott telken eladó.
Irányár: 13 mFt.
*IKLADON, 720 nm-es telken 216
nm-es, 4 szobás, kétszintes családi
ház (2 fürdő, két garázs) eladó.
Irányár: 19 mFt.
*VERSEGEN 140 nm-es, 4 szobás,
jó állapotú téglaház eladó 6370 nm-
es, gazdálkodásra alkalmas telken.

Csereként budapesti (1-2 szobás,
egyedi fűtésű) lakást beszámítanak.

: Irányár 18,2 mFt.

TELKEK, ZÁRTKERTEK:
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás sarok-
telek, (30%-a beépíthető) eladó.
Irányár: 12,8 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nyárkút utcában 1912
nm-es, bekerített zártkerti telek (művelt
szőlővel, ásott kúttal) 86 nm-es, jó
állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Nagyfenyvesben
822 nm-es (20x41 m) szép, szabá-
lyos építési telek igényes házak
környezetében eladó. Iár: 16,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1376 nm-es,(22x62) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 14 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az új Fenyvesben
1443 nm-es,(22x65m) panorámás
építési telek eladó, közmű a ház előtt,
25 %-a beépíthető. Irányár: 15 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870
nm-es közművesített építési telek
(20x43,5m) eladó, 30%-a beépíthető.
Irányár: 16 mFt.



*Gödöllőn a Munkácsy utcában egy hat lakásos kertes
társasházban kiadó egy szobás összkomfortos, beren-
dezett lakás alacsony rezsivel. Kaució szükséges. Érd:
06-20-447-3391 

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44
nm-es lakás 40 eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel:+36-20-3539492

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 50 m2-es összkomfor-
tos lakás kiadó. (Kábeltévé, Internet.) Albérleti díj +2
havi kaució. Tel: +36-20-914-2007

*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú
távra kiadó. Érd +36-30-213-4882

*Gödöllőn, Blahán egy szoba, konyha, tusoló bútoroz-
va, külön mérőórákkal kiadó max. 2 fő részére. Ár:
30.000,-Ft + rezsi. Tel: 06-20-5868-444 

*Egyszobás, palotakerti összkomfortos lakás kiadó.
35.000,-Ft +rezsi +kaució. Tel: 06-20-311-8475 

*Kiadó szállás Gödöllőn 2000Ft/nap 06/20 944 7025 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca
elején. Tel.: 70/281-5126.

*Gödöllőn, forgalmas helyen jelenleg élelmiszer
üzletként működő üzlethelyiség kiadó. Tel:20-9194-870

*VERESEGYHÁZÁN KÖZPONTBAN NAGY
ÜVEGKIRAKATOS 40m2-es ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI
JOGA ÁTADÓ. ALACSONY BÉRLETI DÍJ! 20-7722428

*Városközpontban 28nm-es üzlethelyiség kiadó, alac-
sony rezsivel 120.000Ft/hó +2havi kaució. 20-9447025

*Gödöllőn, városközpontban kiadó 24 nm-es üzlethely-
iség 2011. februártól. Klíma, riasztó, kamerarendszer:
100 E + ÁFA/hó. Tel: 0620-404-8071 

*GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 38 nm-es ÜZLET-HELYISÉG
KIADÓ (konyhával, riasztóval, ráccsal felszerelve)!
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Érd: 30/231-7508

*17nm alapterületű helyiség kiadó. Frissen felújított.
Irodának (igény szerint, bútorokkal berendezve) vagy
üzlethelyiségnek alkalmas. Külön mért víz, áram van.
30.000,-Ft/hó. Érd: 06/30/2027828

*IRODÁK KIADÓK Gödöllőn az AUTÓMOSÓBAN a SONY-
val szemben. Tel: 28/545-420 

*Üzlethelyiség (75 nm) eladó Gödöllő központjában.
Tel: 06-30-7033-478 

*Kiadó iroda Gödöllőn a Szőlő utcai irodaházban, 104
nm, első emeleti, utcafrontos, klimatizált, igényes. Érd:
H-P 8-18-ig 06-28-430-209 

