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A földalatti Magyarország megannyi
kincset – cseppkőbarlangot, hévizet,
földgázt – rejt magában, s még vala-
mit, amiért nem kell a mélybe fúrni,
csak egy kicsit lenyúlni. A talpunk
alatt rejtőzik a szarvasgomba, az éte-
lek aranya. Kilónkénti ára 100 eurótól
a csillagos égig terjed, de bárki aszta-
lára kerülhetnek szarvasgombával
ízesített ételek, hiszen néhány deka-
gramm is elég belőle egy családi va-
csorához, s ez nem kerül többe, mint
egy üveg finomabb bor. S ami nem si-
került a középkorban az alkimisták-
nak, azzal a kertészek megbirkóztak.
Aranyat ma sem lehet csinálni, de a
fűszerként szolgáló szarvasgomba
termeszthető, akár a kertünkben is. 
E kevésbé látványos, de annál inkább
ízletes fűszer gyűjtésének és felhasz-
nálásának tradíciója a második világ-

háborút követő év-
tizedekben háttér-
be szorult, azt is
mondhatjuk, fele-
désbe merült. Ma-
gyarország még a
XX. század elején is
s z a r v a s g o m b a
nagyhatalomnak
számított, de a népi
demokrácia nem
szerette a szarvasgombát, valamiféle
úri dolognak tartotta a fogyasztását.
Itt az ideje a rehabilitációjának. Annál
inkább, mert a hazai termés (gyűjtés)
jelentős része külföldön értékesül.   
A széles körben meghirdetett – és az
érdeklődők nagy számával kitüntetett
– rendezvényen a magyar szarvas-
gomba fajok közül a téli szarvasgom-
ba került rivaldafénybe. Ez a legízle-

tesebb; csak a francia szarvasgombá-
hoz hasonlítható. A megnyitó közön-
sége vadászkürt hangjára gyülekezett
a szálloda udvarában – és ez stílszerű
is volt, hiszen gazdáik szerint a gom-
bakereső kutyák vértelen vadászatnak
tekintik a rájuk bízott munkát.
Köszöntőjében Pintér Zoltán alpol-
gármester az egyesület áldozatos 
szervező munkáját dicsérte, amivel új

értékekkel gazdagítja Gödöllő kultu-
rális és gazdasági életét. Ambrózy
Árpád, a Magyar Vadászíjász Egye-
sület elnöke kiemelte: a szarvasgom-
ba gyűjtők tudatában vannak annak,
hogy tevékenységüket mértékletes-
séggel és kímélettel kell végezniük,
hogy ezt a föld alatti élő aranyat meg-
őrizzék a jövő generációk számára is. 

(folytatás az 5. oldalon)

A Téli Szarvasgomba Ünnepe

Arany a talpunk alatt
Forró hangulatot varázsolt az Erzsébet királyné
Szálloda termeibe és udvarába január utolsó va-
sárnapjának vacogtató hidegében a Téli Szarvas-
gomba Ünnepe, amit második alkalommal hirde-
tett meg a Dunakanyar Szarvasgombász Egyesü-
let (DSZE). Ínycsiklandozó illatok szálltak min-
denhonnan a magasba az asztalokról, melyekről
szarvasgombás készítményeket, sonkát, sajtot,
mézet, sülteket, melegítő italokat kínáltak a láto-
gatóknak az árusok. A DSZE a szarvasgomba
népszerűsítését tűzte zászlójára, s rendezvénye
Gödöllő idegenforgalmi évnyitójává emelkedett.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Franciaor-
szág és Ausztrália nagykövete.

Az elmúlt hetekben városunk fo-
lyamatosan a sajtó érdeklődésé-
nek középpontjába került, mivel
egymást érték az Európai Uniós
elnökség ülései a Grassalkovich
kastélyban. A múlt hét második
felében, január 27-28-án ismét
fontos tanácskozást tartottak a
patinás falak között: az  EU és az
Amerikai Egyesült Államok kö-
zötti magas szintű szakértői elő-
készítő ülésre került sor, ahol a
felek a két terület közötti igaz-
ságügyi és belügyi együttműkö-
dés kérdéseit vitatták meg.

Az ülés az EU és az USA bel- és igaz-
ságügyi minisztereinek félévente meg-
rendezett ülését készítette elő, amelyre a
magyar elnökség alatt április 14-15-én,
szintén városunkban kerül sor. A mos-
tani tanácskozáson az Unió elsősorban
adatvédelmi kérdésekről egyeztetett az
Egyesült Államokkal. A felek tárgyaltak
a légiutas-nyilvántartási (PNR – Passen-
ger Name Record) adatokról, illetve ar-
ról, hogyan tegyék hatékonyabbá a szá-
mítógépes bűncselekmények elleni küz-
delmet, amely az Internet határokon át-
nyúló jellege miatt egyre inkább terje-
dőben van.                    (folytatás a 3. oldalon)

Gödöllői összefoglaló

EU 2011

Akár 20.000 forintos bírságot is kaphatnak
azok az autósok, akik megszegik a főtér új
közlekedési rendjét.                        

(2. oldal)

Megkezdődik a gödöllői közlekedési szo-
kások felmérése  a buszközlekedés színvo-
nalasabbá  tétele érdekében. 

(2. és 5. oldal)

A világhírű Tyerem Kvartettel és Rhoda
Scottal ad közös koncertet a következő
hónapokban a Talamba ütőegyüttes.  

(6. oldal)
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Lezárult a műszaki átadás-át-
vétel, a területről levonult a ki-
vitelező, így már véglegesen is
használatba vette megújult fő-
terét Gödöllő városa. Az ap-
róbb hátralévő, időjárásfüggő
javításokat – mint például a
burkolat további javítást és be-
vibrálását és az aknafedlapok
cseréjét – tavasszal fogják el-
végezni. 

A megszépült, megnövekedett zöld-
területtel és látványelemekkel gaz-
dagított téren már csak a többi köz-
területen is rendszeresen folyó kar-
bantartást végzik a VÜSZI munkatár-
sai, így például a hóeltakarítást és a
csúszásmentesítést.  

A téren jelentős  átalakítások tör-
téntek az elmúlt hónapokban. Nem
csak arculata, hanem funkciója is
megváltozott, többek között átalakult
közlekedési rendje is: megszűnt a
gépjármű forgalom. A területre csak
az önkormányzat által kiadott külön
engedéllyel lehet behajtani, s ennek
birtokában is csak szigorúan a kijelölt
útvonalon közlekedhetnek. Az új for-
galmi rendet a közlekedési hatóság
szakemberei is jóváhagyták. 
Annak ellenére, hogy a forgalomirá-

nyító táblák a helyükre kerültek és az
új közlekedési rendről folyamatos a
lakosság tájékoztatása, nem egy autós
próbálkozik a szabályok áthágásával.
A múlt héten is több alkalommal kel-
lett intézkedniük a közterület felügye-
let munkatársainak a tilosban parkoló
gépkocsik miatt.  Nem érdemes azon-
ban megkockáztatni, hogy – ha csak
rövid időre is – behajtson valaki a ti-
losba, vagy rossz helyen álljon meg,
aki ugyanis  így tesz, akár 20.000 fo-
rintos büntetésre is számíthat. Az el-
múlt héten is több ilyen összegű bír-
ságot szabtak ki a közterület-felü-

gyelők. Bár a főtérre nem hajthatnak
be gépkocsival, alig néhány perces
sétával mindenki találhat magának
parkolót. A Kossuth Lajos utcában

két mélygarázs is a gépkocsi tulajdo-
nosok rendelkezésére áll, de ha valaki
a felszíni parkolást részesíti előny-
ben, az egykori Rézgombos feletti, a
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont melletti, vagy a Művészetek Há-
za parkolójában talál szabad helyet.
Ez utóbbi változatlanul nyitott a la-
kosság számára, csak az uniós elnök-
ségi rendezvények idején zárják le. 
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján
a Városháza mögött, a Petőfi Sándor
utcában is mindig találnak üres helyet
az autósok.
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Február első napjaiban megkezdődik az
a felmérés sorozat, aminek keretében az
önkormányzat a gödöllői közlekedési
szokásokat vizsgálja annak érdekében,
hogy a jövőben a korábbinál színvona-
lasabb, a lakossági igényekhez jobban
igazodóan alakítsák a helyi buszközle-
kedést. A felmérést az év folyamán több

szakaszban végzik, az első február elejé-
től március végéig tart. 
Mint azt múlt heti lapunkban már jelez-
tük, az adatgyűjtést három különböző
módszerrel végzik: a háztartásokba el-
juttatott kérdőívvel, a megállókban kér-
dezőbiztosok segítségével, valamint a
járműveken végzett utasszámlálással. A
munkában résztvevő kérdezőbiztosokat
az önkormányzat külön erre a célra kiál-
lított igazolvánnyal látja el. 
A város vezetése számít a lakosság part-
nerségére, az ugyanis nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a gödöllőiek számára meg-
felelő legyen a buszközlekedés. 

A menetrendet eddig is igyekeztek a la-
kossági igényekhez igazítani, így pél-
dául a január elsejei változást követően,
a lakossági jelzések alapján azonnal
megtették a szükséges intézkedéseket,
és a Volánbusszal közösen elvégezték a
szükséges módosításokat a máriabes-
nyői vonalon. 

Az év elején életbelépett menetrenddel
kapcsolatban más városrészekből is ér-
keztek jelzések, ezeket folyamatosan
dolgozzák fel.  
Az önkormányzat éves szinten 100 mil-
lió forinttal támogatja a Volánbuszt a he-
lyi közlekedés biztosítása érdekében,
ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a
lakosság elégedett legyen a szolgáltatás
színvonalával. A felmérésről, annak me-
netéről és eredményéről a következő he-
tekben lapunk hasábjain folyamatosan
tájékozódhatnak. (A helyi közlekedési
szokásokra vonatkozó kérdőív az 5.
oldalon található.)

Keményen büntetik a szabálysértőket 

Tilos a behajtás!

Mint arról a múlt héten beszámol-
tunk, kihasználva a tavaszias januári
időjárást, a VÜSZI a Szárítópusztai
útról 50 m3 illegális hulladékot szállí-
tott el. Városunk évek óta nagy gon-
dot fordít a környezet rendben tartá-
sára, az illegális lerakók felszámolá-
sára. A gödöllői adófizetőknek éves
szinten ötmillió forintba kerülnek
azok, akik az utak mentén, vagy az er-
dőszéleken szórják ki a szemetet. 

Mint azt Zdenkó Pál, a VÜSZI
Kft. részlegvezetője lapunknak el-
mondta, az illegális hulladék felsze-

dését a cég folyamatosan végzi. An-
nak ellenére, hogy városunkban jól
megszervezett a hulladékszállítás, és
évente rendeznek lomtalanítási ak-
ciót, éves szinten több mint 1000 köb-
méter szemét gyűlik össze a város
külterületén. A Szárítópusztai út, a
Szárítópuszta mögötti terület, vala-
mint a Babati út-Antalhegyi út – Pa-
noráma út találkozása, Marika telep, a
Boncsok-dülő és a Szadai út, Mária-
besnyői templomhoz vezető föld út
menti területek jól ismertek munka-
társaik előtt, ezeket a helyeket keresik
fel előszeretettel azok, akik a legegy-

szerűbb módon szabadulnak meg fe-
lesleges dolgaiktól. 

Sajnos azonban, hiába teszik gyak-
ran rendbe az érintett területeket, nem
egyszer előfordul, hogy már másnap
újabb szemétkupac éktelenkedik a
bokrok tövében. A téli, hómentes idő-
járás sokat segít ezek felszámolásá-
ban, mivel ilyenkor a lomb nem ta-
karja el a szeméthalmokat. 

A VÜSZI ezt a munkát a közte-
rület-felügyelettel közösen végzi, így
eredményesebben tudják felvenni a
harcot az illegális lerakókkal. Sze-

rencsére a lakosság ré-
széről is egyre na-
gyobb a partnerség, és
egyre több a bejelentés
is. Egyre többeknek
szúrja ugyanis a sze-
mét, a zöldterületeket
elcsúfító szemétkupac
látványa. 
Mivel a lakosság je-
lentős része azt is tud-
ja, hogy a természetet
íly módon rongálók
ellen csak tettenérés

esetén tudnak eljárást indítani, egyre
többek ragadnak fényképezőgépet,
videokamerát, vagy mobiltelefont,
hogy az események megörökítésével
megkönnyítsék a hatóság munkáját.
Rövidesen azonban nem csak a lelki-
ismeretes lakók vigyázzák majd a
„közkedvelt”  illegális lerakókat. In-
formációink szerint az önkormányzat
tervei között szerepel, hogy ezeken a
területeken olyan infrakamerás meg-
figyelést végeznek, ami lehetőséget
ad arra, hogy tetten érjék azokat is,
akik az éj leple alatt szeretnének meg-
szabadulni a hulladékoktól. bj

A balesetek megelőzése érdekében a
VÜSZI Kft. a nappali órákban – ami-
kor az időjárás engedi – folyamatosan

végzi a kátyúk és egyéb útburkolati
sérülések javítását. A héten a tervek
szerint a Tessedik Sámuel úton, az
Ady Endre sétányon, a Klapka utcá-
ban, a Fenyvesi nagyúton, valamint a
Grassalkovich úton és a Testvérváro-
sok útján végzik el a szükséges mun-
kákat. 

Városunkban azonban nem csak a
VÜSZI-nek vannak feladatai, hanem
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek is,
mivel a Gödöllőn áthaladó főbb köz-
lekedési útvonalak az ő tulajdonában
és kezelésében vannak. Sajnos, az
utóbbi hónapokban ezeknek az utak-
nak az állapota rendkívül leromlott, a
3-as főút ( Szabadság út) pedig több
helyen is balesetveszélyes. 
Az önkormányzat ezért tárgyalásokat
kezdeményezett a Magyar Közút Zrt-

vel, a helyzet mielőbbi rendezése ér-
dekében. 
Pintér Zoltán alpolgármester vezeté-

sével Kovács Ákos vezérigazgató,
Szőke József Tibor műszaki-vezér-
igazgató helyettes és Pásztor Zoltán

pest megyei igazgató helyszíni bejá-
rással egybekötött megbeszélést tar-
tottak február 31-én, amelynek során
megtekintették a  3-as főutat, az Állo-
más utcát, és a Köztársaság utat. 

Az önkormányzat ígéretet kapott
arra, hogy a legveszélyesebb kátyúkat
napokon belül eltüntetik, a többit pe-
dig a tavasz folyamán folyamatosan,
korrekt módon, az elvárt technológiá-
val kijavítják. Ezen kívül kiemelt
gondot fordítanak az uniós elnökségi
delegációs útvonalra, amely az M31-
es autópálya leágazásától a Grassal-
kovich kastélyig tart. 

A 3-as főút ezen szakaszán március
második felétől nagyfelületű aszfaltja-
vítást és útburkolatjel-festést végeznek. 

Amellett, hogy megtárgyalták a leg-
égetőbb feladatokat, az önkormányzat
több tucat pontból álló listát adott át Ko-
vács Ákosnak és munkatársainak, 
amely tartalmazza a Magyar Közút Zrt.
tulajdonában és üzemeltetésében álló
utakkal kapcsolatos problémákat (Pél-
dául felhívja a figyelmet a 3-as főút-
Tessedik út torkolatában megálló a csa-
padékvízre, a körforgalmak rendben
tartásának fontosságára, a közlekedési
jelzőlámpák működési ellenőrzése, a
közutak mentén lévő árkok karban-
tartása).
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Megkezdődik a közlekedési szokások felmérése

Az elégedett utazóközönségért

Fontos a balesetveszély elhárítása

Sok feladatot ad a hideg idő
A múlt héten folyamatosan dolgoztak a VÜSZI munkatársai a
városi utakon. A havazások miatt valamennyi munkagépet és a
kézi hómunkásokat is be kellett vetniük. A hó sehol sem okozott
fennakadást. Emellett folyamatos volt a csúszásmentesítés is,
mivel – a hajnali órákban – erre a csapadékmentes időszakban is
nagy szükség van, főleg az emelkedőkön, ahol problémákat
okozhat a páralecsapódás.  Erre az úttesten útszóró sót, a zöld te-
rületeken és a járdákon pedig zöldsót használnak, aminek a nyolc-
van százaléka édesvízi zúzott mészkő. A felújított főteret is ezzel az
anyaggal szórják. 

Illegális hulladéklerakók csúfítják a határt

Milliókba kerül a szemetelés
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(folytatás az 1. oldalról) 

Ennek kapcsán szó volt az internet-
biztonságról is, ami a magyar elnök-
ség egyik fontos témája.  Szintén na-
pirenden szerepeltek migrációs és
emberkereskedelemmel összefüggő
kérdések, megbeszéléseket folytatnak
a terrorizmus elleni küzdelem aktu-
ális kérdéseiről, továbbá arról, ho-
gyan vehetnek részt az EU tagálla-
mok az Egyesült Államokba történő
könnyített beutazást szolgáló vízum-
programban, milyen feltételekkel ve-
hetik igénybe az utazási engedélyt jó-
váhagyó elektronikus rendszert
(ESTA).  
A találkozón az Európai Bizottság, az
uniós ügynökségek (EUROPOL – az
EU rendőri ügynöksége, EUROJUST
– az EU ügyészi koordinációs szerve-
zete, FRONTEX – az EU határőrizeti
ügynöksége, CEPOL – az uniós
rendőri vezetők együttműködését
szolgáló szervezete), a soron követ-
kező lengyel elnökség képviselői, az
EU Tanácsának Főtitkársága, és az
Egyesült Államok belbiztonsági,
valamint igazságügyi tárcájának kép-
viselői vettek részt.

Bár a héten eseménytelen napok
várnak ránk, a jövő héttől ismét több
jelentős eseménynek lesz a helyszíne
városunk. Februárban itt ülésezik
az Informális Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiapolitikai Ügyek Ta-
nácsa, majd itt tartják a Frontex (az
Európai Határőrizeti Ügynökség)
igazgatósági ülését. A kastélyban
rendezik meg 23-án a sportminisz-
terek találkozóját is. Ennek  meg-
nyitóján dr. Gémesi György, váro-
sunk polgármestere is felszólal,
Czene Attila sportért felelős állam-
titkárt követően. A februári esemé-
nyeket  a védelmi miniszterek infor-
mális ülése zárja február 24-25-én,
ami kiemelt biztonsági intézkedé-
sekkel jár majd. Ezen a miniszterek
a félév során a védelempolitika terén
követendő irányokat és fő kérdéseket
tárgyalják meg. 

Elismerés Gödöllő uniós
logójának 

Gödöllő saját aculattal  jelent meg az
uniós elnökségre, amit ma már szerte
európában megismerhettek. Az Európa
térképén elhelyezett, az Uniót jelké-

pező tizenkét csillagot, és a gödöllői
logó virágszirmait, bennük a város
nevezetességeit tartalmazó embléma
felkerült valamennyi az unióhoz kap-
csolható városi kiadványra és aján-
dékra is. Az emblémához tartozó
szlogen, Gödöllő in Europe – Europe
in Gödöllő (Gödöllő Európában – Eu-
rópa Gödöllőn) is jól mutatja Gödöllő
kiemelt szerepét az elnökség alatt. Az
embléma, amit a külügyminisztérium

és Brüsszel is elfogadott, most a gra-
fikus szakma elismerését is kivívta.
Egy internetes szakmai fórumon, pél-
daként említik meg.  

Gödöllő a sajtóban

A médiumok érdeklődése folyama-
tos városunk iránt. Az elmúlt héten is
több esetben jelentek meg olyan tu-
dósítások, amik nem kizárólag a hiva-
talos uniós programokkal foglalkoz-

tak. „Magyarország EU-elnöksége
alatt reneszánszát éli az idilli kisvá-
ros, Gödöllő. Az odaérkező politiku-
sok, szakértők és a sajtómunkatársak
elé olyan látkép tárul, mely sok új ele-
met foglal magában.  – írja például a
http://budapest.cafebabel.com. Az in-
ternetes portál az uniós rendezvények
kapcsán nemcsak a kastélyt, és a Saj-
tóközpontnak otthont adó Művésze-
tek Házát mutatja be, elismeréssel
szól a felújított főtérről is: „megszé-
píti a Városháza előtti teret az igényes
burkolat, az egységes külső jegyek
igazán európai stílusúvá teszik a köz-
pontot.” A cikk az elnökségi esemé-
nyek mellett a Barokk Év jeles évfor-
dulóiról is megemlékezik, felhívva
ezzel a figyelmet az előttünk álló ren-
dezvénysorozatra. A Kossuth Rádió a
Hely című műsora két adásban is fog-
lalkozott Gödöllővel. A hallgatók
olyan háttérinformációkat is megtud-
hatnak, hogyan állítják össze a dísz-
vacsorák menüjét, mi történik, ha az
egyik politikus diétázik, vagy éppen
étel allergiája van, vagy hogy milyen
kulturális programok várják őket
Gödöllőn. A műsor a városi honlapról
is elérhető:
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/in
dex.php?newswf2_id=45421&news
wf2_action=

Gödöllői összefoglaló

EU 2011
Megkezdi európai kör-
útját az a kiállítás, amit
még a múlt év júniusá-
ban mutattak be elő-
ször Gödöllő spanyol
testvérvárosában, Val-
demoróban, majd tavaly
decemberben Bacskai
József beregszászi, je-
lenleg ungvári főkonzul
meghívására Kárpátal-
jai testvérvárosunkban,
Beregszászon. A külön-
leges fotókiállítás mint-
egy száz fénykép segít-
ségével mutatja be Gö-
döllő történetét a mo-
narchia korától napjain-
kig. 

