
Fergeteges koncerttel köszön-
tötte a 2015-ös évet a Gödöllői
Királyi Kastély lovardájában
a Hot Jazz Band, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar és a Ta-
lamba Ütőegyüttes. A hagyo-
mányos évköszöntő hangver-
senyből a nagy érdeklődésre
való tekintettel ezúttal is dup-
la előadást kellett tartani. Az
eseményt özv. Antall Józsefné,
a néhai miniszterelnök felesé-
ge, és a diplomáciai testületek
több tagjai is megtisztelték je-
lenlétükkel.

A koncert kezdete előtt Gémesi
György polgármester köszöntötte
a megjelenteket. Mint mondta, vá-
rosunk 2015-ben is nemcsak kitű-
nő környezettel, hanem továbbra is
magas színvonalú kulturális rendez-
vényekkel várja az egyre nagyobb

számban ide látogató közönséget.
Egyúttal örömének adott hangot,
hogy az elmúlt esztendőben a gö-
döllői művészeti csoportok közül
többen hatalmas sikerrel mutatkoz-
tak be a város határain kívül is, sze-

repléseiket esetenként komoly nem-
zetközi figyelem kísérte. Gémesi
György kijelentette, hogy Gödöllő
dinamikus fejlődésének továbbra is
elengedhetetlen részét képezik az
igényes, magas színvonalú kulturá-

lis szolgáltatások, melyekhez a
szükséges feltételeket a város a
nehéz gazdasági körülmények
ellenére 2015-ben is biztosítja.
A hangverseny Offenbach Or-

feusz az alvilágban című ope-
rettjének nyitányával kezdődött.
Az est során a szimfonikus zene-
kar önállóan ifj. Johann Strauss
műveit játszotta. Több műsor-
számot együtt adott elő a három
zenekar.
A közönség a múlt század

első felében érezhette magát Ei-
semann Mihály, Zerkovitz Béla
örökzöldjeit hallgatva, Horváth
Jenő Egy tisztes őszes halánték

slágerének előadásakor az újéveket
hosszabb ideje köszöntők Jávor Pálra
gondolhattak, majd Fényes Szabolcs,
és Békeffi István dallamai varázsol-
ták el a lovardában helyet foglalókat.

(folytatás az 5. oldalon)
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Eredményes volt a Társadalmi Felzárkóztatá-
si Program által összefogott karácsonyi ado-
mány- és ajándékgyűjtési akció. (3. oldal)

Finta Edit festő- és grafikusművész alkotásai-
ból nyílt kiállítás a Művészetek Házában.

(6. oldal)

AMagyar Sakkszövetség által rendezett Perényi
Béla Emlékversenyt a gödöllői Reznák Attila
nyerte, VerébGábor a 2. lett. (8. oldal)

Igényes és magas színvonalú a gödöllői kulturális élet

Vidám, zenés évkezdet
Fotó: Váraljai János

A kultúra ünnepe

A Hymnusról
1823. január 22-én, a szatmár-
csekei birtokán élő Kölcsey Fe-
renc befejezte a Hymnus, a ma-
gyar nép zivataros századaiból
című művét. 1989 óta ezt a na-
pot a Magyar Kultúra Napjaként
tartjuk számon.

A költő művét számtalan jelzővel il-
lették már. Volt időszak, amikor fensé-
gesnek, volt, hogy szomorúnak és volt,
hogy siránkozónak nevezték, de első
nyilvános szabadtéri megszólalása óta,
ezt tekinti nemzeti himnuszának a ma-
gyar nép.
A vers 1829 decemberében jelent

meg először. Sokáig csak az értő olva-
sók becsülték, Kölcsey már hat éve ha-
lott volt, amikor Bartay András 1844.
február 29-én „20 arany pályadíjat tűz
ki a legjobb népmelódiáért – Kölcsey
Ferencz koszorús költőnk Hymnusára
ének és zenekarra téve.”

(folytatás az 5. oldalon)
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Januárban újabb szakaszba lépett a Budapest-Keleti pályaud-
varra bevezető vágányok felett átívelő Kerepesi úti „Százlábú” 
híd  felújítása. A munkálatok miatt szinte állandó késéssel kell 
számolniuk a vonattal utazóknak. Január 5-től március 6-ig 
mindemellett módosul néhány Keleti pályaudvarra érkező, illet-
ve onnan induló vonat menetrendje, kiindulási és célállomása 
is.

A Budapest–Gödöllő–Hatvan elővárosi vonalon, a Gödöllő-Állami telepek 
megállóhelynél egyes vonatok nem állnak meg. Gödöllő-Állami telepek meg-
állóhelyig, illetve az onnantól érvényes vasúti bérletekkel szombati, vasárna-
pi és ünnepnapi 
közlekedési rend 
szerinti napo-
kon a Volánbusz 
2140-es és 2193-
as járatai igénybe 
vehetőek Isaszeg 
vasútállomás és 
Gödöllő vasútál-
lomás között. A 
vasútvonalak vá-
gányzári menet-
rendjéről a Máv-start honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők, s ugyanitt, a 
térképes vonatinfo oldalon találnak információt a késésekről is. 

Jó hír viszont, hogy a tervek szerint halad az új vasúti váróterem és jegypénz-
tár (képünkön) kialakítása, aminek eredményeként hamarosan megszűnik a 
jelenleg is üzemelő konténerváró. Az új létesítményt a sínek felőli oldalról kö-
zelíthetik meg, az akadálymentesített helyiségben két pénztár áll majd az uta-
sok szolgálatára. Az átadásra a tervek szerint februárban  kerülhet sor.              bj

Még nem tudni, mi lesz a vég-
leges verzió

Megszűnt januártól az M0-s általá-
nos díjmentessége, s ezzel egyidőben 
újfajta, megyei matricákat vezettek 
be, amelyek egy évre ötezer forint-
ba kerülnek. A döntés, amit „Az ará-
nyos közteherviselés”-sel indokolt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
jelentősen felborzolta a kedélyeket. 
Miután szinte minden nap új önkor-
mányzat, szervezet jelenti be, hogy 
valamilyen formában tiltakozik a 
döntés ellen, a kormány felülvizs-
gálja a fizetőssé tett szakaszokat, de, 
hogy mi változhat, arról még csak ta-
lálgatások vannak. 

Megfontolásra érdemesnek tart-
ja például az NFM, hogy a megyei 
matricát ne a megyehatár előtti utol-
só, hanem a megyehatár utáni első 
lehajtóig lehessen használni.

Nincsenek könnyű helyzetben azok, 
akik szeretnék elkerülni a matrica 
vásárlást, a jogszabály ugyanis úgy 
szól, hogy minden autópálya és au-
tóút fizetős az év elejétől. Erre Ki-
bédi-Varga Lajos, a Nemzeti Út-
díjfizetési Szolgáltató Zrt. szóvivője 
hívta fel a figyelmet. Ezt azért is fon-
tos megjegyezni, mert külön, az út-
díj fizetésére figyelmeztető táblákat 
csak ott helyeztek el, ahol fizetős és 
nem fizetős szakaszok váltják egy-
mást, hogy tudja az autós, mikor lép 
fizetős útszakaszra. Ilyen például az 
M0 autópálya.

Akik matrica nélkül hajtottak fel az 
idén ilyen útszakaszra, 15 ezer forin-
tos pótdíjfizetési felszólítást kapnak, 
befizetni a büntetést ugyan nem kell 
– csak az 1470 forintos szolgáltatási 
díjat kell megtéríteni –, de személye-
sen kell intézniük a matrica vásárlá-
sát az ügyfélszolgálaton. 
Az érintett autósoknak be kell men-
niük a Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltató (NUSZ) Zrt. valamelyik ügy-
félszolgálati irodájába még március 
1-je előtt, és venni kell egy, a jogosu-
latlan úthasználat helye szerinti éves 
megyei matricát vagy országos éves 
matricát.     
Ha több pótdíjfizetési felszólítást is 
kapott valaki, akkor is csak egyszer 
kell megfizetni a díjat.

A NUSZ-nak országosan 17 ügyfél-
szolgálati irodája van. Az átmeneti 
rendelkezés a felszólítások kiküldése 
miatt hagy egy hónapot az észlelési 
idő, azaz a január 1-31. közötti idő-
szak és az ügy rendezésére hagyott 
március 1-jei határidő között, az 
esetleges pótdíjfizetési felszólítást 
ezalatt meg kell kapniuk az ügyfe-
leknek – hangsúlyozta az útdíjfize-
tési szolgáltató. A türelmi idő csak 
január 31-ig tart.
A megyei matricákat természetesen a 
benzinkutaknál és online is meg le-
het vásárolni. 
Az új útdíj rendszer nemcsak a la-
kosságra, hanem a közúti tömegköz-
lekedésben résztvevőkre, és a szol-
gáltatókra is jelentős terhet ró.

jk

Enyhe januárt tudhatunk ma-
gunk mögött, így a VÜSZI 
munkatársai most a városi 
utak járdáinak, padkáinak ta-
karítására fordítanak nagyobb 
figyelmet. Emellett megkezd-
ték a felkészülést a következő 
időszak munkáira is. 

Az elmúlt hetekben felmérték a bel-
városi fák állapotát, és számmal je-
lölték meg őket aszerint, hogy mi-
lyen beavatkozásra lesz szükség. A 

jelölések a fagyöngyözési ciklusra és 
az egyéb kezelések jelölésére nyúj-
tanak támpontot a szakembereknek, 
akik fagyöngymentesítést vagy szük-
ség szerint koronafrissítést végez-
nek. Sok esetben ez utóbbira is nagy 
szükség van, mivel a belvárosban 
– például a Dózsa György úton – a 

fák egy része már elöregedett. Lan-
tai Csaba, a VÜSZI Kft. igazgatója 
ezzel kapcsolatban lapunknak leszö-
gezte, fakivágást nem terveznek, arra 
csak a súlyosan beteg, menthetetlen 
fák esetében kerülhet sor, akkor is 
csak jegyzői engedéllyel. 

Mint megtudtuk, az elmúlt évek po-
zitív tapasztalatait követően idén is 
folytatódik a fagyöngymentesítés. 
A tervezett program szerint a Dózsa 
György út, a Körösfői utca, a Szabad-

ság út Munkácsy 
úti lakótelepi,  és 
a kastély oldali, 
HÉV-sínek felőli 
szakasz fáit sza-
badítják meg az 
élősködőtől, vala-
mint az Alsópark-

ban folytatódhat a famentő munka. 
A kezdésre február második hetében 
kerülhet sor.  

***
Januárra húzódott, a múlt héten azon-
ban befejeződtek az ELMÜ alvál-
lalkozója által végzett gallyazások, 
amiket a szolgáltatás biztonsága ér-
dekében végeztek el. A nyesedékek 
elszállítása még folyamatban van, a 
hét végére azonban ez is megtörténik. 

***
Szintén befejeződik a héten a kará-
csonyfák elszállítása. A január 14-ei 
gyűjtést követően a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. a pótgyűjtést január 
21-én végzi el.                                kj

Nyílt nap keretében tekinthették meg 
a gödöllői szennyvíztisztító telep fej-
lesztésének munkálatait az érdeklő-
dők. A decemberi helyszíni bejárás 
során a látogatók megismerhették 
az új biológiai tisztító műtárgyakat 
működés közben, és tájékoztatást 
kaptak a beruházás eddigi és további 
lépéseiről.
A fejlesztést Domonkos Ernő taná-
csos részletes képes összeállítás se-
gítségével mutatta be, majd az érdek-

lődők terepbejáráson tekintették meg 
a létesítményt. A rendezvényen részt 
vett Gyenes Szilárd, Gödöllő város 
alpolgármestere is, aki beszédében 
hangsúlyozta a beruházás kiemelt 
szerepét Gödöllő város környezetvé-
delmi programjában, a gödöllői víz-
bázis megőrzésében. 

A gödöllői szennyvíztisztító telep 
összesen 1,37 milliárd forint össz-
költségű fejlesztése során a telepet 

korszerűsítik és új műtárgyakkal 
bővítik, hogy a létesítmény maxi-
málisan megfeleljen a jelenlegi jog-
szabályoknak és környezetvédelmi 
előírásoknak. A fejlesztés 1,253 mil-
liárd forintos pályázati támogatással 
valósul meg, amelyet az Európai 
Unió Kohéziós Alapja és Magyaror-
szág központi költségvetése közösen 
finanszíroz. A közel 108 millió forin-
tos pályázati önrészt Gödöllő Város 
Önkormányzata saját forrásból biz-

tosítja. A kivitelezési munkálatok a 
múlt év februárjában vették kezdetü-
ket és három fő fázisból állnak.
Az első fázisban több ezer köbméter 
föld megmozgatásával három új vas-
beton műtárgyat, egy anoxikus, egy 
levegőztető és egy ülepítő medencét 
építettek meg. Az új medencéket – a 
kedvezőtlen, az átlagosnál csapa-
dékosabb időjárás ellenére – idén 
szeptemberben üzembe is helyezték, 
ezzel párhuzamosan az egyik meglé-

vő utóülepítő medencét szintén fel-
újították.
Ősszel, a második fázisban a  
szennyvizet az új és a már felújított 
műtárgyakra kormányozták, és ezzel 
egyidejűleg megkezdődött a régi me-
dencék felújítása. Az átirányítást kö-
vető laboratóriumi vizsgálatok sze-
rint a kibocsátott tisztított szennyvíz 
korábban kifogásolt paraméterei már 
nem haladják meg a megengedett ha-
tárértékeket. Az átkormányzás után 
a meglévő technológiai elemek (elő- 
ülepítő, levegőztető valamint máso-
dik utóülepítő) építészeti és gépésze-
ti felújítása vette kezdetét. Ezeket a 
műtárgyakat hamarosan újból üzem-
be helyezik.
Az első két fázissal párhuzamosan, a 
harmadik fázisban a kivitelező meg-
kezdte a biogázkezelés berendezése-
inek (gázvonal) valamint az iszap-
kezeléshez tartozó műtárgyaknak és 
gépészeti elemeknek (iszapvonal) a 
felújítását is. Az egyik rothasztó to-
rony kitisztítása, szerkezeti és gépé-
szeti felújítása, illetve az iszapvízte-
lenítő gép cseréje szintén megtörtént. 
Elbontásra került a régi gáztartály, és 
elkészült az új.                               jb

Az, hogy nem jelzi a tábla, még 
nem jelenti, hogy nem kell fizetni

A „Százlábú” híd munkálatai miatt késnek a vonatok

Felújítás nehezíti a közlekedést
Növényvédelmi teendők a VÜSZI-nél

Famentő előkészületek

Átfogó bemutató a fejlesztésről

Nyílt nap a szennyvíztisztító telepen
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Segítség összefogással

Megszépített ünnep
Hosszú hétvégék 2015-ben

Változott a rendelet!