*Petőfi téren, utcafronton új, 42 nm-es üzlethelyiség
eladó! Illetve Városközpontban, emeleti, jelenleg ügyvé-
di iroda berendezéssel együtt bérbeadó! Más
tevékenységre is alkalmas. Tel: 06/309-509-841 

*50 nm-es üzlethelyiség a Kossuth Lajos utcában
irodának is kiadó. Tel: 06-309-617-621 

*Gödöllő Dózsa György úti társasház zárt parkolójából
nyíló 21 nm-es GARÁZS ELADÓ. Iár: 165.000,-Ft/nm.
Tel: 0620/946-2210

*Igényesen felújított első osztályú játékterem, söröző
tulajdonjoga eladó. Tel: 20/391-3949 

*GARÁZS beállóhely kiadó: Gödöllő, Szt. János út 42.
Érd: 06-28-411-088, 06-30-336-5279 

ÁLLÁS

*Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba 35 év alatti
férfi eladót keresünk. Az önéletrajzokat az
agrosol@invitel.hu címre, illetve a 06-28/545-506
faxszámra várjuk.

*ÁLLÁST KERES? VÁLTANA? MEGSZŰNT MUNKAHE-
LYE? JÖJJÖN HOZZÁNK! AZONNALI KEZDÉSSEL TAR-
GONCÁSOKAT, RAKTÁROSOKAT, MINŐSÉGEL-
LENŐRÖKET ÉS BETANíTOTT MUNKÁSOKAT
FELVESZÜNK. JOB AND CAREER, BP. 7.KER. DOB U.
53.FSZ. 236-0696,20-362-7106, 20-362-
7106,engszám:49765-1/2008-5100595

*A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2100. Gödöllő,
Tessedik S.u.4.) Könyvelőt, gazdasági vezetőt keres.
Munkavégzés helye: Gödöllői Waldorf Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Jelentkezés: -fényképes
önéletrajz, -bizonyítvány másolatok. Gesztelyi-Nagy
András. A Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület gaz-
dasági vezetője. Tel: 06-20-292-4002 Mincsik István A
Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. Tel:
06-20-339-8549 E-mail: mincsik@citromail.hu 

*Megbízható, kedves, rugalmas fiatal eladó lányt
gödöllői üzletbe keresünk. Fényképes önéletrajz kézzel
írottan leadható a Petőfi tér 16. DVD TÉKA  HAPPY
BOX üzletben: 0620-404-8071 

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ diplomás nyelv-
tanárokat keres ÚJ BELVÁROSI ISKOLÁJÁBA minden
nyelvből. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-5070

*GYAKORNOKI és MŰSZAKOS MUNKÁK DIÁKOKNAK a
hatvani Boschban! Céges busz, útiköltség térítés. 06-
20/337-2775; euroworlddiak@invitel.hu 

*Gödöllőn, iskola, óvodával szemben Missy
Szépségszalonba fodrász szék bérbe adó nagyon kor-
rekt áron, masszőr szoba kiadó. Műkörmöst felveszek.
Kozmetikust pedig vendégkörrel, nagyon korrekt
feltételekkel. 06-30-247-6718 

*Leinformálható, megbízható óvodai dolgozó hétvé-
gente gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 06-30-411-0018 

*Mezőgazdasági jellegű külkereskedelemmel és ter-
meléssel foglalkozó gödöllői vállalkozás keres, angolul
tárgyalóképes, oroszul elfogadhatóan beszélő, jó munk-
abíró és stressztűrő képességű, precíz és megbízható
munkatársat adminisztratív munkakörbe 3 hónapos
próbaidővel. További nyelvek ismerete előny. Bérezés,
premizálás megegyezés szerint! Tájékozódás és
elbeszélgetés céljából jelentkezni lehet: 28-512-390 

*Jó kommunikációs készséggel rendelkező, kombi-
natív észjárású, németül és angolul felsőfokon beszélő
fiatal munkatársat keresünk. Munkakör: EU-ból, USA-
ból gépjárművek beszerzésével kapcsolatos ügyintézés.
orangecredit.kft@gmail.com, 06-70-323-7777 
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Multifokális lencsék - az
univerzális megoldás

A múlt -A hagyományos korrigálási mód:

egyfókuszú olvasószemüveg.