A képeket most Zentára szál-
lítják, márciusban pedig Du-
naszerdahelyen láthatják
majd az érdeklődők. Ezt
követően, májusban, az Eu-
rópai Unió központjában,
Brüsszelben, a Régiók Bizottsága
épületében ismerhetik meg Gödöllő
történetét és nevezetességeit, ahol a
kiállítást Mercedes Bresso, a Régiók
Bizottságának elnöke és Hernyes
Zoltán, rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet közösen nyitják meg. Itt

már olyan új fotókat is kiállítanak,
amik az elnökségi ülések alatt készül-
tek.  

A  fotókat innen további  testvér-
városainkba, először Turnhoutba
(Belgium), majd Wageningenbe
(Hollandia) viszik.

Dátum ESEMÉNY LEZÁRÁS

Február 7-8.
Informális Közlekedési, Hírközlési
és Energiapolitikai Ügyek Tanácsa

Kordon a Művészetek Háza körül,
az Ady sétányon a Martinovics

utcától szalagos zárás 

Február 9-10. Frontex (Európai Határőrizeti 
Ügynökség) igazgatósági ülése

Kordon: szalagos zárás az Ady
sétányon a Martinovics utcától 

Február 23. Sportminiszterek találkozója 
Kordon a Művészetek Háza körül,

az Ady sétányon a Martinovics
utcától szalagos zárás 

Február 24-25.
Védelmi miniszterek informális

ülése
Kiemelten védett esemény! Kordon

a Művészetek Háza körül, az Ady
sétányt a Honvéd utcánál zárják le.

Európai körúton a Gödöllőt 
bemutató kiállítás

Gödöllői siker lengyel testvérvárosunkban

Lengyel testvérvárosunkban, Zywiecben az idén hetedik alkalommal rendezte
meg a Városi Művelődési Központ – cseh, magyar és szlovák társszervezőkkel
együttműködve – a Karácsonyi és Pásztorénekek Nemzetközi Szemléjét, a Vi-
segrádi Alap támogatásával, Antoni Szlagor polgármester és Rakoczy püspök
védnöksége alatt. 

Városunk részéről hagyományosan a Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat vállalta, hogy összeállítja a résztvevők csapatát, megszervezi a kiuta-
zást a január 14-17 között megtartott rendezvényre.  Az előző években Zy-

wiecben már sikeresen
szerepelt a Cibri-
együttes és a Premont-
rei Gimnázium szóló-
énekesei, az idén az
Erkel iskola Cantare
kórusát (vezetője:
Tóth Edit tanárnő) és
a Szent Imre iskola
Iglice együttese (veze-
tője: Dohanicsné
Vígh Adrienn tanár-
nő) mutatták be tudá-
sukat. 

A zsűri két napon keresztül hallgatta a részt vevő négy ország énekes cso-
portjait, énekeseit, szólistáit, kiválogatva a különböző kategóriák győzteseit,
akik végül a  gálaes-
ten szerepelhettek. A
gödöllői fiatalok be-
mutatkozása minden
reményünket felül-
múló sikert hozott:
mindkét együttes első
helyezést ért el kate-
góriájában. A rendez-
vényen hatvanöt je-
lentkező mutatta be
tudását. 

Városunk csoport-
jait az idén is a hagyo-
mányos lengyel vendégszeretettel fogadták. A fellépések mellett lehetőségük
volt a szép 700 éves várost értékeivel is megismerkedni, ami minden résztvevő
számára feledhetetlen élményt nyújtott. jk

A februári gödöllői EU-s események
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Január eleje óta városunkra
figyel Európa, mióta megkez-
dődtek az Európai Unió el-
nökségi eseményei. Kíváncsi-
ak voltunk:  – Ön elégedett az
uniós eseményekről kapott
tájékoztatással? 

„Általában az internetről tájékozó-
dom, így nincs hiány információ-
ban. Nagyon jó, hogy a városi hon-
lapra minden információt feltesz-
nek, így elég oda kattintani. Nekem
kellemes meglepetés ez az egész
uniós program. Féltem tőle, hogy
jobban felborítja majd az életünket
az ezzel kapcsolatos felhajtás, de
azt kell, mondjam, nagyon simán
megy minden, a közlekedést is ke-
vésbé zavarja, mint ahogy arra szá-
mítottam. Annak pedig nagyon örü-
lök, hogy Gödöllőről eddig minden-
hol csupa jót olvastam…” 

K. N.

„Szerintem nagyon alaposan infor-
málnak minket mindenről, és érde-
kes, hogy milyen sok színes hír is
megjelenik ezzel kapcsolatban.  Re-
mélem, hogy ez így is marad, mert
azt látom, hogy ezek talán még job-
ban érdeklik az embereket, mint a
hivatalos politikai anyagok. Én is
szívesen olvasok arról, hogyan is
zajlanak ezek az események, mit csi-
nálnak a kastély falai között…Soha
még nem kérdeztek ilyen sokat tő-
lem a kastélyról azok a kollégáim,
akik tudják, hogy Gödöllőn lakom!
Velem együtt már alig várják, hogy
meg lehessen nézni ezeket a most el-
készült részeket!”  

Sípos Cs.

„…Sok pesti ismerősöm kérdezte az
elmúlt napokban, hogy viseljük az
ezzel járó felhajtást. Ebből is kide-
rül, hogy odafigyelnek arra, mi tör-
ténik itt Gödöllőn. Érdekes, hogy
mindenki azt hiszi, hogy itt milyen
nagy felfordulás van, és meglepőd-
nek, amikor elmesélem, hogy mi-
lyen simán mennek a dolgok. Sze-
rintem ebben annak is jelentős sze-
repe van, hogy az elmúlt hónapok-
ban nagyon alaposan felkészítettek
bennünket arra, hogy mire számít-
sunk. Nagyon jó, hogy ezek a tájé-
koztatások nem maradtak abba, és
az országos tévék és rádiók mellett
a helyi sajtóban is folyamatosan köz-
lik a legfontosabb, legfrissebb hí-
reket…” 

P. Katalin

„Sokat nézem a külföldi hírcsator-
nák híreit a tévében. Nagy örömöm-
re szinte naponta látható tudósítás
egy-egy rendezvényről. Ilyenkor
mindig mutatják a kastélyt is. Az
egyik nap a spanyol adón volt egy
közel 10 perces összeállítás ahol
Gödöllő történetéről beszéltek. De
a német adókon is sokszor hallani
Sisi kastélyáról. Nem gondoltam
volna, hogy ennyit foglalkoznak majd
velünk az elnökségi rendezvények
miatt. Azt hittem, hogy majd a tár-
gyalások fogják érdekelni az új-
ságírókat, de szinte minden nap
hallok olyan tudósítást, ami nem a
tárgyalásokról, hanem inkább azok
kapcsán Gödöllőről, vagy a kastély-
ról szól…” 

A. M.

A hét kérdése:
– Ön szívesen vásárol a Gödöl-
lőhöz kötődő emléktárgyakból,
kiadványokból?

A hét kérdése

A múlt év őszén kiírt pályázaton azok a
könyvtárak vehettek részt, akiknél a
programok összeállításánál az egész
családot, valamennyi korosztály kép-
viselőjét meg tudják szólítani. A gödöl-
lői városi könyvtár minden szempont-
ból megfelel ennek az elvárásnak, hi-
szen már 2007 óta tudatosan így terve-
zik a programokat, mint emlékezetes,
ebben az esztendőben a könyvtár szlo-
genje is ez volt: Családbarát könyvtár.
Az intézmény azóta is így működik, itt
játszósarok várja a kicsiket, az édes-
anyáknak és a legkisebbeknek pelen-
kázó áll a rendelkezésére, az akadály-
mentes épületben pedig akár babako-
csival is könnyedén mozoghatnak.
Mint azt Fülöp Attiláné igazgató la-
punknak elmondta, az akadálymentes-
ség sokat számított a döntéshozóknál,
mivel az is a családbarát szemléletet
tükrözi, hogy valamennyi korosztály
képviselői számára könnyen átjárha-
tóak az épület különböző szekciói.

Szintén díjazták, hogy a gödöllői
könyvtárban az állománygyarapításnál
is megmutatkozik a családbarát szem-
lélet: nem csak a gyermekirodalmat
gyűjtik külön, hanem az idősebbek
olvasását segítő, úgynevezett öreg-
betűs könyveket és a hangos könyveket
is. 

Aki figyelemmel kíséri a gödöllői
városi könyvtár programjait, az bizo-
nyára egyetért a döntéssel.  Az elmúlt
esztendők számtalan rendezvénye kö-
zül nem nehéz kiemelni azokat, ame-

lyek mind igazolják, itt évek óta olyan
munka folyik, ami a gyerekek, a szülők
és a nagyszülők számára is vonzó 
programmá teszi a könyvtárlátogatást.
Elég a Nagy Könyvvonatra, a Nagyi
kontra unoka című, a múlt évi
Könyv/kul/túra vetélkedőre gondolni,
vagy a legújabb kezdeményezésre, a
könyvtáros kommandóra – amivel a

nagyobb városi rendezvényekre „ki-
települ” az intézmény. Az ünnepváró
családi napokon évről-évre egyre töb-
ben vesznek részt, és hasonlóan sike-

res a családoknak szóló beiratkozási
akció is. A programok közül kiemelték
a Fa, ága, rügyével.. című  Kárpát-me-
dencei mesemondó találkozót, ami a
családon belüli mesélés hagyományá-
nak ápolását segíti, s amit a könyvtár
szeretne ismét megszervezni, amennyi-
ben erre sikerül pályázati forrásokat 
szerezni.  Nagy sikert aratott az intéz-
ménynek az a plakátja is, amivel az itt
élőket kívánta megszólítani, s amin a
gödöllői Csorba család szerepelt. 

Városunk könyvtára azonban a
szorgos tagtoborzás mellett arra is
hangsúlyt helyez, hogy díjazza azokat
a családokat, akik aktívan bekapcso-
lódnak programjaikba. Minden eszten-
dőben, a Könyves vasárnapon kioszt-
ják az „Év olvasó családja” díjat, ami-
ben azok a családok részesülhetnek,
amelyekben a legtöbben aktív könyv-
tártagok. 

A Családbarát Könyvtár kitüntető
cím mellé egy 50.000 forintos könyv-
vásárlási utalvány is járt, aminek ered-
ményeként újabb izgalmas kötetek
kerülhetnek majd a polcokra – vala-
mennyi korosztály örömére.

jk

Információhiány akadályozza a
megváltozott munkaképességű
munkavállalók alkalmazását a
vállalatoknál, a rehabilitációs
hozzájárulás egy évvel ezelőtti
radikális megemelése ezért
nem hozott nagymértékű válto-
zást – ezt állapította meg a Gö-
döllői Foglalkoztatási Paktum
kistérségi felmérése. A tudás-
bővítés érdekében konferenciát
tartanak munkáltatóknak 2011.
február 23-án Gödöllőn.

A gödöllői Paktum felmérése szerint
számos munkaadó nyitott megválto-
zott munkaképességűek foglalkozta-
tására, azonban nem áll rendelke-
zésükre a megfelelő információ, tudás
és módszertan ennek megvalósításá-
hoz. Nem tudják, hol érhetik el a meg-
változott munkaképességű munkavál-
lalókat, hogyan találják meg a szá-
mukra megfelelő munkaköröket, ho-
gyan alakítsák ki a megfelelő munka-
körülményeket, és hogyan segítsék új
munkavállalóikat a beilleszkedésben,
a munkahely megtartásában. Ugyan-
akkor a kistérségben több olyan civil
és közhasznú szervezet működik,
amely kidolgozott módszertannal, szé-
leskörű tudással rendelkezik a megvál-
tozott munkaképességűek munkahelyi
integrációját érintően, azonban szá-
mukra gyakran a munkaadók elérése,
megszólítása jelent problémát. Ebben
kíván segíteni az a konferencia, amit
február 23-án, az Erzsébet királyné
Szállodában tartanak meg. A rendez-
vény célja egyrészt a témakörhöz kap-
csolódó információk, jogszabályok,
elérhető támogatások és jó gyakorla-
tok bemutatása, másrészt szakmai kap-
csolatok, együttműködések létrehozá-
sa, a témával foglalkozó helyi szerve-
zetek és munkáltatók között. 
A rendezvényre a térségi munkál-
tatók, vállalatok, intézmények, szer-

vezetek vezetőit, HR vezetőit várják.
Az egynapos rendezvényen a dél-

előtt folyamán Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Munkaügyi Központja
munkatársai plenáris előadások kere-
tében ismertetik a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók foglal-
koztatásának jogszabályi hátterét, fel-
tételeit, támogatási rendszerét, eddigi
tapasztalatait. A széleskörű informá-
ciószolgáltatás segíti a munkáltatót a
jogi feltételekben való eligazodásban
és rálátást ad a komplex rehabilitáció
folyamatára.

Ezt követően a közelmúltban meg-
valósult jó gyakorlatot ismertet egy
térségi vállalkozás HR vezetője, ahol
sikeresen integráltak és jelenleg is
foglalkoztatnak megváltozott munka-
képességű munkavállalókat.

A nap második felében rendhagyó
hálózatépítő kerekasztal-beszélgeté-
sekre kerül sor, amelyek célja a mun-
káltatók és civil szervezetek illetve
szakértők közötti informális kapcso-
latépítés és közvetlen információ-
átadás. 

Bemutatkoznak a kerekasztal-
beszélgetéseket vezető szervezetek és
szakértők, majd forgószínpad-jel-
leggel az érdeklődőknek lehetőségük
nyílik több asztalt felkeresni. Megis-
merkedhetnek azon civil szervezetek
által kínált lehetőségekkel, szolgálta-
tásokkal, melyek ügyfélkörébe tartoz-
nak a megváltozott képességű mun-
kavállalók. Ezek a szervezetek a hát-
rányos helyzetű munkavállalókkal
való aktív kapcsolatuk révén nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek e személyek
foglalkoztatása, mentorálasa, munka-
erő-piaci reintegrációja területén.

A rendezvény a Gödöllői Kistérségi
Foglalkoztatási Paktum szakmai hát-
terével és az PFA támogatásával való-
sul meg.

fp
A múlt év novemberében írták alá Gö-
döllőn a vörösiszap-katasztrófa által súj-
tott mezőgazdasági területek hasznosí-
tását célzó konzorciumi megállapodást.
Az abban együttműködő szakemberek
megállapították, hogy a Kolontár és De-
vecser közötti szántóterületek élelmi-
szer- és takarmány alapanyag előállítá-
sára néhány évig alkalmatlanok lesznek,
viszont energetikai célú növények ter-
mesztésére alkalmassá tehetők. A szak-
értők szerint a szóban forgó terület ideá-
lis gyorsnövésű fás szárú energianövé-
nyek (elsősorban fűz és nyár) termesz-
tésére. Ezek a növények kiválóan alkal-
masak a talaj nehézfém-tartalmának
csökkentésére, ugyanis nagy mennyi-
ségben veszik fel azokat, miáltal jelen-
tős biológiai talajtisztító hatást fejtenek
ki. Az érintett földtulajdonosok leg-
utóbb január 18-án egyeztettek az iszap-

pal elöntött területeken kialakítandó 
energiaültetvényről Szabó Csaba mi-
niszteri megbízottal. Az alkalmazandó
technológiát a Szent István Egyetem
szakértői dolgozzák ki és kikísérletezik,

hogy mely növények a legéletképeseb-
bek az iszapszennyezett területen.
Gyuricza Csaba, a SZIE docense, a táj-
rehabilitációs szakmai konzorcium ve-
zetője az agromonitor.hu-nak adott nyi-

latkozatában január 28-án már arra hívta
fel a figyelmet, hogy „ha eredményt
akarunk elérni a vörösiszap sújtotta te-
rületek energianövényekkel történő be-
telepítésében, napokon belül el kell kez-
deni a munkát, amihez a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium (VM) sürgős dönté-
sére van szükség”. „Sürget az idő, mert
a területek kijelölését, a szaporítóanya-
gok beszerzését, és a talajelőkészítési
munkákat az eredeti ütemterv szerint ja-
nuár végéig be kellene fejezni.”

A szakértői testület által elkészített
koncepció alapján 40-50 hektár, elsősor-
ban állami kezelésben lévő területen in-
dulhat meg a különböző energianövény-
kultúrák telepítése. Egy év tapasztalatai-
val gazdagodva az arra a gyakorlatban is
legalkalmasabbnak bizonyuló kultúrák-
kal telepíthetnének be további 850-900
hektárt. it

A hazai felsőoktatásban úttörő módon,
január 28-án Gödöllőn elkezdődött a
fürdővezető szakirányú továbbképzési
szak oktatása. A SZIE és a Spa Hungary
Holding Zrt. együttműködése révén ki-
dolgozott három féléves kurzus korsze-
rű elméleti-, és jól alkalmazható gyakor-
lati ismeretekkel felvértezett szakembe-
reket bocsát ki a hazánk területén mű-
ködő már közel négyszáz termál, 
gyógy-és élményfürdő számára. Termé-
szeti kincseinek egyik legjelentősebb ér-
téke a felszín alatt elhelyezkedő termál-
és gyógyvízkészlet. Mintegy tíz évvel
ezelőtt a Széchenyi Terv fejlesztései már
jelentős korszerűsítéshez vezettek Ma-
gyarország legperspektivikusabbnak
tartott turisztikai ágazatában. A január-
ban meghirdetett Új Széchenyi Tervben
ismét kiemelt célként szerepel a ma-
gyarországi egészségturizmus verseny-

képességének növelése. Ennek megfe-
lelően egyre nagyobb az igény a korsze-
rű szakmai ismeretekkel rendelkező fel-
sőfokú végzettségű szakemberek iránt. 
A hazai felsőoktatásban eddig sem alap-
szakon, sem mesterszakon nem szere-
pelt a fürdők, mint speciális létesítmé-
nyek komplex irányítási feladatait ellát-
ni képes, korszerű szakmai ismeretekkel
rendelkező szakemberek képzésére vál-
lalkozó program. A képzés indítását be-
jelentő sajtótájékoztatón elhangzott:
krónikus hiány tapasztalható a fürdők
sikeres és versenyképes irányításához, a
kor kívánalmainak megfelelő eredmé-
nyes, biztonságos fürdőüzemeltetés
megvalósításához komplex ismeretek-
kel rendelkező vezetőkből. A SZIE
Gépészmérnöki Kara – az együttműkö-
dő fakultásokkal együtt – tehát hosszú
távú piaci lehetőséget nyert a fürdőve-

zető képzés elindításával. A gépészkar –
tudtuk meg Bártfai Zoltán egyetemi
docenstől – 237 millió forintot nyert az
Új Magyarország Fejlesztési Terv pá-
lyázatán hiányszakmák korszerű okta-
tásához szükséges tananyagok kidolgo-
zására. A támogatásból 64 tantárgy
anyaga készül el, közülük tízé a fürdő-
vezető képzés számára. Érdekesség,
hogy az újszerű oktatással kapcsolatos
igényről az Egészségtudományi és Kör-
nyezet-egészségügyi Intézet adott jel-
zést az egyetem számára. Ez az intézet
hazánk egyik legkedveltebb fürdővá-
rosában, Gyulán működik. A következő
években a képzésért felelős Gépész-
mérnöki Karon olyan tudásbázis alakul
ki, amely lényeges segítséget nyújthat a
Gödöllőn tervezett, a termálvízre alapo-
zott gyógyászati központ megvalósítá-
sához és üzemeltetéséhez is.                   it

Hivatalosan is családbarát a gödöllői könyvtár

Minden korosztályra gondolnak
Elismerést kapott az év végén a Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete és
az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által 2010-
ben meghirdetett „Családbarát Könyvtár” című pályázaton elnyerte
a kitüntető címet.  A családbarát címre több kategóriában pályázhat-
tak a hazai könyvtárak, a gödöllői intézmény a városok között vív-
ta ki magának az első helyet. A megyei kategóriában Debrecen
nyert, a budapestiek között pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Sárkányos Gyermekkönyvtára.