A végzettség nélküliek kevésbé kelendőek

A szakmatanulásé a jövő

Második alkalommal szervez-
ték meg a Társadalmi Felzár-
kóztatási Program keretében
a karácsonyi gyűjtőakciót vá-
rosunkban azzal a célja, hogy
minden rászoruló családban
szebbé varázsolják az ünne-
pet, és segítsék, hogy az ado-
mányok a megfelelő helyekre
jussanak el.

A felhívás sokakat mozgósított, sok
tartós élelmiszer, ruha és játék gyűlt
össze, tudtuk meg Pecze Dániel al-
polgármestertől, a program vezető-
jétől, aki elmondta az összehangolt
akcióba a magánszemélyek mellett a
vállalkozások és a civil szervezetek
is bekapcsolódtak. Külön kiemelte a
Megújult Nemzedékért Alapítványt,
aminek önkéntesei 3780 kg élelmi-
szert gyűjtöttek össze és juttattak el a
Gödöllőn és környékén élő rászoruló
családokhoz.
Az akció sikerességéhez az is hoz-

zájárult, hogy az adományok leadá-
sára több gyűjtőponton is lehetőség
nyílt, hiszen a főtéren felállított fa-
ház mellett a Művészetek Házában
és – most első alkalommal – a váro-
si óvodákban is leadhatták az ado-
mányokat, amiket azután a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül juttattak el a
rászorulókhoz.
Sokan kapcsolódtak be az aján-

dékdoboz akcióba is, aminek ered-
ményeként két intézménybe, a Nefe-
lejcs Napköziotthonba, és a Montágh
Imre Általános Iskolába látogattak

el még karácsony előtt a szervezők,
hogy meglepetést szerezzenek az in-
tézménybe járó gyerekeknek, akik

között mindkét helyen igen magas a
rászorulók száma.
Mint megtudtuk, valamennyi aján-

dékdoboz gazdára talált, a beérkezett

tartós élelmiszerekből, ruhaneműk-
ből pedig folyamatosan igyekeznek
kielégíteni az igényeket. Mivel ezek-
re mindig szükség van, a Forrásnál
továbbra is örömmel fogadják az
ilyen jellegű adományokat. A Tár-
sadalmi Felzárkóztatási Programnak

egyébként is az a célja, hogy ne csak
a kiemelt ünnepeken, hanem a hét-
köznapokban is segíteni tudja a rá-
szorulókat. (bdz)

Befejeződtek a nyáron kezdődött, és
decemberig tartó munkák az Erzsébet
Királyné Szállodában. A fejlesztés so-
rán fitneszrészleggel és egy úgyneve-
zett relaxációs szigettel bővült a szol-
gáltatások köre. Ez azonban csak az
első lépés azoknak az elképzeléseknek
a sorában, amikkel a szálloda vezetése
azt szeretné elérni, hogy a 2014-ben 3
csillagos minősítést kapott létesítmény
néhány éven belül a csillagok mellé a
„superior” jelzőt is kiérdemelje.
A munkálatok 2014 júliusában kez-

dődtek, s decemberben már élvezhet-
ték a vendégek az Erzsébet Királyné
Szálloda új szolgáltatásait – tudtuk
meg Laurán Csaba igazgatótól. A
fél éven át tartó munkálatok során há-
rom korábbi üzlethelyiség teljes kül-
ső és belső átalakításával valósították
meg az új, a kor igényeinek megfelelő
részleget. Az átépítés során a helyi-

ségekben többek között lég- és fűtés-
technikai átalakításokra került sor. A
fitneszterembe korszerű sporteszközök
kerültek, a relaxációs szigeten pedig
jakuzzi, valamint egy finn- és egy inf-
raszauna szolgálja a pihenést és a fel-
frissülést. A fejlesztés egyúttal munka-
helyteremtésére is lehetőséget adott.

Az új részleg
azonban nem csak
a vendégek szá-
mára nyújt lehető-
séget a mozgásra
és a kikapcsoló-
dásra, azt ugyanis
minden érdeklődő
számára hozzáfér-
hetővé kívánják
tenni. Laurán Csaba elmondta, erre a
tervek szerint január végétől lesz lehe-
tőség.

*
A múlt év második felében meg-

újultak a szállodaépület kapuinak és
a mélygarázs lehajtójánál lévő vas
elemek is. Mivel ezek a fémfelületek
szabad téren vannak, és az átadás óta
nem voltak karbantartva, így aktuális
volt a rendbetételük. Erre a szálloda
vezetése a Madách Imre Szakközép-

iskola, Szakiskola és Kollégiummal
kötött megállapodást, aminek a diák-
jai kiváló minőségben végezték el a
referenciaként is szolgáló munkát. A
kapukat a helyszínen, míg a mélypar-
koló lejáratához tartozó fém részeket a
tanműhelybe szállítva csiszolták le és
festették újra. Kocsi Tamás, a Madách
iskola igazgatója és Laurán Csaba el-
mondta, a későbbiekben is folytatják a
kölcsönösen hasznos együttműködést.

(k.j.)

Megváltozott a mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványának meghosszab-
bítása. December 11. óta a véglegesen
mozgáskorlátozottnak nyilvánítottaknak
is szakhatósági vélemény kell az enge-
délyezéshez!
A kormányrendelet módosítása szerint

a véglegesen mozgáskorlátozottnak nyil-
vánítottak számára öt évre kiadott parko-
lási igazolványok automatikus meghosz-
szabbítására nincs lehetőség.
Az új eljárás szerint a meghosszabbí-

táshoz az igénylőnek a Kormányhivatal
szakigazgatási szerve (a gödöllőieknek
Budapest Főváros Kormányhivatala Re-
habilitációs Szakigazgatási Szerve) által,

a közlekedőképességéről kiállított, 2013.
január 1-je utáni orvosi szakértői véle-
ménnyel kell rendelkezni. A jogosultság
csak akkor állapítható meg, ha az igénylő
közlekedési képesség romlása eléri a 40
százalékot.
A változás az elmúlt hetekben sok

igénylőnek szerzett kellemetlen megle-
petést. A fő gondot azonban nem az utá-
najárás, az ismételt vizsgálatok jelentik,
hanem az, hogy az új parkolási igazolvá-
nyokra sokat kell várni. Bár hivatalosan
60 napot ad az eljárásra a jogszabály, a ta-
pasztalatok szerint ennél sokkal több idő
is eltelik, mire az igénylő kézbe veheti az
új, öt évre szóló engedélyt. (ny.f.)

Mondhatjuk, hogy jól indult az idei
esztendő, hiszen 2015 négynapos pi-
henéssel vette kezdetét. Legközelebb
április elején lesz három napos hétvé-
génk, április 5-6-án a húsvéti ünnepek-
kor.
Májusban két hosszú hétvégénk is

lesz, mivel 1-je péntekre esik, majd
következik 24-25-én a pünkösd. Mivel
augusztus 20-át egy csütörtöki napon
ünnepeljük, augusztus 21-e péntek pi-
henőnap lesz, így négynapos hosszú
hétvégével tervezhetünk. A 21-i mun-

kanapot augusztus 8-án, szombaton
kell ledolgozni a rendelet szerint. Ok-
tóber 23-a péntekre esik, ezért az a hét-
vége is hosszú hétvége lesz.
Hogy a karácsony zavartalan legyen,

december 24-e szintén pihenőnap lesz
– amit december 12-én szombaton dol-
gozunk majd le, s így a karácsonykor
négynapos pihenésre lesz lehetősé-
günk.
Ráadásul a jövő év is hosszú hétvé-

gével indul, mivel január 1-je péntekre
esik. (k.j.)

Aközépiskolai felvétel időszaka komoly
dilemma elé állítja a szülőket és az érin-
tett diákokat. Kevesen vannak, akik 14
évesen céltudatosan választanak iskolát
és ezzel pályát maguknak, a legtöbbször
ez a döntés a szülők kezében marad.
A szülőket a legjobb szándék veze-

ti, mégis, sokszor nem jól választanak
iskolatípust gyermeküknek, mondta
Szabó Zsuzsanna, a Gödöllői Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
vezetője, akitől megtudtuk, jelenleg 862
fő regisztrált munkanélküli van Gödöl-
lőn, közülük 447 főnek van középfokú
végzettsége. A munkaadók a szakkép-
zettséggel rendelkező munkavállalókat
részesítik előnyben, a statisztikából ki-
derül, hogy legkevésbé csak általános

iskolai végzettséggel, illetve szakmai
végzettség nélkül, csak gimnáziumi
érettségivel rendelkező álláskeresők a
kelendőek. Az országos statisztikai ada-
tok egyértelműen alátámasztják, hogy az
országosan 7,5%-os munkanélküliségi
ráta korosztályokra bontva a huszonéves
fiatalok körében kiugróan magas – hívta
fel a figyelmet a munkaügyi szakember.
Gödöllőn három, az országos élvo-

nalba tartozó gimnázium és egy jó szak-
képző intézmény található, a feladatok
megosztásának arányán azonban érde-
mes elgondolkodni, véliKocsi Tamás, a
gödöllői Madách Imre Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium igazgatója.
Azok a tanulók vannak a helyükön a

gimnáziumban, akik akarnak és képesek
is továbbtanulni a jellemzően értelmiségi
pályákra. Az intézményvezető szerint a
nem kiemelkedő tanulmányi eredményű
diákok jobban teszik, ha a szakképzést
választják, ahol az „ügyesebb, mint oko-
sabb” tanulók sokkal jobban érvényesül-
nek és az elhelyezkedési lehetőségeik is
jobbak. Ugyanazt az érettségit le tudják
tenni a szakközépiskolában is, sőt, mun-
ka mellett az esti tagozaton is, amivel a
tehetségesebbek be tudnak kapcsolódni
a műszaki felsőoktatásba is.
Előny ugyanakkor, hogy a szakkép-

zésben kezdettől fogva kapcsolatba ke-
rülnek a munka világával. Az úgyneve-
zett duális képzési modell lényege, hogy
az elmélet az iskolában, a gyakorlat pe-
dig cégeknél történik, melyek gyakran
állást ajánlanak az általuk már megis-
mert fiataloknak a képzést követően.
Jó példa erre, hogy a Madách iskola

Siemens céggel közös hegesztőképzése
októberben egy 600 millió Ft-os beruhá-
zásból megvalósult modern tanműhely-
lyel bővült, s az iskola tavalyi 22 végzett
hegesztőtanulója egy héten belül állást
kapott. (ny.f.)

Karácsonyi csoda a Petőfiben!

Adventkor felerősödnek az érzelmek, az emberek jobban segítik egymást, adako-
zóvá válnak, adományokat gyűjtenek, segítenek rászoruló embertársaiknak. Így
volt ez a Petőfi iskolában is, az egyik iskolagyűlésen az intézményvezető, Gubá-
né Csánki Ágnes képeket mutatott a diákoknak egy nógrádi iskoláról, hogy ott a
gyerekek milyen körülmények között élnek, tanulnak. Megkérdezte a tanulókat,
hogy hozzájárulnának-e ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek is szép karácsonyuk
legyen?
Ami ezután történt, arra senki nem számított! Reggelente az aulában nem győz-

te a gyermekvédelmi felelős és a diákönkormányzat vezetője átvenni az adomá-
nyokat.
Az akció hihetetlen eredménnyel zárult: A Petőfis gyerekek, szülők, dolgozók

1 hét alatt összegyűjtöttek közel 200 db cipős dobozba csomagolt ajándékot, to-
vábbá több, mint 100 kg lisztet, ugyanennyi cukrot, rizst, tésztát, konzerveket,

tartós tejet és sorolhatnánk tovább mi mindent még. Luca
napkor a Petőfisekkel együtt éneklő Pécsi Ildikó is küldött
szaloncukor csomagokat.
Végül is nem egy, hanem 6 nógrádi iskolába jutottak el

az adományok, volt olyan iskola, ahol egy egész első osz-
tályt ajándékoztak meg, de volt olyan intézmény is ahol az
összes hátrányos helyzetű tanuló ajándékot kapott, minden
tanuló a 100 fős iskolában!
Így tette szebbé több száz diák és család karácsonyát

a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola közössége Te-
reskén, Drégelypalánkon, Kállón, Magyarnándoron, Gal-
gagyörkön és Acsán!