- Távolra nem
biztosítja az
éleslátást.
- Önnek mindun-
talan le kell ven-
nie olvasó-
szemüvegét, hogy
távolra is lásson.
- Állandóan keresnie kell, hol tette le
olvasószemüvegét.
- A szemüveg munkatávolságra (60-100 cm)
nem ad éles korrekciót.
- Íróasztalának, munkaterületének szélén
elhelyezkedő tárgyakat már nem látja élesen.
A múlt és jelen -A hagyományos kor-

rigálási mód: bifokális - kétfókuszú

szemüveg.

-
Munkatávolságra
ez sem ad
megfelelő korrek-
ciót (60-100 cm).
- Így munkahe-
lyén sem kapja
meg a tökéletes látáskomfortot.
- A közeli és távoli részt éles választóvonal
határolja, amely a mindennapi tevé-
kenységeiben zavaró lehet (pl. lépcsőn való
közlekedés, sport, főzés, barkácsolás,
kirakatnézegetés közben).
Ez az éles választóvonal nem esztétikus,
hiszen így mindenki láthatja, hogy Önnek
már szüksége van erre a korrekcióra, tehát
már elérkezett az a bizonyos kor...
A jelen és jövő -A korrekció "prog-

resszívebb módja" a folyamatosan változó

törőerejű multi-

fokális lencse.

- Távolra,
munkatávolságra
és közelre is
megfelelő korrek-
ciót ad.
- Ön mindent éle-
sen lát, fokozatmentesen a közeli távolságok-
tól egészen a távoliakig.
- Nem kell állandóan cserélgetnie a
szemüvegeit.
- Gyorsan hozzászokik a nagy látáskom-
forthoz.
- Nincs zavaró és jól látható választóvonal.
- Ön úgy lát és úgy néz ki, mint fiatalabb
éveiben.
- Az emberek nem látják, hogy Ön "időskori"
távollátó.
Ön végre egy olyan optikai és divatszem-
pontból is kiváló szemüveget viselhet, ame-
lyet speciálisan az "időskori" távollátók
számára fejlesztettek ki.

Sok szeretettel várjuk üzletünkben, ahol
ingyenes szemvizsgálattal és személyre szóló
szaktanácsadással is segítünk, ráadásul
most óriási kedvezményekkel is ked-
veskedünk!

Gergelyné Szőke Emese
optometrista látszerész mester
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*Tíz éve jól működő, Táncsics Mihály úti fodrász szalo-
nunkba keresünk férfi-női fodrászt. Jelentkezni a +36-
20 9194-870 -es telefonszámon lehet.

*Idős vállalkozó úr keres konzultáns egyetemista fiút,
aki megtanítaná a számítógép és multimédiás eszközök
alapfokú kezelésére Gödöllőn. Tel: 30-9461-807 

*Cégünk keres elektronikai karbantartókat, gépipari
mechanikai karbantartókat, ill. művezetőket. (CNC –
NC – PLC, járműipar ágazati termelő gépek, beren-
dezések ismerete előny.) Magas kereseti lehetőség.
Érd: 10-17-ig 70-431-8013, markus0204@freemail.hu 

SZOLGÁLTATÁS

*PEDIKŰR PÁRBAN, mert így jobban megéri! 2 vendég
egyidejű kezelése esetén –10 % kedvezmény a
lábápolás árából! Ősszel-télen, a zárt cipők időszakában
könnyedén bőrkeményedése képződik a talpán, ami
megkeseríti mindennapjait! Ha Ön is így érez, hívjon
bizalommal! Tel.: 30-851-8763

*GYÓGYTORNÁSZ magánrendelés az Ön otthonában!
Gerincferdülés, tartáshibák kezelése Schrott-módszer-
rel, reumatikus fájdalmak kezelése, műtét utáni reha-
bilitáció.0670/7015617.www.mobilgyogytornasz.hu

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizs-
gálat,cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft.
Tel.: 430-341,30/211-9388.