Döntésre várnak Kolontáron és Devecseren 

Telepítés előtt az energianövények

Segítséget nyújthat a városi célok megvalósításához is 

Fürdővezető képzés már van Gödöllőn 

Tudásbővítő konferencia Gödöllőn

Kevés az információ 
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Nekünk fontos!

Gödöllő városának önkormányzata éves szinten 100 millió forinttal támogatja a Volánbuszt a helyi buszközlekedés biztosítása érdekében, ezért a városvezetés

kiemelten fontosnak tartja, hogy a lakosság elégedett legyen a szolgáltatással. Ezért kérem, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat!

A kitöltött kérdőívet levélben az alábbi címre juttassák el: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége, 2101 Pf 385, vagy dobje be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt

kihelyezett postaládába. A kérdőív a www.szolgalat.com oldalon is letölthető, és e-mailen elküldhető a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

1) Gödöllőn a leggyakrabban milyen közlekedési eszközzel szokott közlekedni?

autóbusz  vonat  személygépkocsi  kerékpár  egyéb:………………………

2) Milyen gyakorisággal utazik?

naponta hetente többször  hetente néhány hetente ritkábban

3) Honnan hová utazik Ön a leggyakrabban?

Odaút: ……………….………..……ról

…………....………………………….. ra………..…….órakor

Visszaút: ………………………………… ról ……………………..…………………ra………………órakor

4) Mi leggyakrabban az utazás célja?

iskolába járás  munkába járás ügyintézés egészségügyi intézmény 

egyéb: ………………………………...............................................................

5) Milyen gyakran veszi igénybe a helyi buszjáratok valamelyikét?

naponta hetente többször hetente alkalmanként  soha

6) A jelenlegi benzinárak mellett milyen feltételekkel venné igénybe a helyi buszközlekedés szolgáltatásait? (Fontossági sorrendben jelölje 1 - 5-ig)

sűrűbb buszjárat jól megközelíthető, közeli buszmegállók  átszállás nélkül elérhető úticélok kombinált jegy- vagy bérlet egyéb:………….............

6) Kedvezőtlen időjárás esetén (pl. eső) mivel utazik úticéljához?

személygépkocsi tömegközlekedés egyéb:……………

7) Jeggyel vagy bérlettel utazik?

jeggyel  bérlettel  65 éven felüli

8) Igénybe vesz-e valamilyen utazási kedvezményt? (diák, nyugdíjas, egyéb)

igen    nem

9) Milyen gyakran utazik a fővárosba, Budapestre?

naponta hetente többször hetente  néhány hetente  ritkábban

10) Egyéb megjegyzés, észrevétel, javaslat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................................................................

dr. Gémesi György polgármester

Sokszor megfogadjuk, ezentúl
egészségesebben táplálko-
zunk. Mit jelent ez a mindenna-
pokban? Lényeges, hogy az
alapanyag jó minőségű, ellen-
őrzött, a származási hely be-
azonosítható, lehetőleg hazai
szezonnak megfelelő legyen
és a feldolgozás során a friss
nyersanyagban lévő értékes
összetevők minél nagyobb ará-
nyát őrizzük meg. 

Táplálékunk minél teljesebb értékű
legyen a szervezet számára és ne tar-
talmazzon az egészségre káros anya-
gokat. Az elfogyasztott táplálékok a
szervezet „üzemanyagai”, ezért ha jó
minőségű, megfelelő táplálékkal tölt-
jük fel szervezetünket minden nap,

idővel tapasztalni fogjuk, hogy ke-
vésbé fáradunk, jobb a teherbíró ké-
pességünk és a közérzetünk. A kö-
vetkező cikksorozatban javaslatok ol-
vashatók élelmiszer csoportonként a
teljes értékű táplálkozás ajánlásai sze-
rint. Az elvek könnyen elsajátíthatók,
csupán újra kell gondolni néhány
szempontot az élelmiszer beszerzése,
feldolgozása és fogyasztása során. 

1. Gabonák
A gabonák (búza, rozs, rizs, kukorica,
árpa, zab, köles) évezredek óta a táp-
lálkozás alapját képezik. Nagy szén-
hidrát tartalmuknak köszönhetően el-
sősorban energiát szolgáltatnak a 
szervezet számára. A ma embere ga-
bona alatt általában a búzát érti, mert
a megváltozott táplálkozási szokások
miatt többnyire búzából készült táp-
lálékot fogyasztunk (kenyér, péksüte-
mény, száraz tészta, stb.) A gabonák
jól tárolhatók, egyszerűen feldolgoz-

hatók, változa-
tosan felhasz-
nálhatók, ízletes
ételek. A gabo-
náknak a szén-
hidrát mellett ér-
tékes a fehérje
tartalmuk, B-vi-
taminokban, ásványi anyagokban
gazdagok és a csírában sok olajt és E-
vitamint tartalmaznak (például kuko-
ricacsíra olaj). A megszokott civilizá-
ciós táplálkozásban a gabonának,
mint teljes szemnek többnyire a lisz-
tes része kerül felhasználásra. A búza
fehér liszt előállításánál a magvak
csírarészét és héjrétegeit az őrlés előtt
eltávolítják, ezért a liszt kizárólag a
magbélből áll, amely alig tartalmazza
az értékes vitaminokat, ásványi anya-

gokat és rostanyagokat.
Ezért a fehér liszt fogyasz-
tásánál a szervezettől igen
fontos tápanyagokat vo-
nunk el. A teljes értékű táp-
lálkozás teljes gabona-
szemből készült ételeket
ajánl és javasolja a fehér-
lisztből készített ételek fo-
gyasztásának csökkenté-
sét. Az őröletlen, nyers ga-
bonaszem olyan, mint egy
természetes élő konzerv,

amelyben az összes fontos tápanyag
hosszú ideig fennmarad. Amint a sze-
met megőrlik, a levegő oxigénjének
hatására az értékes anyagok egy része
lebomlik, a liszt minősége romlani
kezd (ezt a csíra olajtartalma is elő-
segíti). A finomliszt nagyarányú elter-
jedésének egyik fő oka az volt, hogy
fehér lisztként hosszabb ideig nagy
mennyiségben is tárolható. A teljes
kiőrlésű liszt tartalmazza az összes
vitamint, ásványi anyagot (kalcium,
foszfor, magnézium, vas, kálium),
rostot, ami a teljes gabonaszemben
található. 
Ha egészségesen szeretnénk táplál-
kozni, lehetőleg teljes értékű gabo-
nából készült ételeket, kenyeret, pék-
süteményt fogyasszunk.
Elérhetőségeink: 
http://solier-green.blogspot.com/

Dr Varga Adrienne 
(SZIE egyetemi adjunktus) 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szorgalmazta, hogy a világszerte
népszerű – szép, kedves, gazdájával
feltétlenül kapcsolatot tartó – magyar
vizslát minél nagyobb arányban hasz-

nálják szarvasgomba-gyűjtésre. En-
nek révén elősegíthető a vizslaállo-
mány erősítése és javítása, a kedvte-

lésből tartott jószágoknak pedig ér-
telmes munkát ad. 

A DSZE négy éve alakult meg; cél-
jának tartja a természet védelmét és
általánossá tenni a szarvasgomba ku-
tyával való keresését. Farkas Márta
elnökségi tag megemlékezett Olivi
Azeglioról, az egyesület 2010-ben el-
hunyt olasz származású – de Gödöl-
lőn élt – tiszteletbeli elnökéről, aki az
egyik szorgalmazója volt a hazánk-
ban egy időben ásóval és kapával
folytatott keresés kutyával történő

felváltásának. A kutyával
történő keresés védi a
gombák természetes élőhe-
lyét.

Az egyesület – amely új
tagok jelentkezését is várja

– a szarvasgomba hazai fo-
gyasztásának népszerűsíté-
séért is sokat tesz, bizonyítja
ezt a vasárnapi gödöllői prog-
ram. A szálloda több termé-
ben és az udvaron árusok so-
kasága kínálta
portékáit, ínyen-
cek élelmiszerei-
től és italaitól kéz-
és fémműves ter-
mékek széles ská-

lájáig. Az étteremben Pécsi
Ildikó Kossuth-díjas szín-
művész, Gödöllő díszpol-

gára adta elő saját
meséjét a szarvas-
gombáról, másutt
előadások hangzottak el töb-
bek között a szarvasgomba
termesztéséről. Ács Adél, a
DSZE elnökségi tagja sze-
rint  az érdeklődés a program
további gazdagítására ser-
kenti az egyesületet. 
Gógán Andreától, a Szent
István Egyetem tanársegéd-

jétől megtudtuk, hogy a szarvasgom-
ba a gyökerekhez kapcsolódva, élet-
közösségben él fákkal és cserjékkel a
természetben. Intenzív mesterséges
szaporítását úgy végzik, hogy a cse-
meték gyökerét ellenőrzött körülmé-
nyek között gombafonalakkal hálóz-
zák be, s az ekképp mikorrhizált cse-
metékből létesített ültetvény nagy 
eséllyel teremhet szarvasgombát 20-
25, vagy akár 50 évig. Ilyen csemetét
ma már bárki vásárolhat.
A jelenlegi szarvasgomba ültetvé-

nyek mérete Magyaror-
szágon a 100 csemetétől
a 14 hektárig terjed. A
főbb fafajok, amelyekkel
együtt él a gomba a ko-
csányos, kocsánytalan
csertölgy, a mogyoró, a
törökmogyoró, a kis- és
nagylevelű hárs. Intenzív
termesztési kísérleteket
az egyetem Kertészeti

Tanüzemében is végeznek, az Alsó-
parkban.     

A Téli Szarvasgomba Ünnepén ter-
mészetesen a gyakorlati bemutatók
sem maradtak el. Elrejtett gombákat
nagy számban találtak meg a kutyák,

gazdájuktól kapott jutalomfalatért
cserében, a közönség, elsősorban a
gyerekek nagy tetszésével kísérve.   it

Köszönet

A Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani városunknak,
a polgármesteri hivatal munkatársainak és tisz-
telt támogatóinknak a nyújtott értékes segítsé-
gért, amivel a január 30-án megrendezett II. Téli
Szarvasgomba Ünnep létrejöttéhez, a  rendezvény
sikeréhez nagy mértékben hozzájárultak.
Támogatóink: Gödöllő város önkormányzata, Er-
zsébet Királyné Szálloda, szarvasgomba.hu, szar-
vasgombatermeszto.hu, Naturelle Beauty & Spa,
BogHorse KFT,  Józsa Tészta KFT, MSE Optika,
Nebuló Papíráruház, Szalmarózsa Kézműves Por-
tékák, Szarvasgomba Gödöllő.

Köszönettel: Farkas Márta (DSZE)

A Téli Szarvasgomba Ünnepe

Arany a talpunk alatt
G7 – Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács 

Teljes értékű táplálkozás  
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„Ma Budapestre utaztam. A va-
dászati osztályon közölték ve-
lem, hogy Valkóra helyeznek
vadgazdaság vezető beosztás-
ba.” Ezt olvashatjuk Fuchs An-
tal Mindörökké című könyvé-
nek elején, 1959. március 10-ei
bejegyzésként. A Gödöllő kör-
nyéki erdőket járta ezután, a
valkói vadászház lett az ottho-
na. 

A Dunántúlról jött. A soproni erdé-
szeti főiskolán tanult, a Bakonyban,
az édesapja nyomába lépve kezdte
meg vadász pályafutását.

Mi itt nem is tudjuk, hogy egy „va-
dászparadicsom” közepén élünk.
Fuchs Antal könyvéből megtudhat-
juk, miféle vadak népesítik be a kö-
zeli erdőket. Mikor minek jön el az
ideje a vadgazdálkodás szempont-
jából. Koratavasszal szalonkázásra
kerülhet sor. No meg arra, hogy a va-
dász magához vegyen egy apró vad-
malacot, akit aztán Józsefnek nevez-
het el. 

Persze, nem tudta még, mit vállalt,
mikor az aranyos kis jószágot a ház-
tartásába fogadta. József csak a gon-
dos nevelésnek köszönhette, hogy a
felnőttkort megérte. Állandó orvosi
felügyeletre szorult, diétázott és 
gyógyszereket szedett. De aztán szé-
pen kikupálódott. Legjobb barátja
Misu, a macska lett. Együtt laktak a
disznóólban, együtt mentek minden-
hová. József minden élelmiszert, ami

az útjába került, meg-
evett. A kutyákat nem
bírta, azokat püfölte,
vágta, ha megtehette.
De másokkal szemben
jámbor és kedves volt. Néhány 
asszonyt mégis sikerült halálra rémí-
tenie, mikor erdei munkájuk során ta-
lálkoztak vele, az akkorra már jóko-
rára nőtt vaddisznóval…

Se szeri, se száma a történeteknek.
Minden vadászat és minden találko-
zás az állatokkal nagy kaland. Az iga-
zi vadászünnep ősszel, a szarvasbő-
gés idejével kezdődik. És a vadászku-
tyák! Alig van szó rá, micsoda egyé-
niségek egytől egyig. A vadászven-
dégek is emlékezetesek, a kormány-
tagok, a külföldiek…

Fuchs Antal 1995. november 23-án
ment nyugdíjba. Nem szívesen. De
hogy vadászéletének nem lett a nyug-
díjba vonulással vége, arról a Veni
Sancte című könyve tanúskodik. A jó
vadászra a vadászvendégek kalauzo-
lásánál, segítésénél mindenütt szük-
ség volt. Hívták különböző helyekre,
megyékbe az országban, Hevesbe,
Tolnába, hogy gazdag tapasztalatai-
nak hasznát vehessék. 

Fuchs Antal három könyve közül,
ami most előttem van – mert ennél
többet is írt, adott ki – az Afrikában
játszódó Bagamoyo volt a legérdeke-
sebb a számomra. Szeretnék eljutni
Afrikába, ha másként nem, legalább
olvasás által tegyem.
Bagamoyo azt jelenti: ott hagytam a

szívemet. A szerző bevallja: örökre
rabul ejtette a mesés Tanzánia, ahol
két ízben is volt szerencséje hóna-
pokat eltölteni. Fotóznia, vadásznia.
Az öt nagyvad, Afrika legveszélye-
sebbjei közül néggyel voltak külön-
böző találkozásai. Kafferbivallyal,
elefánttal, orrszarvúval, oroszlánnal.
Csak a leopárddal kerülték el egy-
mást. 

De nem is annyira a csodálatos
vadvilág, az elképesztően gyönyörű
tájak, hanem az emberek ejtették ra-
bul a szívét. Mint írja: „az afrikai em-
berek ragaszkodása, szeretetre, meg-
becsülésre, őszinte barátságra vágyó
színes forgataga” húzza, húzná vissza.

Ott hagytam a szívemet – ez a rab-
szolgaságba hurcolt ükapák búcsú-
énekének volt a kezdő sora. Most egy
kis város neve, van ilyen város: Baga-
moyo. 

Mindhárom kötetét gazdag fotó-
anyag teljesíti ki. 
(Fuchs Antal: Mindörökké, Veni
Sancte, Bagamoyo)                        -nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gödöllőtől Tanzániáig

Eseménydús hónapok várnak
városunk nemzetközi hírű ütő-
együttesére, a Talambára. Az
egyre népszerűbb csapat feb-
ruárban a Nemzeti Énekkar
vendége lesz, márciusban és
áprilisban pedig a nemzetközi
zenei élet óriásaival adnak kö-
zös koncertet: először a 
Tyerem Kvartettel, majd Rhoda
Scottal és Varnus Xavérral lép-
nek színpadra. 

– A napjaink egyfolytában próbákkal
telnek, hiszen három nagyszabású
programra kell felkészülnünk –
mondta el lapunknak Zombor Le-
vente, az együttes vezetője. – Ezek
közül az első rendkívül jelentős fellé-

pés február 17-én lesz. Ekkor ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját a
Nemzeti Énekkar. A jeles évforduló-
ról a Művészetek Palotájában egy
nagyszabású koncerttel emlékeznek
meg, amire mi is meghívást kaptunk.
Együttesünk Sztravinszkij: Mennyeg-
ző című művének és Carl Orff:  Car-
mina Burana eredeti verziójának
(énekkar, 2 zongora + ütőegyüttes)
megszólaltatásában fog közreműköd-
ni. Mindeközben pedig már folynak a

próbák a Tyerem Kvartettel is, akik-
kel a múlt év elején, a Szentpétervá-
ron megrendezett nemzetközi verse-
nyen kötöttünk barátságot. 

– Ez nem lehet egyszerű feladat...
– Nem az, viszont az internet segít-

ségével megoldható. Ez számunkra is
szokatlan, de remek lehetőség, amivel
áthidalhatjuk a földrajzi távolságból
adódó nehézségeket. A próbaanya-
gokat e-mailen juttatjuk el egymás-
nak, amire nagy szükség van, mert itt
Gödöllőn csak egy nagy közös próbát
tudunk majd tartani. A zenekar már-
cius 25-én érkezik városunkba – mi-
vel itt, az Erzsébet Királyné Szállo-
dában szállnak meg –, 26-án próbá-
lunk, majd 27-én este az Uránia Nem-
zeti Filmszínházban adunk koncertet

a Budapesti Tavaszi Fesztivál kereté-
ben. 

– Milyen műveket hallhat majd a
közönség?

– Érdekes összeállítással készü-
lünk. Ezen a crossover koncerten kü-
lön-külön, és természetesen közös
produkciókkal is színpadra állunk. A
Tyerem Kvartett  többek között orosz
zeneszerzők műveit szólaltatja meg,
mi pedig a múlt évi szentpétervári
verseny anyagából válogatunk. A kö-

zösen előadott műveket úgy válogat-
tuk össze, hogy abban a magyar és az
orosz zeneirodalom remekei is kapja-
nak helyet. Tisztelegni kívánunk
Liszt Ferenc emléke előtt is, ennek je-
gyében a II. Magyar rapszódiát is
hallhatja majd a közönség, természe-
tesen ezt is crossover változatban. 

– Úgy tudjuk, ezt a programot
nem csak Budapesten mutatják be.

– Az Uránia Filmszínházbeli kon-
certet követően mindkét együttes út-
nak indul. A Tyerem Kvartett haza-
utazik, a mi első utunk pedig Pécsre
vezet, ahol március 28-án az új 1000
fős Kodály Központban lépünk fel,
29-én Tatabányán, 30-án pedig  Deb-
recenben, a  Kölcsey Központban
szólal meg ennek a különleges hang-

versenynek az anyaga. A
koncertturné áprilisban
is folytatódik, amikor az
ifjúsági programunkat
23 koncerten Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében
mutatjuk be.

– Hogyan fér bele eb-
be a programba a fel-
készülés a Rhoda Scot-
tal és Varnus Xavérral
közös fellépésekre?

– Nem könnyű fela-
dat, de az, hogy korunk

két ilyen kiemelkedő zenészeivel áll-
hatunk színpadra, megéri a fáradtsá-
got, hiszen a hangversenyeket óriási
érdeklődés kíséri; a Dohány utcai Zsi-
nagóga mellett a Papp László Sport-
aréna ad majd otthont a koncertek-
nek. 

A Talamba Ütőegyüttesre az idén
Gödöllőn is különlegesen szép feladat
vár, ők készítik ugyanis a Magyar 
Szabadság Napja ünnepi műsorát.

jk

Helyreigazítás

Múlt heti számunkban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásáról szóló írásunk alatt tévesen 
Nádudvari Anna helyett,  Ferenczi Anna neve jelent meg szerzőként. 

Az érintettektől a tévedésért elnézést kérünk. 

A gödöllői művészek,
helyi alkotóközössé-
gek tagjainak mun-
káiban gyönyörköd-
hetnek azok, akik a vá-
rosházára látogatnak. 

Az első emeleti fo-
lyosókra a napokban
helyezték ki azokat a
műtárgyakat, amik
méltó módon mutatják
be városunk művé-
szeti életét.  A Remsey Flóra által
rendezett kiállításon festmények, fo-
tók, grafikák, textilek és plasztikák
gyönyörködtetik az ide látogatókat. 

