
Az állami támogatás csök-
kenése, a kötelező állami
feladatok várost terhelő ki-
adásainak emelkedése elle-
nére az idén is a gödöllőiek
által megszokott és elvárt
szolgáltatásokat nyújtja az
önkormányzat a kulturá-
lis területen is, aminek leg-
főbb színtere a Művészetek
Háza. A képviselő-testület
csütörtöki ülésén egyhangú-
lag jóváhagyott három évre
szóló közszolgáltatási keret-
szerződés révén például éva-
donként legalább öt színházi
előadást mutat be városunkban
a budapesti Játékszín az önkor-
mányzat támogatásával. A jegyér-
tékesítésből származó bevétel ki-
zárólag a Művészetek Házát illeti,
az előadásokkal összefüggő vala-
mennyi költséget a színház viseli.

A nagyszínházi előadások iránti
igényt bizonyítja, hogy a január vé-
gén bemutatott Primadonnák című
vígjátékot telt ház előtt játszották a
társulat művészei. Nagy siker volt
a Gombóc Artúr a nagy utazó című
matiné előadásuk is, aminek a zené-

jét Szitha Miklós, a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő tagja szerezte.
Az önkormányzat évek óta válto-

zatlan összeggel támogatja a Művé-
szetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.
munkáját. Országos összehasonlítás-
ban is figyelemre méltó, hogy a tár-

saság költségvetésének már 52
százalékát saját bevételből te-
remti elő. A kft. idei üzleti ter-
vének tárgyalásakor Kovács
Balázs ügyvezető igazgató
kiemelte: az önkormányzat se-
gítségével tudják igénybe ven-
ni a jegybevétel 80 százalékára
szerezhető adókedvezményes
támogatást. Hasonló méretű
közművelődési szervezetek
működtetéséhez 190-250 mil-
lió forintos önkormányzati
támogatás szükséges, a Művé-
szetek Háza Gödöllőnek elég
150 millió forint.

A társasági adókedvezmény a mi-
nél magasabb jegybevételre ösztö-
nöz. A programkínálat népszerűségét
is igazolja, hogy 2012-ben 26 ezer,
2013-ban 39 ezer, tavaly 47 ezer je-
gyet értékesített a Művészetek Háza!

(folytatás a 2. oldalon)

Nagy érdeklődés kísérte a Gödöllői Esküvő
Kiállítást, amelyet az Erzsébet Királyné Szál-
loda báltermében rendeztek meg. (4. oldal)

15. alkalommal rendezett zenés farsangi mű-
sort a zeneiskola, ami először volt nyilvános a
nagyközönség számára. (5. oldal)

A junior kardvívó csapatbajnokságon a GEAC
csapata ezüstérmes lett. A képen Bancsics
Máté, aki a junior Eb-n is ott lesz. (8. oldal)

A PEZSGŐ KULTURÁLIS ÉLETET IS MEGŐRZI A VÁROS

Három évad Gödöllőn a Játékszínnel
Újabb reform körvonalazódik
a közoktatásban, miután egyre
több szóesik a9évfolyamosálta-
lános iskola bevezetéséről. Az el-
képzelés megosztja az érintette-
ket: a pedagógusok elméletileg
támogathatónak tartják, a szülők
nemörülnek a javaslatnak.

A9 évfolyamos általános iskola beveze-
tése nem új, már 2011-ben is szóba ke-
rült, ám akkor elvetették. A múlt héten
ismét előkerült a Fidesz-KDNP parla-
menti képviselőcsoportjának mezőkö-
vesdi évadnyitó ülésén. A négy évvel
ezelőtti Pokorni Zoltán-féle javaslat
annyiban módosult, hogy most nem 4
alsó és 5 felső osztályban gondolkod-
nak, hanem 6 alsóban és 3 felsőben, ami
külföldön nagy hagyományokkal bír.
Egyes szakemberek szerint ez a szerke-
zeti modell jellemző a legeredménye-
sebb oktatási rendszerekre.

(folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

A Játékszínnel előkészített keretmeg-
állapodás is azt a célt szolgálja, hogy 
a kulturális kínálat magas színvonalát 
tartani tudja a város, egyben többletbe-
vételhez jusson a helyi közművelődés 
alapintézménye.

Elfogadták a 2015. évi 
költségvetést

A képviselő-testület tíz igen szavazat-
tal és négy tartózkodással elfogadta a 
város idei költségvetését és a gazdasá-
gi társaságok üzleti tervét.

Gödöllő önkormányzata 2015-ben 5,9 
milliárd forint költségvetési bevételt 
tervez. Ennek több mint felét helyi 
adók adják majd. Az iparűzési adó-
bevételt 2 milliárd 250 millió forint 
összegben tervezték, építményadóból 
475, telekadóból 130, idegenforgalmi 
adóból 6 millió forint gyarapíthatja a 
város büdzséjét. A gépjárműadónak 
csak a 40 százaléka – 96 millió forint – 
marad helyben, a személyi jövedelem-
adóból pedig már semmi.

Dr. Gémesi György polgármester 
szóbeli kiegészítésében elmondta, az 
önkormányzatok összesen 30 milliárd 
forinttal kevesebb állami támogatást 
kapnak a központi költségvetésből, 
mint tavaly. Gödöllő állami támoga-
tása a múlt évinél 50 millió forinttal 
kevesebb, 981 millió forint. Az állam-
tól az önkormányzatokhoz telepített 
kötelező közoktatási, szociális, egész-
ségügyi és hivatali feladatok 2,8 mil-
liárd forintra rúgó költségének csupán 
a 35 százalékát finanszírozza az állam, 
a többit saját bevételből kell fedeznie 
Gödöllőnek. A városra nézve negatív 
a szaldója a szociális támogatások át-
rendezésének. A pedagógus életpálya 
modell ez évi szükséges forrását az 
állam nem finanszírozza teljes mérték-
ben, ez mintegy 30 milliós terhet jelent 
a települési költségvetésben. A múzeu-
mok állami támogatásának lehetősége 
eltűnt a központi költségvetésből, ez 
korábban 10 millió forint körül ösz-
szeggel segítette a városi intézmény 
gazdálkodását. 

A helyi többletbevételi lehetőségek kö-
zül a települési adók kivetésének új le-
hetőségével nem él az önkormányzat. 
A kiadásokat viszont csökkenti. Ennek 
részeként a szerkezetet és a létszámot 
is érintő átalakítás történik a VÜSZI 
Nonprofit Kft-nél. 

A képviselő-testület a korábbi évekhez 
képest 300 ezer forinttal megemelve 
3,8 millió forintban állapította meg a 
civil szervezetek támogatására pályá-
zat útján felhasználható keretet. 

Felhalmozásra egymilliárd forintot 
költhet az önkormányzat. 507 millió 
forint a szennyvíztisztító telep rekonst-
rukcióját szolgálja. Az út- és járda 
felújítások kerete 200 millió forint, 
a tervezett munkákat az előző évek 

gyakorlatát folytatva később határoz-
zák meg. Az útépítésekhez lakossági 
hozzájárulásra lesz szükség, elsőként a 
Fenyvesi főút építését tervezik ebben a 
konstrukcióban. 

A Várkapitányi lak (Testőrlaktanya) 
helyreállítási forrására pályázik az 
önkormányzat, de 26,5 millió forint 
önrészt be is tervezett az idei költség-
vetésbe.

A térfelügyeleti rendszer bővítését 9,9 
millió forint elnyert pályázati támo-
gatás és közel 3 millió forint önrész 
szolgálja. Terv készül a Hunyadi utca 
-Mátyás király út kereszteződés jel-
zőlámpás kiépítésére. Folytatódik a 
kerékpáros barát város program és a 
Petőfi téri csapadékvíz elvezetését is 
meg kívánják oldani.  

A Szabadság téri sportcsarnok létesí-
tésének idén felmerülő tervezési költ-
ségeire 26 millió forint fedezetet tar-
talmaz a költségvetés. Az Alsó-parki 
rekreációs tervekhez 10 millió forintot 
szavaztak meg, ennek keretében szak-
mai anyagokat készítenek a Hattyús-tó 
helyreállításának és az Alsó-parki ku-
tak hasznosításának lehetőségeiről.

Megtakarítási csomag a 
VÜSZI-nél

Ötvenmillió forintos megtakarítási 
csomaggal fogadta el a képviselő-tes-
tület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú 
Kft. üzleti tervét, majd új szervezeti és 
működési szabályzatot is jóváhagyott. 
A városüzemeltetés állandó feladatai 
továbbra is a társaságnál maradnak, a 
változó feladatok elvégzésére pályáz-

tatással, a piacról keres kivitelezőket 
az önkormányzat. A kft. a tavalyinál 
59 millió forinttal kevesebb bevétellel 
számol. Jelentős költségmegtakarítást 
kell elérnie, ehhez szervezeti átalakí-
tásokat hajt végre. Köz- és zöldfelület 
karbantartási divízió név alatt össze-
vonják az egykori park részleget és az 
út-híd részleget, amit egy ember fog 
irányítani főkertész és főmérnök támo-
gatásával. A divízió feladatait 6 brigád 
látja el. A szervezeti átalakulás során a 
társaság létszámát két fázisban össze-
sen 18 fővel csökkentik.
A takarékosabb gazdálkodást, a visz-
szafogottabb pénzgazdálkodást a VÜ-
SZI úgy szeretné megvalósítani, hogy 
feladatellátásában ne következzen be 
visszaesés, sőt, néhány területen javít-
sák a munka minőségét. Létrehoznak 
egy gyorsreagálású lakossági beje-
lentéseket kiszolgáló csoportot, és azt 
minden olyan eszközzel és szerszám-
mal ellátják, amik lehetővé teszik a  
gyors és szakszerű hibaelhárítást.

Bizonytalanság az étkeztetési 
támogatásban

Jogszabályi változások által keltett 
bizonytalanság nehezítette a Kalória 

Gödöllő Nonprofit Kft. idei üzleti ter-
vének elkészítését. A korábbi metódus 
szerint az önkormányzat a költségek 
és a bevételek közötti különbséget fi-
nanszírozta, 12 hónapra elosztva. Az 
új rendelkezés szerint a ténylegesen 
elkészített ételek után járó rezsiköltség 
téríthető meg. Ha tehát – mint most – 
influenzajárvány van és intézményen-
ként hiányzik 20-30 gyerek, akkor 
akár napi 600 adagra jutó rezsiköltsé-

get sem kaphat meg a Kalória, miköz-
ben az állandó költségei jelentkeznek, 
hangsúlyozta Hatolkai Szaniszló ügy-
vezető igazgató. Hozzátette: legalább 
16 változat készült a képviselő-testület 
elé került tervezetből.

Kovács Barnabás (MSZP) a közvet-
len étkeztetési támogatást, ha nem is a 
legkártékonyabb, de az egyik legosto-
bább törvénynek nevezte. Értetlensé-
gét fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy 
a közhasznú tevékenységet nullszal-
dósra tervezték, a vállalkozásit pedig 
veszteségesre. 

Az elfogadott üzleti terv azért számol 
negatív eredménnyel, tudtuk meg az 
igazgatótól, mert a balatonlellei gyer-
meküdülő jelenlegi vendégstruktúrá-
ban történő működtetése veszteséges. 
Keresik a jobb kihasználás lehetősége-
it, mert ez az ingatlan értékes tulajdona 
a városnak a magyar tenger partján.

Gémesi György elmondta, a város 
szeretné meghosszabbítani a Kaló-
ria egyetemi étterem üzemeltetésére 
vonatkozó szerződését. Az egyetemi 
közvélemény-kutatás szerint az étte-
rem vendégei elégedettek a szolgálta-
tással. Ha nem jár eredménnyel az ön-
kormányzat törekvése, akkor új üzleti 
tervet kell készíteni. Egy új, megfelelő 
kapacitású konyha építéséhez legalább 
500 millió forintra lenne szüksége a 
városnak, de erre nincs esély.

Szálloda: cél a 3* Superior 
kategória

Az Erzsébet Királyné Szálloda Re- 
laxációs Szigetének létrehozásával az 
üzemeltető G-Magistratus Zrt. fontos 
lépést tett azért, hogy a következő mi-
nősítésnél elnyerjék a 3* Superior ka-
tegóriát, mondta üzleti tervük tárgya-
lásakor Laurán Csaba vezérigazgató.
 
2014 már a társaság új vezetésének 
égisze alatt telt el. Az árbevétel és 
eredményesség szempontjából túltel-
jesítették a tervet. 