*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. +36-303006200.
www.hutogepszereles.hu 

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával,
korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés. +36-70-2479072, +36-20-9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 

*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
Hétköznap és ünnepnapokon is. T: +36-20-411-7473
Köszönjük bizalmát! 

*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel:
+36-30-302-4622. www.csoszereles.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszál-
lás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése.
Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. 20-9370-199

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: +36-20-423-4828,  www.interiortrans.hu 

*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. 70-613-5662.

*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül. 20-9-177-555

*SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: +36-20-4-359-650

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 NYELVEN, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,  Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

*BELSŐÉPÍTÉSZETI – LAKBERENDEZÉSI tervezés,
egyedi bútorok készítése, exkluzív tapéták, burkolatok,
szalagfüggönyök. Gödöllő, Kossuth L.u. 14. 30/202-
0045 www.andrasizsuzsa.hu 

*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: +36-70-414-1629

*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30-202-0050 

*HÓELTAKARÍTÁST VÁLLALUNK társasháznak,
magánszemélyeknek. Számlaképes kertészeti vál-
lalkozás. Tel: +36-30-20-200-50

*KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS, ANYAGBESZERZÉS. Tel:
0630-9546-504 

*KONTÉNERES SITT ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE. +36-
20-9-537-537

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
+36-30-333-9201

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: +36-20-5231-094

*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-
122, 06-30/508-1380 

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1500 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek
hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! 70-280-2276

*Tisztában van Ön a tűz- és munkavédelmi előírá-
sokkal? Vállalom kisvállalkozások munka-, tűz és bale-
setvédelmi tevékenységének koordinálását, szabályza-
tok készítését, oktatását, kockázatok felmérését.
0630/9216-950, faiskola16@t-email.hu 

*Fenstherm Bemutatóterem: -egyedi műanyag és fa
nyílászárók, egyedi bútorok gyártása, -redőnyök, -
szúnyoghálók, -párkányok, teljes körű kivitelezés. Cím:
Gödöllő, Kossuth L.u.26. 30/398-4815

*Zenekar vállalja esküvők, családi és céges ren-
dezvények, leány és legénybúcsúk zeneszolgáltatását.
Tel. 0630-656-7418 

*Marketing stratégián alapuló Komplex WEBOLDAL
KÉSZÍTÉS, üzemeltetés, karbantartás. –Alacsony árak.
–Megrendelő igényeinek. www.mandsite.netne.net
0670-539-3032

*INGYEN MASSZÁZS! Amennyiben vásárol valamelyik
családtagjának, barátjának vagy munkatárásának egy
tetszőleges masszázsbérletet, Ön is ajándékba kap
tőlünk egy frissítő hátmasszázst. Részletek:
0670/284-2596, www.petimasszazs.hu 

*FAIPARI MUNKÁK, bútorjavítás, bútorkészítés mére-
tre, nyílászárók javítása. Tel: 06-70-949-7007 

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? Ajánljuk a reklám-
cikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt, s mi meg is
írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94



*TETŐSZERVIZ. Azonnali hibaelhárítás, tetőjavítás,
bádogozás. Tel: 06-70-949-7007 

*Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely,
kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn
és környékén! Hívjon bizalommal! Tel:06-20-886-2397

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: +36-
20-9527-289, +36-28-476-229 

*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm, szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi
József 06-20-532-7275 

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70-505-1177.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás
és dekorációs munkák. Tel: +36-30-386-4456

*Akupresszúrás kezelés. Stresszoldás, izületi bántal-
mak, derékfájás, hátfájás, talp reflexmasszázs. Tel.:
+36-70-701-9510.