Anti Szabó János,  Bada Márta,
Balázs Gusztáv, Balla Vera, Bérce-
si-Dienes Erika, Bódis Erzsébet,
Fuszenecker Ferenc, Goschler Ta-
más, Katona Szabó Erzsébet, Kresz

Albert, László Lilla, Lőrincz Fe-
renc, Márvány Miklós, Mészáros
János, Posztobányi Péter, Remsey
András, Remsey Flóra, Remsey
Iván, Szekeres Erzsébet, Szentivá-
nyi-Székely Enikő, Varga Zoltán
Zsolt, Winkler Csaba alkotásai át-
fogó képet nyújtanak a gödöllői mű-
vészeti közösségek sokszínűségéről.

jk 

Zsúfolt koncertprogram vár a gödöllői ütőegyüttesre

Világsztárokkal lép fel a Talamba

Gödöllői művek a Városházán
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁSOK 

A BAROKK KIÁLLÍTÁSHOZ 
(március 5. után):

Óvoda, általános iskola alsó
tagozat:

– Mesélő tárgyak (legyező, doboz,
szentkép stb.)
– Az én házam, az én váram
(barokk építészet)
– Munkák és napok (hétköznapok
és ünnepek a barokk korban)

Felső tagozat, gimnázium:

“Mostan színes tintákról álmo-
dom…”: a barokk írásbeliség
“Máriát imádni hívek jöjjetek”:
vallásosság a barokk korban

MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁSOK 

AZ ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSOKHOZ:

Óvoda, általános iskola alsó
tagozat:

– Mesesarok (Gödöllői művészte-
lep kiállítás)
– Állatlesen (Zsivajgó természet ki-
állítás)

Felső tagozat, gimnázium:

– Játszótársam mondd, akarsz-e
lenni? (Cserkészet kiállítás)

IDŐPONT EGYEZTETÉSE:

Kerényi B. Eszter (28) 419-068 
gmuzeum.g@gmail.com

A foglalkozások ára: 200 Ft/fő

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BÉRLET FELHÍVÁS 

A Gödöllői Királyi Kastély 2011-es koncert és színházi évadjára az
alábbi bérletet hirdeti meg.

Február 26.: Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje  
Március 5.: Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekarral 
Június 11.: Baldassare Galuppi: Il caffé di Campagna/A falusi kávéház c.
operaelőadás 
Augusztus 6.: A Constanzi szimfonikus zenekar koncertje
Október 1.: A Zene Világnapja  - A 20 éves Gödöllői Fúvószenekar
minősítő koncertje
Október 21.: X. Jubileumi Liszt Fesztivál keretén belül Szilasi Alex zongo-
ra koncertje 
Október 30.: Aichachi Kamarazenekar koncertje 
November 13.: Haydn: A holbéli világ c. operaelőadás  
December 10.: „Mester és Tanítványa” Baranyai László és Bogányi Gerge-
ly ünnepi zongora hangversenye 
December 11.: A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi kon-
certje 

A BÉRLETEK ÁRA: 

Teljes árú: 20.000 Ft

Nyugdíjas, diák: 15.000 Ft

A bérletek megvásárolhatók a Kastély pénztárában, nyitvatartási 
időszakban és a Művészetek Házának jegypénztárában.

További információ:www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu; +36-28/410-124

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY LÁTOGATÁSI RENDJE

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Gödöllői Királyi Kastély, mint a magyar
soros Európai Uniós elnökség egyik hivatalos helyszíne, 

2011. ÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN 
NEM LÁTOGATHATÓ. 

2011. február 7-10.
2011. február 22-25.
2011. március 2-18.

2011. március 21 - április 1.
2011. április 4-18.

2011. április 27-29.
2011. május 2-7.

2011. május 15 – május 20.
2011. május 23 – május 27.
2011. május 30 – június 7.

2011. június 15-17.
2011. június 20-28.

AZ ÉV TÖBBI NAPJÁN A NORMÁL NYITVATARTÁSI RENDNEK 
MEGFELELŐEN VÁRJUK LÁTOGATÓINKAT!

Az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! 
Megértésüket köszönjük!

További információért kérjük, látogasson el weboldalunkra!
www.kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK 2011. FEBRUÁR – 2011 JÚNIUS 

KERÁMIA – PLASZTIKA – RAJZ TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
3 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás: február 7-én (hétfőn)
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész. Részvételi költség: 35.000 Ft 
RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten
Foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: február 5-én (szombaton)
Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész. Részvételi költség: 35.000 Ft 
TEXTIL TANFOLYAM (4 hónapos kurzus)
10 éves kortól várjuk a jelentkezőket
Foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: február 5-én (szombaton)
Művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész. Részvételi költség: 35.000 Ft

JELENTKEZÉS: munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál
Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza (GIM-HÁZ) 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; 
Telefon/fax: 06 28 419-660; e-mail: gimhaz@invitel.hu; http://www.gimhaz.hu

KIÁLLÍTÁS-AJÁNLÓ
2011. február 27-ig látható A mi képeink 2 címmel Szikora Tamás és barátai csoportos kiállítása a 
GIM-Házban, minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, előzetes bejelentkezést követően más napokon is.
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Gyermekéveinek egy részét Dányban
töltötte, ahonnan Vácszentlászlóra
került. Már kicsi korától dolgozott: az
iskolai szünetekben szülőfalujában
libapásztorkodott
és dinnyetermesztő
nagyapjának se-
gédkezett. Volt
mindenes, kisbíró,
Pesten irodaszolga
– de csak a termé-
szet, az erdő von-
zotta: tizennyolc
évesen erdész lett.
Ekkor, 1916-ban
került Gödöllőre,
amikor a Gödöllői
Erdőigazgatóság-
nál vállalt munkát, itt tette le magán-
úton az erdészeti szak- és műszaki
vizsgákat, s innen ment nyugdíjba
1960-ban.

Mivel már fiatal korában vonzódott a
művészetekhez, ezért korán elkezdett
festegetni. Művészeti iskolába anyagi
fedezet hiányában sohasem járt, mű-
vészeti szakkönyvekből képezte ma-
gát. 1930-ban megnősült, akkortól
Máriabesnyőn élt családja körében.
Hosszú éveket töltött az erdészet épí-
tésvezetőségénél, ahol felügyelt út-
építést, irányított artézi kútfúrást –
nem fogott ki rajta semmilyen mun-
ka. Nyugdíjas éveiben is tovább dol-
gozott az erdészetnél: birtokpolitiká-
val foglalkozott.

Nyugdíjba vonulása után a festészet
mellett a szobrok készítése is kedv-
telésévé vált. Sok szobrot készített
műkőből, főleg az erdészetnek, ezek
többsége Budakeszire került. Sokrétű
érdeklődését jól példázza, hogy ze-
nével is foglalkozott: hegedült és har-
monikázott.
Minden képét valamilyen élmény
szülte, többségében az általa oly na-
gyon szeretett természet szépségeit
igyekezett megragadni. „Erdész lé-
vén szinte magam előtt látom a tája-
kat, csak be kell csuknom a szeme-
met és elém tárulnak…” – írta ma-
gáról.
Képeinek többségén gyermekkori él-
ményei is megjelennek, így festette
meg az egykori kaszás aratást, a lo-
vak járatásával történő cséplést, a 
nyomtatást, a dinnyecsősz kunyhóját.
Sokszor választotta témának a Gö-
döllő körüli erdőt és lakóit is.
Sződi Pista bácsit mindenki szerette.
Csöndes ember volt, de mindenkivel
nyíltszívű és barátságos; lényéből
bölcsesség és derű sugárzott. Ízig-

vérig erdésznek tartotta magát. Tagja
volt az erdészek nagy családjának és
számon tartotta őt az Élet és Tudo-
mány című hetilap is, mint legidő-
sebb olvasóját. Szellemi frissességét
mindvégig megőrizte; kórházba is
százévesen került először, hogy szív-
verését szabályozzák. A születésnapi
köszöntésekkor gyakran kérdezték
tőle, hogyan lehet ilyen hosszú ideig
megőrizni a jó egészséget. Ilyenkor
mindig elmondta: világéletében sze-
retett gyalogolni, erdészként sokat
volt a jó levegőn és mindig nagy ba-

rátja volt a tejnek. Majd félig tréfá-
san, mosolyogva hozzátette: minden-
ből csak keveset markolni, hogy hol-
napra is jusson…

Képeit közös és önálló kiál-
lításokon egyaránt láthatta a
nagyközönség.  105. szüle-
tésnapját is egy önálló, élet-
mű kiállítással szerette volna
feledhetetlenné tenni számá-
ra Gödöllő városa. A sors
azonban közbeszólt: a jeles
évforduló előtt néhány nap-
pal kórházba került, ahol de-
cember 30-án örökre lehuny-

ta a szemét. A sokak által várt tárlat-
ból így emlékkiállítás lett. A mária-
besnyői temetőben helyezték örök
nyugalomra, az önkormányzat saját
halottjaként. jk

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Sződi István 
(1898. december 23. Dány – 2003. december 30. Gödöllő)

Már csak egy hónap van hátra,
és megkezdődik a Gödöllői Ba-
rokk Év rendezvénysorozat,
aminek keretében városunk
Mária Terézia királynő gödöllői
látogatásának 260. és Grassal-
kovich I. Antal halálának 240.
évfordulójára emlékezik. A ket-
tős évfordulót a kulturális ren-
dezvények mellett több érde-
kesség is emlékezetessé teszi.

A bélyeggyűjtők örömére a Magyar
Posta is megemlékezik az évfordu-
lókról, ebből az alkalomból – az ön-
kormányzat és a Gödöllői Értékvédő
Egyesület kezdeményezésére – újabb
gödöllői bélyeget bocsát ki, hozzá tar-
tozó borítékkal. Ezeket március 5-én a
Barokk Év nyitónapján mutatják be a
Városi Múzeumban, s itt lesz lehető-
ség az elsőnapi bélyegzésre is. A bé-
lyegen a Grassalkovich kastély, a hoz-
zá készült díszborítékon pedig barokk
díszítésben a kastélykápolna külső ré-
sze, és Grassalkovich Antal látható.

Szintén itt, a múzeumban mutatják
be az évforduló tiszteletére a Solier
cukrászata által készített Mária Teré-
zia, és a Grassalkovich Antal tortát.
Mint azt Soljár Csaba, a cukrászda tu-
lajdonosa elmondta, a két különleges-
ség megalkotását hosszas kutatómun-
ka előzte meg. Ennek során áttanulmá-
nyozták a XVIII. század receptúráit,

ízvilágát, valamint a királynő és az
egykori főúr kedvenc édességeit. Ter-
mészetesen a szakemberek igyekeztek
olyan tortákat alkotni, amelyek meg-
felelnek a mai elvárásoknak is. Az
elmúlt hónapokban folyamatosan tesz-
telték a készítményeket, s azoknak az
összeállítását, receptjét a cukrászda
vendégeinek véleménye alapján vég-
legesítették.  A Mária Terézia és a
Grassalkovich Antal torták országos,
de mondhatni európai bemutatójára és
kóstolójára a szakmai sajtó jelenlété-
ben kerül majd sor március 5-én. A tor-
ták a bemutatót követően egy ideig
csak itt, a Solier Cukrászdában lesznek
kaphatók, ugyanis egyedül ők kapták
meg a forgalmazás és a névhasználat
jogát, a termékek levédése pedig ga-
ranciát nyújt majd arra, hogy a későb-
biekben mindenhol ugyanazt a minő-
séget, ugyanazt az összeállítású termé-
ket kapják a fogyasztók, mint például a
Dobos torta esetében. 

Az ünnepség központi eseménye a
Gödöllői Városi Múzeum új időszaki
kiállításának a megnyitója lesz. A „Bi-
rodalmam alatt…” (Gróf Grassalko-
vich I. Antal) – Gödöllő mezőváros
élete a XVIII. században című, a pa-
raszti létet, a jobbágyság mindennap-
jait bemutató tárlat számtalan különle-
gességgel szolgál majd az érdeklő-
dőknek. 

Valóságos időutazásra nyílik majd le-
hetőségük a látogatóknak, mivel a ko-
rabeli dokumentumok feldolgozásá-
nak eredményeként animáció segítsé-
gével rekonstruálják, hogyan is nézhe-
tett ki a korabeli település. 
A tárlat az egykor itt élők mindennap-
jainak teljes spektrumát bemutatja, így
ennek részeként a XVIII. század te-
metkezési kultúráját is megismerhetik
az érdeklődők. Ehhez egy különleges
leletet kap kölcsön a Gödöllői Városi
Múzeum: a váci Fehérek Temploma
Memento Mori kiállításáról érkezik
hozzánk egy eredeti, XVIII. századi
zárt koporsó. Természetesen egyéb, a
temetkezéshez kapcsolódó tárgyak is
bemutatásra kerülnek majd.

A nyitónap rendezvényeiből nem
marad ki a Grassalkovich kastély sem,
aminek parkjában ezen a napon adják
át Mária Terézia királynő, egykor a
Milleniumi Emlékművet díszítő szob-
rát. A szobrot eredetileg decemberben
szállították volna a kastélyba, azonban
akkor a hirtelen bekövetkezett hideg
idő miatt erre ne kerülhetett sor. A
januári kedvező időjárást kihasználva
a VÜSZI Kft. már elkészítette a talap-
zatot és a királynő szobrát február 14-
én szállítják Gödöllőre a Szépművé-
szeti Múzeumból, amit majd a tavaly
felújított parkban, a szökőkút mögött,
a Királydombi pavilonnal egyvonal-
ban helyeznek el úgy, hogy az útról
mindenki számára könnyen megkö-
zelíthető legyen. 

A megnyitó programsorozatát este,
a kastély dísztermében barokk hang-
verseny zárja. bj

Hazánkban negyedik éve kerül
megrendezésre a „Házasság He-
te” nemzetközi kezdeménye-
zés, mely keresztyén és civil ösz-
szefogáson alapszik.

Szertetettel várunk minden érdeklődőt a
Házasság Hete gödöllői alkalmaira,
mely része a budapesti főrendezvény
sorozatnak. Különböző helyszíneken
különböző nézőpontból tekinthetünk a
házasságra, mint szeretetközösségre a
hétköznapok forgatagában. Az alkal-
mak lehetőséget kínálnak arra, hogy
nyíltan beszéljünk a házasság minden-
napi valóságáról, örömeiről és feszültsé-
geiről, előadóink és vendégeink ebben
lesznek segítségünkre.

Programok:

2011. február 13., 10 óra: Helyszín:
Református templom, Szabadság tér 8.
Házasság Hete 2011 Nyitó Istentiszte-
lete. Igét hirdet: Dr. Szabó István Duna-
melléki Református Egyházkerület
püspöke.

2011. február 15., 18.30 : Városi ren-
dez-vény. Helyszín: Városháza földsz-
inti nagyterme, Szabadság tér 7.

„Veled megelégszem” – A házasság
folyamatos kompromisszum kötés is.
Előadó: Dr. Komlósi Piroska KGRE do-
cense, családterapeuta. Benyus Hedvig
és gyermekei kamara zenei előadása

2011 Házasság Hete házaspárja: dr. 
Szabó Endre és felesége, dr. Szabóné
Nemesy Krisztina. A beszélgetést ve-
zeti: Dányi Zoltán.

2011. február  17., 18 óra: Házasság
Hete vacsora. Helyszín: Református
gyü-lekezeti terem, Szabadság tér 8.
„Lépések a meghitt kapcsolat felé” 
Előadó: Dányi Zoltán RMK – HCSSZ
mb. vezetője, ref. lp., pár - család lelki-
gondozó

Rendezvények látogatása díjtalan!

További információk:

www.hazassaghete.hu

www.refgodollo.hu

email: parcsalad@gmail.com

Különlegességeket ígérő megnyitó

Barokk év 2011

Házassághete 2011. február 11 – 20

Mottó: „Veled vagyok egész“



Gödöllői Szolgálat 92011. február 2. Élő–Világ

Február 5-6. 

9-11 óráig:

Rendel: dr. Bodó  Szilárd

Gödöllő, 

Kazinczy Ferenc u. 34

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Elveszett kiskutyánkat
keressük!!!  
RAFI szilveszter estéjén
tűnt el. Hófehér, rövidsző-
rű, kistermetű, kan ku-
tyus. Utoljára egy piros fe-
hér kockás kendő volt a nyakába. RAFI nagyon ba-
rátkozós és játékos kutyus, így könnyen lehet, hogy
már valaki befogadta, ezért arra kérek mindenkit,
aki megtalálja, befogadta, vagy csak látja valahol,
azonnal értesítsen, mert nagyon hiányzik és várják
haza! Segítsenek! A megtaláló pénzjutalomban ré-
szesül! Tel.: 70/661-7428; 30/576-3339; Szent János
u. 25. 1/c. 

F e h é r
labrador
keverék
szuka ku-
tyát talál-
tam a Rö-
ges utcá-
ban! 
Kérem a
gazdáját,
vagy aki szeretné örökbe fogadni,
jelentkezzen! 
Tel.: 30-856-8883.

Gazdit keresünk!
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. a Kotlán Sándor úti Gyepmesteri tele-
pén látja el a gazdátlan, befogott ebek ideiglenes elhelyezését. Célunk min-
den esetben az, hogy a gazdátlan állatok minél előbb új tulajdonosra találja-
nak, vagy az elkóborolt kedvencek mielőbb visszakerülhessenek régi ottho-
nukba. Figyelmükbe ajánljuk az alábbikutyusokat, valamint honlapunkat
(www.ghgkft.hu) ahol a „Gazdit keresünk“ címszó alatt, a többi gazdára váró
kutyát is megtekinthetik. Érdeklődéseiket az alábbi telefonszámokon várjuk:
06-30-241-0200 vagy 06-30-303-3041. Puli: barnás szukaPanka: zsemle színű szukaBesnyő: barátságos, játékos kan

Tisztelt Állattatók!

2011. JANUÁR 8-TÓL MEGVÁLTOZOTT VÁRO-
SUNKBAN A HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS
RENDJE.
Minden szombaton és vasárnap is lesz lehetőség
kedvenceik állategészségügyi ellátására. A sür-
gősségi állatorvosi ellátás helyét és idejét lapunk
aktuális heti számában találhatják meg, illetve a
városban működő állatorvosi rendelők helyszínén
is tájékozódhatnak a sürgősségi ellátásban részt-
vevő rendelők helyéről, pontos nyitvatartási idejéről.

A SZIE (volt GATE) kutatóinak fel-
mérése szerint 1966 és 1990 között a
sárgarépa 40, a borsó 53, a paprika 88,
míg a káposzta a vitamintartalmának 90
százalékát veszítette el. Hasonlóan
drasztikus a növények mikroelem-tar-
talmának csökkenése is, s  az azóta eltelt
két évtizedben bizonyára folytatódott e
negatív tendencia. Világszerte mindezt
különböző táplálék-kiegészítőkkel igye-
keznek ellensúlyozni. Ezek a szerek
azonban többnyire szintetikus úton elő-
állított anyagokat tartalmaznak, így csu-
pán 10-15 százalékban hasznosulnak a
szervezetben, s hosszú távon kedvezőt-
len mellékhatásaik is lehetnek. 
A vitamin-szedésen kívül azonban léte-
zik egy másik megoldás is, s ezt az úgy-
nevezett szuperélelmiszerek kínálják.
Ezek általában növényi eredetűek, illet-
ve olyan zöldségek és gyümölcsök, me-
lyek rendkívül gazdagok antioxidánsok-
ban, vitaminokban, élelmi rostban és
más különösen egészségesnek tartott
összetevőkben. Önmagukban pedig 
szinte teljes egészében hasznosulnak a
szervezetben és sokoldalúan fejtik ki ál-
dásos hatásukat.

Három testőr
A szuperélelmiszerek első helyén a
keleti kultúrákban napi szinten fogyasz-
tott zöld tea áll, melynek jótékony élet-

tani hatásait a nyugati orvostudomány is
igazolta. Bizonyítást nyert, hogy nem-
csak a zsírok égetését fokozza, de csök-
kenti a szív- és érrendszeri, valamint bi-
zonyos daganatos betegségek előfordu-
lásának kockázatát, míg Alzheimer- és
Parkinson-kór esetén megvédheti az
idegsejteket a pusztulástól. A szuperél-
miszerek közé sorolt vörösbor jótékony
élettani hatását sokan megkérdőjelezik,
az azonban bizonyos, hogy antioxidáns
hatású, erősíti az érfalakat, így csökkenti
a keringési megbetegedések valószínű-
ségét.