Bővültek az Erzsébet Királyné Szálloda szolgáltatásai

Cél a magasabb szintű minősítés
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A hagyományoknak meg-
felelően több gyermek 
gyógyításához, rehabilitá-
ciójához adott támogatást 
tavaly év végén a Lum-
niczer Sándor Alapítvány. 
A dr. Makra Csaba által 
létrehozott szervezet 12. 
éve nyújt támogatást a 
gyermekorvosok javasla-
tai alapján a daganatos, többszörösen károsodott, súlyos állapotú, fejlesztésre 
szoruló gyermekek kezeléséhez. A támogatásokat dr. Solymos Katalin nyu-
galmazott gyermekorvos, a kuratórium tagja adta át a családoknak.
A Lumniczer Sándor Alapítvány adószáma: 18670945-1-13.

Segítség a Lumniczer Alapítványtól

Csak néhány hónapja, hogy a 
Gödöllő Magazin nyári számá-
ban Csigi Balázs, aki az Indonéz 
Művészeti és Kulturális Ösztön-
díj részeseként ismerkedhetett 
meg ezzel a csodálatos dél-kelet 
ázsiai országgal, nyelvoktatási 
terveiről beszélt. A tehetséges 
gödöllői fiatalember több éve 
tervezte egy speciális program 
létrehozását, amit mára meg is 
valósított, s ami ma már újfajta 
nyelvtanulásra ad lehetőséget. 

Nemrég indult el a Metaphor nevű ma-
gyar start-up, ami új színt hoz a nyelv-
tanulás világába. 
A hagyományos módszerekkel szem-
ben a Metaphor az ún. szemantikus 
nyelvtanulásra épít, ami Magyarorszá-
gon egyedülállónak számít. Az alkal-
mazás már elérhető androidos okoste-
lefonokon és tableteken, de hamarosan 

piacra kerül az internetes verzió is – tá-
jékoztatta lapunkat Csigi Balázs.

– Mi a különlegessége ennek a prog-
ramnak? 
– Az angol szavakról egy amerikai-
nak vagy angolnak sokszor teljesen 
más jut eszébe, mint nekünk, hiszen 
egy másik kultúrában élünk. Ezért 
is van, hogy a legtöbb angol mondat 
nem fordítható le pontosan magyarra. 
A Metaphor abban segít, hogy magyar 
anyanyelvűként meg lehessen tanulni 
angolosan beszélni, elrugaszkodva a 
magyar nyelvi logikától. A szeman-

tikus nyelvtanulás továbbá nemcsak 
nyelvet tanít, hanem a másik nem-
zet (jelen esetben az angol, amerikai) 
mentalitását is bemutatja – milyen egy 
amerikai randi, hogyan viccelődnek 
az angolok, mi számít tabutémának és 
még sok más hasonló érdekességet. Az 
egyik felhasználó, Domi (25) például 
így nyilatkozott: „Gyakorlatilag nem-
csak angolul tanulsz meg, hanem egy 
kicsit „angolnak” lenni, és ez hihetet-
len jó érzés.” 
– Kezdőknek vagy inkább haladók-
nak ajánlott ez a nyelvtanulási mód-
szer?
– A programmal elsősorban azoknak 
szeretnénk segítséget nyújtani, akik 
már tanultak angolul, de szeretnének 
változatosabban és angolosabban be-
szélni. Az alkalmazás grafikája a vizu-
ális típusoknak is kedvez, a hanganya-
gokat pedig amerikai hangszínészek 
teszik élvezetessé. A Metaphor ingye-
nesen kipróbálható, a Play Áruház-
ban Metaphor Angol néven található 
meg. További információ elérhető a  
www.metaphor.hu weblapon.         bj

Immáron hagyomány, hogy 
az iskolánkba készülő szülők-
nek beszélgetéssel egybekö-
tött előadásokat szervezünk, 
melyek betekintést nyújtanak 
pedagógiánkba, mindennapi 
gyakorlatunkba. A program-
sorozatot jó szívvel ajánljuk a 
leendő elsősökön kívül az idő-
sebb, iskolánk iránt érdeklődő 
családoknak is.

1. Január 28., szerda, 18:00 óra – Az 
iskolaérettségől
Tóth Piroska, osztálytanító (3. osz-
tály), kézimunka és szabad vallás 
tanár

2. Február 9., hétfő, 18:00 óra – Ho-
gyan tanulunk, hogyan tanítunk, mit 
tanítunk a Waldorf iskolában? 
Richter Bea, a leendő első osztály 
tanítója

3. Február 23., hétfő, 18:00 óra – Az 
iskola struktúrája – a Gödöllői Wal-
dorf Iskola 
Beszélgetés az iskola tanáraival és a 
fenntartó egyesület képviselőivel

4. Március 4., NYÍLT NAP
8:00-15:00 óráig
Előzetes regisztráció iskolatitkárunk-
nál telefonon: +36 20 339 8587 vagy
e-mailben: iroda@waldorf-godollo.
sulinet.hu

A nap folyamán lehetőség nyílik be-
szélgetésre a tanítókkal is.

5. Március 9., hétfő, 18:00 óra – A 
művészeti nevelés fontossága
Horváth Györgyi euritmia tanár, 
gyógyeuritmista
Kőhalmi Ákos, osztálytanító (4. osz-
tály), rajz-festés tanár 

6. Március 25., szerda, 18:00 óra – 
Mesék – belső kép, képi gondolko-
dás
Tolnai Antal, a Hámori Waldorf Is-
kola és a Waldorf tanárképzés tanára

7. Április 20., hétfő, 18:00 óra – Ter-
mészettudományok tanítása; megta-
pasztalása, megélése.
Mincsik István, kertművelés tanár, 
iskolánk igazgatója 

Az előadások helyszíne a Gödöllői 
Waldorf Általános Iskola  és Alapfo-
kú Művészeti iskola.
Cím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámu-
el u. 4/D

További információ: 

Richter Bea, leendő osztálytanító
Tel.: +36 20 339 8538
E-mail: richterbeat@gmail.com

Erdeiné Bálint Krisztina iskolatitkár
Tel.: +36 20 339 8587 vagy
E-mail: iroda@waldorf-godollo.su-
linet.hu

www.waldorf-godollo.hu

Az ökumenikus nemzetközi 
imahét a keresztény egyházak 
világszerte közös imahete, 
amely évről évre január 18. és 
25. között megtartott állandó 
ünnep.  Az ötlet Paul Wattson 
anglikán paphoz kötődik, aki 
1908. január 18–25. közötti 
imanyolcadra hívta a keresz-
tény hitű embereket, felekeze-
ti hovatartozástól függetlenül.

Hatvan évvel később az Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa és a Keresz-
tény Egységtörekvés Pápai Tanácsa 
közösen adott ki imaszövegeket erre 
az oktávra (nyolc napra), ezzel is tá-

mogatandó az ökumenikus törekvé-
seket.
A 2015-ös imahét témáját a brazíliai 
keresztények dolgozták ki, mottója 
Jézus kérése a samáriai asszonyhoz: 
„Adj innom!” (Jn 4,7). 
Gödöllőn a rendezvénysorozat ja-
nuár 19-én vette kezdetét, amikor 
Hugyecz János plébános a reformá-
tus templomba invitálta a híveket.  

Az ima-istentiszteletek este 6 óra-
kor az alábbi helyszíneken lesz-
nek:
Január 20., kedd, Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilika:
Albert Gábor evangélikus lelkész. 

Január  21., szerda, Szent Kereszt 
görög katolikus templom:
Lőrik Levente baptista lelkész
                
Január  22., csütörtök, Premontrei 
kápolna:
Balogh Tamás református lelkész
                
Január  23., péntek, evangélikus 
templom: 
Turai János plébános

Január  24., szombat, Szentháromság 
templom:
Tar Zoltán református lelkész
(utána: szeretetvendégség!)

„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” 
(Jn 4, 7)

Hagyományosan nagy-
szabású év végi mulat-
sággal búcsúztatták a 
2014-es évet a Gödöllő 
Város Nyugdíjas Egye-
sület tagjai. 

A jó hangulatú összejövete-
len az Általános Nyugdíjas 
Klub különleges meglepe-
téssel is szolgált. 

A rendezvényen, ahol rendszeresen táncra perdülnek a résztvevők, Kovácsné 
Marika, Garayné Rózsika, Skultétiné Gabika, Szitásné Marika, Cseriné 
Marika, Kovácsné Ilonka, Ocskainé Ildikó és Nagyné Évike egy fergete-
ges kánkánnal teremtett igazi szilveszteri hangulatot. 

Meghívó
2015. január 27-én, 16.30-kor a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermébe

 szeretettel várjuk a kedves szülőket a 
Szülői szerepek és játszmák (…amit nem  tanítanak…, de tanulható!)

című interaktív előadásra
 Előadó: Majsai László pszichopedagógus

Tartalom:  – Amit hoztam: amit én is úgy…, és amit semmiképpen sem
– Anyaság / anyai szerepek

– Apaság /apai szerepek
– Szerepválságok / szereptévesztések

– Elkerülhető- és elkerülendő „hibák és vétségek”

Imahét a Krisztus hívők egységéért

Nincs rossz nyelvérzék, csak rossz módszer

Nyelvtanulás másképp

Gödöllői Waldorf iskola

Elsős hívogató

Nyugdíjasok szilvesztere
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Paraszt. Sokan leginkább ak-
kor használják ezt a szót, ami-
kor becsmérlően nyilatkoznak 
valakiről. Nálunk a legrosz-
szabb minősítések egyike lett 
a földmunkást, a gazdálkodót 
jelölő szó. Amikor egyik kül-
honban élő unokaöcsémet né-
hány éve megkérdezték, mit 
fog csinálni, ha felnő, azt vála-
szolta, paraszt szeretne lenni. 
Na, ilyet, ma sem sűrűn hal-
lunk itthon a fiatalok szájából! 

Mert mi is a paraszt valójában? Nappal 
kelő gazdaember, aki széllel, vízzel, 
nappal dacolva életet teremt. Örök har-
cos, aki hajnaltól napestig dolgozik a 
földön, hogy meglegyen a mindennapi 
kenyér, s jusson mellé hús és gyümölcs 
is, s nem csak a saját asztalára gondol, 
hanem az országéra is. Parasztembert 
ritkán hall az ember egyes szám első 
személyben beszélni. Mindig a „mi”, a 
falu, az ország jön a szájára, ha arról 
beszél mennyi búza, kukorica, sző-

lő termett „nekünk”. Mégis, lenézett 
és megvetett emberek ők, akiknek a 
földhöz ragaszkodását, munkaszerete-
tét már nem érti a XX., XXI. század 
embereinek nagy része, a politikusok 
pedig egyenesen koloncként tekinte-
nek rájuk, s elsősorban megoldandó 
problémát jelentenek számukra. 
Fábián Gyula újságíróként több, mint 
fél évszázadon át járta a vidéket, be-
szélgetett az ott élőkkel, akik – legyen 
bármilyen nehéz idő – mindig szántot-

tak, vetettek, termeltek. A dolgos min-
dennapok megvoltak, bármilyen is volt 
a politikai rendszer, ami mindig hátra 
sorolta, lenézte a földből élőket. 
Külön világ az övék, ősi tudással, év-
százados, évezredes értékekkel, amiket 
megpróbálnak szépen sorban elorozni 
azok, akik sem Istent, sem a földet, 
sem a munkát nem tisztelik, csak a ma-
guk hasznát. 
Fábián Gyula megszólaltatottjai, a 
sokszor név nélküli parasztok, a távoli 
kisfaluban élő tanítók, orvosok lassú, 
de folyamatos pusztításra, pusztulásra 
figyelmeztetnek. Értékmentők ők, a 
munka, az adott szó, a hagyományok 
őrzői, akik rávilágítanak, hogyan pró-
bálják meg eltörölni az új évezred 
elvárásai mindazt, amit saját érde-
künkben inkább megőrizni, védeni, 
gyarapítani kellene: a falut, a földet, a 
vizet, a becsületet. 
Elfeledett ünnepek, halálra ítélt falvak, 
tanyák népének segélykiáltásait vetette 
papírra a szerző, aki rádiósként, újság-
íróként, a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum, majd a Magyar Vízügyi Múze-
um alapító igazgatójaként vált a vidék 
Magyarországának krónikásává. 
(Fábián Gyula: Útravaló)              nyf   

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szembesítés

(Folytatás az 1. oldalról) 

A pezsgőkoccintásos szünet után a 
New Orleans-i hangulatot idéző Tiger 
rag jazz standard megszólaltatásakor 
a szimfonikus zenekar két klarinétosa 
egészítette ki a Hot Jazz Band-et. Az 
idén 30 éves, önmeghatározása szerint 

az 1920-as, ‘30-as, ‘40-es évek melódiáit tolmácsoló, a 
háború előtti magyar filmek slágereit és a jazzkorszak 
népszerű amerikai szórakoztató-zenéjét megszólalta-
tó Hot Jazz Band, a Talamba Ütőegyüttes és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar közös produkciója kitűnő példája 
volt annak, hogy a zene professzionális előadása nem is-
mer műfaji határokat. Az est karnagya Horváth Gábor, a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művé-
szeti vezetője volt.                                  jb