Az idén 42,5 százalékos szobaki-
használtságot tűztek ki célul, ami 3-4 
százalékkal az átlag felett van. Ismét 
nyereséges évet szeretnének zárni. Az 
amortizáció terhére kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket is célul tűztek ki.

A szálloda színvonalának emelkedésé-
hez nagyban hozzájárultak az étterem 
bérlőjének saját erőből végrehajtott 
beruházásai. 

Távhő Kft.: javított a hivatal  

Kedvező fordulatot vett a Gödöllői 
Távhő Kft. gazdálkodása. Mint az 
üzleti terv előterjesztésében Geiger 
Tibor ügyvezető igazgató rámutatott, 
az ármeghatározó Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal elis-
merve számítási hibáját a távhőszol-
gáltatási támogatás mértékét 1832 Ft/
GJ értékről 2175 Ft/GJ mértékre emel-
te, ezáltal az idén eredményesen tud 
gazdálkodni a város  távhőszolgáltató 
cége.  

Marad és korszerűsíthet a 
városi mozi bérlője

A képviselő-testület február 5-i ülé-
sén úgy döntött, hogy további tíz évre, 
2025. március 31-ig meghosszabbítja a 
Városi Filmszínház bérleti szerződését 
a Pannon 2001 Kft-vel. A helyiségbér- 
leti díj összege havi 100 ezer forint 
plusz ÁFA.

Reményi Richárd ügyvezető, a bérlő 
képviselője a múlt év őszén levélben 
kérelmezte, hogy helyiségbérleti szer-
ződése lejártával egy újabb 10 éves 
időtartamra és 10 év előbérleti jogra 
szóló szerződést köthessen az önkor-
mányzattal.

Levelében előadta, hogy amennyiben 
továbbra is bérelhetné a helyiségcso-
portot, akkor áprilisban egy nagyobb 
mértékű értéknövelő beruházást tervez 
önköltségen megvalósítani. Ennek ke-
retében a  falambériás álmennyezet he-
lyett akusztikus álmennyezetet építe-
nének, ami alá a terem friss levegőjéről 
gondoskodó légcserélőt szerelnének, 
az oldalfalakat belülről szigetelnék és 
hangelnyelő anyaggal borítanák be. 

A nézőtér padozatát, székeit is felújí-
tanák, teljesen új világítástechnikát 
telepítenének, továbbá a régi fa vá-
szonkeretet új, íves fém vászonkeretre 
cserélnék. A mozi teljes belsejét érintő 
tervezett beruházások összege 14-15 
millió forintra tehető.

Távolodás a szociális 
védőhálótól

A képviselő-testület több tagja is el-
ismerését fejezte  ki a Közigazgatási 
és Szociális Iroda munkatársainak a 
szociális rászorultságtól függő, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról szóló új ön-
kormányzati rendelet előkészítéséért. 
Aggodalmukat fejezték ki ugyanakkor 
a szociális rászorultságtól függő támo-
gatások törvényi kereteinek szűkülése, 
reálértékük csökkenése miatt. 

Az önkormányzat a Gödöllőn élő szo-
ciálisan rászorult állampolgárai meg-
segítése érdekében az elmúlt években 
erős szociális védőhálót alakított ki. A 
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, az Egyesített Szociális 
Intézmény, a Máltai Szeretetszolgálat 
gödöllői csoportja családgondozói ta-
nácsadással, hivatalos ügyekben nyúj-
tott közreműködéssel segítik az arra 
rászoruló személyeket, családokat. 

Az állam és az önkormányzatok közöt-
ti feladat-megosztás magasabb jogsza-
bályok miatt átalakul. A foglalkoztatás 
helyettesítő támogatás például a járá-
si hivatal hatáskörébe kerül. Gémesi 
György kiemelte: eddig Gödöllőn jól 
kiépült, személyre szabott szociális 
háló működött. Minél messzebb kerül-
nek a döntések az érintett emberektől, 
annál kevésbé lesznek pontosak az in-
formációk, személytelenné válhat az 
ügymenet.                 
                  lt

Képviselő-testületi döntések

Elolvadt az adósságkonszolidáció 
 

A költségvetés vitájában Simon Gellért (Fidesz-KDNP) úgy vélekedett, hogy az ön-

kormányzatok adósságának kormányzati átvállalásával a települések könnyebb hely-

zetbe kerültek és Gödöllő gazdasági állapota lehetővé tenné, hogy a Fenyvesi főúton 

és a Lázár Vilmos utcában is lakossági hozzájárulás nélkül épüljön út. 

– Az adósságkonszolidáció nagyon jó döntés volt, Gödöllő szempontjából is, csak 

sajnos mára „elolvadt”. Bevételek kerültek el az önkormányzattól, szolgáltatásokat, 

többletfeladatokat kell finanszírozni saját bevételeinkből. Óvatosan kell fogalmazni a 

fejlesztéseknél. Megfontoltságra van szükség azért is, mert nem tudjuk, hogy mi lesz 

2016-ban. Az elmúlt 5-6 évben, kivéve a konszolidációt, mindig rosszabb helyzetbe 

kerültünk – reagált a polgármester. – Abban kellene erősíteni a kormányzati lobbit, 

hogy ne tegyék tönkre azokat az önkormányzatokat, ahol van valami gazdasági fejlő-

dés és fejlesztés. A miniszterelnök mondta, hogy a forrásokat kifejezetten gazdaság-

fejlesztésre kell fordítani. A forrásokat ma már a működtetés viszi el. Miből gondolja 

képviselő úr, hogy megvan a forrás az útépítésekre? Hol van meg? Én is keresem, de 

nem látom. A fejlesztési tartalékra igen komoly igények vannak a városban. Olyan 

fejlesztésekre is, amelyek fenntartható, forrást teremtő, a helyi gazdaságot fejlesztő 

beruházások.

Simon Gellért lehetséges forrásként a nem kötelező feladatokat említette, beleértve 

a polgármesteri keretet is. Gémesi György elmondta: a tízmillió forintos polgármesteri 

keretet nem magára költi, hanem olyan törekvéseket támogat ebből a pénzből, amik-

hez például a hozzá forduló civil szervezetek máshol nem juthatnak hozzá. Ha tehát 

ezt a forrást elvennék, akkor tőlük vennék el, nem a polgármestertől. Egyébként pedig 

nagyságrenddel több pénzre lenne szükség: a Fenyvesi főút építése 180-200, a Lázár 

Vilmos utcáé közel 300 millió forintba kerül.

– Jó lenne a gondolatokhoz konkrétumokat illeszteni - zárta a vitát a költségvetés elő-

terjesztője, aki arra is kitért, hogy 2014 végén is a kormány 62 település között 30 

milliárd forint állami pénzt osztott szét. Arra kérte fideszes képviselőtársát, lobbizzon 

azért, hogy Gödöllőre is jusson ilyen állami pénz és akkor lesz forrás az útépítésre.
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Kilenc év az isKolapadban

Újabb reform készül
Junior TermészeTTudományi olimpia

Törökös ezüst Argentínában
A 2014-es a Nemzetközi Juni-
or Természettudományi Olim-
pia (IJSO) csapatában a gö-
döllői Török Ignác Gimnázium
egyik diákja, Bajczi Levente
nem csak tovább öregbítette
iskolája és városunk jó hírne-
vét, de egy ezüstéremmel is
hozzájárult a fiatal magyar tu-
dósjelöltekből álló csapat si-
keréhez.

A megmérettetést 2014. december
3-10. között tartották Argentínában,
Mendoza városában. ahol hazánk a

31 induló ország között a 11. helyet
vívta ki magának, miután a csapat
tagjai két ezüst- és négy bronzérmet
szereztek. A magyar csapatból Saj-
gó Mátyás (Tiszaújváros) és Bajczi
Levente (Gödöllő) ezüstérmet hoz-
tak haza, Botlik Bence Béla (Üllő),
NovákMárk (Miskolc),Kós Tamás
(Budapest) és Veres Tamás (Gyön-
gyös) bronzérmet kaptak
A csapat tagjait két magyarorszá-

gi forduló során válogatták ki, majd
kémiából, biológiából és fizikából
kéthetes felkészítést tartott számukra
Villányi Attila, Gyertyán Attila, dr.
Ács Zoltán – tudtuk meg Bajczi Le-
ventétől.
A tréninget követően két forduló-

ban szűkítették a továbbjutók körét
arra a hét főre, aki Magyarországot
képviselhette Argentínában, ahol há-
rom fordulóban kellett bemutatni

tudásukat a diákoknak. A feladatok
között teszt jellegű, gondolkodtató
kérdéseket, valamint számolási és
gyakorlati feladatokat kellett megol-
daniuk.
A szervezők persze egyéb prog-

ramokról is gondoskodtak a diákok
számára. Bepillanthattak a helyi, vi-
lághírű mendozai bor készítésének
fortélyaiba, jártak olajfinomítóban és
olívaolaj gyárban, de ellátogathattak
az Andokba is, ahol lehetőségük nyílt
a Cerro Aconcaguában, a hegység
legmagasabb csúcsában gyönyörköd-
ni.

Bajczi Levente elmondta, a verseny
egyik fontos eredményének tartja,
hogy többek között argentin, litván,
indiai, ausztrál és német diákokkal
ismerkedhettek meg és köthettek ba-
rátságot, amiket a jővőben is ápolni
szeretne.
A Török Ignác Gimnázium diák-

jának a versenyen való részvételé-
hez Gödöllő önkormányzatának és a
KLIK gödöllői Tankerülete nyújtott
pénzbeli támogatást, a szakmai se-
gítségért a Török Ignác Gimnázium
tanárai közül Karasz Gyöngyit és
Kalocsai Ottót illeti köszönet, a ver-
senyre való felkészítést pedigVillányi
Attila, GyertyánAttila, dr. Ács Zoltán
és Vörös Tamás, az ELTE Apáczai
Csere János Gyakorlógimnázium ta-
nárai (IJSO felkészítő tanárok) végez-
ték.

(czi)

(folytatás az 1. oldalról)

Hazánk közoktatása rendkívül so-
kat változott a rendszerváltás óta. A
korábbi nyolc év általános iskola,
négy év középfokú oktatás kiegé-
szült a 4+8, a 4+6, valamint a 8+5
(0. osztállyal kiegészített) változa-
tokkal, az alaprendszert, a nyolc osz-
tályt azonban nem érintette a válto-
zás. Legalábbis eddig.
Most azonban úgy tűnik, a változás

ezt a szintet is elérte. Bár a pedagó-
gusok szerint szakmailag támogatha-
tó a javaslat, azt még a szakemberek
közül is sokan leszögezik, csak az
infrastrukturális feltételek jelentős
fejlesztése mellett vezethető be a 9
évfolyamos általános iskola, aminek
a feltételei biztosan nem teremthető-
ek meg a 2016/17-es tanévre, márpe-
dig a jelenlegi elképzelések szerint
ekkor vezetnék be a változásokat.
Mendrey László, a Pedagógusok

Demokratikus Szakszervezetének
vezetője szerint nagyon fontos, hogy
az előkészítésben a szakma is jelen-
tős szerepet kapjon.
A 6+3-as megoldásban Magyar-

országon olyan elképzelések van-
nak, hogy hatodik után a gyereknek
döntenie kell, hogy a természettudo-
mányos vagy a humán érdeklődési
terület felé fordul. Felmerült az is,
hogy településenként változó lehető-
ségekkel kell szembenéznünk, mert a
kilencosztályos képzés feltételeinek
nem minden iskola felel meg.

Mendrey László úgy véli, a 9 év-
folyamos általános iskola jó irány le-
het, ha a hazai sajátosságoknak meg-
felelően alakítanák ki az új rendszert.
A bevezetéshez sokak szerint el-

sősorban az intézményi férőhelye-
ket kellene növelni, hiszen a gyere-
kek egy évvel tovább maradnának
az iskolában. Ez azonban még egy
problémát felvet: a személyi feltéte-
lek megteremtését, több osztályhoz
ugyanis több tanár kell.
Nem egységes azonban a peda-

gógusok álláspontja abban sem, a
6+3 vagy az 5+4 lenne-e az ideális.
Vannak, akik úgy vélik, a 10 éves
kor lehet a választóvonal a gyerekek
számára, ahol szétválasztható lenne,
kik azok, akik magasabb színvona-
lon tanulnának tovább, megcélozva

a gimnáziumi tanulmányokat, s kik
azok, akik inkább a szakképzések
felé orientálódhatnának.
Vannak más vélemények is. Az

általános iskolai változtatás helyett
egyes vélemények szerint inkább a
középfokú 0. osztály bevezetése len-
ne célszerű, ami egyrészt lehetőséget
adna a gyerekek tudásszintjének ki-
egyenlítésére, valamint a nyelvtanu-
lásra. Persze vannak, akik egyáltalán
nem támogatják az új elképzelése-
ket: A Magyarországi Szülők Or-
szágos Egyesülete (MSZOE) szerint
nem megoldás a kilenc évfolyamos
általános iskola bevezetése az okta-
tási rendszer problémáira, ők inkább
a tananyagon változtatnának: felére
csökkentenék.