A zöld teánál és a vörösbornál is há-
romszor nagyobb antioxidáns tartalma
van a gránátalmának, ami csökkenti a
vér koleszterinszintjét, így kiváló az
érelmeszesedés és magas vérnyomás
megelőzésére. Mindemellett pozitív ha-
tású a prosztata-, az emlő- és a bőrrák-
kal, valamint a gyulladásos megbetege-
désekkel szemben, s a cukorbetegség
megelőzésében is szerepe lehet.

Ismerősök és ismeretlenek
A szuperélelmiszerek körébe sorolt táp-
lálékok egy része – például az áfonya, a
málna, a narancs, a fekete ribizli, a pa-

radicsom, a dió, a brokkoli, a gomba, a
spenót, a szója, a zab, a lazac vagy az
olajos szardínia – jó ismerősünk, legfel-
jebb nem voltunk tisztában kivételes tu-
lajdonságaikkal.
Vannak olyan kevésbé mindennapi szu-
perélelmiszerek is, mint az avokádó, a
papaya, az olajfalevél, a kakaó, a kurku-
ma, a mangosztán, vagy a búzafű.
Mindnek más és más az erőssége, a
gyulladások csökkentésétől a méregte-
lenítésen át az öregedés lassításáig. Az
egyik legkomplexebb az aloe vera, de
még ezt is sokszorosan felülmúlják bi-
zonyos algatípusok, melyekben – a ku-
tatók szerint – minden, szervezet szá-
mára szükséges tápanyag benne van. 

Szuperélelmiszer a méz is, hiszen ásvá-
nyi anyagokban, vitaminokban, szerves
savakban, enzimekben, illóolajokban
gazdag, s mintegy hetvenféle gyógy-, és
fiziológiai hatással rendelkezik. Jelentős
antibiotikus hatása miatt kiváló nyálka-
hártya-gyulladások, immungyengeség,
illetve sebek kezelésére, de jó szolgála-
tot tehet szívgyengeség, gyomorhurut,
légcsőhurut, belsőelválasztású-mirigy
bántalmak esetén is.
A mangalica sertés húsa és zsírja spe-
ciálisan magyar szuperélelmiszer, 
ugyanis a közvélekedés szerint keve-
sebb koleszterint, és telítetlen zsírsavat
tartalmaz más fajtákénál. Ez azonban
csak részben igaz: a hungarikumnak
számító zsírsertés szalonnájának kolesz-
terintartalma hasonló takarmányozás
mellett azonos a többi sertésfajtáéval, s
telítetlen zsírsavakat is csak akkor tartal-
maz, ha makkoltató rideg tartásban ne-
velik, hagyva, hogy az állat a természe-
tes ütemben növekedjen. 

Természetes multivitaminok
Akik nem akarnak sokat vesződni a szu-
perélelmiszerek beszerzésével, elkészí-
tésével, tabletták és kapszulák formájá-
ban is fogyaszthatják ezek kivonatait,
amelyek – a laboratóriumi úton izolált,
szintetikusan előállított vitaminokat tar-
talmazó multivitamin készítményekkel
ellentétben – természetes, komplex for-
mában tartalmazzák a különböző növé-
nyek élettanilag pozitív hatóanyagait,
így a szervezet számára nagyobb hatás-
fokkal hasznosíthatók, és kisebb meny-

nyiség is elegendő belőlük. De minden-
nek számos ellenzője akad, sok táplál-
kozási szakértő nyilatkozik úgy, hogy ez
a kiszerelés csupán a gyártók és a forgal-
mazók szerint optimális.                        pts

Nincs már vitamin a zöldségekben

A faggyú és mag keverékéből
álló cinkegolyó etetőanyag
gombócok a nagyobb városok-
ban ma már gond nélkül besze-
rezhetők. Igen ám, de mit
tehetünk akkor, ha nem elér-
hető vagy éppen kifogytunk eb-
ből a nélkülözhetetlen eleség-
ből? 

Az állati zsiradék nemcsak magas ener-
giatartalma, de állaga miatt is fontos téli
madáreleség. Az olyan gyengébb cső-
rű, kistestű rovarevő fajoknak, mint
az ökörszem, vörösbegy vagy az átte-
lelő házi rozsdafarkú, barátposzáta,
csilpcsalpfüzike – melyek nem tudják
megtörni a magokat – a fagyban is kép-
lékeny zsiradék (és az alma) a legfon-
tosabb táplálék lehet. Ezért fontos,
hogy a klasszikus nem sós vagy kifő-
zött szalonna pótlás mellett az egyéb
szóba jöhető eleségféleségekről is
szót ejtsünk. 

Kacsa- és libaháj, faggyú
A bőrös kacsa- és libaháj, a faggyú ol-
csó alternatív megoldás, melyből egy
ökölnyi csomó néhány száz forintos
áron akár egész télen kiszolgálja a
madarak igényét. Ha néhány órán ke-
resztül szobahőmérsékleten tartjuk,
kellően képlékennyé válik ahhoz,
hogy némi napraforgóba és aprómag
keverékbe forgatva még vonzóbbá te-
gyük a madarak számára. A cinkego-
lyóhoz hasonlóan ennek az eleségnek

is megvan az a logisztikai hátránya,
hogy nem mindenhol kapható, nem
található meg minden családi otthon
hűtőszekrényében. 

A vaj mindenhol elérhető
Vaj (margarin és lágy sajt) a legkisebb
falusi boltokban is kapható, ezért bár-
hol, bármikor pótolhatja a nem min-
denhol hozzáférhető cinkegolyót. A
vaj kis tégláját etető vagy odú tetejé-
re, ablakpárkányra, erkélykorlátra
úgy rögzíthetjük legegyszerűbben, ha
gyertyával vagy öngyújtóval megol-
vasztott alját néhány másodpercig
erősen a felülethez nyomjuk. A „kö-
tés“ akkor lesz igazán erős, ha a mű-
veletet fagyos hidegben végezzük.

Tej(szín)tolvaj cinegék és vörösbe-
gyek
Angliában az 1920-as évektől figyelték
meg, hogy a tejesember által a bejárati
ajtók mellé tett tejesüvegek alumínium-
fólia zárókupakját kék cinegék megbon-
tották, hogy hozzáférjenek a tej felszí-
nén lévő tejszínért. A cinegék egymást
figyelve megtanulták a tejszíntolvajlást,
mely így széles körben elterjedtté vált az
állományban, majd ellesték tőlük a trük-
köt az élelmes vörösbegyek is. A jelen-
ség az 1950-60-as években volt a legel-
terjedtebb, azóta a beszerzési szokások
megváltozása – a házhoz szállítást fel-
váltó szupermarketben történő vásárlás
előtérbe kerülése – miatt egyre ritkáb-

ban látható. A viselkedés terjedésmin-
tájának, ennek fajonként eltérő mérté-
kének (az ősszel-télen vegyes életkori
csapatokban mozgó kék cinegéknél el-
terjedtebb volt, mint az ilyenkor magá-
nyosan élő vörösbegyeknél) megfigye-
lése sok adattal szolgált a madarak meg-
figyeléses és szociális tanulásáról.

Nemcsak pótlásra jó
A vaj és a háj nemcsak a cinkegolyó pót-
lására jó, de azzal együtt is alkalmaz-
ható, különösen akkor, ha almát is kite-
szünk az állati zsiradék mellé. Ha így
teszünk az ágak között ugráló madarak
majdnem teljes táplálékigényét ki tud-
juk elégíteni.

Tavasszal az etetőkkel együtt szedjük
be!
A tél végi fagyok megszűntével – álta-
lában legkésőbb március végére – véget
ér az etetési időszak. Ilyenkor ki kell ta-
karítani, majd a hosszabb élettartam ér-
dekében lehetőleg be is kell szedni az
etetőket. A meleg beköszöntével a rom-

landó állati zsiradék és növényi olaj-
származék eleségeket: cinkegolyó, 
faggyú, háj, szalonna, vaj, lágy sajt,
margarin meg kell semmisíteni. Olcsó-
ságuk és könnyű pótolhatóságuk miatt
nem érdemes ezeket a következő etetési
időszakra eltenni (csak mindig útban
lenne a hűtőben), a nejlonzacskóban
avasodásnak induló cinkegolyó pedig
mágnesként vonzza a molyokat. Ha sok
molylepke jelenik meg a garázsban,
szobában, kamrában, és nem tudjuk az
okát, nézzünk utána, hogy nincs-e fel
nem használt cinkegolyó valahol elfe-
lejtve elraktározva.                                mme

Liszt-majom (Saguinus oedipus) szüle-
tett a Szegedi Vadasparkban, a néhány-
hetes apróság – melyet már a közönség
is láthat – más karmosmajom-kicsi-
nyekhez hasonlóan ideje nagy részét
szülei szőrébe kapaszkodva tölti.
A Tisza-parti város állatkertjének egyik
első idei újszülöttjeként napvilágra jött
kismajom úgy tűnik, átvészelte a legne-
hezebb első heteket, s szépen cseperedik
– mondta Veprik Róbert igazgató.
A Liszt-majom nevét  nem lisztfehér fri-
zurájáról kapta, hanem a német tudóso-
kat elbűvölte a Liszt Ferencére emlé-
keztető „hajviselete“. Akkoriban a tudo-

mány nyelve a német volt, de a magya-
rok amúgy is büszkén vették volna át ezt
az elnevezést, amely annak ellenére
megmaradt, hogy a tudomány ma a ke-

vésbé fantáziadús, angolból átvett gyap-
jasfejű tamarinként is ismeri.
Az egyik legveszélyeztetettebb főemlős

élőhelyén, az észak-kolumbiai
esőerdőkben a feltételezések
szerint mindössze kétezer ivar-
érett egyede él, és számuk fo-
lyamatosan csökken. Szomorú
tény, hogy a pusztulásokhoz
nemcsak a hagyományos okok,
mint az élőhely pusztulása és
az illegális állatcsempészet, ha-
nem maga a tudomány is hoz-
zájárult. Az 1960-as és 1970-es
években ugyanis tömegesen

exportálták az Egyesült Államokba, az
ottani egészségügyi-gyógyszerészeti
kutatóintézetekbe.

pts

Alternatív megoldások az etetőn

Ha nincs cinkegolyó...

A szobakőmérsékleten gyurmaszerűen alakítható hájat 
műanyag terményhálóban vagy valamilyen egyéb rácsos
megoldással érdemes kihelyezni.

A faggyú és a háj a harkályok (nagy fakopáncs) fontos
téli tápláléka az etetőn

Liszt év a Szegedi Vadasparkban is

Majmocskával ünnepelnek
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Január 31-febr. 6-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Február 7-13-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-
551.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa 
György út 38. 
Tel.: 06-28/410-302, 06-20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 06-28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 06-28/525-212
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Szabadság tér és környéke

Megújult forgalomszabályozási rend
Dózsa György út – II. sz. Rendelő környezete:

Alapvető változás, hogy megszűnik a térre való behajtás a Dózsa György út felől. Innen csak az Erzsébet Királyné
Szálloda mélygarázsába lehet lehajtani.

A II. sz. rendelő előtti parkoló is átalakult. A Dózsa György útról történő behajtás után 6 db parkoló + 1 moz-
gássérült parkoló került kialakításra. Ezek a fizetős parkolási övezetbe tartoznak, használhatja minden díjat megfi-
zető autós (beteg, dolgozó, orvos). A rendelőhöz érkező mentőautók a bejárat előtti, színben kiemelt burkolatú terüle-
ten várakozhatnak, ide más gépkocsi nem állhat.

A II. sz. rendelő előtt kialakított parkolóhelyeken túl közlekedni csak a Coop áruház áruszállítását végző gépjár-
műveknek szabad. Ezt a 6 db várakozóhely után kihelyezett „Behajtani tilos, kivéve áruszállítás” tábla szabályozza.

A Coop áruház oldalánál a főtérre történő behajtást ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Ön-
kormányzat külön engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után
a használója köteles a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).

A három süllyedő polerból csak itt, a Coop oldalánál található hidraulikus mozgatású, így szinte korlátlan napi
mozgatásra alkalmas. Ezért itt kell ki-be közlekedni valamennyi, a főtérre behajtási engedéllyel rendelkező jármű-
nek. Így a református lelkészi házhoz és a Líceum szolgálati lakásaihoz tartozó gépkocsiknak, a szemétszállítónak. A
beengedett járművek főtéren belüli közlekedése kizárólag a megerősített burkolati alappal kiépített nyomvonal en-
gedélyezett, más területeken való áthajtás a burkolat süllyedéséhez vezethet.

A II. sz. rendelő – HÉV-állomás épülete közötti terület a korábbi rendhez hasonlóan működik, az itt található 12 db
parkoló + 1 mozgássérült parkoló hely a fizetős parkolási övezetbe tartozik, használhatja minden díjat megfizető
autós (beteg, dolgozó, orvos, stb.).

Gábor Áron utca forgalmi rendje:
A Gábor Áron utca forgalmi rendje is átalakult. Eddig ide bárki behajthatott és kialakított parkoló helyek is voltak.

A jövőben a Gábor Áron utcába kizárólag az ott található lakások tulajdonosai, valamint az utcában található üzletek,
boltok áruszállítását végző gépjárművek hajthatnak be rakodás céljával és idejéig. Ezt a Gábor Áron utca 5. sz.-nál az
utca mindkét oldalára kihelyezett „Várakozni tilos”, „rakodóhely” kiegészítő tábla szabályozza. A lakástulajdonosok
az épülethez tartozó belső udvaron parkolhatnak.

A Gábor Áron utca 5. sz. utáni szakaszán parkolni, vagy az autót elhagyva várakozni tilos. Parkoló hely ezen a ré-
szen nincs. Parkolni az utca elején, vagy a Gábor Áron utcát a Petőfi Sándor utcával összekötő, egyirányú forgalmú
kis közben kialakított parkolóhelyeken lehet, a parkolási díj megfizetésével, ahogy eddig is.

A Gábor Áron utca tér felöli végét ülőkockák és egy süllyedő poler zárja le. A poler csak az Önkormányzat külön
engedélyével átadott, erre rendszeresített távirányítóval nyitható (süllyeszthető). Az áthaladás után a használója köte-
les a távirányítóval maga után a polert zárni (emelni).

A Szabadság téren található üzletek áruszállítása kézikocsival oldható meg. Az áruszállító gépjármű vagy a Dózsa
György út sarkán, a szálloda frontján állhat meg - ahol ezt 10 méter hosszan a „Várakozni tilos, kivéve áruszállítás”
tábla engedi; vagy a Gábor Áron utcában várakozhat az áruszállítás idején.

Petőfi Sándor utca forgalmi rendje:
A Petőfi Sándor utca forgalmi rendje alapvetően nem változik. Az újra leaszfaltozott sáv mentén kialakított par-

kolóhelyek a régi rendnek megfelelően, parkolási díj megfizetése mellett használhatók.

Alternatív parkolási lehetőségek:
A korábbi, főtéren lévő parkolóhelyek megszűnését kompenzálják a főtér közelében található alábbi, eddig is

meglévő és új parkolóhelyek: Városi Könyvtár és Információs Központ alatti mélygarázs, Tűztorony-ház alatti mély-
garázs, Petőfi téren újonnan átadott Huniber-üzletház mélygarázsa, a Petőfi Sándor utca végén kialakított két murvás
parkoló, a Művészetek Háza parkolója (az EU elnökség után), a volt Rézgombos helyén épülő majdani mélygarázs.

Közérdekű
telefonszámok!

Városunk lakói gyakran tanácsta-
lanok, milyen telefonszámon for-
dulhatnak segítségért. Ezért a
jövőben közölni fogjuk a leggyak-
rabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabeje-
lentő: 06-40/38-38-38

(éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.:
06-28/430-562
(munkaidőben)

RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLATI JÁRŐR-
MOBIL:

06-20/524-0340

SEGÍTSÉG KÉRÉS BEREGSZÁSZ
MAGYAR FŐISKOLÁJA RÉSZÉRE

A II. Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépü-
letének tetőszerkezete 5600 négyzetméternyi
területe felújításra szorul, amihez 270 ezer darab
cserépre lenne szükség. A munkálatok költsé-
geivel 1 hódfarkú cserép ára 1800 Ft. A felújí-
táshoz cserépjegyek vásárlásával bárki hozzájá-
rulhat. A megvásárolt cserépről névre szóló szá-
mozott tanúsítvány készül, a „vásárló” neve fel-
kerül az iskola honlapjára, valamint az épület be-
járatánál elhelyezett tisztelettáblára. A befizeté-
seket a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapít-
vány erre a célra elkülönített számlájára várják.

KMFA OTP Bank nyíregyházi fiókja:

11744003- 20387349

Adószám: 18795897-1-15

KÉRJÜK, SEGÍTSE AZ ÉPÜLET
ÁTFEDÉSÉT ÉS VÁSÁROLJON

CSERÉPJEGY(EK)ET!

280 éves a Petőfi

A Petőfi Sándor Általános Iskola 2011-ben ünnepli fennállásának

280. évfordulóját.

Ez alkalomból várjuk azoknak az írásait, fényképeit, okleveleit,
jutalomkönyveit, illetve egyéb tárgyi emlékeit, akik készek az iskolánkkal

kapcsolatos kedves emlékeiket a szélesebb nyilvánossággal is megosztani.

A beérkezett anyagokból kiállítást rendezünk, mely megtekinthető
iskolánkban a Petőfi Héten (2011. március 7-11.).

Kérjük, emléktárgyaikat az igazgatói irodába juttassák el
2011. február 20-ig!

A Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete nevében köszönjük,
hogy tárgyi emlékeikkel hozzájárulnak az ünnepi eseménysorozathoz.

Tájékoztató

A Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Jogsegély szol-
gálatának működése 2011. január
24-től módosult.

Az ingyenes jogi tanácsadással
dr. Szőke Pál ügyvéd áll az ügy-
felek rendelkezésére, minden máso-
dik héten hétfőn 13-15 óráig. A
szolgáltatás előjegyzés alapján ve-
hető igénybe.

Bejelentkezni munkanapokon
(péntek kivételével) 8-16 óráig
az intézményben személyesen,
vagy telefonon a 06-28/513-605,
06-28/513-606-os számon lehet.

Felhívás

Új kirendeltséget
hozott létre

2011. január 1-jétől
Gödöllőn a Magyar
Kémény Kft. a jobb

lakossági ellátás
és elérhetőség

érdekében.

Cím: Remsey krt. 12. 
Elérhetőségek:
Tel/fax: 06-28/419-534
e-mail:
mkgodollo@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn 12-16, szerdán
10-16, pénteken 8.30-

11 óráig.

Meizner Sándort választotta elnökének a német 
kisebbségi önkormányzat

Ismét Meizner Sándor vezeti a Gödöllői Német Kisebbségi Önkormány-
zatot, miután január 24-ei, a városházán megtartott ülésen a német kisebb-
ségi önkormányzat ismét őt választotta elnöknek. A testülettől 3 igen és 1
nem szavazatot kapott. Az elnökhelyettesi tisztséget – 3 igen és 1 tartóz-
kodás mellett – Vajna Istvánné dr. Tangl Anita tölti be.

Értekezletek leendő első osztályos 
gyermekek szüleinek

A korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az idén is
megrendezésre kerül a leendő első osztályos gyermekek szü-
lei részére az összevont szülői értekezlet, melyen az önkor-
mányzati fenntartású általános iskolák és a Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola igazgatója mutatja be intézményét és
tájékoztatja az érdeklődő szülőket.

Az iskolák igazgatói ellátogatnak minden óvodába és ott
találkoznak a szülőkkel.

A szülői értekezletek időpontjai:

– Szent János utcai Óvoda: 2011. február 3-án (csütörtökön) 17 óra
– Zöld Óvoda: 2011. február 8-án (kedden) 17 óra
– Egyetem téri Óvoda: 2011. február 10-én (csütörtökön) 17 óra
– Martinovics utcai Óvoda: 2011. február 15-én (kedden) 17 óra
– Táncsics Mihály úti Óvoda: 2011. február 17-én (csütörtökön) 17 óra
– Kazinczy körúti Óvoda: 2011. február 22-én (kedden) 17 óra

A nem önkormányzati óvodákból az érdeklődő szülők a Palotakerti vagy a
Táncsics Mihály úti Óvodában tartandó tájékoztatón vehetnek részt.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

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

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

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

2011. január 8-tól február végéig
vadételek akciós áron!

Január és február hónapban
minden szombaton és vasárnap 50% kedvezményt adunk

az étlapon szereplő ételek árából!
Kóstolja meg szarvasgombából készült

ételspecialitásainkat!
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A kispályás labdarúgás szerel-
mesei minden tekintetben elége-
dettek lehettek, ugyanis január
első hétvégéjén, valamint az el-
múlt szombaton két tornán is
részt vehettek.