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: +36-20-2852-804

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: +36-30-9229-553.

*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: +36-30-9229-553.

*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: +36-20-9133-165

*Utánfutó kölcsönzés: +36-20-220-62-98

*MŰKÖRÖMÉPÍTÉS! Féléves tapasztalattal, kedvező
árakkal vállalok zselés körmök építését az Ön
otthonában, akár hétvégén is! Minőségi alapanyagokkal:
Crystal Nails termékekkel dolgozok! Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

*TAI CHI tanfolyam Gödöllőn, kezdőknek és haladók-
nak, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Ha tenni
szeretne egészségéért, várjuk! Érd: 06-20-544-8021

*Munkavédelmi oktatás és vizsga Gödöllőn! Ára:
17,500 Ft. Érd.: Szabó Imre 06-70-623-1977.

*NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY
NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ
NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARAN-
CIÁT VÁLLALUNK! HASZNÁLD KI EXTRA AJÁN-
LATUNKAT IS: IRATKOZZ BE NOVEMBER 30-IG
BÁRMELY CSOPORTOS NYELVTANFOLYAMUNKRA ÉS
A TELJES TANKÖNYVCSOMAGOT AJÁNDÉKBA KAPOD!
EZ AZ AJÁNLAT KIZÁRÓLAG NOVEMBER 30-IG
ÉRVÉNYES! HÍVJ MINKET MOST! NEM TUDOD MÉG
MIT ADJ VAGY MIT KÉRJ KARÁCSONYRA? NAGY HIRD-
ETÉSÜNKET A19. OLDALON LÁTTAD MÁR? NÉZD MEG
MOST ÉS HÍVJ MINKET! STUDIO ONLINE NYELVISKOLA
- ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, SPANYOL ÉS
OROSZ CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVOKTATÁS.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - TELEFON: 0620 216 62 40
WWW.STUDIOONLINE.HU

*BESZÉDCENTRIKUS ANGOL tanítás a hét minden
napján tapasztalt angol tanárnál. Egyéni és csoportos
órákra is van lehetőség. Vállalok nyelvvizsga, érettségi
felkészítést, szinten tartást, korrepetálást. Céges órákra
is van lehetőség. Délelőtti oktatás esetén csoportoknak
(min. 4 főtől), illetve kismamáknak (min. 4 főtől) extra
kedvezmény. Kísérje figyelemmel folyamatosan akciós
óráimat: englishlearning.hupont.hu, tel.: 0630/932-4401

*DECEMBERI AKCIÓ! Karácsonyi intenzív angol nyelv-
tanfolyam kismamák részére, délelőtti órákban decem-
ber 6.-tól. Az utolsó két alkalommal speciális amerikai és
brit karácsonyi órával! A tanfolyam ára 700 Ft/fő/45
perc (min. 4 fő esetén). Jöjjön mama és baba tanulni és
szórakozni egyszerre! DÉLELŐTTI INTENZÍV angol nyelv-
tanfolyam indul december 6.-tól. Ára 900 Ft/fő/45 perc
(min. 4 fő esetén). Telefonálj most, nehogy lemaradj! Tel.:
0630-932-4401 englishlearning.hupont.hu

*TOP-TAN:  Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő fel-
nőtt tanfolyam: hétfő-csütörtök: 18.30-20.00.
Középhaladó tanfolyam indul: csütörtök: de. 8.30-10.45-ig
Az első óra ingyenes. Maximum 5 fős csoportok.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.