(ny.f.)

fáKaT szabadíTanaK meg az élősKödőTől

Fagyöngymentesítés
Hamarosanmegkezdődik a fagyöngy-
mentesítés következő szakasza.
Amennyiben az időjárás engedi, a
VÜSZI munkatársai már szerdán el-
kezdik a belvárosi fák rendbetételét,
hogy rügyfakadásig minél nagyobb
területen tudják elvégezni az élőskö-
dők eltávolítását.
A tervek szerint a szerdán kezdődő

munka során a Bethlen Gábor utca,
Dózsa György út, a Körösfői utca, a
Szilhát utca, a Szabadság út Munká-
csy úti lakótelepi, és a kastély oldali,
HÉV-sínek felőli szakasz fáin végzik
el a fagyöngymentesítést, valamint az
Alsóparkban folytatódhat a már ko-
rábban megkezdett munka. Itt az Ál-
lomás utca felőli oldalon dolgoznak
majd a szakemberek, akik szükség
esetén alpin technikával és kosaras
kocsival jutnak fel a szükséges lomb
magasságba.

Januárban a VÜSZI munkatársai
jelzésekkel látták el azokat a fákat,
amelyeken idén elvégzik a beavatko-
zást. Fakivágást sehol sem terveznek,
arra csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a növényt már a drasztikus
beavatkozás sem mentheti meg, vagy
élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tet. A beavatkozás után a metszési fe-
lületeket sebkezelő anyaggal látják el.
Bár a fák a fagyöngymentesítés

után sokszor szomorú látványt nyúj-
tanak, az elmúlt évek tapasztalatai
igazolták, a megcsonkolt növények
tavasszal egészséges friss hajtásokat,
majd lombot hoznak. (F)

Képünk illusztráció

A Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Karának
gödöllői és budapesti képzési he-
lyein idén 2-2 nyílt napot rendeztek.
Ezeken közel 800 fiatal ismerkedett
személyesen a szakokat vezető vagy
képviselő tanárokkal. Az érdeklődés
tükrében nem is meglepő, hogy az
egyetem legnépesebb, 4300 hallgatót
oktató karára tavaly 1300 elsőst vet-
tek fel.
Az idei nyári felvételi időszak haj-

rájába léptünk ezen a héten, hiszen
február 15-ig lehet beadni a jelentke-
zéseket a felsőoktatási intézmények-
be immár kizárólag elektronikusan a
www.felvi.hu portálon. A beiskolázá-
si kampányt záró pénteki nyílt napon
Káposzta József dékán azzal a meg-
állapítással fokozta a nagyobbrészt
középiskolásokból, kisebb arányban
szülőkből verbuválódott közönséget,
hogy az egyetemválasztás egy új élet
első lépése, ami kihat a fiatalok egész
életére, munkájára és a családjára is.
Miért érdemes a SZIE GTK-t vá-

lasztani? Az a tény például, hogy a
GTK 9 alap- és 12 mesterszakot hir-
detett meg, sejteti, hogy nemcsak az
átadandó tudományterületek, hanem
a tanárok is „egymásra épülnek”. A
széles szakkínálat azt a lehetőséget
is magában rejti, hangsúlyozta a dé-
kán, hogy a már felvett hallgatóknak
a magas számokból adódóan nagy a
variációs lehetőségük, ha menet köz-
ben szakot kívánnak változtatni. A
mesterdiploma megszerzése után is

marad választási lehetőség azok szá-
mára, akik tovább akarnak maradni
az alma mater falai között: a két dok-
tori iskola.
Elhangzott még, hogy az üzleti

képzési területen a tudományos foko-
zattal rendelkező oktatókat tekintve
– arányuk meghaladja a 80 százalékot
– a kar első helyen áll az országban.A
mesterképzésre felvettek számát néz-
ve pedig – és ez az igazi fokmérője az
egyetemnek – a GTK
az ELTE Bölcsészettu-
dományi Kara mögött
országos második. A
fakultás multikultu-
rálisnak is nevezhető,
hiszen a karon tanuló
külföldi hallgatók szá-
ma közel 300.
Lapunk kérdésére

válaszolva Káposzta
József elmondta, hogy a kar január
végén hirdette meg először a Kö-
zösségfejlesztésért Kari Ösztöndíjat
a kiemelkedő közösségi, közéleti
tevékenységet kifejtő hallgatói szá-
mára. Ez azért is lehet vonzó, mert
a legtöbben költségtérítéses képzés-
re jelentkezhetnek és az a támogatás
némileg csökkentheti a kiadásaikat. A
GTK-n szinte minden hétre jut olyan
esemény, diákköri és tudományos
konferenciáktól a sportnapokig, ame-
lyeken szükség van a diákok szerve-
zőmunkájára, közösségük építésére.
Örömmel is vesznek részt ezeken,
hiszen – a példának okáért – akár a

turizmus-vendéglátás, akár az emberi
erőforrások, akár a kommunikációs
szakon szakmai tapasztalatokkal gaz-
dagodhatnak. Ugyancsak ide tartozik,
hogy a hallgatói önkormányzat kezde-
ményezésére a beiskolázási kampányt
segítve az egyetemisták, „Vissza a su-
liba” program keretein belül vissza-
mennek középiskolájukba, s maguk is
toborozzák az utánpótlásukat.
A kar dékánja újfajta vonzerőként

említette a szakkollégiumok gyarapo-
dó hálózatát. Ezeket a kar támogatá-
sával a hallgatók hozzák létre a több-
lettudás megszerzésének igényével.

A szakkollégiumokat ma már az Ok-
tatási Hivatal regisztrálja, ez egyben
lehetőséget ad arra, hogy különböző
forrásokra pályázzanak, amelyek el-
nyerésével még több előadót hívhat-
nakmeg foglalkozásaikra. Legelőször
a Vidékfejlesztési Szakkollégium
alakult meg. Jelenleg a legújabb re-
gisztrált szakkollégiumuk a Roma-
ügyi és Társadalmi Felzárkóztatási
Szakkollégium, de már regisztrációs
folyamatban van a Közgazdaságtani
és Gazdaságmodellezési Szakkollégi-
um, illetve a Vállalatgazdasági Szak-
kollégium is.

(lt)

HaJrában az egyeTemi beisKolázás

Ösztöndíjtól a szakkollégiumig

Guth László a turizmus-vendéglátás szakot ismerteti
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Január 31-én került sor a ha-
gyományos Gödöllői Esküvő 
Kiállításra, aminek – ugyan-
csak megszokott módon – az 
Erzsébet Királyné Szálloda 
bálterme adott otthont. Szép, 
napsütéses idő fogadta e téli 
napon az érdeklődőket, akik 
több tucatnyi szolgáltatást kí-
náló, termékpalettáját népsze-
rűsítő cég, szakember és hely-
szín között válogathatott.

A szép és tekintélyes múltra visszate-
kintő Gödöllői Esküvő Kiállítást im-
már hatodik alkalommal rendezték 

meg városunk szállodájának bálter-
mében. A házasságkötés előtt állókat 
– és persze azokat is, akik egyelőre 
csak “feltérképezni” akarták a vá-
lasztékot – csaknem harmincöt ki-

állító várta: többek között két eskü-
vőiruha-szalon, fotósok, cukrászok, 
dekorációsok, zenei szolgáltatók, 

rendezvényszervezők. A ki-
állítók elsősorban a térség-
ben működő szolgáltatók 
közül kerültek ki, de több 
gödöllői vállalkozás is kép-
viseltette magát.
A rendezvény 
egy csöppet 
“kiterjeszke-
dett” a főtérre 
is, ahol egy 
Rolls-Royce 

mellett egy felvezető 
motor is helyet ka-
pott. Mint azt Czédly 
Mónika, a D’Elia 
Ruhaszalon tulajdon-

sa, a Gödöllői Esküvő Kiállítás egy 
főszervezője elmondta, a kiállítás 
időpontját minden évben úgy vá-
lasztják ki, hogy egyrészt közel essen 
a Házasság hetéhez, másrészt, hogy a 
leendő ifjú pároknak egy utolsó lehe-

tőséget adjon az alapos tájékozódás-
ra. A szervezők két játékkal is várták 
a látogatókat. Egyikkel a helyszínen, 
a másikkal pedig a facebookon, ezek 
során esküvői kellékeket és egy well-
ness hétvégét sorsoltak ki.        (t.a.)

Gödöllői Esküvő kiállítás

Magyarországon hagyományosan e Polgári Repülés Világnapján adják át 
a Magyar Polgári Repülésért Érdemérmeket. A legutóbbi alkalommal Gö-
döllőre is jutott az elismerésből. A kuratórium szavazása és felterjesztése 
alapján a 2014. évi díjazottak egyike volt Both Lajos (képünkön), a gödöl-
lői repülőtér és a Sky Escort Aero Klub vezetője, mint a magyar ejtőernyő-
zés meghatározó személyisége életpályájának elismeréseként kapta meg 
az elismerést. A díjat –  a kitüntetett sérülése miatt – Gyenes Szilárd, Gödöllő alpolgármestere vette át. 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülők!
A Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda felvételt hirdet a 
2015/2016-os tanévre, az első évfo-
lyamra.
Iskolánkban a kereszténység minden-
napi megélésére, magas színvonalú 
oktatásra törekszünk. Olyan családok 
jelentkezését várjuk, akik gyermekük 
vallásos nevelését fontosnak tartják, 
elfogadják iskolánk nevelési, oktatási 
programját.
Az érdeklődő szülőket 2015. febru-
ár 19-én (csütörtökön) 17 órakor 

várjuk egy tájékoztató beszélgetésre.
Játékos ismerkedés a leendő első-
sökkel: 2015. március 13. (péntek) 
14 órától 17 óráig, 2015. március 14. 
(szombat) 8 órától 14 óráig

A várakozási idő rövidítése érdeké-
ben kérjük a tisztelt szülőket, hogy 
beiratkozási szándékukat előzetesen 
jelezzék 2015. március 10-ig az is-
kola portáján személyesen, vagy a 
28/514-975-ös telefonszámon. 
A játékos ismerkedésre a gyerekkel 
együtt mindkét szülőt szeretettel vár-
juk.

Kérjük, hogy az alább felsorolta-
kat hozzák magukkal:
– egyházi ajánlást
– az óvoda véleményét a gyermek is-
kolaérettségéről
– a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát
– a gyermek TAJ- kártyáját
– a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt
Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 19. 
Telefonszám: 28/514-975, 514-976. 
www.szimre.hu      iskola@szimre.hu

Varga András igazgató

Február 14-én, Bálint napján, 
vagy az ünnephez kötődően 
Valentin napon tartjuk a házas-
ság világnapját. 

A kezdeményezés 1981-ben indult út-
jára az Amerikai Egyesült Államokból, 
amikor Bálint napon Baron Rouge város 
polgármestere, Louisiana állam kor-
mányzója és a katolikus egyház meghir-
dette a Hiszünk a házasságban elnevezésű akciót. A program 1983-ban nyerte 
el a Házasság Világnapja elnevezést és február második vasárnapját jelölték 
ki megünneplésére. E napon sokféle eszközt felhasználva próbálják felhívni 
a társadalom figyelmét arra a tényre, hogy léteznek jó, boldog és tartós há-
zasságok.A házastárs megajándékozása, kedvenc ételének elkészítése, az es-
küvői fényképek, a kellemes emlékeket felidéző családi videók megtekintése 
is e nap hagyományává válhat.
A kezdetben a szerelmesek napjaként számontartott ünnepre hazánkban is 
egyre inkább ráépülnek a házasság hete és a házasság világnapja rendezvé-
nyei. 
A Házasság Világnapjának szimbóluma egy férfit és nőt jelképező, gyertyára 
emlékeztető forma, mely azt fejezi ki, hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a 
világra. Jelmondata: „Szeressétek egymást!”- a házastársunk melletti döntést 
és folyamatos kihívást jelent a szeretet mindennapi gyakorlására.