Január 9-én férfi felnőtt Újév kupát
rendeztek a Táncsics Mihály úti sport-
centrum, fedett műfüves pályáján. A fo-
cikupára 29 csapat nevezett és végül a
Football Factor csapata örülhetett, akik
a Savanyúsok, valamint a Tahi Fun csa-
patait előzték meg a dobogón.

Szintén január első hétvégéjén kez-
dődött és az elmúlt szombaton ért véget
a hagyományos Nádas Lajos Emléktor-
na, amelyre 19 csapat adta le az idén a
nevezését. A küzdelemsorozat döntőjé-
be a Móres, valamint az FC Seven ju-
tott. A drámai csatában, a hajrát jobban
bíró Seven csapata örülhetett és nyerte a

kupát, valamit a Football Factor focibolt
felajánlását, egy garnitúra szerelést. A
második helyen a Móres végzett, akik
szintén egy garnitúra mezzel gazdagod-
tak a Barcelona Kft jóvoltából, míg a 3.
helyen a Szilz csapata zárt.

Mindkét torna eredményei, valamint
a tornáról készült fotók a www.sevo.hu
oldalon megtekinthetőek.

Szilveszteri kupa – Öregfiúk a
kispályán

December 29-én a Hajós iskola tor-
natermében rendezték a hagyományos-
nak mondható szilveszteri öregfiúk
kispályás labdarúgó tornát, amelyen öt
csapat vett részt.

A körmérkőzéses tornát a Gödöllő
kettő nyerte, megelőzve a Gödöllő I. és
a Polgármesterek első csapatát. A 4. he-
lyen a SZAC végzett, míg az 5. a Pol-

gármester válogatott második csapata
lett. A torna gólkirálya Juhász József
(Gödöllő I.) lett.

Szobonya Zoltánra emlékeztek

Mindhárom eseményen megemlé-
keztek Szobonya Zoltánról, aki tragikus
hirtelenséggel, 38 éves korában hunyt el
december 27-én. A sportember éveken
keresztül volt oszlopos és meghatározó
tagja mind a gödöllői öregfiúk csapat-
nak, mind a Móres csapatának.              -tl-

Kispályás foci – Tornák futószalagon

Football Factor és Seven siker
2010. december 31-én megren-
dezésre került, az immár hagyo-
mányosnak mondható szilvesz-
teri futás, hogy egy kicsit leve-
zetve a karácsonyi túltáplálko-
zást, együtt, jókedvvel búcsúztas-
suk az óévet. 
A Lokálpatrióta Klub, közösen a
Lumniczer Sándor Alapítvánnyal,
a Kirchoffer SE-vel és az Erkel
Ferenc Általános Iskolával 2010.
december 31-én immáron harma-
dik alkalommal rendezte meg a
Szilveszteri futást. A csontig ható
mínusz 8 fok ellenére több mint
200 bátor résztvevő volt, aki végig

futotta a 2011 métert. A futás jó hangu-
latban telt, többek között köszönhetően
Deák Nagy Imre által felajánlott álar-
coknak, trombitáknak. Az Erzsébet Ki-
rályné étterem jóvoltából a futás végén a
beérkezőket forró tea, forralt bor és zsí-
ros kenyér várta.                                           -ll-

Szilveszteri futás – Közel 200 résztvevő

Futással ünnepelték az újévet

Január első hétvégéjén villámtor-
nát rendeztek Budapesten, mely-
re az NB II-es futsal bajnokság
kiemelkedően teljesítő csapatait
hívták meg a szervezők. Termé-
szetesen a keleti csoportot veze-
tő Gödöllői Bikák is a meghívot-
tak között volt.

Baranyai Pál a tornára ezúttal csak a
fiatalokat vitte magával, akik bizonyí-
tották is rátermettségüket és a 4. helyen
végeztek 12 csapat közül a Nagykáta, az
Érdi Asterix FC, valamint a bronzmecs-
csen a mieinket legyőző Monor mögött.
A keleti csoport erősségét jelzi, hogy az
első négybe a csoportból hárman kerül-
tek be.

Utánpótlás – Továbbra is re-
mekel az U15-ös gárda

Újabb három mini tornán van túl a
Gödöllői SK U15-ös csapata, akik a
Futsal NB I. U15-ös bajnokságában a
Rubeola Csömör jogán szerepelnek a
közép csoportban. December végén a
Vasas, január 15-én a Gyöngyös, míg
egy nappal később az Újpest rendezett
tornát. A gödöllői fiatalok ismét bizo-
nyították, hogy jó úton járnak, a most
lejátszott kilenc meccsből a mérleg: 
nyolc győzelem, egy döntetlen. Ezzel
továbbra is vezetik a srácok a csoportot.
Az eddig lejátszott 15 találkozó mérle-
ge: 43 pont, 14 győzelem, 1 döntetlen,
125 rúgott és 29 kapott gól. Eredmé-
nyek: gskutanpotlas.blog.hu -tt-

Futsal – NB II-sek Liga kupája

Negyedik helyen a Bikák

December végén a HS sportköz-
pontban rendeztek biliárd versenyt.
A Gödöllői Sport Klub biliárd-szak-
osztálya által szervezett versenyen,
az első helyen a szegedi Papp Attila
végzett. A dobogó második fokára
Nádor György állhatott, míg a 3.
helyen Kiss Attila és Holló Sándor
végzett. Utóbbi játékost a tehetsége

alapján a szakosztály átigazoltatta
az Alex Pool School csapatába.
2011-ben szeretettel vár a sza-
kosztály minden biliárdozni vágyó
játékost edzéseken és a versenyeken
egyaránt. Jelentkezni le-het
Horváth Jánosnál a +36/30-60-
67230-as telefonszámon.                  -li-

Biliárd – Ünnepi verseny a HS-ben

Szegedi siker Gödöllőn

Két bajnokit játszottak a gödöllői
röplabdás hölgyek januárban.
Előbb a BSE vendégeként, drá-
mai csatában maradtak alul,
majd az elmúlt hétvégén a Vasast
győzték le szintén nagy csatában
Deme Gábor tanítványai.

Igazi presztízsmeccseken van túl a
TEVA-Gödöllői RC csapata, amelye-
ken igazi oroszlánként küzdöttek a höl-
gyek. A BSE ellen ez még csak a tisztes
vereségre volt elég, de a Vasas ellen már
fordult a kocka és a mieink jöttek ki
győztesen az ötszettes párharcból.

A színfalak mögött is zajlottak az ese-
mények, ugyanis két meghatározó játé-
kosát is elveszítette a csapat. Deme Gá-
bor együttese csapatkapitányára, Bajá-
riné Pesti Anikóra nem számíthat,

ugyanis örömteli esemény elé néz a klub
emblematikus játékosa kismama lett. A
másik visszavonuló a csapat feladója,
Borlai Luca, aki krónikus gerincsérve
miatt bejelentette azt, amire már számí-
tani lehetett, történetesen, hogy abba-
hagyja az élsportot. A szakvezetés a két
hiányzó pótlására leigazolta a 27 éves
Kriegel Évát, aki Franciaországból tért
haza és folytatja a gödöllői csapatban.
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 1. forduló
BSE-FCSM – TEVA-Gödöllői RC 3:2
(18, –24, 18, –27, 14)
Extraliga, nők, középszakasz, az 1-4.
helyért, 2. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Duna Autó
Óbuda 3:2 (20, 23, –13, –19, 13)

-lt-

A Gödöllői Lovas Sport és Hagyo-
mányőrző Egyesület a 2010-es
évben is folytatta évtizedes ha-
gyományát, a környékbeli lova-
sok számára szervezett színvon-
alas programokat, túralovagláso-
kat, ügyességi versenyeket - ven-
déglátással, közös beszélgetés-
sel kísérve - példamutató módon
hozzájárulva ezzel a hobbi lova-
sok lovas tudásának lemérésé-
hez. 

A fejlődéshez elengedhetetlen célok
kitűzéséhez és a sikerélményhez, vala-
mint a közös lovas élményeken keresz-
tül megvalósuló közösségépítéshez. Dr.
Balogh Rékát, a GLSE sportszakosztá-
lyának vezetőjét kértük, hogy értékelje
az elmúlt esztendőt.
– A szabadidős lovaglás mellett a ver-
senysportban is folyamatosan jelen va-
gyunk és fejlődünk, bővül aktív ver-
senyzőink köre, akik egyre több lóval
tudnak indulni és egyre jobb eredmé-
nyeket érnek el. Igaz az elmúlt szezon
ebből a szempontból kissé eltérő volt, a

kiemelkedően csapadékos nyár sokszor
próbára tette a versenyek rendezőit, lo-
vakat-lovasokat egyaránt.
– A gödöllői kupák viszont remekül
sikerültek.
– Szerencsések voltunk a szezon kezde-
tén május elsején, amikor a GLSE saját
rendezésű, gödöllői, Perényi Miklós
Emlékversenyére került sor, csodálatos
napot fogtunk ki. A hagyományokhoz
híven ebben az évben is remek szerve-
zés, népes és érdeklődő közönség, kö-
szönetet érdemlő szponzorok, színvona-
las díjak, technikás pályák és kellemes
hangulat jellemezte versenyünket, szá-
mos GLSE versenyzői sikert hozva (C3
Herbária Kupa 2. és 3. hely, C2 Ride &
Drive 1., 2. 3. hely, C1 – 1. hely). Idén
utolsó alkalommal rendezhettük meg
versenyünket az Alsóparkban, melyet
ezzel régi formájában el is búcsúztat-
tunk. Jövőre új és a mai kor igényeihez
mérten alkalmas verseny helyszínt kell
keresnünk. Ebben nagy segítségünkre
van az Önkormányzat, de az új pálya ki-
alakításának jelentős többlet költségei

miatt, további támogatókat keresünk.
– Beszéljünk a számszerű eredmé-
nyekről.
– Díjugratásban 18 aktív versenyzőnk-
ből 13 rendelkezik minősítő pontokkal,
néhányan a legjobbak közül: Janik At-
tila (11544 pont); Sávai Rita (1554);
Lénárd Nóra (876); Janik Valéria
(756); Kelemen János (435); Jancso-
vics Zita (420); Vécsey Nóra (306). Ja-
nik Attila több lóval is versenyzett a sze-
zon folyamán, tapasztalt, nagy pályás
lovával Cavalor Colonadoval elért ered-
ményei – CSI Nagykőr 3. hely, 125-
135-140 cm-en elért helyezések és Pest
megyei Felnőtt Döntő 5. hely – mellett
fiatal lovakkal is rajthoz állt, Borókával
az 5 éves lovak minősítő versenyében
szerzett több helyezést, míg Lüsi-N-nel
a Pest megyei Kezdő ló Döntőben má-
sodik lett. Sávai Rita az Amatőr OB
döntő 4. helyét szerezte meg. Lénárd
Nóra Díva és Bóbita nevű lovaival ver-
senyzett, több első és második helyezést
elérve 110-120 cm-en, illetve Aranyos
Kupában. A Janik Valéria és Roland pá-
ros, 110-120 cm-en és Aranyos Kupá-
ban szerzett több szalagot, a Pest me-
gyei Döntő Amatőr fordulójában pedig
az elismerésre méltó 3. helyen végeztek.

-br-

Lovassport – Mérlegen a 2010-es év

Sikeres év mögött a GLSE

Röplabda – Vezéráldozatok a TEVA-GRC-ben

Oroszlánként küzdöttek a lányokJanuár 8-9-én rendezték meg Du-
nakeszin az idei első atlétika ver-
senyt a gyermek, és serdülő kor-
osztály számára 60 méter síkfu-
tásban, távolugrásban és 60 mé-
ter gátfutásban.

Gödöllő képviseletében a gyermek
korosztályban kiemelkedő teljesítményt
ért el Borhy Botond, aki egy arany (tá-
vol: 467cm) és egy ezüstéremmel (gát:
10.7 mp.) tért haza, míg 60 méteren 8.9
másodperccel ért célba.

A lányoknál a legjobb eredményt a
10 éves Csernyánszky Sára érte el, aki
két 4. hellyel büszkélkedhet: 60 méteren
9.8 mp, míg távolban 362 cm-t ért el.
Nővére, Csernyánszky Flóra az egy
évvel idősebb korosztályban szerepelt a
legjobban, 9,3 mp, 373 cm, A serdülő
leányoknál Kovács Emma 60 m gáton
10.3 mp-el az 1. helyen végzett, távol-
ban 424 cm-el a negyedik lett. A 14
éveseknél Ajkler Eszter gáton 10.1 mp,
1. hely, távolban 455 cm 2 hely.

A 15 éves lányok mezőnyében szin-
tén két éremmel büszkélkedhetett a
GEAC. Jászai Vanda 60m gátfutásban
9.5 másodperces idővel az első lett, tá-
volugrásban, pedig 470 cm-el a 2. he-
lyen végzett. A Fiúknál Kriszt Botond
60 m gáton (9.7 mp.) második lett, 60 m
síkfutás 8.5 mp. A fenti versenyzők
Benkő Ákos és Krisztné Körmendy
Katalin csoportjába tartoznak.
További eredmények (60 m, távol, 60
m gát): Tamás Máté: 9.1 mp, 347 cm;
Köő-Tóth Kúnó: 10.0 mp, 343 cm;
Kriszt Katalin: 9.6 mp, 370 cm és gáton
11.3 mp; Szűcs Virág: 10 mp, 346 cm,
gát 12, 6 mp; Kriszt Annamária: 10,0
mp, 355 cm. -kkk-

Atlétika – Évadnyitó verseny

Fedett pályán remekeltek

Magas színvonalú tornán sikerült
nyernie Majoros Gusztáv tanítvá-
nyainak. A december 21-22-én
megrendezett Ferenczy kupán a
Gödöllői SE U13-as kézilabda
lány csapata, a tavalyi 8 csapatos
országos döntőből 4 csapatot, il-
letve budapesti egyesületek csa-
patait is felvonultató tornán bizo-
nyult a legjobbnak.

A GSE a döntőben a Dunaújváros
VSE csapatával kerültek össze,, akik
ellen 17:16-ra nyerték a finálét. A torna
legjobb játékosa Blaubacher Dóra lett.
A csapat tagjai: Blaubacher Dóra, Bo-
tyik Alexandra, Csenteri Anna, Hor-
nyák Bernadett, Pathó Dóra, Szeke-
res Dóra, Szénási Luca, Sztankovics

Réka, Uzsoki Zsófia, Zsákai Fanni
Edző: Majoros Gusztáv

Megyei bajnokság – Régió Dön-
tős a GSE
U13-as lány
csapata

Az elmúlt év
novemberében
rendezték meg
Gyömrőn az
U13-as (1997
után születettek)
kategóriában az
Erima gyermek-
bajnokság első
fordulóját, ahol a
gödöllői lányok

könnyedén vették az akadályt. A má-
sodik fordulóra december 18-án, Érden
került sor, ahol keményebb meccsekre
lehetett számítani, hiszen a tavalyi or-
szágos döntőben nagy rivális Dunakeszi
ott volt. A gödöllői lányok sikerrel bir-
kóztak meg ezzel a feladattal is és me-
gyei bajnokként jutottak a régiódöntőbe.

-mg- 

Rendezvény időpontja: 2011.02.12. 
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Ált. Isk. 
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Szállás lehetőség a rajtnál, előzetes be-
jelentkezés alapján. Csomagmegőrzés
a rajtban biztosított.
Ellátás túra közben: nápolyi, csoki,
meleg tea /célban: zsíros kenyér, lek-
város kenyér, meleg tea
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/20 távokon 800

Ft/fő;12/6 távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
40/20 távokon 200 Ft/fő;12/6 távokon
100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turista-
térképe

További információ kérhető az alábbi
telefonszámokon: 06-30/209-2828,
06-30/609-8729,   06-20/341-7063
A rendezvény a Margita Kupa 1. for-
dulója!

Téli Margita 40/20/12/6 gyalogos teljesítménytúra

Kézilabda – Ferenczy Kupa

GSE tornagyőzelem



INGATLAN

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

* Egyetem téren erkélyes 1,5
szobás lakás eladó Iá: 9,5MFt  06
20 772 2428

* János u.ban 1,5 szobás II. em.
lakás Iár: 9,2 MFt    20-772-2429  

* Saját kertrésszel és autóbeállóval
rendelkező alacsony rezsijű, ötletes
belső kialakítású, nagy teraszos vilá-
gos 44nm-es nappali +szoba
padlófűtéses lakás eladó.
Tömegközlekedés 2percre. Iá:12,5MFt
20-7722428  www.godolloihaz.hu

* Szabadka u.-ban I.emeleti, erké-
lyes, 2szobás, jó állapotú lakás
eladó. I.ár: 11,2MFt 20-772-2429 

* János utcában 59m2-es erké-
lyes, jó állapotú konvektoros
lakás eladó. Iár: 10,9MFt 20-
7722428 

* Kertvárosban, 620 nm-es ősfás
telken 2 szobás családi ház eladó
13.5 MFT   (20) 804-2102 

* Szada központjában új építésű
3szobás családi ház kulc-
srakészen eladó! Iá.:  21,9MFt
(20) 944-7025

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

* Központban két szobás lakás
8.5 M Ft-ért eladó 20-804-2102      

* Szőlő u.-ban , 69 nm-es, 3
szobás, extra tágas erkélyes,
műanyag nyílászárós lakás eladó.
Iár: 12,9MFt  20-804-2102

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

* Palotakerten 1 szobás, felújított
lakás, alacsony rezsivel 7,2MFt
20-804-2102

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

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

* Új építésű 1+2félszobás laká-
sok ker trésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,9MFt-tól
20-804-2102

* Sürgősen eladó Nagyfenyves-
ben 3szobás ikerház Iár:16,5MFt
20-804-2102

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

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

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

* Eladó panorámás széles
1900m2 építési telek 30% beépí-
thetőséggel Gödöllőn. Iá.: 14,9
MFt  20-9447025

* Új építésű társasházban, nappali
+2 szobás lakás Gödöllő közpon-
tjában 16,4MFt    Ugyanitt egyedi
penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025

* Gödöllői belterületi építési
telek, 21m utcafronttal,
15%beépíthetőséggel, 8.8MFt-ért
eladó! 20-539-1988

* Gödöllőn, Kertvárosban felújí-
tandó családi ház, 600m2-es
telken, telekárban eladó!
Iár:13.4MFt 20-539-1988

* Gödöllő központjában, felújított
lakás, új nyílászárókkal eladó!
Iár:10.9MFt 20-539-1988

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn az Alma
utcában 75 nm-es, nappali + 2
szobás, befejezés előtt álló, kétsz-
intes ikerház-fél, 300 nm-es
telekrésszel eladó. Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a központban, 1.
emeleti, 49 m2-es, 1+fél szobás,
nagy erkélyes, jó állapotban lévő
lakás. Iá: 10,2 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn, belvárosi 6 lakásos
társasházban, belső udvarra
néző, csendes lakás. 88 nm-es,
részben felújított és átalakított,
hangulatos kialakítású, II. emeleti
polgári lakás, közös udvarhasz-
nálattal. Nappali-konyha-étkező, 3
szoba, gardrób, fürdőszoba, wc.
Új burkolatok, új fürdőszoba, új
konyhabútor, új bejárati ajtók.
Fűtés: gázkonvektorral. Iá: 19
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 3 éve
épült, 140 m2-es, nappali + 3
szobás, színvonalas külső és bel-
ső kialakítású kétszintes ikerház-
fél garázzsal (+ mosókonyha,
gardrób, gépesített konyha, klí-
ma), parkosított telekkel, díszkert-
tel. Iá: 35 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban telje-
sen felújított 92 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás családi ház,
kis telekkel. (Új elektromos és
vízvezetékek, új külső műanyag
nyílászárók, új burkolatok szan-
iterek, külső homlokzati színezés,
távirányítású kapu, 2 gk. beálló,
kis pince). Iá: 23 mFt. FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy
+3620/9194-870

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

* Gödöllőn a Kertvárosban 110
nm alapterületű, 3 szobás, nagy-
on jó állapotban lévő családi ház,
100 m2-es szuterénnel, mely vál-
lalkozás kialakítására is alkalmas
(víz, villany, ipari áram bevezetve)
540 nm-es örökzöldekkel beül-
tetett telekkel. Iá: 24,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn 2001-ben épült, 4
lakásos társasházban, nappali +
4 szobás, színvonalas kialakítású,
extrákkal felszerelt, 160 m2-es
kétszintes lakás, parkosított
telekkel. Iá: 26,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn Palotakerten 63 nm-
es, felújított, 1+2xfél szobássá
átalakított. 2. emeleti lakás 9,9
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 Szt. János utcában,
téglaépítésű háztömbben, egyedi
fűtésű, 2+fél szobás, 1. emeleti
erkélyes lakás. Iá: 14,5 mFt. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

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

* Gödöllőn központhoz közel, 55
m2-es, 2 szobás, egyedi fűtésű 3.
emeleti, erkélyes lakás 11,5 mFt
ir. áron eladó. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn teljesen felújított,
mfsz-i, 62 nm-es, 2 szobás erké-
lyes 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 20/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros legkere-
settebb részén, a Munkácsy
utcában 750 nm-es, parkosított
saroktelken épült 110 nm
alapterületű, 3 szobás, bővíthető
(40 % beépíthetőség) polgári jel-
legű családi ház garázzsal. Iá. 33
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Gödöllőn az Alvégben 2009-ben
teljes körűen felújított, 2 generá-
ciós, kétszintes családi ház, 700
m2-es telekkel. Fsz.: nappali,
konyha, 3 szoba, fürdőszoba, wc;
+ egy külön bejáratú 1 szobás
lakrész. Tetőtér: amerikai konyhás
nappali, 4 félszoba, fürdőszoba,
wc. Iá: 35 mFt. FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* 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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HH IRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL !!
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 elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.