Ha kortárs író, akkor valami nehézre 
gondolunk, pedig a marosvásárhelyi 
Székely Csaba manapság a legnép-
szerűbb vígjátékíróink közé tarto-
zik. Eredetileg ugyan a BBC hang-
játék-pályázatára írta azt a művét, 
mellyel 2009-ben a legjobb európai 
drámának járó díjat nyerte el, s mely-
ből a színész-rendező-egyetemitanár 
barátja, műveinek jó ismerője, szín-
padra állítója, Sebestyén Aba egy-
személyes játékot álmodott. Ez a 
Szeretik a banánt, elvtársak?, melyet 
2015. január 23-án este 7 órakor a 
gödöllői közönség is láthat a teréz-
körúti Játékszín vendégjátékaként.  
A fanyar humorral átitatott történet 
főszereplője, Veres elvtárs szellemi-
leg kissé elmaradt fia egy londoni 
szanatóriumban idézi föl a romániai 
forradalom előtti élményeit. Sebes-
tyén Abát, mint elmondta, az izgat-
ta elsősorban, hogy egyszemélyes 
színházként egyedül játszhatja el a 
műben megjelenő különleges alako-
kat. A történetet a saját személyes él-
ményeként élte át. A főhős épp vele 

egyidős, és ő is hasonló romániai vá-
rosban, történetesen Brassóban nőtt 
fel. Neki is voltak ilyen osztálytár-
sai, náluk is voltak Veres elvtársak, 
akik élet-halál urai, kommunista 
kiskirályok voltak. Ám hiába szomo-
rú ez a világ, Székely Csaba a tőle 
megszokott humorral teli szeretettel 
szólaltatja meg végtelenül naiv hő-
sét, aki Ceausescu Romániájában ki-
vételezett körülmények közt nőtt föl, 
mégis boldogtalanul. A néző derül és 
meghatódik egyszerre. Különleges-
sége még az előadásnak, hogy min-
den alkalommal beszélgetés követi, 
így lesz Gödöllőn is. Sebestyén Aba 
mellett Pécsi Ildikóval, a Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Ki-
váló művésszel, a Halhatatlanok Tár-
sulatának örökös tagjával, Gödöllő 
művészeti életének meghatározó 
személyiségével, Joshi Bharáttal, a 
szintén Gödöllőn élő indiai szárma-
zású bábszínésszel, jóssal, médiasze-
mélyiséggel és a közönséggel Lőkös 
Ildikó, a Játékszín dramaturgja be-
szélget.             muza (Folytatás az 1. oldalról) 

A pályázatról a Honderű 1844. már-
cius 9-én megjelenő számából ér-
tesülhettek a magyar zeneszerzők. 
A felhívásra 13 jeligés pályamű ér-
kezett, a bíráló bizottság egyhangú 
döntése szerint Erkel kompozíciója 
nyerte meg a pályadíjként kitűzött 20 
aranyat. 

A Honderű 1844. június 22-én így 
tájékoztat a győztes pályaműről: „...a 
melly amellett, hogy magyar jellemű 
s a költemény szellemét leginkább 
megközelítő, a két főkívánságot is, 
ti. a dallamegyszerűséget és a hym-
nusi emelkedettséget legszerencsé-
sebben megközelíté.“

1844. július 2-án mutatják be a 
Himnuszt a Bartay vezette Nemze-
ti Színházban. Néhány nappal ké-
sőbb erről a Honderű így számol 
be: „a jeligés levélkék a színpadon 
a rendezőség és a színházi titoknok 
jelenlétében a bírálóválasztmány 

jegyzőkönyvének fölolvasása után 
felbontatván, a nyertes pályamű 
szerzőjének derék maestronk s kar-
mesterünk Erkel Ferenc kiáltaték 
ki. Szívesen osztozunk a közönség 
élénk éljenkiáltásaiban mellyekkel a 
nyertes szerzőt kihívá... Most csak az 
van hátra, hogy Erkelünk gyönyörű 
hymnusát többször adassék alkalom 

hallani, megismerni, tanulni, an-
nak jelessége   kezeskedik, hogy az 
nemsokára a legnagyobb népszerű-
séget vívandja ki magának s valódi 

néphymnussá válandik.“
1903-ban lett Kölcsey műve hi-

vatalosan is a magyar himnusz. A 
Magyar Kultúra Napjáról való meg-
emlékezés gondolatát ifjabb Fasang 
Árpád zongoraművész vetette föl 
1985-ben.

“Ez a nap annak tudatosítására is 
alkalmas, hogy az ezeréves örökség-
ből meríthetünk, és van mire büsz-
kének lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa, a világ kultúrá-
jának. Ez az örökség tartást ad, ezzel 
gazdálkodni lehet, valamint segíthet 
a mai gondok megoldásában is” – 
mondta a kezdeményező.

Városunkban is minden eszten-
dőben megemlékezünk a Magyar 
Kultúra Napjáról, ekkor adják át a 
Gödöllő Kultúrájáért díjakat azok-
nak, akik  kulturális, művészeti vagy 
közművelődési munkájukkal  ki-
emelkedő eredményeket értek el. Az 
elismerést az idén dr. Horváth Zol-
tánnak, a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesülete művészeti vezetőjének és 
a Levendula Galériának ítélte oda a 
képviselő-testület.  jk

A Gödöllői Városi Vegyeskar váro-
sunk egyik meghatározó zenei mű-
vészeti csoportja, aminek tagjai az 
utóbbi években egyre több rangos 
zenei eseményen, kiváló művészekkel 
együttműködve öregbítették tovább 
városunk jóhírét. Az elmúlt években 
nagy oratorikus művek megszólal-
tatásában is részt vettek.  Idén újabb 
nagyszabású produkciókra készülnek. 
Mint az Pechan Kornéltól, a vegyes-
kar vezetőjétől megtudtuk, 2015-ben 
is több önálló programmal örvendez-
tetik meg a közönséget. Elsőként egy 
farsangi-tavaszváró vidám koncertre 
készülnek, majd újdonságként, ha-
gyományteremtő céllal egy „Pünkös-
di” koncerttel lépnek a közönség elé. 
Ezen az egyházi klasszikus művek 

mellett Szokolai Sándor Pünkösdölő  
című, a magyar pünkösdi népszokáso-
kat megidéző művét először tűzi mű-
sorára a kórus. 
Igazi különlegességnek tekinthető 
bemutatót terveznek a Szakrális Mű-
vészeti Napok keretében szeptember-
ben megrendezésre kerülő templomi 
hangversenyükön is, melyen a híres 
londoni Westminster Abbey zene-
szerzőjének, John Rutternek 70. 
születésnapja tiszteletére szólaltatják 
meg Glória című különleges hang-
szerelésű, igazán divatos, ritmikus ze-
neművét. A megnőtt létszámú Városi 
Vegyeskar ehhez a programjához hív 
férfi énekeseket tagjai sorába, a zenét 
kedvelő minden gödöllői lakost pedig 
a közönség soraiba.  kj

Igényes, és magas színvonalú a gödöllői kulturális élet

Vidám, zenés évkezdet

A kultúra ünnepe

A Hymnusról

Egyedül a színpadon

Új bemutatók előtt a Gödöllői Város Vegyeskar

Koncert előzetesek
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A természet és a művészetek találkozása

„Művészetek Kertje – Gödöllő 2015”
Emlékezés Wass Albertre

107 éve született

2015: A Fény Nemzetközi Éve

A diákok részvételével

Az elfolyó homok csöndje
Boldogasszony havában

Az UNESCO, felhívva a figyelmet
arra, hogy milyen fontos szerepet
játszik a fény életünkben, 2015-öt
a Fény Évének választotta. A Fény
Évéhez kapcsolódó eseménysort az
Európai Fizikai Társulat (EPS) kez-
deményezte, s megszerezve az ENSZ
és az UNESCO támogatását, világe-
seménnyé emelte a kezdeményezést.
Magyarország egyrészt csatlako-

zott az európai kezdeményezésekhez,
másrészt az itthon megrendezen-
dő kiterjedt eseménysorral kívánja a hazai
közvélemény figyelmét felhívni a fény tu-
dományra, oktatásra, technológiára, művé-
szetekre, valamint az élet minden területére
kiható fontos szerepére. Kiemelten fontos,
hogy a tanuló diákság aktívan részt vehessen
az eseményekben, különösen, mert hazánk
nemes hagyományokkal büszkélkedhet mind
az optikai tudományok, mind a művészetek

területén. Csak néhányat említve: a Petz-
vál-lencse a XIX. század közepén született,
a Magyar Optikai Művek pedig 1876-ban. A
Jánossy professzor által kezdett optikai ku-
tatások a KFKI-ban világhírnévre jutottak,
korán megszülettek a magyar lézerek és a
szegedi attoszekundumos lézer (ELI-ALPS)
első ötlete, a világot egy évtizeddel megelőz-
ve, Magyarországon fogalmazódott meg.
Ezért is kötelességünk, hogy a 2015-ös

évben nagy figyelmet szenteljünk a fény tu-
dományos, oktatási, technológiai, orvosi, va-
lamint művészeti alkalmazásainak, valamint
annak, hogy ezeket a magyar közvélemény
elé tárjuk az oktatás, a média és a szakmai
fórumok csatornáin keresztül. A Magyar Tu-
dományos Akadémia és az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat időben felismerte ennek a
tevékenységnek a fontosságát és országos
összefogás élére állva próbál megfelelni az
ezzel kapcsolatos elvárásoknak.

(ny.f.)

Ahogyan azt már az
elmúlt években meg-
szokhattuk, idén is egy
témából merítenek ih-
letet a kulturális intéz-
mények és a művésze-
ti csoportok.

A „Zöld Gödöllő” köré
fűzik fel kulturális progra-
mokat az idei a „Művésze-
tek Kertje – Gödöllő, 2015”
címet viselő kulturális te-
matikus év során, a gödöl-
lői művészetet és természe-
tet, a virágzó zöld Gödöllőt kívánják

összekapcsolni kiállítások és szabad-
téri rendezvények formájában.

A tematikus év mun-
kacsoportja idén is olyan
programot kínál majd, ami
figyelembe veszi a külön-
böző korosztályok igénye-
it, nagy hangsúlyt helyez
arra, hogy a rendezvények
és események legyenek
eseménydúsak, attraktívak,
s méltó módon mutassák be
Gödöllő neves művészeit
és természeti kincseit.
A kulturális tematikus év

megnyitására márciusban
kerül sor.

(k.j.)

Wass Albertre emlékeztek a Művészetek Háza melletti szobránál gödöllői
tisztelői születésének évfordulóján. A 107 éve született és száműzetésben
meghalt író tiszteletére a Gödöllői Református Líceum diákjai és tanárai
adtak műsort január 9-én, melyben felelevenítették az író alakját majd No-
vák Gyula tanár idézett a Záróvers című költeményből.
Az ünnepség végén az egybegyűltek elhelyezték a megemlékezés ko-

szorúit a költő 2006-ban állított szobránál. (bdz)

Az elfolyó homok csöndje címmel
nyílt kiállítás Finta Edit festő- és
grafikusművész alkotásaiból a Mű-
vészetek Háza rendezvény és kiállí-
tótermében január 15-én.

A székelyföldi születésű,
de 1990-óta Budapesten élő
művész munkáit már nem
először láthatja a gödöllői
közönség. A tárlatot Őriné

N a g y
Cecília
műv é -
szettör-
t é n é s z
nyitotta
meg, s
az érdeklődők
nem csak Gö-
döllőről, hanem
szülőföldjéről
is megtisztelték
jelenlétükkel.
A most bemu-
tatásra került

alkotások között olyan képek is lát-
hatók, amelyek meghatározóak Finta
Edit munkásságában, s amelyek elis-
merést vívtak ki számára a művészek
sorában.
A tárlatot február 11-ig tekinthetik

meg.
(B.J.)

Január hónapunk névadója Janus (Ia-
nus), a kezdet és a vég istene. A régi, tíz
hónapot számláló római naptárban még
nem szerepelt, februárral együtt csak az
i.e. 700 körüli naptárreform idején jelent
meg. A népi kalendárium szerint január
Boldogasszony vagy Nagyboldogasz-
szony hava – a katolikus egyház kará-
csony nyolcadnapján, január 1-jén tartja
Szűz Máriának, Jézus anyjának ünnepét.
Az év kezdetét a rómaiak előbb már-

ciustól, majd szeptembertől számították.
Feltehetően a később bevezetett janu-
ár névadójának, Janusnak köszönhető,
hogy áttértek a január 1-jei évkezdetre
– ettől kezdve a római konzulok ezen a
napon foglalták el hivatalukat.
A hónap első napjához sok néphagyo-

mány kötődik, amelyek közös vonása,
hogy ennek a napnak a cselekedetei ki-
hatnak a soron következő év történése-
ire is. Az idők során a szilveszteri–újévi
szokások jórészt összemosódtak, az év-
búcsúztatás és az újesztendő köszöntése
egyetlen vidám, zajos ünneplésben nyil-
vánult meg. A leginkább élő hagyomá-
nyok közé tartozik a szilveszteri-újévi
lencseevés – aki ezt teszi, annak a kö-
vetkező évben nem ürül ki a pénztárcája.
A hónap jeles napjai közé tartozik:

január 6., vízkereszt, a karácsonyi ün-
nepkör vége, a farsang kezdete; január
22., Vince napja, amit főként szőlőtermő
vidékeken tartanak számon; január 25.,
Szent Pálra, azaz Pál apostolra, a „pál-
fordulásra” emlékező nap. (ny.f.)
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Buksi: Eredeti vagy új gazdiját ke-
resi. Buksi Gödöllőn talált életvidám, 
fiatal keverék kan. Kisállatok mellé 
nem ajánljuk, de egyébként emberek-
kel végtelenül kedves eb. Családkutyá-
nak kiváló lenne.

Bazsi: Öregen és reményvesz-
tetten került be. Olyan nyugodt, 
biztos helyet keresünk számára, 
ahol nyugalmat és szeretet kap 
hátralévő rövid életében és elfo-
gadják, úgy ahogy van. Közepes 
testű, kan kutyus.  