A Házasság Világnapja

Repülős elismeRés Both lajosnak



Koncerttermek színpadára képez a 
gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola. 
Ezt nem is tagadhatnák a tanáraik, akik 
ezúttal is nagy sikert arattak a Művé-
szetek Házában immár 15. alkalommal 
megrendezett farsangi műsorukkal. 

Az előadás különlegessége volt, hogy 
szakítva a hagyományokkal, nem zárt 
körű, hanem nyilvános előadást ren-

deztek. Vidám, zenés, táncos 
és prózai produkciók váltogat-
ták egymást a program során, 
amiben nem kisebb sztárze-
nekar, mint a Hot Jazz Band 
működött közre. A gödöllői 

k ö t ő d é s ű 
együ t tes , 
a m i n e k 
F o d o r 
László, a 
zeneisko-
la tanára 
o s z l o p o s 
tagja, idén 
ünnepli fennállásá-

nak 30. évfordulóját. Ebből az alkal-
mából Gémesi György  polgármester 
Ezüst Életfa -díjjal – és természetesen 

egy születésnapi tortával – ismerte el 
a hazai és a gödöllői kulturális életben 
is jelentős szerepet játszó zenekar te-
vékenységét.                  lt

A krimikhez óvatosan szoktam kö-
zelíteni, mert bár nagyon sokan vál-
lalkoznak arra, hogy bűnügyi törté-
neteket vessenek papírra, valljuk be, 
sok „egyszer használatos” iromány 
lepi el a könyvespolcokat. 

Persze vannak kivételek, amiket ve-
szélyes például tömegközlekedési 
eszközön ülve olvasni, mert az ember 
vagy tovább utazik, mint kellene, vagy 
artista produkciónak beillő mutatványt 
hajt végre, amikor leszállás közben, 
a tömegen átverekedve magát még 
lapozni is akar. Az ilyen könyveknél 
fordul elő, hogy, hogy az ember egy-
szerre két, vagy még több fejezetet 
olvas, mert nem bír várni még 160 ol-
dalt, amíg kiderül, mi lesz X-nek, vagy 
Y-nak a sorsa. És vannak azok a köny-
vek, amiknél mindez azzal egészül ki, 
hogy előszedjük a lexikonokat, vagy a 
neten nézünk után, hogy mi igaz abból, 
amit a szerző állít. Nos, Böszörmé-
nyi Gyula legújabb könyve pontosan 
ilyen. 
Hangay Emma kisasszony a millenniu-
mi ünnepségekre érkezik Budapestre, s 
egyben szeretne egy régi családi ügyet 

is tisztázni. A marosvásárhelyi köny-
vesboltos lányát azonban elrabolják.  
Amikor néhány év múlva húga, Emí-
lia, azaz Milli, a keresésére indul az 
ő számára is rémálommá válik a pesti 
látogatás. A 16 esztendős, rendkívül 
művelt ifjú hölgy azonban meglepő 
talpraesettségről tesz tanúbizonyságot, 
s szívós makacssággal, no meg egy rej-
télyes pártfogó, Ambrózy báró segítsé-
gével próbálja meg kideríteni, hogy 
miért, és kinek állnak útjába a Hangay 
család leányai. 
Hogy ki az az Ambrózy báró? A titok-
zatos fiatalember az első, aki kis híján 
kioltja Hangay Emília életét, ám ő az 
egyetlen, aki ezt nem szándékosan te-
szi. Millinek óriási szerencséje, hogy 

a kiváló logikájú báró - aki mellesleg 
cseppet sem járatlan a bűnügyekben - 
a védelmébe veszi, és segítőtársa lesz 
nővére eltűnésének kiderítésében.

A több szálon futó esemé-
nyek egy rendkívül fordu-
latos, mindvégig izgalmas 
történettel ejtik rabul az 
olvasót, aki bepillanthat a 
millenniumi ünnepségek 
forgatagába, és megismer-
heti a kor jónéhány érde-
kes alakját is. A szereplők 
között ugyanis nem egy 
valós személy. Így példá-

ul dr. Bolyó Károly, a Budai Magyar 
Királyi Országos Tébolyda egykori 
főorvosa, Tarján Vilmos, újságíró vagy 
Fejér Mari, az Abbázia kasszírnője. De 
különleges csemege azok számára is, 
akik szeretik a nyelvi kalandozást, hi-
szen a múlt század elejének szlengje és 
az erdélyi köznyelv ízes és érzékletes 
kifejezései is gyakran előkerülnek. 
A regény érdekessébe, hogy kétsze-
resen sorozathoz tartozik. Egyrészt, a 
Hangay lányok története is folytatódni 
fog, másrészt pedig Ambrózy báró ese-
teinek is csupán az első kötetét tarthat-
ja kezében az olvasó. 
(Böszörményi Gyula: Ambrózy báró 
esetei I. – Leányrablás Budapesten)  
                             nyf   

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Leány- és olvasórablás
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Nyolcadik alkalommal rendezte meg 
a Művészetek Palotája januárban a 
Népzene Ünnepét, amelyen többek 
között a Cimbaliband, Gödöllő leg-
újabb kiemelt művészeti együttese is 
színpadra lépett.

A Művészetek Palotája rendezvény-
sorozata évek óta a műfaj – illetve az 
azzal rokon világzene – legrangosabb 
előadóit vonultatta fel az egész estés 
ünnepen, ahol a fergeteges hangula-
tú koncertjeivel a magyar világzenei 
élet egyik legkeresettebb együttesévé 
avanzsált Cimbaliband is játszott. A 
zenekar frontembere, Unger Balázs és 
testvére, Unger Gergő egy interjúban 
így fogalmaztak: „Ez a nap teljessé 
teszi mindazt, amit mi is igyekszünk 
képviselni az autentikus népzenében, 
nemcsak játszunk, hanem tanítunk is, 
próbáljuk ösztönözni a fiatalabb zené-

szeket. Fontosnak tartjuk, hogy minél 
több ember megismerje népzenénk 
kincseit!”
A rendezvény egyik főszervezője, 
Marton László Távolodó az együttes 
fellépésével kapcsolatban azt mondta, 

a fellépők kiválogatásánál csak a mi-
nőség számít, az pedig a Cimbaliband 
esetében vitathatatlan, ráadásul olyan 
kisugárzása van a zenekarnak, ami na-

gyon fontos egy ilyen gálaműsornál.
A banda hamarosan új országos pre-
mierrel lép a gödöllői közönség elé, 
március 22-én mutatják be ugyanis 
Dresch Mihály jazz szaxofonossal kö-
zös műsorukat. Unger Balázs két évig 
volt tagja Dresch Mihály Quartetjének, 
s a Cimbaliband 2006-os megalakulá-
sában nagyon nagy szerepet játszott az 
onnan hozott útravaló. Unger Balázs a 

mai napig kama-
toztatja a náluk 
megszerzett jazz 
zenei elemeket 
zenekara dalai-
ban. A két nagy-
szerű zenész 12 
év után áll ismét 
együtt színpadra. 
Az  előadás során 
felcsendül majd 
több régi Dresch 

Quartet dal – igaz, kicsit más köntös-
ben –,  de a Cimbaliband dalok sem 
úszhatják meg Dresch Mihály legen-
dás szaxofon improvizációit.            jk

Különleges, távoli világok, a mesés 
kelet titkaiba pillanthatunk be annak 
a kiállításnak a segítségével, ami 
február 14-től lesz látható a Művé-

szetek Házában. Faust Zsolt „Élet-
képek Dél-Kelet Ázsiáról” című 
fotó válogatása nagy érdeklődésre 
számíthat, hiszen titokzatos váro-
sokba, messzi vidékekre kalauzolja 
el a szemlélőket. 
Faust Zsolt, aki gyermekkorát Gö-
döllőn töltötte, igazi világutazó. 

A ‘80-as évektől kezdve járja a 
világot. Első komolyabb útja egy 
több hónapig tartó körutazás volt 

Európában, amit teljes egészében 
autóstoppal járt be. A ‘90-es évek-
től székhelyét áttette Ázsiába majd 

Latin-Amerikába. Ezidáig több 
mint száz országban járt, köz-
tük többen éveket töltött el. A 
legtovább ezidáig Nepálban 
időzött. 2012 októberében, 
amikor a városházán mutatta 
be képeit, így vallott: „A távo-
li országok megismerése, az 
utazás iránti vágy kora ifjúsá-
gomtól hajtóerőként működött 

bennem. Folyamatosan képeztem 
magam, az utazásokhoz szükséges 
ismereteimet rendszeresen bővítet-
tem. Útjaimat önállóan terveztem 
és valósítottam meg. Így jutottam 
el 118 országba, és így tettem meg 
hátizsákos turistaként öt világkörüli 
utat.”

vidám, zenés zeneiskolAi est

Farsang és szülinap

A CimBAliBAnd A legjoBBAk között

Csak a minőség számít A kelet varázsa
Faust Zsolt kiállítása a MűvésZetek HáZában

Fotó: Danis János
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A 3D-s szkennelés folyamata

A két világháború között megromlott
a viszony a kapucinus rendház és a
koronauradalom között. A koronaura-
dalom megörökölte a kegyúri köteles-
ségeket, amelyeket egyre nehezebben
tudott vállalni, illetve voltak olyan
jószágigazgatók, akik az uradalom
érdekeit tartották elsődlegesnek és ez
néha ütközött a szerzetesek érdekei-
vel. A Gödöllő monográfiában Csíki
Tamás történész a Kegyúri konfliktu-
sok című fejezetben ír erről a témáról.
E konfliktus eredménye, szüleménye
volt a ma is látható kálvária.
A legjelentősebb konfliktust az

uradalom és a rendház között a kegy-
templom körüli mintegy 5 hold földte-
rület váltotta ki. Ez a terület a korona-
uradalom tulajdona volt, de a templom
és a zárda alapítása óta a barátok vol-
tak a haszonélvezői. A barátok befásí-
tották a területet, búcsújárás idején ez
volt a búcsúsok rétje, amikor nem volt
búcsújárás, akkor pedig a zárda álla-
tait legeltették ott. 1925-ben azonban
a jószágigazgató kivágatta a fákat és
megtiltotta a barátoknak a legeltetést.
A rendház pert indított, és a gödöllői

járásbíróság a barátoknak adott igazat
1926-ban. A szerzetesek újra befásí-
tották a területet, és a birtok védelme
és sérthetetlensége érdekében született
meg az ötlet, hogy kálváriát építse-
nek a templom előtti dombos részre.

Mindezt az uradalom engedélye nél-
kül tették.A14 stációból álló kálváriát
1929. szeptember 15-én szentelte föl
Breyer István esztergomi segédpüs-
pök 6000 főnyi gyülekezet jelenlété-
ben. A hívek adakozásából emelték
a kálváriát, minden egyes stációnak

megvan a maga támogatója, akiknek a
nevét tábla örökítette meg a stáció alsó
részén. Pl. a máriabesnyői hívek, a m.
kir. posta-táv. és távb. Nőtisztviselők
orsz. Egyesülete tagjainak adakozásá-
ból, a bpesti Szent Rókus, az angyal-
földi, a józsefvárosi egyházközség és
magánalapítványok támogatásából
valósult meg. A stációkat tervezte:
Quittner Ervin műépítész és Krisztián
Sándor szobrász kivitelezte. A 14 stá-
ció V alakban halad fel a dombra elég
nagy helyet elfoglalva. Ne feledjük,
akkor még nem volt ott a Szalvátor
Nővérek zárdája, az csak 1933-ban
épült meg. A kálvária
elkészülte utáni évben
állították a kapucinus
keresztet a kegytemp-
lom mellé a Szent Imre
év alkalmából. 1930.
május 18-án avatta föl
Serédi Jusztinián bí-
bornok-hercegprímás.
Ezzel kiegészítették a
kálváriát, ez lett az új
keresztúti kereszt. E
ritkaságnak számító
passió szimbólumnak
a sajátossága, hogy
corpus helyett az Arma
Christit, Jézus szenve-

désének eszközeit láthatjuk a keresz-
ten: lándzsa, nádszálra tűzött szivacs,
szögek, kalapács, fogó, töviskorona,
korbács stb. Ám ezzel még nem ültek
el a viharok, 1931-ben a koronaurada-
lom nevében eljáró kincstári jogügyi
igazgatóság adott be keresetet a pest-
vidéki törvényszékhez, melyben azt
kérték, hogy a szerzetesek 10 napon
belül bontsák le a kálváriát és a ka-
pucinus keresztet és a búcsúterületet
adják vissza a koronauradalomnak. A
bíróság ismét a zárdának adott igazat.
Végül a minisztérium a pereskedés
befejezésére szólította föl a birtokot.