*TOP-TAN:  Ha gondja van gyermekének a matemati-
ka, fizika, kémia tantárgyakkal általános vagy
középiskolában, magántanuló, vagy vizsgára készül,
hívjon bizalommal. Tanári segítséggel a tavalyi
gyengébb jegy is javítható. Hívjon: 30-908-4130

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/
543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

*KATEDRA NYELVISKOLA GÖDÖLLŐ - Egyéni és cso-
portos nyelvtanfolyamok a belvárosban- Gödöllő,
Kossuth utca 24. TELC nyelvvizsga felkészítés és
nyelvvizsgahely. www.katedra.hu Telefon: 06-20-984-
5070 (F.ny.sz.:13-0027-05) 

*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS. Komplex
fejlesztés játékosan 2 éves kortól. Dr. Virsingerné
Ágota – logopédus – mozgásterapeuta. Szt. István tér
7. Tel: 20/543-3407 

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
+36-28-415-998, +36-20-388-4953

*MENCELUS Oktatási Bt. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyel-
voktatás, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon,
kedvező áron, egyéni és csoportos. Általános, beszéd-
centrikus, üzleti tanfolyamok. Bővebb info: 06-70-219-
3689 www.mencelus.com 

*MATEMATIKA TANÍTÁST VÁLLALOK. Tel: 28-422-105 

*Gödöllő, blahai részén diplomás, tapasztalt, türelmes
pedagógus angol nyelv oktatását vállalja. Nyelvvizsga,
érettségi, beszédcentrikus, praktikus nyelvtudás a cél.
45 perc 1700,-Ft, 60 perc 2.000,-Ft, 2×45 perc
3.000,-Ft. Soós Erzsébet, Blaháné u. 147. 06-20-399-
3610 english@monornet.hu

ADÁS~VÉTEL

*AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-
mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, kedvező
árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) +36-20-94-58-766, 06-28-611-728 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Védőitalnak forralt bort?
Ha nagyon elárvultan didergünk az utcán,

vagy fagyos hidegben járjuk az üzleteket

megfelelő ajándékért szeretteinknek, biz-

tosan találkozunk az illattal, amitől rögtön

felfénylik a mosoly az arcunkon.

Mi más lehetne téli időben olyan csábító

mint a forralt bor? Jellegzetes illata elindítja

az ünnephez társult gondolatokat, s a

beszélgetést. Meleget ad testnek, léleknek

egyaránt. Ez a varázshatása régi időkből

ismert, talán úgy fedezték fel, hogy a bort, s

vele az értékes fűszereket áldozatként tették

tűzre. Szinte minden európai országban

népszerű, hiszen szánkózás, síelés közben

védőitalnak számít. Németül Glühweint kell

kérni, skandináv országokban glögg a neve.

Mint a lecsónál, itt sem mindegy, milyen

alapanyaggal dolgozunk. Ne készítsünk

ételt fonnyadt, aszott, paprikából, amit

még ráadásul agyon is főznek! Mennyivel

jobb, ha feszes húsú marad a rövid

készítési idő után a lecsóban a paprika.

Lehet vörös vagy fehér, ám ne a legolcsób-

bat használjuk (s persze, ügyeljünk arra is,

hogy kék vagy zöld se legyen a borunk…).

A forralt bor akkor a legjobb, ha odafi-

gyelve külön érezzük összetevőit, ám ha

nem koncentrálunk erre, egy gömbölyű,

kellemes kortyban együtt van összesimúl-

va minden belevaló. Alapesetben a boron

túl, cukor, fahéj, szegfűszeg, szegfűbors,

citrom kerül bele. További trükkök:

érdemes higítani teával, szölőlével. Cukor

helyett méztől selymesebb lesz. Hogy ne

uralkodjon rajta, bánjunk óvatosan a fűsz-

erekkel. Vághatunk bele narancs, cit-

romhéjat, kevés gyömbért, borsot, akár

cseresznyepaprikát is! Kaphat bele rumot

ízesítésre, bátorságpróba gyanánt a tetejére

erős rumot öntünk, majd azt meggyújtva

tálaljuk. Erősíthetjük még vodkával vagy

konyakkal is. (Erdélyben hasonló a meleg,

mézes szilvapálinka.) Ne forraljuk, mert

elszáll belőle az alkohol!