* Gödöllőn a Nagyfenyvesben
1376 és 1433 m2-es összköz-
műves építési telkek eladók. Iá:
14 és 15 mFt. Tel.: 20-919-4870

* Szadán 761 nm-es telken, jelen-
leg 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

* ÁRON ALUL eladó Szadán a
Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 93 nm
alapterületű földszintes családi
ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26
mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870

* Veresegyházon tó közelében,
csendes környéken, 1996-ban
épült, 130 m2 lakóterű, 2 szintes
családi ház. Nappali+2 szobával, 2
gardróbszobával, különálló garáz-
zsal. Iá: 25 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Fenyvesben, befe-
jezés előtt álló, 125 nm-es, 5
szobás, kétszintes ikerház-fél,
garázzsal, 1280 nm-es telekkel.
Iá: 27,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Remsey krt-on
ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 15,5
mFt (zárt udvari gk. beállóval).
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Eladó Gödöllő, Kör utcában 2.
emeleti, 63 nm-es alapterületű,
erkélyes, korszerűsített, alacsony
rezsiköltségű, egyedi fűtésű
lakás. Új, hőszigetelt külső
nyílászárók, fa belső nyílászárók
és borovi fenyőből készült
beépített szekrények. Korszerű
háztartási gépek számára
megfelelően felújított elektromos
hálózat. Iá.: 15,1 mFt. Tel: 30/411-
4698 (napközben 9-18 óra között)

* Gödöllőn eladó áron alul családi
ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2garázs, kertkapc-
solatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

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

* EGYEDI AJÁNLAT, nagyon jó áron!
Gödöllőn Centrumban eladó
téglaépítésű, konvektoros, 70nm-es
1+2félszobás, nagy erkélyes, NY
fekvésű, felújított lakás. Azonnal
költözhető! Iár:13MFt. 30/491-5020

* SÜRGŐSEN ELADÓ! Központhoz
közel Gödöllőn Ker tvárosban,
egyszintes 150 nm-es, felújítandó
családi ház eladó. 6szoba, teljes
közművel, 548nm-es telken.
IÁr:14.5Mft. Érd:0630/228-1060

* NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn
Centrumban eladó 70 nm-es 1
plusz 2 fél szobás konvektoros,
tégla, nagy erkélyes, FELÚJÍTOTT
lakás. AZONNAL KÖLTÖZHETŐ!
IÁr:13Mft. Érd:0630/228-1060

* A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel kissé emelt árral (32 MFt),
de még eladó 110 nm-es családi
ház 877nm-es telken. Gödöllő,
Veres Péter u. 18. Tel: 30/9528-
228 Pál 

* 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 

* Eladó Szt. István téren 2.
emeleti ,  56 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, felújított lakás. Ár: 11,8
MFt. Érd: 30/355-8020 

* 30millió +15millió =40millió?
Áron alul most megveheti a házat
hozzátartozó telekkel, ami
megosztható és 640nm! Amerikai
konyhás, 4szobás, 2fürdőszobás,
gázfűtéses, egyedi kivitelezésű,
alápincézett családi ház nagy
garázzsal, 2autóbejáróval, nyugodt
környezetben, Gödöllőn eladó. Érd:
20/9165-460 (10-20-ig)

* Gödöllőn, a Királytelepen szép
környezetben 215 nm-es, 5
szobás családi ház –a szuterén 2
kocsi beállására alkalmas +szau-
na, vizesblokk- eladó. Tel: 06-20-
9258-912 

* Gödöllőn zöld övezetben
igényesen felújított 59 nm-es
lakás (2 szoba összkomfor t)
eladó. Ir.ár: 15mill ió Ft. Érd:
0620-263-0045 

* Eladó Blahán a Diófa utcában
1335nm-es, 10m széles zárt kert,
rajta 20 nm alapterületű alá-
pincézett faházzal. Víz, villany van.
Iár: 4,85 MFt Érd: 30-630-1410 

* Eladó Szt. János utcai földszinti
teljesen felújított 1,5 szobás
lakás (tégla), tárolóval. Iár: 9,5 M
Ft. Érd: 06-20-3289-666 
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* Társasházban komfor tos
kislakás alacsony áron,
beköltözhetően tulajdonostól
eladó. A lakás a város központi,
de csendes részén található. Érd:
06-1-3677-368 

* Peresben egy 1080nm és
1180nm-es telek eladó (2,2 és
2,5MFt) közel a buszfordulóhoz.
Befektetésnek is kiváló. Érd:
+447838599970, e-mail :
h74sanyi@citromail.hu

* Családi okok miatt eladó tulaj-
donostól 89nm-es polgári, tár-
sasházi lakás a belvárosban, a
lakáshoz tartozó nagy kerttel. Iár:
19MFt. Ingatlanosok kíméljenek!
Érd: 20/497-8070 

* SÜRGŐS! Sürgős! Sürgősen
eladó családi ház áron alul örök-
panorámás telken. (Szőlőhegy.)
Érd: egész nap 0620-246-8775 

* Szadán, Bp-től 30km-re
összközműves 1500nm-es építési
telek eladó. Csendes, nyugodt
környezet, gödöllői autópálya
kijárat 5percre. Buszmegálló,
bevásárló központ a közelben.
Érd: +36-30-634-1013, +36-70-
261-2495

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben
900 nm-es telken 4 szobás, 160
nm-es családi ház gondozott kert-
tel, csendes helyen eladó. Iár: 36
MFt. Érd: 30/996-8949 

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten
földszinti 56 nm-es lakás bútoro-
zottan. 1+két félszoba, fürdő,
konyha. Azonnal költözhető,
tehermentes. Érd: 0036-30/927-
0161 

* GÖDÖLLŐ Ker tvárosban, új
építésű 5szobás, dupla komfor-
tos, garázsos, igényes ikerházfél
saját kerttel eladó, vagy kiadó.
Iár:29,9MFt, i l l .  12.000,-Ft
+rezsi/hó. Érd: 06-30-500-2432

ALBÉRLET KIADÓ

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es
összkomfortos, különálló családi
ház. Tel.: 06 20 986 4946

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

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4
lakásos társasházban földszinti,
120 m2 alapterületű, nappali + 2
szobás, újszerű állapotú lakás,
teremgarázzsal. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 

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

* Gödöllő Palotakerten ELADÓ
vagy KIADÓ egy 63 nm-es, felújí-
tott, egyedi fűtésű, erkélyes, alsó-
parkra néző lakás. Érd: 06-20-
823-1416 

* Gödöllő, Kossuth L. u.-ban nap-
pali +3szoba, amerikai konyhás
2fürdőszobás, cirkós, teraszos
társasházi lakás kiadó! Iá.:
110.000Ft+rezsi  20-772-2429

* Gödöllőn, királytelepen 2 szoba
+konyhás, étkezős, cirkós családi
ház 70EFt +rezsiért kiadó! 2havi
kaució, 20-772-2429 

* Gödöllő kertvárosában 3 szobás
felújított családi ház kiadó.
80eFt/Hó 20-5391988

* Konkrét keresőink részére: kiadó
800m2 körüli csarnokot,
szerkezetkész újépítésű családi
házat, több kiadó 2 -3 szobás
lakást és nappali + 6 szobás kiadó
luxus családi házat 500eFt-ig
Gödöllőn és környékén
www.godolloihaz.hu (20) 944-7025   

* Gödöllőn 57 nm-es családi ház,
24 nm-es fedett terasszal 300 nöl
telken sürgősen ELADÓ vagy
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is
érdekel. Tel: 06-20-461-0405, 06-
20-385-2699 

* Gödöllőn, a Királytelepen 100
nm-es 3 szoba összkomfor tos,
bútorozott, hőszigetelt ker tes
családi ház kiadó. 2 havi kaució,
ár megegyezés szerint! Tel: 06-
20-3168-524 

* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fa
tüzelésű lakás kiadó! Egy fő
részére. U.itt: GÁZTŰZHELY,
ÜSTHÁZ ELADÓ. Tel: 30-609-8707 

* Gödöllőn az egyetemtől és a
vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros
lakásba albérlőtársat keresünk.
Érd: 0620-224-6598, 0630-250-
4696 

* Palotaker ten 58 nm-es, 1,5
szobás, egyedi fogyasztásmérős
lakás hosszútávra kiadó. Ir.ár:
55.000,-Ft + rezsi +kaució. Érd:
0620-367-9191 

* Gödöllőn különálló, konvek-
toros ker tes ház bútorozottan
kiadó: 2szoba, felszerelt konyha,
fürdőszoba, WC, külön kertrész,
kábeltévé, internet, saját
mérőórák. 60EFt+alacsony rezsi.
(Tesco 5perc.) 0670-542-5509 

* KIADÓ, eladó Kazinczy körúton
3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi
vízórás lakás bútorozott konyhá-
val. 50e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: 06-20-578-6848

* Présház utcában, buszmegál-
lótól egy percre, családi házban,
tágas terekkel rendelkező, jó
elosztású, teljesen felszerelt
lakrészben, csendes, verőfényes,
teraszos, hangulatos szoba kiadó.
Internet, pince, műhely. +36-20-
240-4635 

* Kastély mögötti területen 90
nm-es különbejáratos házrész,
valamint a Kossuth utcában 120
nm-es lakás kiadó. 20/9325-415 

* Azonnal beköltözhető, családi
háznál különbejáratú 30nm-es
összkomfor tos lakás. Minden
fogyasztó külön mérve.
Konvektoros. 1személy részére
32.000,-Ft/hó +alacsony rezsi.
1havi kaució szükséges. 0620-
488-0584 

* Kiadó Palotakerten 1 szobás 46
nm-es bútorozott, II.emeleti
távfűtéses lakás, bérleti díj, rezsi,
kaució ellenében. Tel. 20-545-9429 

* Kertvárosi övezetben, vasútál-
lomáshoz közel, háromlakásos
családi házban 60nm-es, össz-
komfor tos lakás bútorozottan
kiadó nemdohányzó 1-2 fő részé-
re. 60.000,-Ft +2havi kaució. Tel:
30/6062-821, 20/915-4263

* Csendes helyen, vasúttól, HÉV-
től 5 percre 1 szobás lakás kiadó.
Egyedi fűtéssel, vízórával ren-
delkezik. 39.000,-Ft/hó, kaució
szükséges. Tel: 06-70-945-0021

* GÖDÖLLŐN OLCSÓ ALBÉRLET
KIADÓ. Tel: 20/226-3007,
28/416-449 

* Gödöllő városközpontban új
építésű 42 nm-es lakás irodának
is alkalmas, saját parkolóval,
egyedi fűtéssel hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució. Tel. 0670-
387-3728 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* Gödöllőn a Remsey krt-on
ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 15,5
mFt (zárt udvari gk. beállóval).
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Gödöllőn (Táncsics utcában),
forgalmas helyen, élelmiszer-cse-
mege üzletként működő üzlethely-
iség kiadó. Tel:06-20-9194-870

* 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.

* Eladó 35-55m2 körüli
üzlethelységet keresek a központ-
ban.  20-944-7025

* Gödöllőn  80m2 és egy 104m2-
es iroda kiadó! 20-539-1988

* Városközpontban 84nm-es
üzlethelyiség kiadó, alacsony rez-
sivel 150.000Ft/hó+2havi kau-
ció. 06-20-9447025  

* RAKTÁRAK, IRODÁK KIADÓK
GÖDÖLLŐN A REPÜLŐTÉRI ÚTON.
Tel: 06-30-9-519-566 

* ÜZLETHELYISÉG ELADÓ
BÉRLŐVEL EGYÜTT A
KÖZPONTBAN. (75 nm) 28 MFt.
Tel: +3630-7033-478 

* REMSEY KÖRÚTI
M É L Y G A R Á Z S B A N
GARÁZSBEÁLLÓ KIADÓ. Érd:
0630-201-7329

* Gödöllő, János u.1-ben 17nm
alapterületű helyiség kiadó.
Frissen felújított. Irodának (igény
szerint, bútorokkal berendezve)
vagy üzlethelyiségnek alkalmas.
Külön mér t víz , áram van.
25.000,-Ft/hó. Érd:
06/30/2027828

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

INGATLANOK  FORGAL-
MAZÁSA,  INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS,  DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN: 
* A Március 15. utcában 2 szobás, 68
nm-es, részben felújított családi ház
718 nm-es telken (díszfák, ásott kút)
garázzsal, 68 nm-es műhelynek, rak-
tárnak alkalmas szuterénnel eladó
vagy gödöllői, belvárosi lakásra cserél-
hető. Irányár: 23 mFt.
* A Kertvárosban nappali+2 szobás, 95
nm-es családi ház, 40 nm-es különálló
házzal, fedett autóbeállóval, mel-
léképülettel, ásott kúttal1120 nm-es
telken eladó. Két generáció számára is
kiválóan alkalmas. Irányár: 26,5 mFt.
* A Kertvárosban, nappali +7 szobás, 2
szintes, kétgenerációs, felújított, csalá-
di ház, 3 férőhelyes garázzsal 850 nm-
es, parkosított telken sürgősen eladó.
Iá: 36 mFt.
* Kertvárosban 450 nm-es, nappali+6
szobás családi ház 3600 nm-es telken,
garázzsal, sok extrával (klíma, riasztó,
locsoló rendszer, elektromos kapu,
automatikus kerti világítás, járdafűtés,
kerti pavilonok stb.) eladó. Iár: 150 mFt.

* A Fenyvesben, 2008-ban felújított,
nappali+ 2 szobás családi ház szép
környezetben, 648 nm-es telken eladó
vagy a környéken nagyobbra cserél-
hető. Irányár: 21,9 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 cserél-
hető. Irányár: 26 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* DOMONYVÖLGYBEN, 980 nm-es
panorámás üdülőtelken 45 nm-es, nap-
pali+2 fél szobás téliesített nyaraló
parkosított kertben fürdőmedencével
eladó. Csereként budapesti lakást
beszámítanak. Irányár: 20 mFt.
* ASZÓDON 3 szobás, 100 nm-es
felújítandó családi ház mel-
léképületekkel, pincével 585 nm-es
telken eladó. Irányár: 5,7m Ft  
* VERESEGYHÁZON, 2006-ban épült
158 nm-es, földszintes, nappali+ 3
szobás igényes családi ház beépített
háztartási gépekkel, 24 nm-es üzlethe-
lyiséggel, pincével, garázzsal 807 nm-
es telken eladó. Irányár: 39,9 Ft

* VERESEGYHÁZON, 90 nm-es, 3
szobás részben felújított családi ház

gondozott 853 nm-es telken eladó.
Csereként új építésű, 1. emeleti lakás

beszámítanak. Iá:19m Ft.

* VERESEGYHÁZON 240 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás tóparti ház gyönyörű
panorámával 2480 nm-es parkosított
kertben úszómedencével, teniszpályá-
val, kerti tóval eladó. Panziónak, nya-
ralónak is kiválóan alkalmas. Iá.:77 mFt
* VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nm-
es új építésű, szerkezetkész családi
ház áron alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.
* ZSÁMBOKON, csendes mel-
lékutcában, 70-es években épült, kar-
bantartott családi ház 1461 nm-es,
gondozott telken 30 nm-es kerti házikó-
val eladó. Iá.:12,9 mFt 
* ZSÁMBOKON, a főút mentén 2000-
ben épült nappali+ 5 szobás, tetőtér-
beépítéses kiváló állapotú családi ház
melléképületekkel eladó vagy érték-
egyeztetéssel gödöllői lakásra cserél-
hető. Irányár: 18,9mFt.
* GALGAHÉVÍZEN, 3 szobás, hat-
vanas években épült családi ház,
gazdálkodásra alkalmas, 2000 nm-es
kerttel eladó. Irányár: 15 mFt.



* Eladó Gödöllőn a Szent Imre
házhoz tartozó, legszélső, önálló
GARÁZS vízzel, vi l lannyal. Érd:
0630-326-5435 

* Gödöllő belvárosában a
Tűztorony mellett belső udvari, 72
nm-es üzlethelyiség kiadó.
20/9833-338 

ÁLLÁS

* Gödöllői autószalon hitel és biz-
tosítási ügyintézést, számlázást,
pénztárkezelést tudó értékesítő
munkatársnőt keres! A fényképes
önéletrajzokat várjuk: info@
chevroletkatona.hu

* Tíz éve jól működő, Táncsics
Mihály úti fodrász szalonunkba
keresünk férfi-női fodrászt. Jelen-
tkezni a +36-20 9194-870 -es
telefonszámon lehet.

* VILLAMOSSÁGI SZERELŐT
KERESÜNK. Gödöllői, mezőgaz-
dasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres
állattar tó technológiák vil lam-
ossági szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projektekhez. A
munka esetenként tartós távol-
létet igényelhet. Feltételek: vezér-
léstechnikai és vil lamos
ismeretek, kommuniká-
cióképesség angol nyelven,
jogosítvány. Jelentkezését szak-
mai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb
információ: +36(28)510-985 

* Magyarország legnagyobb ingat-
lanközvetítő hálózata – a Duna
House – gödöllői irodájába vál-
lalkozó szemléletű ingatlan
értékesítő munkatársakat keres.
Érd: 06-30-866-3421, karsai.
orsolya@dh.hu 

* ALKALMI i l letve KISEGÍTŐ
MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és után-
futó van. Többek között autója
belső takarítását is megoldom az
otthonában (a mindenes). Érd:
+36-20-486-2747

* Gödöllő belvárosában lévő
szépségszalon (Szt. Imre u.10.
R&R Haj és Test) keres munkájára
igényes FODRÁSZT. Érd: 06-20-
3304-266 Brazda Réka

* Gödöllői fodrászatba váltótársat
keresünk szerződéssel (nem alkalma-
zotti jogviszony). Tel: +3630-210-
6474, e-mail: linda.szasz@ gmail.com,
www.prostylestudio.uw.hu  

* CO2 hegesztőket keresünk
Budapest környéki munkahelyre
azonnali kezdéssel (feltétel: 3 év
szakmai gyakorlat szükséges).
Érd: 10-17-ig 70/431-8015, e-
mail: lolo2009@freemail.hu 

* Könnyű fizikai munkára kere-
sünk Gödöllő és vonzáskörze-
téből női és férfi kollégákat, cso-
magolási munkakörbe. Feltétel: jó
szem és kézügyesség. Érd: 70-
604-1740 (hétköznap 9-17)

* Gödöllői cég keres országos,
il letve külföldi munkavégzéssel
optikai kábelek mérésére tech-
nikus végzettségű kollégát. E-
mail: optotel@gmail.com 

* Gyakorlattal rendelkező
ELADÓT keresek gödöllői büfébe
hölgy személyében. Csak azok
jelentkezzenek, akik tudnak és
akarnak is dolgozni. Tel. 06-30-
976-4501 (16 órától.)

* Házi betegápolást, -gondozást
vállalok idős, segítségnyújtásra
szorulók részére, melybe beletar-
tozik: mosás, takarítás és
bevásárlás. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0630-501-9207 

* Cégünk keres CO2 hegesztőket
Pest megyei munkahelyre azon-
nali kezdéssel. (Gyakorlat szük-
séges.) Érd: 10-17-ig 70/3426-
751, 06-32-769-001, e-mail :
indent-plus@freemail.hu 

* Állásinterjúra és tárgyalásra
felkészítés angolból Gödöllőn:
rudolph.brendon@gmail.com

* Az 1.sz.Palotaker ti bölcsőde
csecsemő és kisgyermekgondo-
zónői állás betöltésére 1fő sza-
kképzett gondozónőt és 1fő
takarítói munkatársat keres.
Bérezés a KJT szerint.
Jelentkezéseket Kovács Józsefné
intézményvezetőnél a 28-410-906
telefonszámon várjuk. 