Az 1920-as évekre a zarándokhe-
lyen tarthatatlan állapotok alakultak
ki közegészségügyi szempontból. A
zarándokok vízellátása, illemhelyek
felállítása a koronauradalom költ-
ségvetését terhelte. „Ezért kívánta a
terület felett a tulajdonosi jogát érvé-
nyesíteni, amire a zárda a kálvária és a
kapucinus kereszt megépítésével, azaz
a tér immár látványban is kifejeződő
ismételt birtokbavételével és szakrális
helyként való szimbolikus újraerősíté-
sével válaszolt” – írja Csíki Tamás.
(A monográfia a Gödöllői Városi

Múzeumban kapható.) G. Merva Mária

A Nagymező utcában
színházak, éttermek
és számtalan szóra-
kozóhely várja a ven-
dégeket, az aszfalt
pedig a magyar szí-
nész nagyságok láb-
nyomát őrzi. Sokan
úgy emlegetik: a pesti
Broadway.

Ha ez az utca mesélni tudna! Nos,
mesélni fog, mégpedig február 15-én,
a Kávéházi esték legújabb előadásán,
amikor az érdeklődők megtudhatják,

miért és mióta hív-
ják így a hivatalosan
Nagymező utcát.
Hosszú és izgalmas
időutazásra kell fel-
készülni, aminek so-
rán bepillanthatnak
az első Orfeum, az
Arizona és a Mou-
lin Rouge titkaiba.
Szó lesz többek kö-
zött Európa legdrá-
gább mulatójáról,

az ide látogató hírességekről és
az egykori sztárokról, és persze a
század első felének zenéjéről, és
táncairól is.
Az est vendégei, Vajda

Gyöngyvér, Fodor László, vala-
mint a közreműködő Buka Eni-
kő ez alkalommal rengeteg meg-
lepetéssel szolgálnak az érdeklő-
dőknek, akiket – szokás szerint
– egy süteményre és egy kávéra,
vagy üdítőre is vendégül látnak a
szervezők.

(bd)

Mustra a Gödöllő MonoGráfiából

A máriabesnyői kálvária

Miről Mesél a pesti broadway?

Kávéházi Esték
baloGh piusz vezeti

a Gödöllői preMontrei perjelséGet

AGödöllői Premontrei Perjelség közössége Thomas Handgrätinger ge-
nerális apát és Fazakas Zoltán Márton csornai kormányzó perjel jelen-
létében február 6-án választó káptalant tartott. Ennek eredményeként a
Gödöllői Premontrei Perjelség új kormányzó perjele Balogh Péter Piusz
O.Præm. lett, megbizatása 10 évre szól. A résztvevők köszönetüket fe-
jezték ki Ullmann Péter Ágoston O.Præm. leköszönő elöljárónak, aki
sok éven át áldozatos munkával látta el a vezetés feladatát.

(kj)



Rézi: Staff keverék szuka kutyus. 
Egyedüli kutyának ajánljuk, elsősor-
ban hozzáértő gazdinak. Egyébként 
tündéri, kedves eb, ráadásul kutyasu-
liba is jár.

Chibo: Shar-pei keverék kan. 
Kedves, barátságos, nagyon jó 
jelzőkutya. A gyerekeket imádja. 
Olyan gazdit keresünk neki, aki is-
meri a fajtát és tudja, hogy ennek 
a fajtának a bőrével-szőrével fog-
lalkozni kell ahhoz, hogy egészsé-
ges maradjon.

Sári: Fiatal, félénk, keverék szuka 
kutyus. Próbáljuk elnyerni a bizalmát, 
de még elég visszahúzódó. Türelem-
mel azonban kinyílik és bújik, értékeli 
a foglalkozást. Szeretnénk neki türel-
mes és szerető családot találni, akik 
folytatják ezt a szocializációt.

Roni: Egy sok mindent megélt roti 
lány ő. Mára kikupálódott csontsovány-
ságából. A pörgős, rendetlen kutyák min-
denapjait éli. Szeretnénk, ha ő is szerető 
családhoz költözhetne.

Február 14-én szombaton
10.30-12 óráig: 

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

 
Tel.: 06-20/981-3100

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  vasárnap: 16-19-ig,

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László

Tel.: 30/551-1346.   

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
krajczardori@gmail.com e-mail címen.

Első alkalommal rendezik meg Gödöl-
lőn május 14. és 17. között a Nemzet-
közi Természetfilm-fesztivált. A hagyo-
mányteremtő szándékkal életrehívott 
esemény kapcsán beszélgettünk Szé-
kelyhidi Tamással, a program főszerve-
zőjével.

– Honnan jött az ötlet, hogy Gödöllő 
adjon otthont egy ilyen nagyszabású 
rendezvénynek?
– Gödöllő ideális helyszín; Egy fesz-
tiválváros, és kötődik is a természetfil-
mezéshez,  gondoljunk csak arra, hogy 
egykor fontos szerepet töltött be a ma-
gyar természetfilmezésben: itt működött 
a filmgyár természetfilmes stúdiója. A 
hazai természetfilmes szakma keresett 
meg minket az ötlettel, mögénk álltak, a 
téma időszerűségének köszönhetően pe-
dig mára széles körű médiatámogatás is 
rendelkezésünkre áll.
– Mi az alapvető cél az eseménnyel 
kapcsolatban?
– A fesztivál kiemelt témája a természet- 
és a környezetvédelem, a biodiverzitás, 
és nem titkolt célja, hogy elérje a fiata-
lokat alkotóként, nézőként és aktív ter-
mészetvédőként egyaránt. Ez egy kiváló 
lehetőség arra, hogy a hazai és a külföldi 
természetfilm-készítők és az alkotómű-
helyek szélesebb körben is nyilvánossá-
got kapjanak, filmjeik pedig versenyez-
hessenek.
– Február 28-ig még lehet jelentkezni. 
Csak professzionális filmesek műveit 
várják?
– Nem, bárki indulhat, aki a honlapun-
kon (godollofest.com) található linken 
(reelport.com) regisztrál, vagy postai 
úton beküldi nevezését. Az összes jelen-
tős magyar természetfilmes is részt vesz 
az eseményen egy-egy alkotással, illetve 
külföldről is rengetegen küldtek már be 

fimeket, a minőségre már most azt tu-
dom mondani, garantált.
– Lehet tudni, hogy mostanában hol 
tartanak?
– Eddig körülbelül 200 film érkezett 
be, 42 országból. Európán kívül kap-
tunk „csomagot” például Ausztráliából, 
Új-Zélandról, Japánból, Iránból...stb. 

Jómagam ezeket filmeket mind megnéz-
tem és nagyon sok kiváló van köztük. 
Szerencsére az elbírálás másra marad. 
A főzsűrit többek között Andrej Nyek-
raszov filmrendező, Juhász Árpád ter-
mészetfilmes, geológus, Bakos Edit, az 
Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatója 
és Sáfrány József rendező, operatőr al-
kotja.
– A filmeket hol láthatják az érdeklő-
dők, kilátogatók?
– Több helyszínen zajlanak majd a ve-
títések, reményem szerint mindegyikre 
szükség lesz: Királyi Kastély, Városi 
Mozi, Művészetek Háza, Erzsébet Ki-
rályné Szálloda és reményeink szerint 
a főtér. Fontos kiemelni, hogy a fil-
mek nem szekciónként (vadászat, ha-
lászat-horgászat; természeti értékeink; 
dokumentumfilm; etűd, kísérleti film; 
kisjátékfilm ember és természet kapcso-
latáról. stb. bővebben: godollofest.
com) lesznek csoportosítva és be-
mutatva, hanem vegyesen, vagyis 
az egyes helyszíneken mindenfajta 
művel találkozhatnak az emberek. 
Ezeket bárki megnézheti, minden 
program ingyenes. A weboldalon 
online is lehet követni a fesztivál 
eseményeit nézni, kiemelt filmeket.

– Említette, hogy a két „fő nap” a pén-
tek és a szombat lenne...
– Igen. A péntek nem titkoltan a gyere-
keket, óvodásokat, iskolásokat célozza 
meg, aznap sok diákot várunk a rendez-
vényekre. A fiatalok nagyon fontos cél-
személyek a környezettudatos életmód, 
a természetvédelem népszerűsítése és 
elsajátítása szempontjából. A szombatot  
és vasárnap délelőttöt pedig a családok 
napjának tervezzük.
– A filmvetítések mellett mivel készül-
nek még?
– Szakmai és szórakoztató programok 
is kiegészítik a fesztivált. A teljesség 
igénye nélkül: koncertek, gasztronómi-
ai kiállítás és vásár, állatbemutató (Ál-
lat színészek bemutatása), cserkészet 
bemutatása, zúzzad a metált (hulladék 
hasznosítás játszóház), természettu-
dományok sátra, zöld energiák sátra, 
hulladékból ékszer készítés, madártani 
bemutató, fotókiállítás, hulladékszobor 
kiállítás és még sorolhatnám. A teljes 
program a honlapunkon olvasható el  és 
reményeim szerint február 15. után már 
a végleges verzió látható majd.
– Hangsúlyozta, hogy szeretnének az 
eseményből hagyományt teremteni...
– Igen, feltétlenül. Gödöllő adottságai 
kiválóak, egy minőségi rendezvényre 
szüksége van a természetvédelemek, 
környezetvédelmnek. A fesztivál nem-
zetközi volta révén szeretnénk a város 
hírét  öregbíteni, elvinni a világba, ezt 
pedig csak egy jó hagyománnyal lehet, 
ami ide kötődik. 
godollofest.com
facebook.com/godollofest

Nemzetközi Természetfilm-fesztivál Gödöllőn

A magyarság régtől fogva ismert, tisz-
telt, megbecsült fafaja a kocsá-
nyos tölgy. Honfoglaló eleink 
még az őshazából indulva végig 
abban az erdőssztyepp zónában 
haladtak a Kárpát-medence felé, 
melynek jellemző erdőalkotó fája. 
Matuzsálemi élettartama, jelentős ma-
gassága és törzsátmérője, terebélyes 
koronája, vastag koronaágai miatt a ko-
csányos tölgy a mitológia égi istenei-
nek szent fája volt. Nem véletlen, hogy 
Linné a ’Quercus robur’ tudományos 
nevet adta neki, hiszen a latin kifeje-
zés az erősségre, keménységre, szilár-

dságra utal. A 
szakmai közönség sza-

vazatai alapján, az Országos Erdésze-
ti Egyesület által idén 20. alkalommal 

megválasztott év fájának az 
adott évben nagyobb figyelmet 

szentel az erdészeti szakma és kutatás, 
bemutatása az erdei iskola programok 
és az erdészeti ismeretterjesztés ki-
emelt témája.          www.azevfaja.hu

A kocsányos tölgy a 2015-ös év fája

Ha csak egy teáskanállal fogyasztunk el belőle minden este lefekvés előtt, 
már gondoskodhatunk a nyugodt alvásról. Mivel 80%-ban természetes cukrot 
tartalmaz, megemeli az inzulinszintet, így a tripofán nevű anyag könnyebben 
eljut az agyhoz, hamarabb beindul az alvás folyamata. A méz nemcsak nyug-

tató, harmonizáló, hanem igencsak egészséges és tökéletes energiaforrás is.
A méz glükoztartalma miatt azok az emberek, akik rendszeresen fogyasz-
tanak mézet, sokkal energikusabbak, éberebbek és egészségesebbek is. Ha 
szereti a mézet, és beiktatja a napi étrendjébe, többé nem kell számolnia a 
fáradtsággal. Bármennyire is édes és tele van cukorral, mégis hatékonyan 
beilleszthető a fogyókúrába. Egyenlő arányban tartalmaz glükózt és fruktózt, 
így segítségünkre lehet a fogyásban. Ráadásul egészségesen csökkenthetjük 
az édesség utáni sóvárgásunkat is.
A méz előállításához a méhek virágnektárt gyűjtenek. Így sok flavonoidot 
tartalmaz, mely kiváló antioxidáns, hatással van az immunrendszer erősí-
tésére. Viszont nem csak az immunrendszer erősítésére jó, hanem kiváló 
antioxidáns és gyulladásgátló is. Nem csoda, hogy gyerekkorunkban köhö-
gés esetén egyből egy kanál mézet kaptunk gyógyírként. Régen vágások, 
horzsolások és sebek kezelésére is használták. Ha bekenjük a sebet mézzel, 
antibakteriális tulajdonsága miatt eltávolítja a baktériumokat, tisztán tartja és 
gyógyítja a sebet.                        filantropikum.com

Ez történik, ha egy hónapig minden 
nap megeszik egy kanál mézet

Az áruházlánc erdőtelepítésbe vágta a fejszéjét
Szándéknyilatkozatot írt alá a Lidl és a Pilisi Parkerdő Zrt.