Morzsi: Idős szuka kutyus. 
Sokan ismerik, állítólag egy idős úr 
a gazdija, aki mindig a biciklikosár 
részében szállította, de ennél konk-
rétabbat nem lehet tudni. Reméljük, 
hogy valaki felismeri és haza kerülhet. 
Ellenkező esetben új gazdit keres.

Mázli: Fiatal felnőtt, keverék, nagy-
testű kan. Végtelenül kedves, türelmes, 
szocializált kutya. Akár gyerek mellé is 
kitűnő társ lehetne. Bízunk benne, hogy 
hamar gazdára talál.

Január 24-én, szombaton
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20-3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Csaknem 16 ezer kilométert tett meg 
kóborlásaival együtt egy magyar fehér 
gólya. Ilyen messzire még egyetlen 
társa sem repült GPS-jelzővel. Picur 

tavaly született, a közismert, webka-
merával is ellátott nagyhalászi gólya-
fészekből származik, de a Nógrád me-
gyei Rimócról indult vándorútjára.
Papp Ferenc, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) 
programkoordinátora az MTI-nek el-
mondta, a jeladóval ellátott Picur a 

Wesel folyótól keletre fészkelő fehér 
gólyák megszokott útvonalán, a Bosz- 
porusz felett hagyta el Európát, keresz-
tezte Anatóliát, majd a Közel-Kelet 
Földközi-tengeri partvidékét követve 
érte el a Nílus-völgyet. Egyiptomban 
dél felé fordult, a szeptembert pedig 
már Szudánban töltötte: előbb a Ní-
lus-völgy és Eritrea között húzódó szá-
raz szavannákon kóborolt, majd nyugat 
felé tett egy hosszabb kitérőt. Innen 
Dél-Szudánon, Etiópián, Kenyán, Tan-
zánián, Zambián keresztül – egy rövid 
szakaszon Mozambikot is érintve – 
Zimbabwéba érkezett, majd a Hwange 
Nemzeti Parkot elhagyva Botswanán át 
Dél-Afrikáig repült.
„Az első magyar gyűrűs fehér gólyát 
1909-ben lőtték le Dél-Afrikában. Ezt 
a madarat Erdélyben, a Háromszék 

vármegyei Hídvégen jelölték. Az eset-
ről a madár elejtője hirdetést adott fel 
a Times című lapban, amelyre Herman 

Ottó válaszolt. Ezután 1917-ig 34 
magyar gyűrűs példány került meg 
Dél-Afrikában, ezek egy részét persze 
nem a mai határokon belül jelölték. 
Azóta viszont mindössze 16 madár elő-
fordulása bizonyosodott be, az elmúlt 
negyven évből csak kilenc ilyen eset 
ismert” – mondta a szakember.    vs.hu

Dél-Afrikáig repült Picur gólya

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
Minden nap nyitva: 9-19-ig 

Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.

KUTYA, CICA KOZMETIKA
Tel: 06/30-2412-567

Az egyik legmegosztóbb ellentét a kutyások és a macskások vitája: van, aki a ku-
tyákért rajong, és a macskákat nem szenvedheti, van, aki a macskákat imádja, a 
kutyákat viszont ki nem állhatja. De vajon hogy áll ez a meccs Európát tekintve? 
Az Európa Pont bloggerei megvizsgálták, hogy az egyes országokban mennyi 
kutya- és mennyi macska-
tulajdonos van, ehhez az 
adatokat Európai Állate-
ledel Ipari Szövetség leg-
utóbbi összefoglalójából 
vették. Ahol több macskát 
tartanak, oda egy macs-
kaszimbólum került, ahol 
pedig a kutyások vannak 
többségben, nem túl meglepő módon egy kutya jelzi ezt a tényt. Magyarország a 
macskaimádók klubjába került - bár elég szoros a verseny, hiszen az adatok sze-
rint nálunk 2,5 millió macskát, és 2,1 millió kutyát tartanak. A verseny a konti-
nens szintjén is elég kiegyenlített, hiszen a vizsgált országból 10 kutya, 14 pedig 
macskakedvelő az adatok alapján.

Melyik európai ország kutyás 
és melyik macskás?

A kutatás adatai szerint egyébként az Európai Unió háztartásainak 24 százalékában 
tartanak macskát, és 25 százalékában kutyát. (Ezek a számok az összes európai országra 
nézve: 24 százalék macska, és 24 százalék kutya – ám, hogy még bonyolultabb legyen, ne 
feledjétek, hogy számos háztartásban mindkét állat ott van). 
A számok egyébként megdöbbentőek: az Európai Unióban összesen 60 millió 847 millió 
kutya él (Európában valamivel több mint 70 millió 342 ezer). A legnagyobb kutyatartó 
Oroszország és az Egyesült Királyság. Macskából 66 millió 492 ezer van az Unióban, 
míg Európában 89 millió 777 ezer. A legtöbb macska megintcsak Oroszországban van, a 
macskák listáján a második Franciaország.

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 16-19-ig,Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Elpusztult Angalifu, az utolsó északi 
szélesszájú orrszarvúk egyike. A San 
Diego-i állatkertben 44 éves koráig élt 
állat halálával immár csak öt példány 
maradt a világban, azok is fogságban 
élnek. 
A San Diego-i állatkertben él még egy 
idős nőstény, Nola. Az állatkert veze-
tése sokáig reménykedett benne, hogy 
Angalifu és Nola utódot nemzenek, 
de mindhiába. Nolán kívül még négy 
északi szélesszájú orrszarvú él a világ-
ban: Kenyában, az Ol Pejeta Termé-
szetvédelmi területen él az egyetlen 
megmarad hím, Sudan, és vele két 
nőstény, Najin és Fatu, illetve Csehor-
szágban, a Dvur Karlova Állatkertben 
él még egy idős nőstény. A kenyai pél-
dányok is Csehországból származnak, 
azért küldték őket Afrikába, hogy még 
utoljára megpróbáljanak beindítani egy 

tenyésztési programot. Ez azonban 
úgy tűnik kudarcba fulladt. Suni, az 
egyetlen nemzőképesnek tekintett hím, 

amely maga is bene volt a programban, 
októberben ugyanis ismeretlen okok-
ból elpusztult.

A mesterséges megtermékenyítés 
maradt
A kenyai természetvédelmi park beje-
lentette, hogy immár csak mesterséges 
megtermékenyítés útján lehet biztosí-

tani a faj fennmaradását. Ehhez segít-
séget nyújthat San Diego, ahol még 
őriznek mintákat Angalifu spermájá-

ból, illetve hereszöve-
téből – jelentette a Los 
Angeles Times ameri-
kai lap.
Az északi szélesszájú 
orrszarvúkat – akárcsak 
más orrszarvúfajokat 
– elsősorban az orvva-
dászok tizedelték meg. 

1960-ban még kétezerre becsülték a 
vadon élő példányok számát, de 1984-
re csupán 15 maradt. Akkor nagysza-
bású megőrzési program indult, amivel 
1993-ra megduplázták a számukat. Hi-
ába azonban minden erőfeszítés, az ál-
lig felfegyverzett orvvadászok tovább 
tizedelték a fajt, amely mostanra gya-
korlatilag kihalt.                    origo.hu

Természeti pillanatok címmel Zsilka Zsolt fotóiból nyílt kiál-
lítás a Művészetek Házában. 
A fotós egyaránt felhívja a figyelmet a természet apró szép-
ségeire, amelyek mellett észrevétlenül megyünk el a minden-
napokban, és az apró, szabad szemmel sokszor nem is látható 
csodákra. 
A kiállítást február 13-ig tekinthetik meg az érdeklődők.         jk

A természet arcai

Január 1-jétől a tanúsítvánnyal rendelkező vakvezető kutyák mun-
kaképességének helyreállítását célzó gyógykezeléseket/műtéteket 
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a munkadíj 
elengedésével, kizárólag anyag és gyógyszerköltségen végzik – je-
lentette be sajtótájékoztatóján, Budapesten dr. Sótonyi Péter, a kar 
dékánja. A szie.hu információja szerint a mostani felajánlás az első 
lépés. A gödöllői székhelyű egyetem Állatorvos-tudományi Kara, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Vakok Állami Inté-
zete tervezi, hogy együttműködését a jövőben további területekre is 
kiterjeszti, ezzel is segítve a vak és gyengénlátó emberek boldogu-
lását a hétköznapi életben.

Állatorvosi támogatás a a vakvezető kutyák gyógykezeléséhez, műtéteihez

Elpusztult a világ északi szélesszájú orrszarvúállományának egyhatoda
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Magabiztos győzelemmel 
búcsúztatta az előző évet a 
TEVA-Gödöllői RC csapata a 
Budaörs vendégeként, de a 
januári folytatás már nem ho-
zott sikert, ugyanis idei első 
találkozóján a TF otthonában 
elvéreztek Széles Petráék.

Decemberben elveszítette alapsza-
kaszbeli száz százalékos mérlegét a 
TEVA-Gödöllői RC csapata a Vasas 
ellen, de mégsem zárta győzelem nél-
kül  az óévet a csapat, miután kön�-
n�edén verte a Budaörs eg�üttesét 
idegenben. A Vasasnak január 16-án 
vághatott volna vissza a Gödöllő, de 
az októberből elhalasztott meccset a 
fővárosiak ismételt kérésére megint 
elhalasztották. Mint utólag kiderült, 
nem jött jól a kényszerpihenő, a TF 
elleni idénn�itón ug�anis elszenved-
te második vereségét a Gödöllő az 
alapszakaszban. Tizenhat mérkőzés 
alapján a TEVA-Gödöllői RC csapa-
ta 42 ponttal az 1. hel�en áll.
NB I. alapszakasz, 16. forduló
Budaörsi DSE – TEVA-Gödöllői RC 
0-3 (-11, -20, -20) 
NB I. alapszakasz, 17. forduló
Aluprof-TF Budapest – TEVA-Gö-
döllői RC 3-1 (21, -18, 17, 20) 

Magyar Kupa – Elődöntőben 
a TEVA-GRC

Még decemberben játszotta a TE-
VA-GRC csapata a Magyar Kupa 

negyeddöntőjének visszavágóját a 
Jászberén� ellen. Hasonlóan az oda-
vágóhoz (3:0), a visszavágót is ma-
gabiztosan, 3:1-re n�erte Horváth 
András eg�üttese, ezzel bejutott a 
legjobb nég� közé a sorozatban a 
Gödöllő.
Az ellenfél az elődöntőben az Újpes-
ti TE lesz, akik drámai, aran�szettes 
csatában verték ki a bajnoki címvé-
dő Békéscsabát a kupából. A párharc 
első meccsét Budapesten rendezik 
majd január 22-én, míg a gödöllői 
visszavágóra január 27-én, kedden 
19 órai kezdettel kerül sor az eg�ete-
mi csarnokban. A másik ágon a Vasas 
és a TF csapata küzd a döntőért.
Magyar Kupa negyeddöntő, 2. 
mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi 
RK 3:1 (19, 23, -19, 19)

Utánpótlás – Nem utazik az 
Eb-re az U18-as csapat

Nem utazik az U18-as női válogatott 
a korosztál�os Európa-bajnokságra, 
miután a törökországi Antál�ában 
megrendezett selejtezős csoportban a 
2. helyen végzett . Az öt gödöllői já-
tékost (közülök hárman: Radomszki 
Boglárka, Mauer Katalin és Kalo-
tai Zsófia játszottak) is a soraiban 
tudó mag�ar válogatott szövetségi 
edzője a gödöllői utánpótlásért is fe-
lelős Szabados István, míg segítője 
a felnőtt csapatot irányító Horváth 
András voltak.               -tt-

Röplabda – Négy között a kupában

Vereség a januári nyitányon

Vereséggel zárta a 2014-es 
évet, majd vereséggel nyitotta 
a 2015-ös esztendőt a Futsal 
NB II-ben szereplő MAG-LOG 
Team CFT csapata, ezzel visz-
szacsúszott a 11. helyre.

Baranyai Pál eg�üttese decemberi 
utolsó találkozóján Törökszentmik-
lóson vizitált és kapott ki 9-5-re, 
majd januári első fellépésén, hazai 
környezetben sem bírt a REAC fut-
salosaival és itt is alulmaradt 9-6 
arányban. A kettős vereség azt jelen-

ti, hog� a 14 csapatos NB II. keleti 
csoportjában jelenleg a 11. hel�en áll 
a gödöllői együttes 13 ponttal.
Futsal NB II. keleti-csoport, 14. 
forduló: Törökszentmiklósi KE – 
MAG-LOG Team CFT 9-5 (4-3)
Gól: Farkas Péter (2), Magyar Zsolt, 
Bencsik Roland, Marczis Richárd.
Futsal NB II. keleti-csoport, 15. 
forduló: MAG-LOG Team CFT – 
REAC-SISE 6-9 (1-3)
Gól: Varsányi Botond (2), Farkas Pé-
ter (2), Magyar Zsolt, Molnár Már-
ton.                 -ll-

Futsal – Vereséggel búcsúzott és nyitott a Gödöllő

Pontatlan MAG-LOG Team

December 19-én a Körcsarnokban 
rendezték meg az asztaliteniszezők 
Generációk Csatája 2014 elnevezésű 
programsorozatát, amel�en köszöne-
tet mondtak a karrierje során számos 
sikert elérő, az aktív játéktól két éve 
visszavonult Tóth Krisztának.