* Irodai munkára keresünk
németül jól beszélő kolléganőt: -
jó kommunikációs készség, -alap-
szintű számítógépes ismeret, -
min. középfokú végzettség. 0670-
323-7777, orangecredit.kf t@
gmail.com 

* Fejlesztőpedagógus GYÓGY-
P E D A G Ó G U S - L O G O P É D U S
munkatársát keresi közös vál-
lalkozásra. Tel: 0630-328-5625 

SZOLGÁLTATÁS

* Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763

* GYÓGYTORNÁSZ magánren-
delés az Ön otthonában! Ger-
incferdülés, tartáshibák kezelése
Schrott-módszerrel, reumatikus
fájdalmak kezelése, műtét utáni
rehabilitáció. 0670/7015617.
www.mobilgyogytornasz.hu

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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok,
fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorl if t bérlési lehetősége.
Bővebb felvi lágosítás: +36-20-
423-4828,  www.interiortrans.hu 

* 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

* Worried about speaking ENG-
LISH in an interview? Try a British
CareerGuide:  CV & Interview
P r e p a r a t i o n :
rudolph.brendon@gmail.com

* SZALAGFÜGGÖNYÖZÉS a
felméréstől a kivitelezésig. Óriási
szín és anyagválaszték Gödöllőn
a Kossuth Lajos u. 14.sz. alatti
belsőépítészeti és lakberendezési
stúdióban. Tel: 30/202-0045

* 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: +36-30-202-0050 
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* HÓELTAKARÍTÁST VÁLLALUNK
társasháznak, magánszemé-
lyeknek. Számlaképes kertészeti
vállalkozás. Tel: 30-20-200-50

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépíté-
se, javítása. www. kaly-
hasmester.hu Tel: 20-5231-094

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

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

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

* LAKÁST, HÁZAT VÁSÁROLNA?
Lakását, házát felújítaná, korsz-
erűsítené? Használja ki az állami
támogatás előnyét! Bővebb infor-
mációért hívjon: 0670-9388-113 

* KŐMŰVES mester vállalja csalá-
di házak teljes körű kivitelezését,
felújítását. Külső hőszigetelés,
viakolorozás, burkolás. Minden
nemű építőipari munkák. Áraján-
lattal. Tel: 06-20-9258-912

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás:
900 Ft. Gyermek hajvágás: 600
Ft. Hívjon bizalommal! +36-70-
280-2276

* REDŐNYSZERVIZ – készítés –
javítás + szúnyoghálók + harmoni-
ka ajtók. +36-20-9-943-145

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

* Számlaképes FORDÍTÓ
anyanyelvi szintű nyelvismerettel
pontos és szöveghű fordítást vál-
lal angolból magyarra, magyarról
angolra az alábbi szak-
területeken: általános, gazdaság,
üzlet, kereskedelem, tudomány,
oktatás, élelmiszeripar, ter-
mészet, stb. Ár:1,6.-Ft/karakter
eredeti dokumentum alapján.
20/9859-391, brigittafalcsik@
index.hu 

* Fogyás éhezés nélkül! 10nap
alatt 4-10kg fogyás –Kínai tradi-
cionális masszázzsal (MIAOMEI)
(hozzátar tozó étrend
kiegészítőkkel). -Gyógy, frissítő,
fogyasztó kezelések.
Bejelentkezés: H-Szo Dell’Edera
Márta okl. gyógymasszőr 06-70-
522-4063 (Kossuth L.u.24-26.) 

* KÖNYVELŐIRODA. –Gödöllő és
Vác telephellyel – KFT-k, BT-k,
egyéni vállalkozók részére teljes
körű számviteli szolgáltatást vál-
lal, több évtizedes gyakorlattal.
Tel: 28/411-428 

* KIMERÜLT, FÁRADT? Ismerje
meg a THAI MASSZÁZS jótékony
hatásait, okleveles masszőr segít-
ségével! 0620-9-355-088 

* STRESSZOLDÁS,
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, közérzet-
javítás holisztikusan. Felnőtt:
5.000,- gyermek: 3500,-
Ft/alkalom. Lucza Gabriella
kineziológus 20/585-5132
Santemed klinika. Gödöllő,
Remsey krt.21.

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés). Vállalunk
mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: +36-20-
4359-650

* PARKETTÁS vállal hagyományos
és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: +36-
70-505-1177.

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

Schobert Norbert az a személy akit

Magyarországon mindenki ismer,

bár az is igaz, hogy nem minden-

kinek egységes a véleménye, sokan

kritizálják, sokan szeretik, vannak

akik kevésbé, de megjegyzés nélkül

nem nagyon mennek el mellette.
Úgy gondolom túlnyomó részt azok vannak
akik kedvelik őt, mert nagyon sokan életük
minőségének javulását, súlyuk csökkenését
és egészségük helyreállását köszönhetik
neki, túlzások nélkül.

Kb. két éve kezdte létrehozni Norbi a pék-
ségeit, az emberek örömére Gödöllőn is.
Már több, mint 1 éve sikeresen működik
egy pékárú üzlete a Kossuth Lajos utcában. 

A pékség vezetőjével Fődi Zsolttal beszél-
gettünk, aki szinte szívügyének tekinti az
üzletet és mindent megtesz annak
érdekében, hogy ne csak a gödöllőiek,
hanem a környék lakosai is megszeressék
és fogyasszák a termékeket. 
Az üzletvezető elmondta, hogy a
választékuk állandóan bővül, amit a
törzsvásárlók nagyon jól tudnak, hiszen
mindennap reggelire, ebédre és vacsorárae-
gyaránt többen fogyasztják a termékeket. 
A kb. 20 féle helyben sütött pék-
süteményeken kívül most újdonság a rétes,
ami szintén cukormentesen Update lisztből
és xyllitollal /nyírcukor/ készül.
Többféle ízben kaphatóak: jelenleg túrós,
meggyes, almás, meggyes-mákos, barackos
– fahéjas, és káposztás rétes közül válo-
gathatnak kedves vásárlóink, melyek kivé-
tel nélkül finomak. 
Ami  minden sütibe egységes az, hogy csak
természetes édesítőszerrel van édesítve.

Mint azt
tudjuk az
Update 1 termékeket mindenki
fogyaszthatja, cukorbetegek,
fogyókúrázók, gyerekek, egyszóval bárki,
aki az egészséges ételek híve és
egészségének megőrzésére törekszik.
A termékek fogyasztói ára sem megfi-
zethetetlen, sőt pénzt lehet spórolni vele
hiszen 3-4 süteménnyel, egy üveg szénsav-
mentes ásványvízzel az ember fél napig
sem éhes. A titok a magas rost- és a
csökkentett szénhidrát tartalomban kere-
sendő. A hagyományos termékeken alapuló
táplálkozás túlevéshez, elhízáshoz vezethet
aminek az lehet a következménye, hogy
pénzünket gyógyszerekre költjük. 
Az összes termékünk Candida betegségben
szenvedőknek is ajánlott! 
A  pékségünkbe  sok kisgyerekes szülő jár,
aki kizárólag
cukormentes
update éte-
lekre szoktatja
g y e r m e k é t ,
hiszen min-
denki tudja,
hogy az egész-
séges táplál-
kozás elenged-
hetetlen részét
képezi az up-
date termékek
sokasága.
A sütik hely-
ben való elfo-
gyasztására is
van lehetőség
egy finom
k á v é v a l ,

capuccinóval. Vannak akik fagyasztva
viszik el a süteményeket, akár  több hétre
valót is, és otthon  sütik maguknak, vannak
olyan vevőink is, akik pedig telefonon
megrendelik  a kívánt  árút.   
A péksüteményeken kívül nagyon sok ter-
mék megtalálható üzletünkben ami megfelel
mind a cukorbeteg, mind az  egészséges
ember helyes táplálkozási szokásainak.
Felvágottaink tengeri sóval készülnek, 80%
szín húsból, nátrium nitrit mentes, azaz
tartósítószer nélkül!
Torták, sütemények, szörpök, üdítők,
jégkrém, túró rudi, gluténmentes termékek
is a kínálatunk közé tartozik.
Ezenkívül Norbi és Réka összes DVD-je,
eddig megjelent könyvei is kaphatók, amik-
ből minden felmerült kérdésre választ
kaphatnak a  kedves olvasók.
Természetesen az üzlet dolgozói is minden-
ben készségesen segítenek a Norbi
Pékségbe betérőknek!

Cím: Gödöllő, Kossuth Lajos utca 12.
Telefonszám: +3630/692-438

A  gödöllői Norbi Pékség



* Szobafestés, mázolás,
tapétázás, külső színezés, min-
den, ami festőmunka, garanciá-
val. Gipszkartonozás és dekorá-
ciós munkák. Tel: 30-386-4456

* 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: 20-9133-165

* Rövid határidővel vállalok sza-
kdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

* BESZÉDCENTRIKUS ANGOL
tanítás a hétfőtől szombatig
reggel 9.00 - 17-00. Kísérje
figyelemmel folyamatosan
induló tanfolyamokat és akciós
óráimat: englishlearning.
hupont.hu, tel.: 0630/932-4401

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELV-
TANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL?
VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ,
HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSO-
PORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROB-
LÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI
ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARAN-
CIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HON-
LAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ
VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL
ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY
EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-
0920-04. TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON:
20/216 62 40 

* 50 órás középszintű érettsé-
gire felkészítő tanfolyam indul
középiskolásoknak. Kezdés:
2011. január 25. és 2011. január
29. Időpont: 1. minden kedden
és csütörtökön 16.00 - 17.30, 2.
minden szombaton 12.30 -
15.45 Részletfizetés lehet-
séges! Könyvet venni nem kell
egyik tanfolyam esetén sem!
Tel.: 0630/932-4401

* TOP-TAN:  Angol középfokú
nyelvvizsgára felkészítő felnőtt
és középiskolás tanfolyamok.
Középhaladó tanfolyam:
csütörtök: de. 8.30-10.45-ig ,
senior újrakezdő tanfolyam
délelőtt. Maximum 5 fős csopor-
tok. Egyéni órák délelőtt, kor-
repetálás 1 órától.
www.toptan.hu, toptan1999@
gmail.com, 30-224-75-643.

* TOP-TAN:  Ha gondja van gyer-
mekének a matematika, fizika,
kémia tantárgyakkal általános
vagy középiskolában, magántan-
uló, vagy vizsgára készül, hívjon
bizalommal. Tanári segítséggel
a félévi gyengébb jegy is
javítható. Hívjon: 30-908-4130

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA ,
SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő
nyelvtanfolyamok MINDEN SZIN-
TEN, diplomás tanárokkal felnőt-
tek 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) 

* NÉMET nyelvtanulás nyelv-
tanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak. Egyéni és
kiscsoportos oktatás. Érd: 06-
30-611-0036 Kollarics Katalin

* Beszédközpontú angol nyelvok-
tatás diplomás magántanárral,
barátságos környezetben, de. és
kora du. órákban. Tel: 06-20-
333-2426, web: http://english-
for-you.hupont.hu * Tanulási
képességek fejlesz-tése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28-
415-998, 20-388-4953  

18 Gödöllői Szolgálat 2011.  február 2.

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

„Hosszan nyúljon, mint e
Hurkaszál,

Életünk rokkáján
A fonál.”

Petőfi Sándor: Disznótorban 

A hurka, persze nemcsak a metaforában
hosszú. Geometriailag pontos csigavonalba
tekerőzött az asztalon, amelynek egyik végén
hasával tolta a hurkatöltőt a férfiember, míg
társai vaskos tréfákon nevetve
igazították a fehér belet a töltő
csőrére. Régebben készítettek
tüdőshurkát is, manapság már
csak májashurkával, s kevesebb
véressel találkozni. Pedig a
véresbe több hús került, a fűsz-
erezése is pikánsabb volt,
kerülvén bele darált kapormag,
szegfűszeg is. 
A disznóvágásnak szinte for-
gatókönyve volt, sokféle rítus
kísérte. Előző napokban eldön-
tetett, kit hívjanak meg rá, mege-
gyeztek a böllérrel. (Mi a különb-
ség a hentes és a böllér közt? A
böllér a megrendelőnél, a háznál dolgozza fel
a levágni kívánt állatot.) Minden pohár
pálinkának külön neve volt. A malacsivítás
előtt fogópálinkából nyert bátorságot a
férfinép. A sikeres döfést a szúrópálinkával
ünnepelték, a fél oldal megperzselése után
következett a fordító pálinka. A bontás
megkezdéséhez a bontópálinka adott erőt, ezt
követően jókedvűen mehetett tovább a nem
kis munka, amivel a feldolgozás járt. Sajátos
rítusa volt a disznótoros csomag küldésének
is, az elkészült friss hurka, kolbász nagyobb
részét elajándékozták. Minden évben hason-

lítgatták össze, kinél jobb a füszerezés.
Akinek a hurkája fujtósra sikerült, kevesebb
zsiradék, több rizs, kása miatt, annak nem
volt sok becsülete. A kolbász maradékát
felfüstölték, nemcsak a hosszabb élete miatt,
de a füst – mint a barikolt boroknál –
gazdagította, mélyítette az ízeket. 
Korábban az éttermi világ távolodott a hurká-
ba töltött belsőségektől, kicsit lenézve azt.
Manapság azonban ismét feltűnik az étlapon
a velő, máj, szív, tüdő. Az elegáns éttermek
kínálatában megtaláljuk a hurkát is, kicsi
adag előételként, néha körítésként. 
Értetlenkedve hallgattam, hogy Brüsszelre
hivatkozva vissza akarják szorítani az otthon-
vágást. Most, amikor olvasom, hogy a
vágóhidakon a külföldről behozott sertések
aránya az összes vágáson belül 30%-ot tesz
ki, már jobban értem a választ…

A Fagyöngy a következő hetekben kínálja
disznótorosát, nálunk is megvan a feldolgo-
zás – készítés menete, a családon belül oldjuk
meg az ízesítéseket. Bátyám süti legfinomab-
bra a tepertőt, sógorom ízesíti legfinomabbra
a kolbászt, anyukám főzi kíválóra a kását, és
ő füstöli fel a kolbászt.
... a mesében az „iciri-piciri“, itt pedig a
vendég mind megeszi! 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

Szarvas Vacsora a Fagyöngy étteremben!�

2011. Február 19 én 18:30 órai kezdettel egy
szarvaslakomára hívjuk a vendégeket!�

* Szarvashús pástétom szedervel vel�

* Tárkonyos vadragu leves

* Vörösboros erdeigombás szasrvasragu
házi magos krokettel

* Konfitált szarvasgerinc filé narancsos
áfonyamártással, grillezett süt tökkel,
burgonyával

* Vaníliás gyümölcs linzer kosárban

Amenüsor ára 3.900 Ft/f
Asztalfoglalás:

2100 Gödöüll , Szabadság út 199.

Telefonszám:
+36 /20/454 2768,
+36 /28/ 430434

Kövesse a Fagyöngy éttermet a
facebook on is!



* „No opportunity to practise?”
Try NEW ENGLISH 15-MINUTE
SKYPE Chats! Evenings only. 10
Chats = 10.000 HUF:
rudolph.brendon@gmail.com

* TAI CHI tanfolyam Gödöllőn,
kezdőknek és haladóknak, folya-
matos bekapcsolódási lehetőség-
gel. Ha tenni szeretne egész-
ségéért, várjuk! Érd: 20-544-8021

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

* MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt-  és
középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! Tel:
20/380-2268 (du., este)

* 50 órás SVÉD KEZDŐ nyelv-
tanfolyam indul Gödöllőn
februárban. Érd: 30-328-5625 

* Állásinterjúra és tárgyalásra
felkészítés angolból Gödöllőn:
rudolph.brendon@gmail.com  

* Angyal tanár angyaltan-
folyamot tart. Tarot jóslás. Tel:
06-30-362-3987 

ADÁS~VÉTEL

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

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

* Könyveket, könyvtárakat, exlib-
riseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: +36-28-412-230

* Teljesen tökéletes állapotban
lévő, újszerű, kipolírozott,
páncéltőkés HOF-
MANN&CZERNY PIANÍNÓ eladó.
Csak igényesek jelentkezzenek!
Tel: 0670/508-8727 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszáll ítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk,
kedvező árak. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) +36-20-94-58-766,
06-28-611-728 

EGYÉB

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

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

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

* TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODA a
komoly kapcsolatra vágyóknak!
Országos adatbázissal! H.
Boglárka 0620-504-9910
http://galgamente.ctk.hu 

* Eredeti állapotú PANNONIA,
SIMSON, MZ, JAWA, DANUVIA,
CSEPEL és szocialista motork-
erékpárokat, ezekhez tar tozó
alkatrészeket, könyveket,
prospektusokat, tar tozékokat
keresek megvételre. 0620-587-
6779 Kartal.

* Tavaszváró mulatságot szervez
a ZSUZSA TÁRSKERESŐ KLUB
2011. 03. 25-én 19.00 - 23.00
óráig Gödöllőn. Érd: 06-20-571-
8369. Szeretettel várom jelen-
tkezését!

* BEFEKTETŐT KERESEK, ki
megvenné tulajdonjogomat.
(Családi ház.) Érd: egész nap
0620-246-8775 

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

* Ismételten várjuk régi és új
vásárlóinkat csányi almánkkal.
Szép Idared 150 Ft- ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650 

* Az utcáról vemhesen befo-
gadott német juhász keverék
kutyánk 9 apróságnak adott
életet. A kiskutyák most szerető
gazdit keresnek. Február
közepétől elvihetők. Tel:
0620/540-9842
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Utazni jó!
Srí Lanka, a ceyloni

tea hazája
Elkeserítő tény, de Srí Lanka az elmúlt

évek egyik legnagyobb természeti

katasztrófája kapcsán került reflektor-

fénybe, holott ettől eltekintve is említésre

méltó a könnycsepp alakú szigetecske. Ha

eddigi életünk során nem tapasztaltuk meg

a kulturális sokk lehengerlő hatását, biz-

tosak lehetünk abban, hogy Srí Lankán

nem kerül el az érzés. Adódik ez az etnikai,

vallási, kulturális sokszínűségből, melynek

köszönhetően igazi egzotikum a sziget.

Talán nincs a világon még egy ilyen

ország, ahol ennyi piros betűs ünnep szab-

dalná elviselhetőbbé a szürke hétköz-

napokat. Egy elefántos felvonulás mond-

hatni elvész a buddhista, hindu valamint

muzulmán vallási ünnepek tengerében. 

Akiket kevésbé vonzanak a transzcenden-

tális erők, azok se csüggedjenek, hiszen

ókori városok, paloták maradványai kínál-

nak kalandos élményt az odalátogatóknak.

Aki ennél természet közelibb túrára

vágyódik, tegyen egy kitérőt a teaül-

tetvények, trópusi őserdők, rizsföldek

világában. Végül, mivel a magyar utazók

körében inkább télen kedvelt úti cél a

„Fényességes sziget”, meg kell említenem,

hogy a pálmafákkal szegélyezett, fehér

homokos part könnyen foglyul ejti az

embert. Vigyázat, aki egyszer beteszi lábát

a trópusi paradicsomba, csak fájó szívvel

hagyja azt maga mögött.

(F:B.)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Imre, Repülőtéri út 1/16., Nagy
Ottó, Körösfői u. 24.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Rétfalvi Zsuzsa, Városmajor u. 4., Forró
Lászlóné, Szent István tér 14.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Maresch Szilvia, Hegedűs Gy. u.
4/b.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabó Jánosné,
Nagy  L. u. 6.

KISKASTÉLY JAZZ KLUB 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a KISKASTÉLY zenés-táncos  Farsangi és

Valentin-napi estéjére, melyen a jó hangulatról és a tánczenéről a

BUDAPEST RAGTIME BAND gondoskodik

2011. február 18., péntek,  19.30 óra

A belépőjegy ára:  5.000,-  Ft (mely tartalmazza a
Welcome drinket, egy 3 fogásos vacsorát és az
egész estés zeneszolgáltatást)

Asztalfoglalás és jegyelővétel ajánlott a
Kiskastély Étteremben (2100 Gödöllő, Táncsics
M. u.  5.)

Bővebb információ: 06/28/521-521,  06/20/527-0765
etterem@kiskastely.hu                           www.kiskastely.hu

A JELMEZBEN ÉRKEZŐKET KÜLÖN JUTALMAZZUK!