A Lidl Magyarország szándéknyilatkoztatot írt alá a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, melynek 
értelmében vállalja, hogy támogatja a decemberi ónoseső által sérült erdőterületek 
újratelepítését. A tavalyi év végén mintegy 50 ezer hektár állami erdő károsodott, mely 
nagy mértékben érintette a Pilisi Parkerdőt. A Lidl a károk enyhítésére olyan akciót indít, 
amely által a vásárlókkal összefogva hozzájárulhatnak a közös értékek helyreállításához. 
A tervek szerint az akció nyár elején indul és egészen nyár végéig tart, így a gyűjtésre 
több hónap áll majd rendelkezésre. A társadalmi összefogáson alapuló pénzadományon 
felül a Lidl felajánlotta azt is, hogy segítséget nyújt a csemeték elültetésében.



Köszönjük, hogy 2015-ben is támogatja adója 1 %-val 
a Kirchhofer József Sportegyesületet! 

Manó Maraton-Mini Maraton-Tájékozódási futás!
Adószám: 18721728-1-13

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték a fedett pályás újonc és 
serdülő Országos Bajnok-
ságot és serdülő Magyar 
Liga versenyt a fővárosi 
SYMA-csarnokban. Az idei 
első ob-n a GEAC verseny-
zői egy aranyat szereztek, 
ezmellett nyolcszor állhat-
tak fel a dobogó második, 
illetve harmadik fokára.

A gödöllői atléták közül az egyet-
len első hellyel Juhász Fanni 
büszkélkedhet, aki a felnőtt nők-
nél lett első 4 méteres ugrással.
Az újonc korcsoportban távolug-
rásban Tóth Gábor 5,02 méter-
rel a 2. helyen végzett, a leány 
4x200-as GEAC váltó (Daróczi 
Lili, Kalló Johanna, Eszenyi 
Napsugár, Ratkai Panna) szin-
tén a dobogó 2. fokára állhatott 
fel, míg rúdugrásban Simonváros 
Csenge lett ezüstérmes 2,70 m-es 

ugrással.
A serdülőknél a GEAC fiú 4x200-
as A váltója (Bogdán Ádám, 
Kókai Patrik, Köő-Tóth Kúnó, 
Majorics Ádám) és rúdugrásban 
Mihály Ádám bronzérmes lett.
Felnőtt korcsoportban 60 méteren 
Pázmándi Zsolt, hárompróbában 
Juhász Fanni, míg távolugrásban 
Renner Luca állhatott fel a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára.
További eredmények:
Újoncok - 60 m gát fiú B dön-
tő: 4. Mihajlovic Alex; 4x200 m 
fiú újonc: 4. GEAC (Mihajlovic 
A., Sinka Balázs, Lipcsei Mar-
cell, Ferentzi Barnabás); ötösug-
rás: 8. Mihajlovic A.; 60 m lány 
B döntő: 6. Eszenyi N.; 300 m: 
11. Ratkai P., 13. Daróczi L.; 600 
m: 4. Gódor Fanni, 6. Szőke-Kiss 
Anna, 12. Hrapan Júlia; 60 m gát 
leány A döntő: 7. Dobránszky 
Laura; 60 m gát leány B döntő: 
6. Kalló Johanna; magasugrás: 

8. Dobránszky L., távolugrás: 5. 
Ratkai P., 6. Dobránszky L.; ötös-
ugrás: 12. Tóth Lilla.
Serdülő – 60 m fiú A döntő: 7. 
Majorics Ádám; 300 m: 11. Ma-
jorics Á.; 60 m gát fiú B döntő: 
1. Köő-Tóth Kúnó; 4x200 m: 6. 
GEAC B (Magyari Benedek, Mi-
hály Ádám, Ferenc Ákos, Jenei 
Botond); magasugrás: 4. Kókai 
Patrik, 6. Köő-Tóth K., 10. Bog-
dán Á.; rúdugrás: 4. Magya-
ri B.; távolugrás: 8. Kókai P., 
11. Bogdán Á.; 300 m leány: 5. 
Csernyánszky Sára; 60 m gát: 8. 
Csernyánszky S.; 4x200 m leány: 
7. GEAC (Csernyánszky S., Póta 
Johanna, Szikszai Rebeka, Kond-
rák Réka); rúdugrás: 4. Kondrák 
R., 10. Bánovics Dorottya, 12. 
Szikszai R.
Felnőtt – 400 m férfi: 14. Kál-
mán Bálint; rúdugrás: 6. Szamo-
si András, 8. Simonváros Csanád; 
hárompróba: 5. Kriszt Botond; 
60 m nők: 4. Baráti Patrícia, 6. 
Csernyánszky Flóra, 8. Torma 
Evelin; 400 m: 4. Kálmán Csenge; 
távolugrás: 8. Kovács Emma.   tt-

A csatát megnyerte a Vasas, 
de a „háborút” még nem ve-
szítette el a TEVA-Gödöllői 
RC. A két csapat az elmúlt 
héten pótolta a 4. fordulóból 
elmaradt bajnoki meccset, 
amelyet a fővárosiak nagy 
csatában 3-2-re megnyertek.

Horváth András tanítványai úgy 
léptek pályára a Vasas otthonában, 
hogy tudták, ha nyernek két legyet 
üthetnek egy csapásra. Egyrészt 
visszaszerezhetik alapszakaszbeli 
első helyüket a tabellán az óbuda-
iaktól, másfelől a közelgő Magyar 
Kupa döntő előtt lélektanilag igen 
fontos volt, hogy ki nyer. Jól is in-
dult gödöllői szempontból a talál-
kozó, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
hogy egy szoros és egy sima szettet 
követően 2-0-ra elhúztak a mieink.
A folytatásban felébredtek a házi-
gazdák vagy inkább bealudtak a 

TEVA-játékosai, a lényeg ugyan 
az, egyenlített a Vasas, majd a dön-
tő szettet is megnyerték a kék piro-
sak, ezzel a csatát a Vasas nyerte, 
akik 0-2-ről fordítottak és nyerték 
meg a párharcot 3-2-re
Az alapszakaszból eltelt 19 mecs-
cset követően a TEVA-Gödöllői 
RC csapata 49 ponttal a 2. helyen 
áll az NB I-ben.
Visszavágási lehetőség február 14-
én, a Magyar Kupa fináléjában. A 
TEVA – Vasas Óbuda aranycsatáját 
a Duna World televízió élőben köz-
vetíti majd, a találkozó 18 órakor 
kezdődik.
A kupadöntő előtt még egy erő-
próba várt Széles Petráékra, lap-
zártánk után az UTE ellen léptek 
pályára idegenben a bajnokság 19. 
fordulójában. 
NB I. alapszakasz, 4. forduló
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 
3-2 (-21, -13, 19, 21, 11)              -li-

Röplabda – a csata a Vasasé

A kupadöntőn jöhet a revans

Egyéb, gödöllői hírforrásból 
olvashattuk, hogy ismét nyit a 
Szabadság téri korcsolyapálya, 
így mi is utána jártunk, hogy 
valóban lesz-e korizásra lehető-
ség még ezen a télen?

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 
szomszédságában található, egykoron 
teniszpályaként szolgáló salakos terü-
leten évtizedeken keresztül korcsoly-
apálya üzemelt télvíz idején, a város-
lakók nagy örömére. Az idei télen is 
már többször próbálkozott a várostól 
üzemeltetésre megkapott vállalkozás, 
hogy kinyisson a koripálya, kisebb-na-

gyobb sikerrel. Nos, a február 9-re 
beharangozott nyitás elmarad, sőt, az 
üzemeltetőtől kapott értesülés szerint 
az idei télen már nem fog kinyitni a 
pálya, mert újra felmelegedést ígér a 
meteorológia szolgálat, ami nem teszi 
lehetővé a nyitást.              -lt-

az idén máR nem nyit ki a jégpálya

Jönnek a pluszok, olvad a jég

Remekül szerepelt három gö-
döllői billiárdos a 2015-ös Or-
szágos bajnokságon, ami a 
budapesti Tájfun Billiárd sza-
lon és Étteremben rendeztek 
meg. A gödöllőiek egy 2. és 5 
3. helyet értek el.

Több kategóriában mérhették ösz-
sze tudásukat az ország legjobbjai a 
sportágban. A gödöllői versenyzők 
közül a 2015. év Senior 8-as orszá-
gos bajnokság 3. helyezettjei lettek 
160 ponttal az országos összesített 
ranglistán 39. helyen rangsorolt 

Váradi András (a felső képen 
balra) és a 43. helyen rangsorolt 
Obendorfer Tamás, míg Ifj. 
Obendorfer Attila (alsó képen) 
a juniorok között domborított. 
Az összesített 39. helyét elfog-
laló ifjonc a junior 8-as játék-
ban pool billiárdban a 2. helyet 
érte el 196 pontot gyűjtve, míg 
a 9-es, 10-es és 14/1-es játékban 

a 3. helyen végzett 160 ponttal.   -tl-

billiáRd – ORszágOs bajnOkság 

Remeklő gödöllőiek poolban

Az NB II-es csapatbajnokság 
hétvégi fordulójában a Gödöllői 
Sakkbarátok a bajnoki címre is 
esélyes MTK csapatát fogadták. 

Az ellenfél minden táblán magasabb 
Élő-ponttal rendelkezett, egy nem-

zetközi nagymesterrel, három FIDE 
mesterrel és két női FIDE mesterrel 
ült le. 
A gödöllői csapatban csak Bándy 
Attila címviselő, mint FIDE mester. 
A partik közül kiemelkedik Reznák 
Attila döntetlenje Kállai Gábor 

nagymester ellen, valamint Hönsch 
Pál győzelme női FIDE mester ellen-
fele ellen. A csapat veresége ellenére 
a 6. helyen áll a bajnokságban.
NB II. Erkel-csoport, 6. forduló
Gödöllői SBE – MTK 4-8
Győzött: Hönsch Pál.;  Döntetlen: 
Reznák A.; Bándy A.; Veréb G.; Kő-
szegi L.; Kozma G., Téglás M.; Vesz-
tett: Nagyajtai G.; Ruttkay P.; Sillye 
K.; Szabó Z.; Törőcsik J.             -vb-

sakk – jObb VOlt a listaVezető mtk

Pont nélkül maradt a GSBE

Az idén, február 19-én 17 
órai kezdettel a Művészetek 
Házában díjazza a Gödöllői 
Sport Közalapítvány és a Gö-
döllői Szövetség a Sportért 
szervezet a 2014-es évben ki-
emelkedően teljesítő gödöl-
lői utánpótlás és felnőtt korú 
sportolókat, edzőket, sportve-
zetőket.

Az előző évben, nemzetközi és vagy 
országos szinten kiemelkedően tel-
jesítő sportolók az „Év felnőtt, il-

letve utánpótlás Sportolója” díjban 
részesülnek egyéni és csapatsport 
kategóriában. Természetesen min-
den sportágban elengedhetetlen az 
edzői jelenlét. Kiosztásra kerül “Az 
Év Edzője” díj, valamint a városi 
sportéletéért kimagasló 
munkát végző kiválasz-
tott a “Gödöllő Sportjá-
ért” díjat veheti majd át.
A 16 év alatti országos 
helyezettek a “16 év 
alatti bajnokok” kategó-
riában, míg az egyesüle-

tek javaslatai alapján a 2004-2000 
között született tehetségek a  „Jövő 
Reménységei” kategóriában vehetik 
át szorgalmukért és tehetségükért jól 
megérdemelt díjaikat.   
                                                     -ll-

spORtdíj átadó – a 2014-es eRedményeket díjazza a VáROs

Kiváló eredmények, rengeteg díjazott

Az elmúlt hétvégén, a Vasas 
vívó csarnokában rendez-
ték meg a juniorok kard csa-
patbajnokságát, amelyen a 
GEAC férfi csapata a 2. helyet 
érte el.