A gödöllői kötődésű Tóth 
Kriszta, aki egyben városunk 
díszpolgára a magyar női asz-
talitenisz sport kiemelkedő 
alakjaként vonult vissza hét-
szeres Európa-bajnokként, 
világbajnoki bronzérmesként 

(1995, Tiencsin) és a 2000-es S�d-
ne�-i olimpián 4. hel�ezettjeként.                
                -li-

Asztalitenisz – Köszöntés

Tóth Krisztát méltatták

A kardvívók 2014-es országos 
bajnokságát december 18-21. 
között rendezték a budapesti 
Gerevich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban. A GEAC vívói közül 
Gémesi Csanád egyéniben a 7. 
helyen végzett, míg a férfi csapat  
bronzérmes lett.

A gödöllői kardvívók közül heten in-
dultak az ob-n. A legjobb 32 közé eb-
ből öten jutottak el, Gémesi Csanád, 
Gémesi Bence, Bancsics Máté, Valkai 
Ferenc és Mészáros Áron, míg ketten, 
Morvai Ákos és Holló Áron kiestek. 
Mint utóbb kiderült, Gémesi Csanád 
kivételével, a többi gödöllőinek a 32 
közé jutás jelentette a végállomást. Az 
egyetlen állva maradt GEAC vívó, a 
világ- és Európa-bajnoki bronzérmes 

Gémesi Csanád egészen a nyolcig 
küzdötte magát, itt az olimpiai bajnok, 
az országos első helyig meg sem álló 
Szi-lágyi Áron múlta felül vívónkat 
15-9 arán�ban. Gémesi összesítésben 
a 7. helyen végzett. A csapatversenyen 
12 csapat, köztük két GEAC csapat is 
pástra állt és mérte össze tudását. A 
Gémesi Csanád, Gémesi Bence, Gáll 
Csaba, Bancsics Máté alkotta, 4. he-
lyen rangsorolt GEAC I-es formáció 
csak a nyolcaddöntőkben kapcsoló-
dott be a küzdelmekbe, míg a GEAC 
II (Morvai Ákos, Valkai Ferenc, Holló 
Áron, Mészáros Áron) már a 16 között 
pástra lépett. Az első kört még abszol-
válta a csapat, a Sopront verték és ju-
tottak a nyolc közé, ahol előbb a BVSC 
I ellen kaptak ki, majd a hel�osztók so-
rán az UTE és a BVSC kettő is jobbnak 
bizonyult a gödöllőieknél, akik végül a 
8. helyen végeztek.
A GEAC első csapata lényegesen job-
ban teljesített és egészen a nég�ig vívta 
magát, ahol a Vasas első csapatán már 
nem tudtak túllépni, íg� a bronzéremért 

vívhattak, ahol a BVSC I-et magabizto-
san verték és végeztek a 3. hel�en. Az 
első helyet a Vasas I szerezte meg, míg 
a Vasas II a 2. lett.
A női csapatbajnokságban nem termett 
babér a GEAC kard csapatának. A Ke-
recsényi-Fodor Georgina, Csordás 
Lilla, Nagy Petra, Regényi Boróka 
alkotta gödöllői formáció a 7 csapatos 
ob-n az utolsó, 7. helyen végzett miu-
tán a négy közé jutásért előbb az MTK 
ellen kapott ki, majd a hel�osztón az 
UTE csapata is felülmúlta a mieinket.

Meszéna Miklós Emlékverseny – 
Harmadik hely

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a 
Vasas vívótermében a Meszéna Miklós 
Emlékversen�t, eg�ben U23-as kard 
Európa Kupa körversenyt, amelyen 61 
versenyző állt pástra. A gödöllői vívók 
közül Gémesi Csanád a 3., míg Valkai 
Ferenc a 7. helyen végzett. Az EK-t 
Szatmári András n�erte (Vasas).
Az országos Fülöp Mihály női tőr ver-
senyen a gödöllői Hanzl Lilla maga-
biztosan nyert a serdülőknél. Zászka-
liczky Piroska az újonc kategóriában 
aranyérmes lett, míg a serdülőknél a 3. 
hel�en végzett.                -tt-

Vívás – Gémesi Csanád: hetedik hely az Ob-n

Csapatbronz a férfiaknál

December 20-án Székesfehér-
váron rendeztek nagyszabású 
rúdugró versenyt 50 fő részvé-
telével. A Gödöllői EAC 8 fővel 
vett részt a versenyen, ahol a fia-
tal rúdugrók mindegyike egyéni 
csúcsot elérve teljesített és ösz-
szesen 7 érmet szereztek.

Szörényi István tanítván�ai közül ki-
emelkedett a gödöllői atléták közül a 
serdülő fiúknál Szamosi András 412 
cm-es és a lán�oknál Kondrák Réka 
312 cm-es ugrása, amell�el természete-
sen aranyérmes lett mindkét versenyző, 
valamint Kriszt Annamária eg�éni, 
203 cm-es csúccsal elért 2. hel�e is a 
serdülők között. A két első helyezett 
atléta ugrása felülmúlta az aran�jelvé-
n�es szintet is.

Az újonc fiúknál 2-3. helyen vég-
zett az eg�aránt 312 cm-ig jutó Mihály 
Ádám és Magyari Benedek, a ser-
dülő lányoknál Bánovics Dorottya 3. 
lett (252 cm), míg az 5. hel�en végzett 

Szikszai Rebeka (242 cm). A g�ermek 
leán� 10 éves korcsoportban Simonvá-
ros Zille 202 cm-es ugrással szerezte 
meg az első helyet. 

Telt ház a SZIE csarnokban

Kiemelkedő jelentőségű rendezvényt 
szervezett a GEAC és a KMO Régió 
Kölyökatlétika vezetősége, amelyen 
megtelt az eg�etemi sportcsarnok. A 
remek hangulatú versen�en két korosz-
tál�ban indulhattak az atléták, U11-ben 
160 gyerek vett részt, ahol a GEAC 
fiatal versenyzői az „A” csapattal 8., a 
„B” csapattal a 16. helyezést érték el. 
Az U13-as korosztályban az „A” csa-
pat tagjai a biztató 6. helyet, míg a „B” 
csapat a 15. hel�et szerezte meg 20 csa-
patból. Edzők: Körmendy Katalin és 
Kovács Zoltán.

Fedett pályás verseny – 4 érem

A Dunakeszin rendezett fedett pál�ás 

évadnyitó versenyen  nyolc fővel indult 
a GEAC. A versenyen Tóth Gábor 
(2002) a dobó legfelső fokára állhatott 
fel távolugrásban 480 cm-es ugrásával, 
míg 60 m síkfutásban ezüstérmet szer-
zett (8 másodperces idővel). A lányok-
nál Daróczi Lili (2002) szintén két 
érmet nyert, 60 m gáton ezüstöt (10,8 
mp), míg távolugrásban bronzérmet 
422 cm-rel. Edző: Körmendy Katalin.

Bécsi szeletek – Eb formában Répá-
si Petra

A GEAC felnőtt és utánpótlás sprin-
terei Bécsben szerepeltek az év első 
versen�én, ahol született néhán� ki-
emelkedő eredmény. A junior Eb-re ké-
szülő Répási Petra 8,49 mp-es egyéni 
csúccsal n�ert 60 m gáton.Érmet n�ert 
még az ifjúsági korú Szemjanyinov 
Paula (1998), aki 60 m gáton második, 
míg 200 m síkfutásban harmadik lett 
(26,16-os eg�éni csúccsal). Jól futott 
60 m síkfutásban a Budai Alexandra, 
Torma Evelin, Baráti Patricia trió, 
akik a 4x100 m-es váltóval érhetnek el 
sikereket 2015-ben. Edzők: Karlik Pál 
és Kaptur Éva.                 -ll-

Hatalmas sikerrel végződött 
a gödöllői sakkozók számára 
a Magyar Sakkszövetség által 
rendezett Perényi Béla Nem-
zetközi Emlékverseny. 
A gödöllői Reznák Attila nyer-
te a 70 fős versenyt, míg Veréb 

Gábor a 2. lett.
A Gödöllői Sakkbarátok két éljáté-
kosa többek között hét nemzetközi 
mestert, kilenc FIDE mestert és két 
női mestert előzött meg. A győztes, 
a verseny előtt 11. helyen rangsorolt 
Reznák Attila veretlenül végzett 

az élen, két döntetlenje mellett az 
összes partiját megn�erte, míg a 2. 
hel�ezett Veréb Gábor (17. helyen 
rangsorolt) csak csapattársától, a tor-
nagyőztes Reznáktól kapott ki. 

A Perényi Béla Emlékverseny vég-
eredménye: 1. Reznák Attila 8 pont, 
2. Veréb Gábor 7 pont, 3. Gara Ani-
ta (1. helyen rangsorolt, magyar női 
válogatott olimpikon) 6,5 pont.   -tl-

Sakk – Perényi Béla Emlékverseny

Sakkmestereket előző gödöllőiek

Atlétika – Beindult a teremszezon

Jól ugró és futó GEAC atléták

Átfutott Gödöllő 2015-be. De-
cember utolsó napján rendez-
ték meg a hagyományos váro-
si szilveszteri futást, amelynek 
a már jól ismert: “Fussunk át 
2015-be” volt a szlogenje.

Az Erzsébet Szálló elől induló tömeg 
mindig az újévet köszönti futásával, 
ahol a táv az óévet követő év, így ez-

úttal 2015 métert teljesítettek a vál-
lalkozó szellemű városlakók. A futók 
a főtérre, a Városháza elé érkeztek, 
ahol zsíros ken�érrel, forralt borral 
és meleg teával búcsúztak az óévtől.

Szilveszteri futás 2015-be

Átfutott Gödöllő az újévbe
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK” 

című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY 

Kossuth-díjas belsőépítész és 
SCHRAMMEL IMRE 

Kossuth-díjas keramikusművész 
kamara kiállítása

A kiállítás 2015. február 28-ig tekinthető meg, minden szombaton 
és vasárnap 14 órától 17 óráig, ill. előzetes bejelentkezés alapján, más 
napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660
www.gimhaz.hu 
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

Január 22., csütörtök, 17.00:
Nagy Eszter és Zomborné Virágh 
Eszter (gordonka)
növendékeinek hangversenye
Január 23., péntek, 17.00:
Sári Erika (zongora) növendékeinek 
hangversenye
Január 25., vasárnap, 15.30:
Gálné Bagi Márta (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye
Január 26., hétfő, 17.00:
Csányi István (szaxofon) növendé-
keinek hangversenye
Január 27., kedd, 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangverse-
nye
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

Gödöllő Város Önkormányzata 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
a közétkeztetési feladatokat ellátó 
Kalória Gödöllői Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű Tár-
saság kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú társaság alapítója pályá-
zatot hirdet

ÜGYVEZETŐI IGAZGATÓI
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE.

Az ügyvezetőt Gödöllő város képvi-
selő-testülete választja meg határo-
zatlan időtartamra. Az ügyvezető a 
tisztségét munkaviszonyban látja el. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet, melyben a pá-
lyázó összefoglalja a szakterülethez 
történő kötődésének ezzel kapcso-
latos érdeklődésének főbb szem-
pontjait

– felsőfokú végzettséget igazoló ok-
iratok másolatát
– erkölcsi bizonyítványt
– minimum B kategóriás vezetői 
engedély másolatát

A pályázat szempontjából a felsőfo-
kú végzettséget az élelmezési, gaz-
dasági mérnöki, egyéb közgazdasá-
gi, vezetési, szervezési területekről 
is elfogad a pályáztató. 
Előnyt jelent, ha a pályázó rendel-
kezik szakmai gyakorlattal, vezetői 
tapasztalatokkal, melyeket a pályá-
zatban be kell mutatni.
Az ügyvezető igazgató kiemelt fel-
adata lesz a társaság működésének 
áttekintése, szükséges szervezeti, 
ellátási, logisztikai stb. korrekciók 
elvégzésének előkészítése, a felhal-
mozott értékek, tapasztalatok, helyi 
társadalmi elfogadottság megőrzése 
mellett.  
A pályáztató célja, hogy a helyi 

közétkeztetés költséghatékonyan, 
a kornak megfelelő, hazai ízeket is 
megőrző, jól szervezett formában, 
fenntartható módon üzemeljen, 
szükség szerint integrálva a saját és 
beszállítói szolgáltatási lehetősége-
ket is.
A pályázó, a körülírt célok, felada-
tok megvalósításához szükségesnek 
tartott írásos vezetői programot ké-
szít. A tervezett vezetői program a 
pályázat része.
A Társaság működésének doku-
mentumai Gödöllő Város Önkor-
mányzat honlapján elérhetőek. 
Helyszíni tájékozódásra a Társaság 
székhelyén (2100 Gödöllő, Szabad-
ság út 3.) van lehetőség.
A pályázat benyújtásának helye: 
személyesen, vagy postai úton: 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinet Titkársága 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
elektronikusan: pmh@godollo.hu
A pályázat benyújtási határideje: 
2015. január 31.

Pályázati felhívás: ügyvezető igazgatói tisztség – Kalória Kft.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Január 19-25-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Január 26-február 1-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

Nekrológ – Danku Miklósné

Karácsony első napjának hajnalán 
emelték az angyalok Teremtőjéhez 
negyvennégy napi kórházi fájdalom-
ból az egyszerű asszonyt, özvegy 
Danku Miklósnét, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola nyugalmazott taní-
tónőjét, született Klapka Erzsébetet, a 
szeretett Erzsike nénit, a mi szerény, 
mosolygós, egyszerű Édesanyánkat.
Elment hát Ő is, az életet adó, egy-
szerű asszony, gyermekeinek legfon-
tosabbika.
Édesanyánk, a mi Édesünk!

Elment, hisz ez volt a sorsa, mint 
mindannyiónknak.
El kellett hát mennie.