Hogy a gyerekek se maradjanak ki a jóból,

kisebbeknek, bor helyett meggylét,

szőlőlét használjunk.

Egy fantáziadús chilis-csokis forralt bor

receptje: Hozzávalók: 1 üveg vörösbor, 1

db fahéj, 1 db szárított chili, 5 db

szegfűszeg, narancshéj, 10 dkg bar-

nacukor, 5-10 dkg étcsokoládé (magas

kakaótartalmú). Lassú melegítés közben

keverjük el a cukrot és a reszelt csokit

vigyázva, hogy ne forraljuk fel! 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



*Eladó egy 6 személyes teakfa étkezőgarnitúra.
80x150-es asztal. Dió színű. Ár: 210 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399.

*Toprider etetőszék, almazöld, kifogástalan állapotban
eladó. Ár: 10 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Stokke babakocsi zöld színben (fiúnak-lánynak
egyaránt használható) kifogástalan állapotban eladó
(www.stokke.com). Ár: 150 ezer Ft. Tel.: 70/627-9233.

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papír-
régiségeket vásárolok. Tel: +36-28-412-230

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási
kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L:
6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel:
+36 (20) 32-99-695

*Lejárt, teljes árú, 36 km-s vonatbérletet veszek. Tel:
20/341-9861 

*Építkezésből megmaradt, 6 raklap (480 db), Leier
30-s tégla eladó. Ára: 180,-Ft/db. Érd: 20/341-9861 

*Eladó egy francia ágy újszerű állapotban 25 E Ft-ért,
és egy Singer varrógép: régi, felújított 25 E Ft-ért. Érd:
hétvégén +36-30-948-6151 

EGYÉB

*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

*GALGAMENTE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA. A komoly
kapcsolatra vágyóknak. Országos fényképes adatbázis.
Ingyenes internetes regisztráció. H. Boglárka 06-
20/504-9910 web: http://galgamente.ctk.hu 

*Kedves Társkeresők! Keressük együtt azt az embert,
aki hasonlóan gondolkodik, érez, és szeretetre vágyik.
Békés, Boldog Karácsonyt! 30-228-4096, 20-967-4009 

*Társ és partnerközvetítés felsőfokon Ha egyedül érzi
magát, szakítana a magánnyal, jelentkezzen! Személyre
szabott kiválasztás, rendezvények. ZSUZSA  TÁRSKERESŐ
KLUB Tel: 06-20-571-8369 E-mail: zsuzs63@citromail.hu
2010. december 31-ig díjmentes regisztráció.

*HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS reggelivel és vacsorával
a Jázmin panzióban. Ár: 19.900,-Ft-tól /7 éj/fő.
Kedvezményes fürdőbelépőjegy! Tel: 0620-4640-631,
www.jazminapartman.hu 

*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 06-30-9891-721

*Ismételten várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal. Idared, piros KR11, zöldalma: 80-200,-Ft-
ig. Kapható: sütnivaló, vagy léalma 50-60 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650 

*FÜSTÖLÉST vállalunk: kolbász, szalámi, sózott
húsok, garanciával. Betöltési tanácsadás. Vastagsági
gyalugéppel munkát vállalunk. Deszka, padló, gerenda.
Tel: 28/410-604, 0630-569-8137 

*Németjuhász keverék kutyát találtam! A kutya kb.1-
1,5 éves szuka, barna bőr nyakörvvel, napok óta
Máriabesnyőn kóborolt. Kérem a gazdáját, vagy aki
szeretné befogadni, jelentkezzen! Tel: 0620/540-9842

*Elveszett Döme névre hallgató 6 hónapos labrador
kan kutyusunk a Batthyány utcából november 29-
én, hétfőn. Megtalálója magas jutalomban részesül.
Tel: 20/421-9433