A 10 hazai csapatot felvonultató 
ob-n a gödöllőiek 45:28-ra verték 
a Kárpáti SE csapatát a negyeddön-
tőben, majd az elődöntőben a végső 
győzelemre is esélyes UTE ellen 

45:23-ra nyert a Bancsics Máté, 
Gémesi Huba, Morvai Ákos, Hol-
ló Áron alkotta GEAC csapat. 

A fináléban az erőből vívó BVSC 
akarata érvényesült, ami nem na-
gyon feküdt a gödöllői, inkább a 
technikát képviselő fiataloknak, 
45:34-re nyert a fővárosi alakulat, 
így a 2014-es ob-hoz hasonlóan, ez-
úttal is a 2. helyen végzett a GEAC 
junior kard csapata a férfiaknál.

Gémesi Levente, a vívó szakosz-
tály elnöke a tavalyi 2. helyhez 
mérten elfogadhatónak értékeli a 
mostani szereplést, ugyanis, ahogy 
az elnök úr idézett: az idei dön-
tőt inkább a mieink veszítették el, 
mintsem a BVSC nyerte meg. Azt is 
megtudtuk, hogy jövőre ugyanez a 
korosztály képvisei Gödöllőt majd a 
csapatbajnokságon.
Bő két hét múlva Bancsics Mátéra 
nagy feladat vár, aki a maribori ka-
det és junior Európa-bajnokságon 
képviseli hazánkat és természetesen 
Gödöllőt.                             -li-

Jól halad a felkészülés és a csapat-
építés a megyei I. osztályú Gödöl-
lői SK felnőtt labdarúgó csapatá-
nál. Nagy Dániel együttese a téli 

felkészülés alatt továbbra is veret-
len.
A műfüves-Ligában a Gödöllő 
előbb a megyei II-es Bagot (4-1), 

majd az elmúlt hétvégén a szintén 
II. osztályú Aszódot verte maga-
biztosan, 6-2-re. Február 14-én (15 
óra) a szintén veretlen Hévízgyörk 
ellen dől el, hogy ki nyeri ezt a cso-
portot. Helyszín: Táncsics M. úti 
Sportcentrum.

labdaRúgás – Felkészülés a taVaszRa

Még veretlen a Gödöllő

8 gödöllői Szolgálat Sport 2015. február 10.

atlétika – újOnc és seRdülő Ob és seRdülő magyaR liga

Mindössze egy GEAC arany

VíVás – juniOR Ob

Ezüstérmes a GEAC kardcsapat



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  

Február 12., csütörtök, 18.00:
Benedek Krisztina (népi ének) 
növendékeinek hangversenye

Február 19., csütörtök, 17.00:
Székely Judit (furulya) növendé-
keinek hangversenye

Február 20., péntek, 17.30:
Nyolckezes zongoraművek az 
Octopus együttes előadásában

gödöllői Szolgálat 92015. február 10. Ajánló



ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 9-15-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

Február 16-22-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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.
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Gödöllő Város Önkormányzata 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
kétfordulós pályázatot hirdet Gö-
döllőn, a Tisza utca 4. szám alatt 
található, 3349 helyrajzi számú, 
lakóház, melléképület és udvar 
megnevezésű, beépített ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére.

Az eladásra kínált ingatlan területe 
1098 m2, 2 m2 nagyságú területét az 
ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegye-
zett vezetékjog terheli. Ezen felül az 
ingatlan tehermentes. Az ingatlanon 
összesen nettó 193,74 m2 hasznos 
alapterületű, felújítandó épület talál-
ható, mely közművekkel ellátott. Az 
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos 
energia és a gáz is bekötésre került 
az ingatlanra.

Az ingatlan irányára: bruttó 
34.925.000 Ft.
A pályázati tájékoztató a város 
honlapjáról (www.godollo.hu) tölt-
hető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékozta-
tóban megjelölt tartalommal, a Vá-
rosháza (2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 7.) III. emelet, 302. számú irodá-
jában nyújthatók be, 2015. márci-
us 18-án 16 óráig.
A pályázat második fordulójában 
az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának 
megfelelő összegű bánatpénzt kell 
megfizetnie a pályázónak a kiíró ré-
szére. 
A pályázat kiírója a nyertes pályá-
zóval ingatlan adásvételi szerződést 
köt. A pályázat nyertesének a szer-
ződéskötést megelőzően természe-
tes személy esetén igazolni kell a 
személyazonosságát, meg kell adni 

adóazonosító jelét. Nem természetes 
személy esetén igazolnia kell, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján átlátható szer-
vezet. A pályázat nyertesével nem 
köthető meg a szerződés, ameny-
nyiben személyazonosságát nem 
igazolja, adóazonosító jelét nem 
adja meg, illetve nem igazolja, hogy 
átlátható szervezet vagy igazolása 
alapján megállapítható, hogy nem 
átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illet-
ve konzultációs lehetőséget Tolnai 
Katalin, a Gödöllői Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Irodájának munkatársa 
biztosít, akivel a 28/529-253-as tele-
fonszámon időpont egyeztethető az 
ingatlan megtekintésére.

Gödöllő Város Önkormányzata 
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
kétfordulós pályázatot hirdet a 
Gödöllő, a Szabadság út 4. szám 
alatt található, 5869 helyrajzi 
számú, kivett üzem megnevezésű, 
műemlék ingatlan bérleti jogának 
megszerzésére.

A bérbevételre kínált ingatlan terü-
lete 2708 m2, melyből a bérlethez a 
telken található 421 m2 alapterületű 
épület és a hasznosítás célját szol-
gáló, kb. 400-500 m2 alapterületű 
területrész jár.
Az ingatlan műemléki védettség 
alatt áll, továbbá az ELMŰ Hálózati 
Elosztó Kft. 90 m2 nagyságú terület-
re vonatkozó vezetékjoga terheli.
Az ingatlanon egy két épületrészből 
álló, felúíjtandó felépítmény találha-
tó, mely közművekkel ellátott. Az 
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos 

energia és a gáz is bekötésre került 
az ingatlanra.
Az ingatlan bérleti díj irányá-
ra: 2.162.908 Ft/év + ÁFA, vagyis 
~180.242 Ft/hó + ÁFA.
A pályázati dokumentáció in-
ternetről letölthető az alábbi 
útvonalon: www.godollo.hu–Hí-
rek–Önkormányzati hirdetmények–
Ingatlanok.

Az ajánlatok a pályázati dokumen-
tációban megjelölt tartalommal, a 
Városháza (2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) III. emelet, 303. számú 
irodájában nyújthatók be, 2015. 
március 18-án 16.00 óráig.
A pályázat második fordulójában az 
ingatlan egyhavi bérleti díj irányárá-
nak megfelelő összegű bánatpénzt 
kell megfizetnie a pályázónak a ki-
író részére. 
A pályázat kiírója a nyertes pályázó-
val ingatlan bérbevételi szerződést 
köt. A pályázat nyertesének a szer-

ződéskötést megelőzően természe-
tes személy esetén igazolni kell a 
személyazonosságát, meg kell adni 
adóazonosító jelét. Nem természetes 
személy esetén igazolnia kell, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján átlátható szer-
vezet. A pályázat nyertesével nem 
köthető meg a szerződés, ameny-
nyiben személyazonosságát nem 
igazolja, adóazonosító jelét nem 
adja meg, illetve nem igazolja, hogy 
átlátható szervezet vagy igazolása 
alapján megállapítható, hogy nem 
átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve 
konzultációs lehetőséget Zombori 
Nóra, a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltető és Vagyonke-
zelő Irodájának munkatársa biztosít, 
akivel a 28/529-171-es telefonszá-
mon időpont egyeztethető az ingat-
lan megtekintésére.

Gödöllő Város Önkormányzata  
pályázatot ír ki a Testvérvárosi 
kapcsolatokat érintő pénzügyi ké-
relmekre gödöllői magánszemé-
lyek, intézmények, egyesületek, 
civil szervezetek, alapítványok ré-
szére

1. Pályázat célja: 
Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet testvérvárosi ha-
táskörű közfeladat ellátására, civil 
kezdeményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Gödöllő városá-
hoz és Testvérvárosaihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvér-
városokból történő vendégek foga-
dása, és a város viszont látogatása, a 
civil szervezetek és az intézmények 
közötti tanulmányutak, tapasztalat 
és eszme, tudás cserék. Az ezzel 
kapcsolatos költségekhez – kiutazás, 
kint tartózkodás, közös rendezvé-
nyek, szállás, étkezés, részvétel kul-
turális programokon – nyújt támoga-
tást Gödöllő Város Önkormányzata.

2. A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon (szűkebb értelem-
be Gödöllőn) ténylegesen működő, 
adószámmal és számlaszámmal 
rendelkező intézmények, egyesüle-

tek, civil szervezetek, alapítványok, 
gödöllői és annak testvérvárosaival 
együttes hatáskörű feladat ellátásá-
ra. (Amennyiben magánszemély kí-
ván pályázni, abban az esetben befo-
gadó szervezeten – intézmény, civil 
szervezet, alapítvány- keresztül tud 
csak pályázni!)

3. A támogató rendelkezésére álló 
forrás megnevezése: 
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat 
ellátására, civil kezdeményezések 
támogatása. Támogatás összege: 
1.500 E Ft.

4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem té-
rítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósí-
tásának időtartama: 2015. január 1 – 
2015. december 31-ig.

5. A támogatás folyósítása, elszá-
molása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a 
„Támogatási megállapodás” aláírá-
sát követően - a szerződésben foglal-
tak alapján -, a Pályázó bankszámlá-
jára utalja a támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást követő-

en, de legkésőbb 2016. január 31-ig 
az összeg felhasználásáról elszámol-
ni, a jelen pályázati felhívásban sze-
replő szabályok szerint. 
Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) 
fogadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósításá-
hoz közvetlenül kapcsolódik. 

6. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és módja (ettől eltérni nem 
lehet): 2015. február 20. (péntek)

A pályázatokat 1. példányban kell 
eljuttatni postai úton az alábbi cím-
re (Polgármesteri Hivatal Polgár-
mesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 
Kabinet (I. em. 112. szoba).
A pályázati adatlap 2015. február 
9-től beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal portáján vagy letölthető a 
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyel-
mét, hogy a pályázat beadása előtt 
ellenőrizzék, hogy a követelmé-
nyeknek megfelelően állították-e 
össze a dokumentumokat, mert az 
ettől való - akár formai, akár tartal-
mi – eltérés esetén a pályázat – ér-
tékelés nélkül – elutasításra kerül. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Kertészeti; zöldfelület gondo-
zási (gyepvágás, favágás); út-
karbantartási, valamint árok 
és vízfolyások karbantartási 
csoportvezető (összesen 4 fő) 
munkatársakat keresünk 
felvételre!

Feladat:
• Divízió vezetése által meghatáro-
zott feladatok elvégezése és elvé-
geztetése
• Beosztott munkatársak közvetlen 
irányítása, a divízióvezető utasítása-
inak végrehajtása/végrehajtatása.
• Munka elvégzéséhez szükséges 
anyagmennyiség, eszközállomány, 
technológia, emberi erőforrás ren-
delkezésre állásának biztosítása.
• Tárgyi eszközök hiánytalan megőr-
zése, karbantartatása
• Egyéb, a munkaköri leírásban 
meghatározott feladatok elvégzése, 
elvégeztetése
• 5-8 fős csapat irányítása, beosztott 
munkatársak motiválása, napi telje-
sítmény célok elérése, munka minő-

ség biztosítása
• Beosztott munkatársak szak-
mai képzése
• Csapatszellem kialakítása

• Munkavégzéssel kapcsolatos admi-
nisztratív folyamatok elvégzése

Munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:
• munkairányítási vezetői tapaszta-
lat, hasonló munkakörben
• legalább 5 éves szakmai tapasztalat
• a munkakörnek megfelelő szak-
munkás képzettség
• feddhetetlen előélet, józan életmód
• gödöllői lakhely előny
• B kategóriás jogosítvány
Amit ajánlunk:
• Kiemelt bérezés, cafetéria juttatási 
csomag
• hosszú távú munkalehetőség

Szakmai önéletrajzot 
a VÜSZI Nonprofit Kft. 
titkarsag@vuszikft.hu 
e-mail címére várunk. 
Határidő: 2015. február 15.