Mert ki porból vétetett, porrá lesz az.
Igen, porrá lesz az, de csak a teste – 
hitünkben lelkét már Jézus öleli.

S nekünk itt marad élete példája: 
jelleme tisztasága, pontossága, mun-
kabírása, családszeretete, vitázó 
szelleme, igazságkereső lelkesedé-
se, mély hazaszeretete, s legfőképp 
erős hite, mely megtartotta tanyától a 
városig, mint ezer és ezer kisgyerek 
betűvetője, magyarságra nevelője, 
lelkek szívós magvetője.

Ma még hallom, s tán sokáig hallani 
vélem majd még esti búcsúzását .
„Jó éjt, Éva! Jó éjt, fiam, István! Jó 
éjszakát, Gyurikám, kisfiam!”

Hát jó éjt, 
Édes! Jó 
éjt, Anyám!
N y u g o d j 
békében! 
Nyolcvanöt 
éves ma-
dá rka t e s -
tedet őrző 
sírodat mi 
majd virágba borítjuk…, s aztán me-
gyünk utánad a keskeny úton, ahol 
járni érdemes!
Hisz tudom, ott fenn már vársz ránk.
Vársz -  örök öleléssel.

Fiad, István

Gödöllő, 2014. karácsony első nap-
ján – Soli Deo Glória!

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. december 31. napjáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonke-

zelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

Kórus fitnesz a Művészetek Házában

Jó hangú, sokoldalú férfiaknak! Kotta olvasás nem feltétel!
Hétfőn és csütörtökön 18 órától.Ha szeretsz énekelni, karnagyunk
beleedz a vegyes csapatba. Szeretettel várunk, egy próbát megér!

Az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) a városi 
önkormányzatok által elkészí-
tendő, fejlesztési szemléletű, 
középtávot (legalább 4, leg-
feljebb 10 éves időtáv) átfogó 
dokumentum, amely főként 
az Európai Unió által rendel-
kezésre bocsátott források 
felhasználását készíti elő. 

Gödöllő Város Önkormányzata 
a Belügyminisztérium pénzügyi 
és szakmai támogatásával felül-
vizsgálja és megújítja 2008-ban 
elkészítetett, akkor még Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájának 
(IVS) nevezett középtávú fejleszté-
si dokumentumát és – igazodva az 
új szabályozáshoz – kidolgozza a 
város 2014-2020 közötti időszakra 
szóló Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját, az ITS-t.

A stratégiatervezési szakmai mun-
ka 2015 őszéig tart, az alábbi sza-
kaszok végrehajtásával:

– megalapozó vizsgálat (korábbi 
fejlesztések kiértékelése, helyzete-
lemzés, helyzetértékelés)
– célok meghatározása
– integrált projektcsomagok (pro-
jektek meghatározása)

Az ITS készítésének célja, hogy 
a helyi társadalom valós igényeit 
tükröző, reálisan megvalósítható 
fejlesztési célkitűzések kerülje-
nek meghatározásra, hozzájárulva 
a lehető legtöbb fejlesztési forrás 
megszerzéséhez és annak hatékony 
felhasználásához. 

A tervezés során rendkívüli jelen-
tőséggel bír tehát a helyi társada-
lom és a gazdasági szereplők aktív, 

támogató közreműködése, vagyis a 
széleskörű partnerség megvalósítá-
sa. 

Ebben az előzetes felhívásban 
arra kérjük, a tisztelt lakosságot, 
hogy ossza meg velünk a korábbi 
városi fejlesztésekkel kapcsolatos 
észrevételeit, vagy jövőbeli fej-
lesztésekre vonatkozó javaslatait 
és juttassa el azt 2015. február 
8-ig a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Főépítészi Irodájára postán, 
vagy e-mailen a foepitesz@godol-
lo.hu e-mail címre megküldve.

A beérkezett észrevételek feldolgo-
zása után lakossági és partnerségi 
fórum(ok) kerül(nek) megrende-
zésre, amin szintén számítunk a 
részvételükre, az elkészült mun-
kaanyag pedig elfogadása előtt is 
közzétételre kerül. 

ELŐZETES FELHÍVÁS 
A VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEZÉSBEN VALÓ LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTELRE
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Mob.: +36/30-952-9987



KÖZLEMÉNY
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban
2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill. 3+ nap-
palis 21,9M-ért! 20-772-2429

+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/áron
70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsi-
beállóval, tárolóval! 20-772-2429

+Eladó a központban kétszobás, délnyugati fekvésű lakás! Iár:
8MFt!! 20-804-2102

+Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben épült, 1szintes 3szo-
ba+ nappalis családi ház garázzsal 418nm-es telken eladó
25,9M-ós i.áron! 20-772-2429

+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal
eladó! Iár:25.9MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. utcában, földszinti, 40m2-es,
kétszobás lakás kedvező 9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+Eladó 1 szobás felújított lakás a János utcában Iár:7MFt.
20-804-2102

+SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron sorházi, 111m2-es lakás
garázzsal, nappali+ három szobával, gardróbbal, kedvező áron
eladó! Iár:26.9MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi há-
zat vagy eladó telket. 20-944-7025

+Gödöllő belvárosában, teljesen felújított 77m2-es, 3 szobás
lakás eladó! Azonnal költözhető! Iár.:14.9MFt. 20-944-7025

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, refe-
renciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában 735nm-es telken
egy lakóház, melyből két különálló 2-2 szobás lakrész alakítha-
tó ki. Az ingatlan, mivel a központhoz, belvároshoz közel talál-
ható, ezért vállalkozásra is alkalmas. Az ingatlan teljes közmű-
vel, garázzsal ellátott. Ezek ismeretében egy alkalmi áron 11,5
mFt irányárért kínáljuk ezt az ingatlant. 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+(3868) Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy 3625 nm-
es gyönyörű panorámás telek, mely alkalmi vételben 3,5 mFt
irányárú. 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban téglaépítésű liftes
házban egy 65nm-es igényesen kialakított 2szobás új építésű
társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s terasz. I.á.:
23,2 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3740) Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy téglaépí-
tésű nappali+5szobás amerikai konyhás 2fürdőszobás családi
ház garázzsal, pincerésszel. I.á.:24,5 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás
téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken.
A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és tetszés szerint
átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es építési telek egy tég-
laépítésű melléképülettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+(3840) Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy kb 950nm telken
egy 2 és fél szobás, déli fekvésű, összkomfortos, téglaépítésű
családi ház melléképülettel. I.á.: 17,5 mFt 20-919-4870

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nap-
pali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház
nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából erkély-
kapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 27,9
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy nappali+5 szobás
kifogástalan állapotú 3 szintes 214nm összalapterületű (alsó
szint 74nm) családi ház 528nm-es telken garázzsal, pincével
beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal történik és a nappaliban
található egy cserépkályha. Minden szinten van wc, fürdőszoba.
Az alsó szint iroda, műhely, illetve üzlet részére készült, külön
bejárattal is rendelkezik, a hozzá tartozó előtérrel, tároló helyi-
séggel és kazánházzal együtt a lakótértől teljesen elkülöníthető,
kis ráfordítással külön család számára is alkalmassá tehető. I.á.:
38 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton egy 40nm-es üzlet. I.á.:
10,5 mFt 20-919-4870

+(3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcában egy 3szobás
összkomfortos téglaépítésű családi ház 640nm-es telken. I.á.:
22 mFt 20-919-4870

+(3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park közelében egy több-
funkciós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üzlet vagy
csak lakásként használható 120nm összalapterületen. A ház
téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás, felújított. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870

+(3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappali+4szo-
bás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helysé-
ges családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos
társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű
felújított téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen nappali (60nm)
+4szoba összkomfortos 2 fürdőszobás téglaépítésű szigetelt
1200nm-es telken színvonalas családi ház. 140nm-es szute-
rén melyben több állásos garázs és több funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva. Eladási ár: 49mFt 20-919-4870

+(3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór utcában
egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi építésű
körház, melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha, fürdőszo-
ba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és körteraszú. I.á.:
22mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es üzlethelység. I.á.:
12,5 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes he-
lyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá
tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az
alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

Sokak számára
ismerősen cseng
a Donatella név.
Nosz ta lg iáva l
emlékeznek rá
a Gödöllőn és
környéken élők.
Az oly népszerű
étterem az évek
múlásával és a
tulajdonosok át-
alakulásával las-
san feledésbe
merült. Ifjú titánok fejükbe vették,
hogy újra élesztik nem csak az ét-
termet, hanem programokkal, ren-
dezvényekkel színesítve, minden
napi nyitva tartással várják ven-
dégeiket. Az újra nyíló Donatel-
la Restaurant & Pub csapata ifjú
koruktól eltekintve lelkesen látott
munkához álmai megvalósítására.
Kiemelt szerepet kapott az olasz
konyha, és mellette a magyar ízek
sem hiányoznak az étlapról. A csa-
ládok mindennapjait segítve napi
menüajánlattal és ételkiszállítással
is szolgálnak.
Az új évben az étterem a minden-
napi nyitva tartás mellett, új megle-
petéssekkel is várja vendégeit:

Január 24.-én 18 órától Olasz est
keretén belül - 30% kedvezményt

biztosítanak, az olasz ételekből.
Zenél: Marcello, olasz zeneművész

Február 13.-án: 22 órától I LOVE
Retro Party Géczi Andrással

Február 14.-én: 18 órától élő-
zenével és 10% kedvezménnyel
várják a párokat! Zenél: Ága-bága
akusztik

Február 21.-én 20 órától Farsangi
Vacsorás Bál a Centrál zenekar-
ral (Vacsorás jegy ára: 4990 Ft)

Március 7.-én: 18 órától Világbaj-
nok Pálinkák Kostóló Estje, va-
csorával egybekötve.

Részletek keresd a facebook ol-
dalunkon vagy a következő tele-
fonszámon: 06-28/420-570

Újra nyitva a Donatella



+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2
állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gon-
dozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redő-
nyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész
nap).+2 szobás, palotakerti, 1.em. erkélyes, 63 nm-es lakás új
nyílászárókkal, új burkolattal eladó. 11 MFt. Tel: 20/212-9102

+Gödöllőn a belvárosban új építésű lakás, nappali+ 4 szobás,
egyedi fűtésű, liftes társasházban március végi kulcsrakész át-
adással eladó. Ár: 24,7 MFt. Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

+Gödöllőn a belvárosban új építésű lakás, nappali+ 1 hálószo-
bás, egyedi fűtésű, liftes társasházban március végi átadással
eladó. Ár: 16,9 MFt. Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

+BEFEKTETŐKNEK IS! Szt. János utcában eladó egy jó álla-
potú, 1,5 szobás, konvektoros, 4.em. lakás. Tehermentes, 1
hónapon belül költözhető! Iár: 8,9 MFt. Érd: 30/509-9179

+Palotakerten négyemeletes épületben eladó egy parkra néző,
FELÚJÍTOTT, 2 szobás lakás. Iár: 10,5 MFt. Érd: 30/509-9179

+Gödöllőn központhoz közel, kertvárosias környezetben eladó
egy ÚJSZERŰ, 57 nm-es, 3 szobás, cirkó fűtéses lakás saját
kertrésszel, terasszal. Iár: 17,5 MFt. Érd: 30/509-9179

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllőn KIADÓ vagy ELADÓ, illetve lakásra cserélhető egy
36 nm-es faház teljes közművel, telekkel, mely építési terület
is örökpanorámás környezetben. Tel: 30/488-7674

+Sürgősen kiadó olcsón egy 35 nm-es, összkomfortos albérlet
külön bejárattal, családi háznál. Tel: 70/613-8241, 70/664-8254

+Gödöllőn a Bajcsy-Zsilinszky utcában 50 nm-es, 1.em. új la-
kás új bútorokkal, cirkófűtéssel, saját, zárt parkolóval hosszú-
távra kiadó. Tel: 30/250-4696

+Gödöllő-Máriabesnyőn külön bejárattal, külön mérőórákkal
fafűtésű családi házrész - szoba-konyha, fürdőszoba, terasz -
kiadó. 50.000,-Ft/hó+ 2 havi kaució. Érd: 20/469-9295

+Gödöllő Kertvárosban szuterén külön bejárattal február 1-től
(35.000.+ rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/566-9767

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjában.
Érd.: 30/693-1838

+Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzletházban,utcafron-
ton lévő 27 m2-es üzlethelyiség, mely akár irodának is alkal-
mas, hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356

+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt mel-
lett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség
kiadó. Tel.: 20-3464-718.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékeny-
ség céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral, légkondi-
val hosszú távra kiadó. 1 havi kaució 65eFt. Tel.: 30/2242-653.

+Gödöllő városközpontban 52 nm-es, 2 helyiségből álló
(+konyha+raktár+mosdó) irodának, rendelőnek alkalmas üz-
lethelyiség, ingyenes zárt parkolóval, kedvező feltételekkel,
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-346-4718.