*Konyhakészen: háztáji tyúkok 4kg 2200, vörös kakasok
5kg/3300, pecsenyekacsák 3kg 2600, tömött májkacsa
5-6kg 6500, tömött májlibák 6-7 kg 8500Ft/db bel-
sőséggel, ingyen házhozszállítással. 30-532-6507
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Életre szóló ajándékok
Karácsony közeledtével nagyon sokan gond-

ban vagyunk, hogy szeretteinket mivel is lep-

jük meg. Egy újabb ruhadarab, kiegészítő

vagy könyv mindig is örömöt jelentenek, de

időnként mindannyian szeretnénk valami

egészen különlegessel meglepni a szívünkhöz

közelállókat. Ez esetben érdemes betérni

irodánkba, ahol egy sereg rendkívüli lehetőség

várja, hogy bekerüljön a karácsonyfa alá. Ha

mindenképp be szeretnék vonni a mega-

jándékozottat a közös utazás kiválasztásába,

akkor az ajándékozás utazási utalvány for-

májában a legpraktikusabb. Ennél frappáns-

abb megoldás, ha konkrét utazással lepik meg

a párjukat, szüleiket, vagy épp saját család-

jukat. Ennek a legelőnyösebb oldala, hogy

legalább kétszer örül neki az ember – egyszer

amikor megkapja, másodszor pedig amikor az

élményeket átéli- és életre szóló emlékekkel

gazdagodik. Szerencsés esetben maga a mega-

jándékozó is részese lehet a meglepetésnek.

Minden egyes utazás új és változatos élményt

jelent, ezért ebből soha nem árt meg a sok.

A konkrét utazást akár közvetlen karácsony

után élvezhetik, de már nyaralást is foglalhat-

nak a jövő nyárra. Jó példával járnak előttünk

az angolok, németeket és az osztrákok, náluk a

nyári utazások 20-30%-a már a karácsonyfák

alatt hever. A magyar utazási piac szereplői

közül évről évre többen azért jelentetik meg

már december elején a 2011. évi katalógusokat,

hogy egyre több magyar család már a szeretet

ünnepén örülhessen a közös élményeknek. 

Ha valaki ennél szerényebb ajándékra gondo-

lt, akkor pedig a Feldobox élménydobozok

rejtik a megoldást. Ezen kuponok már 5000

Ft-tól, a dobozok pedig 11.550 Ft-tól

megvásárolhatóak és aki kapja  különböző

élmények közül - az arckezelésektől a

falmászáson át egészen a hőlégballonozásig -

kedvére válogathat a több mint 500 program-

lehetőség közül. 

Ne törje a fejét tovább, látogassa meg

irodánkat! Széles választékkal várjuk!

TUI Utazási Központ - Sissy Utazási Iroda 
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JEGYEK KAPHATÓK: 
Művészetek Háza Jegyiroda (06-28-514-130); 

Kultúrpraxis (Könyvtár, 06-28-422-652); 
Broadway Jegyiroda (06-1-340-4040)

és a rendezvények helyszínein.

ADVENT 2010

Helyszín: DAMJANICH UDVARHÁZ
Gödöllő, Batthyány u. 32.

MUSICAL DUETT 
SZINETÁR DÓRA és BERECZKI ZOLTÁN

www.dai.hu

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
DECEMBER 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Csabai Ágnes, Alkotmány u.
18/A., Szalay Zoltán, Körösfői
u. 7.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Szekeresné Józsa Anett Dea,
Petőfi S. tér 16., Varga Tamás,
Kossuth Lajos u. 51.

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Fürjes Kálmán, Kaffka
Margit u. 3.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Balogh Pé-
terné, Magyar Kázmér köz 2.

MAGYAR SZARVASGOMBÁK
GÖDÖLLŐN

December 11-12. és 18-19.

Az idény szarvasgombafajai és magyar

szarvasgombás termékek illatolása, 

bemutatója, kóstolója és vására a

Gödöllői Királyi Kastélyban 

megrendezésre kerülő 

Adventi Vásárban.

Egyik büszkeségünk, a 

Téli szarvasgomba (Tuber brumale),

Gödöllő környékén is terem…