+A Petőfi téren KOCSIBEÁLLÓK eladók. A Dózsa György úton
a Shell Benzinkút mellett VÁLLALKOZÁSI TERÜLET kiadó, el-
adó. Érd: 30/9467-702

+ÜZLET a Patak téri üzletsoron 2015. január 1-től kiadó. Érd:
30/622-8987

+Gödöllőn a Szőlő utcában, egy négy beállóhelyes garázsban 1
GARÁZSHELY KIADÓ. Érd: 20/923-8994

+Gödöllőn a belvárosban új építésű, egyedi fűtésű, liftes tár-
sasházban rendelőnek/ irodának alkalmas 46,7 nm-es helyiség
eladó. Ár: 14 MFt+ ÁFA. Növekedési vállalkozói hitel felvehető!
Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

+Gödöllőn a belvárosban új építésű társasházban 46,7 nm-es
iroda eladó. Ár: 14 MFt+ ÁFA. Tel: 70/7733-222, 70/3660-999

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász segéd jelentkezését várja.
Tel.: +36 30 588 5889, e-mail: tergu74@gmail.com

+Gödöllői virágüzletbe fiatal, gyakorlattal rendelkező VIRÁG-
KÖTŐT FELVESZEK. Érd: 20/453-3941

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gödöllői intézmé-
nye legalább két éves költségvetési szervnél eltöltött szakmai
gyakorlattal rendelkező Word, Excel programok használatában
jártas KÖNYVELŐT keres. Munkakör betöltése 2015. január
1. Előnyt jelent a CT-EcoSTAT könyvelési program ismerete.
Jelentkezni POSTAI ÚTON a Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. címre vagy az
idosekotthona@idosekotthonagodollo.hu e-mail címre elküldött
szakmai önéletrajzzal lehet. Kérjük, csak azok jelentkezzenek,
akik a fent leírt feltételeknek megfelelnek.

+A ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA állás betöltésére.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Fel-
tétel: dajka szakképesítés. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó
iratok: - szakmai önéletrajz, - képzettséget igazoló dokumentu-
mok, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat
benyújtásának határideje: 2015.02.10. A pályázatok benyúj-
tását az alábbi címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodaveze-
tőnél a 28/510-750, 20/9175-114 telefonszámokon, vagy az
alábbi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.
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KÍNÁLATUNKBÓL: • Nappali+ 6 szobás, jó állapotú
családi ház a központtól néhány percre. Iá:47 mFt.

• Két generációs, 2 szintes, felújított családi ház az
egyetem közelében. Iá:36,5 mFt.

• Nappali+4 szobás családi ház az Öreg-hegyen fedett
úszómedencével. Iá:49,9 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!



+Ruházati üzletben állást keresek, akár részmunkaidőben is.
Tel.: 06-30-684-5516.

+A 3.sz. Városi Bölcsőde közalkalmazotti állást hirdet takarítási
és szakmai munkát segítő feladatok ellátására. Jelentkezés: az
intézményvezetőnél személyesen. Cím: Gödöllő, Premontrei út. 8.

+Gödöllői élelmiszer boltba szakképzett ELADÓT felveszünk.
30/312-1257

+Takarítást vállalok 2 hetenként 2 na-
pot. Referenciákkal rendelkezem. Tel:
20/577-4251

+CO-2 hegesztőket keresünk vastag
anyagok hegesztésére, gödöllői munka-
helyre. Szállás, utazás biztosított. Érd:
70/384-7636, szakma2011@freemail.hu

+Háztartási segítséget keresek egy
családi házba a Nagyfenyvesbe. A lakás
és környékének rendben tartása a fela-
dat, mely időnként kiegészülhet egyedi
igényekkel. Megbízható, leinformálható,
ügyes, talpraesett, tiszta hölgyet kere-
sek heti egy-két alkalomra. Személyes
találkozásra a 30/2005-118-as tele-
fonszámon lehet időpontot egyeztetni.

+Mogyoródi gumiszerelő műhelybe mun-
katársat keresünk. Tel: 30/990-1114

+Otthon végezhető. Könnyű csipesz
összeszerelési munkára nyugdíjasokat
keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail címen lehet: rati@ratikft.hu

+A Ráti Kft. Gödöllő, Kühne E.u.10.
(új Ipari Park) műszaki szakmával és
kisteher gépkocsi vezetői gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres. Jelent-
kezés e-mailben fényképes önéletrajz-
zal: rati@ratikft.hu

SZOLGÁLTATÁS

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező
áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes
felméréssel, Sok éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás, sózás),
műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés
csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421.

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekö-
tés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítá-
sa, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-
502-5620

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

+KERTGONDOZÁS télen, nyáron, mérsékelt áron. Virágok,
bokrok, fák ültetése. Veszélyes fák kivágása. Fűnyírás. Zöld
hulladék elszállítás. Sziklakert, télikert építés, gondozás. Árok,
eresz, csatorna, kerítés tisztítás, festés. Tüzifa vágás, hasoga-
tás. 30/747-6090

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás
kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+PARKETTÁZÁS, laminált parketta lerakása, régi parketta
javítása és csiszolása. Tel: 20/370-8780

+INGATLAN HITELESEK figyelem! Olyan családi házat keresek
Gödöllő, Szada környékén, mely bármilyen hitellel rendelkezik,
de már nem bírja fizetni vagy árverés előtt áll. Ezekkel együtt
megvásárolnám ingatlanját. 70/567-5470

+Eltartási szerződésre keresek gondozásra szoruló, elesett
állapotú embereket Gödöllő környékén. Egészségügyi végzett-
séggel rendelkezem. Tel: 20/375-2004

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

AKMOP-3.3.3-13-2013-0101 azonosítású pályázati projekt keretein belül, Gödöllői
Rendőrkapitányság épülete napelemes rendszerének telepítése megtörtént.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 18 465 800 Ft összegű beruházásához uniós támo-
gatásban részesült, amelynek köszönhetően 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer
kerül telepítésre a Gödöllői Rendőrkapitányság épületének tetőszerkezetére.
A 2013.07.10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram Irányító Hatósága által meghirdetett „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelé-
se” című pályázati kiírásra beérkezett „Napelemes rendszer telepítése a Gödöllői Rendőr-
kapitányság épületén” című pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmény 80 db napelemhez
jut, amely a beruházásnak köszönhetően jelentős mennyiségű energiát takarít meg.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 18 465 800 Ft összegű támogatásra jogosult a pályá-
zat értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása a
háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiával. Amegújuló energiafelhasz-
nálás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
A projekt a tervezettek szerint 2014. október 16-ig megvalósult, amelynek során a tele-
pített napelemes rendszer évente megközelítőleg 24 100 kWh villamosenergia-fogyasz-
tást fedez, amely évi közel 828 414 Ft költségmegtakarítást jelent az intézmény számára.
A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakítását, és példamu-
tató magatartást állít a község polgárai számára.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Cím: 1139 Budapest Teve utca 4-6
Telefon: 06-1- 443-5800, E-mail: pestmrfk@pest.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/, www.ujszechenyiterv.gov.hu



OKTATÁS

+Senior (60 év felett), újrakezdő angol nyelvtanfolyam (szer-
da: 8.30-10.00-ig), valamint TELC középfokú írásbeli nyelv-
vizsgára felkészítő tanfolyam (csütörtök: 8.30-10.45-ig): 30-
224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+Ha nem jól sikerült az első félévi eredményed matematikából,
fizikából vagy kémiából, vagy középiskolai felvételire készülsz,
ha szükséges, segítek: Karcsi bácsi: 30-908-4130.

+MATEMATIKA korrepetálást, oktatást vállalok általános és
középiskolások részére, illetve középszintű érettségire való
felkészítést. Referenciákkal rendelkezem. 30/865-3085

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jár-
tas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Angol felzárkóztatást, felvételire felkészítést, tanultak gya-
korlását, megerősítését vállalja angol tanár. Tel: 30/2623-628

TÁRSKERESŐ

+164/72/61 Hölgy olyan társat keres egy férfi személyében,
aki kedves, szeretetre vágyik, egyedülálló és nem dohányzó.
70/2796-326

+Laza kapcsolatra keresek független, magára, környezetére
igényes, lakással rendelkező hölgyet 40 éves korig kölcsönös
örömszerzés céljából, Gödöllő és környékéről. 70/311-7501

+Megismerkednék őszinte, független hölggyel 30 éves korig
házasság céljából. 0630-612-9934

+Saját kertes házzal rendelkező 66 éves férfi korban hozzáillő
társat keres. Tel: 30/756-4248

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisé-
geket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (ro-
mosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, ki-
tüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is.
30/308-9148

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Star-
king)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lé-
pesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 30/9891-721

+Ötvenes éveiben járó nő –egészségügyi gyakorlattal- eltar-
tási szerződést kötne, vagy havi járadékot fizetne egyedülálló,
rászoruló emberrel, vagy házaspárral. Ottlakás nem szükséges!
30/511-4610

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.

+Szeretnél az életeddel kapcsolatban útmutatást kapni? Tu-
datosabban látni a lehetőségeket, megoldásokat? A számmisz-
tikát, a kártyajóslást ötvözve egy konkrét, tényeken alapuló
elemzést kapsz, 20 év tapasztalata alapján. Szeretettel várlak:
Hajnal. Bejelentkezés: 30/4496-539

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Újévi fogadalom:
A hallás nem játék

Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy
egészségesebb és teljesebb életet fognak
élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk,
hogy hallásunk egészsége milyen óriási ha-
tással van életünkre. Miért érdemes megfo-
gadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk
hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk.
Nem csupán a hangok érzékelését, a térbeli tá-
jékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös
megértést és az emberek közötti kapcsolattar-
tást is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése
komoly akadályát jelentheti annak, hogy tel-
jes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok
a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem
kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak
a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak. Ennek
oka, hogy nem értik meg pontosan, mit mon-
danak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kérdezniük. Sokszor elő-
fordul, hogy nem csupán környezetük előtt
szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik
bevallani, hogy valóban baj van.” – meséli el
nekünk Tóthné Molnár Tünde hallásspecialis-
ta, a gödöllői Amplifon Hallásközpont veze-
tője. Az érintettek számára tehát a halláscsök-
kenés az elszigeteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz
is vezethet.

Ne késlekedjen, nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még
mindig nagy az ellenállás az emberekben.
Ahelyett, hogy segítséget kérnének, inkább
elszigetelődnek, visszahúzódnak. Sajnos az is
közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű ész-
lelni a tüneteket. „Ahalláscsökkenés általában
lassan és fokozatosan jelentkezik, így egy meg-

szokott állapottá válik, mely nagyban meg-
nehezíti felismerését. Kezdetben csak néhány
hang tűnik el, nem az összes. Ezért is érdemes
évente ellátogatnunk egy szűrővizsgálatra,
ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja Tóth-
né Molnár Tünde. A szakember nem győzte
hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben el-
jussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen
furcsán is hangzik, a hallást is el lehet felej-
teni. „Az agyunk hallásközpontja hosszantar-
tó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különböző zajok, hangok
és dallamok. A hangminőség a hallásveszteség
fokának megfelelően nem csupán halkabbnak
hangzik, a halláskárosodás típusának megfe-
lelően torzított formában, hamisan rögzül. Ha
túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő
lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban hangosab-
bak lesznek, de az érintett ennek ellenére sem
fogja érteni a beszédet.” – világított rá a prob-
léma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának kö-
szönhetően most lehetősége van arra, hogy
részt vegyen egy ingyenes, teljes körű hallás-
vizsgálaton. A világ vezető gyártóinak készülé-
keit kipróbálhatja, és akár otthoni környezetben
is tesztelheti. A vizsgálatokra nem kell várni,
hiszen mindenki időpontot kap és személyre
szabott ellátásban részesül. Érdemes tehát most
bejelentkezni!Bejelentkezés: 06 (28) 620 665.

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz.
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Beküldési határidő: 
2015. január 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Kolláth Kamilla, Béri B. Á. u. 9., 
Berta Béla, Semmelweis u. 66.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Singh Miron, Kossuth L. u. 47., 
Centner János, Öreghegyi u. 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Rétfalvi 
Jenőné, Turul u. 15.
A Városi Mozi ajándékát nyer-
te: Szederné Fekete Erzsébet, 
Kazinczy krt.3., Kiss Gáborné, 
Kazinczy krt. 13. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Albert Lász-
lóné, Turul u. 20., Németh Má-
ria Antónia, Semmelweis u. 27. 

Utazz velünk

Sissy  kvízjáték
 
Szeretnénk próbára 
tenni a kedves olva-
sók földrajzi és turisz-
tikai ismereteit, ezért 
az „Utazz velünk” ro-
vatunkat a mostani 
alkalomra játékká ala-
kítottuk, értékes TUI 
ajándékcsomagért.
A megfejtéshez segítséget találnak az 
alábbi linken:
http://www.sissytravel.hu/utazz-velunk

Jöjjenek tehát a kérdések!
1., Hány lakosa van a Maldív-szigetek-
nek?
a, kb. 20.000
b, kb. 1.000.000
c, kb. 400.000

2., Hol található a világ legmagasabb 
vízesése?
a, Zambia-Zimbabwe
b, Venezuela
c, Kanada-USA

3., Mire változott Saigon neve 1976-
ban?
a, Hanoi
b, Pattaya
c, Ho Chi Minh City

4., Melyik 2 légitársaság egyesülésé-
vel jött létre a világ legnagyobb utas-
forgalmú légitársasága?
a, Air France – KLM
b, Lufthansa – Germanwings
c, American Airlines – US Airways

5., Mi Mongólia pénzneme?
a, taka
b, lek
c, tugrik

6., Hány méter magas és hol található 
a világ legmagasabb épülete?
a, Kuala Lumpur – Petronas torony
b, Dubai – Burj Khalifa
c, Kanton – Kanton torony

A megfejtéseket az info@
sissytravel.hu címre vár-
juk, névvel és telefonszám-
mal! 
A helyes választ beküldők 
között TUI ajándékcsoma-
got sorsolunk ki!

Beérkezési határidő: 2015. január 31. 
Nyilvános sorsolás időpontja, helyszíne: 
2015. február 3. 12 óra, Sissy Utazási 
Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16. 