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény – Testvérvárosi közfeladatok
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Mob.: +36/30-952-9987

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk

a Szent János Utcai Óvoda
alapítványi báljára

2015. február 21-én, 19 órai kezdettel
az egyetem Alma-Mater Éttermébe

A zenét Gödöllö Város Népizenekara szolgáltatja
18.30: Vendégek fogadása
– Alapítványi díj átadása
– „A két hazug legin” - Az óvoda dolgozóinak
meseszíndarabja. Rendezte: Majsai László

– Cigánytánc - Az óvoda dolgozóinak tánca.
Koreográfus:Benedek Krisztina

20.00 Svédasztalos vacsora
20.30 Tánc
23.30 Tombolahúzás és árverés
24.00-2.00 Zene, Tánc

Jegyek az óvodában kaphatók.

Az Erzsébet Királyné Szálloda étterme
étteremvezető-helyettest keres.

Érdeklődni, jelentkezni életrajzzal:
sandor.kontos@gmail.com



GYÁSZ - BÚCSÚ

+Mély fájdalommal tudatjuk barátaival, szere-
tett Munkácsy úti és jelenlegi szomszédaival,
volt kollégáival és sok-sok régi kedves tanítvá-
nyával, hogy anyukám, GERGELY BÉLÁNÉ,
LENKE NÉNI 82 éves korában hosszú, kró-
nikus betegségek után örök nyugalomra tért.
Őrizzük őt szívünkben és emlékünkben, hogy
velünk éljen tovább! Nyugodjon lelke béké-
ben! A gyászoló család.

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+nappalis 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 kocsibeállóval, tá-
rolóval! 20-772-2429

+Eladó a központban két szobás, délnyugati fek-
vésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102

+Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben épült, 1szin-
tes 3szoba+ 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:7 MFt. 20-804-2102

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

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

+Gödöllő belvárosában, teljesen felújított 77m2-
es, 3 szobás lakás eladó! Azonnal költözhető! Iár.:
14.9MFt. +36 20 944-7025

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

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

+KERESEK készpénzes ügyfeleink részére eladó
lakásokat. 70/432-2028, www.sztarhazak.hu

+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
1000nm-es szép ősfás, bokros, fenyős, szépen
gondozott, újonnan telepített díszkertes telken
egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított,
teraszokkal ellátott 135nm alapterületű polgári
családi ház. Az ingatlan nagyon csendes nyugodt
helyen található. Telken belül 2 kocsira alkalmas
kocsi beálló van kialakítva. Az épület saroktelken
helyezkedik el, mely tökéletes életteret biztosít.
I.á.: 36 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy felújí-
tott házban egy felújított 2. emeleti, 57nmes, 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás. I.á.: 10,9
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Patak téren egy 50nm-es
2szobás, egyedi fűtéses, erélyes, cserélt nyílás-
zárós öröklakás. I.á.: 8,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es építési
telek egy téglaépítésű melléképülettel alkalmi
áron: 7,5 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alap-
területű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának,
orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatás-
ra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos te-
rasz van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvek-
toros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér be-
építhető. 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

+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 40nm-es
nappali+fél szobás földszinti lakás. I.á.: 9 mFt
20-919-4870

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpont-
ban egy nappali+4szobás kiváló minőségű, szép
megjelenésű családi ház nagyméretű kertkap-
csolatos terasszal több szobából erkélykapcso-
lat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány:
27,9 mFt 20-919-4870

+(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 nappa-
liban 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 helyiséggel és ka-
zánházzal együtt a lakótértől teljesen elkülöníthető,
kis ráfordítással külön család számára is alkalmassá
tehető. I.á.: 38 mFt 20-919-4870

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

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

+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 2.
Emeleti 57nm alapterületű 2szobás öröklakás.
I.á.: 10,9mFt 20-919-4870

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

+(3820) Eladó Zsámbokon egy 4 szobás alápin-
cézett jó állapotú parkettás családi ház 1097nm-
es telken örökzöldekkel telepített udvarban. I.á.:
12,5 mFt 20-919-4870

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

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

+(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában
egy 1000nm-es telken egy 100nm-es 3szobás
téglaépítésű családi ház, mely teljes egészében
alápincézett. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+(3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcá-
ban egy nappali+2szobás 2fürdőszobás családi
ház 40nm-es garázzsal, melybe 2 kocsi fér be.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpont-
ban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es,
konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pince-
résszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

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

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

+SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn központ közeli
családi házat 25 millió forintig. 70/432-2028.

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 apróhirdetést 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
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+Gödöllőn az Attila utcában D-Ny-i fekvésű 733
nm-es telken 77 nm-es családi ház garázzsal, mel-
léképülettel eladó. Iár: 14,2MFt. Tel: 28/416-191

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban, 735nm-es jó
fekvésű telken 88nm-es régi, 2 szobás, konvek-
tor fűtésű családi ház. Az udvarban ásott kút. Iár:
16MFt. 70/630-8030

+Gödöllőn keresek 1-2 szobás lakást 7,5 millió-
ig Palotakert, János u., Szabadság tér, Erzsébet
parkig. Tel: 70/228-4917

+Szadán az Aranyhegy utcában, szép kilátással
eladó egy 900 nm-es TELEK. Vezetékes víz, fúrt
kút, villany, csatorna. 5x6m faház, 5x5m szerszá-
mos. Ára: 4,3MFt. 30/982-3659

+Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban eladó 1
szoba-konyhás, fürdőszobás, kamrás 48 nm-es lakás
kerttel. 6,8 MFt. Csere is érdekel. 30/982-3659

+TELEK eladó Gödöllőn a Kökény utcában.
900 nm-es. Érd: 20/923-8994

+55 nm-es, 2 szobás, hőszigetelt panel lakás
eladó a Kossuth u. 51-ben. Érd: 30/356-7068

ALBÉRLET KIADÓ

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

+Lakás kiadó Gödöllőn, Palotakert 6/A-ban 1-2
fő részére. 3.em. 1 szobás, 44nm-es, összkom-
fortos, bútorozott, felújított, egyedi fűtésű, redő-
nyös, kábeltévés. 1havi kaucióval (40.000.-).
Bérl.díj: 40.000.+rezsi. 70/2765-952

+Egy szoba összkomfortos különálló kertes házrész
kiadó! 1 havi kaució, albérlet + rezsi! 20/9425-487

+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló
lakás Gödöllőn, egyetem mögött, hosszútáv-

ra kiadó. Kocsi beállás lehetséges. Bérleti díj
55.000,-Ft-tól. 30/569-8137

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzlet-
házban,utcafronton lévő 27 m2-es üzlethelyiség,
mely akár irodának is alkalmas, hosszú távra ki-
adó. Tel: 06-20-9443-356

+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmi-
szerbolt mellett, trafik tevékenység részére ked-
vező feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

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

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység kon-
vektorral, légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi
kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.

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

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 17nm-es felújított irodahelyiség.
Egyedi fűtés. Igény szerint, berendezve. Boltnak,
raktárnak is alkalmas. 25.000 Ft/hó + rezsi + 2
hónap kaució. Érd: 30/540-8641

+Eladó Gödöllőn aSzent János u. 1/balatt egy 18 nm-
es ÜZLETHELYISÉG. Iár: 4,5MFt. Tel: 30/830-6109

ÁLLÁS

+Keresek hétköznap délután 14:30-18:30-ig,
szombaton 9-13-ig gödöllői, talpraesett, fiatal
lányt eladói munkakörbe február végétől. Tel:
0670/333-4724

+Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász segéd je-
lentkezését várja. Tel.: +36 30 588 5889, e-ma-
il: tergu74@gmail.com

+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismeret-
tel rendelkező rugalmas munkaerőt keresünk,
gödöllői adminisztrációs munkára. Munkaidő:
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz elküldésével, bérigény megjelöléssel a
hem@elmuszolg.hu email címre.

+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és több
év szakmai tapasztalattal rendelkező sze-
mélyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk gö-
döllői irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önéletrajz
elküldésével és bérigény megjelöléssel a hem@
elmuszolg.hu email címre.

+Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű
betanított fizikai munkára 1 fő női és 1 fő férfi
munkaerőt. A fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

+FODRÁSZ munkatársat keresünk Gödöllő köz-
pontjában lévő szalonunkba. Tel: 20/3155-158

+TAKARÍTÁSRA keresek családi házhoz első-
sorban nyugdíjas hölgyet napi kb. 4 órára. Je-
lentkezés: mudrilaszlo@gmail.com - részletes
önéletrajz küldésével.

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, háromszintes, 8
szobás családi ház bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi

• A Csanakban, 4 szobás, elegáns, földszintes ikerház
fél eladó. Irányár: 35 mFt.

• Úrréti tónál 1+4 szobás családi ház, rendezett környe-
zetben eladó. Irányár: 33 mFt.

• Csanakban 1+3 szo. elegáns csa. ház eladó. Iár: 33,5 mFt.
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+Gödöllői Autószerviz önállóan dolgozni tudó,
gyakorlattal rendelkező AUTÓSZERELŐ szak-
munkást keres azonnali belépéssel. Jelentkezni:
harasztker@vnet.hu, 30/9-519-619.

+Útellenőrt-városgondnokot keresünk! Feladata: a
közutak állapotának figyelemmel kísérése. A közúti
jelzések láthatóságának, épségének és működésé-
nek ellenőrzése. A közúton és annak közvetlen kör-
nyezetében végzett - a közút forgalmát érintő - tevé-
kenységek ellenőrzése. A közúttal és a forgalommal
kapcsolatos információk szerzése és továbbítása, A
város zöldfelületi állapotának figyelemmel kisérése.
A zöldfelületben bekövetkezett változások, rendel-
lenességek jelzése. A közterületen található köztéri
berendezések, játszótéri eszközök, információs táb-
lák állapotának megfigyelése. A zöldfelület bármely
elemében történő változás jelzése. Munkakör betöl-
téséhez szükséges feltételek: tapasztalat hasonló
munkakörben, feddhetetlen előélet, józan életmód,
gödöllői lakhely előny, gyakorlat geodéziai eszközök
használatában, Excel, word megbízható használata,
telekommunikációs eszközökmegbízható használa-
ta, jó fizikai kondíció, B kategóriás jogosítvány, mini-
mum középfokú végzettség. Amit ajánlunk: kiemelt
bérezés, cafetéria juttatási csomag, szolgálati jármű
biztosítása, hosszú távú munkalehetőség. Szakmai
önéletrajzot ésmotivációs levelét a VÜSZINonprofit
Kft. titkarsag@vuszikft.hu e-mail címére várunk,
2015. február 15-i határidővel.

+ANGOL nyelvtanárokat keresünk nyelvvizsga-fel-
készítő, általános, üzleti és gyerek angol oktatás-
ra, City&Guilds vizsgahelyünkön történő szakmai
munkára. Jelentkezés: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.

+Szakképzett, leinformálható KERTÉSZT keresek vál-
lalkozásombamárciusi kezdéssel! Tel: 30/528-77-77

+Megbízható, precíz nyugdíjas hölgy háztartási
munkát, vasalást, ill. rendelők, irodák stb. takarítá-
sát is vállalja. Tel: 30/900-7663

+Részmunkaidős irodai munkára kolléganőt ke-
resünk. Bővebb információ: www.facebook.com/
MineralCenterKft

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
E-mail:info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

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

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

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

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, gipszkartonozást, hi-
deg-meleg burkolást, homlokzati dryvitozást, tér-
burkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron
biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivite-
lezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vál-
lalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszere-
léssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS
UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁRO-
ZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/423-4828

+FESTÉS, BURKOLÁS, GIPSZKARTON sze-
relés; ház, lakás felújítás, komplett kivitelezések.
Normál és passzív rendszerek. Új ház építésénél
150nm felett ajándék szauna, 200 nm felett aján-
dék Jakuzzi. Tel: 30/584-8588

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárán-
di József 20/532-7275

OKTATÁS

+Ha nem jól sikerült az első félévi eredményed ma-
tematikából, fizikából vagy kémiából, ha szükséges,
segítek 5-12. osztályig: Karcsi bácsi: 30-908-4130.

+GYES-en lévő MAGYARTANÁR korrepetálást és
felvételire felkészítést vállal kisiskolás kortól érett-
ségiig. 06/70-609-7748
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+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félintenzív
nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi taná-
rokkal, kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes
felkészítés City&Guilds akkreditált angol nyelvvizs-
gára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöl-
lő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

TÁRSKERESŐ

+152/60 68 éves egyedül élő középvégzettségű
nő élettársat keres, korban hozzáillő, minden káros
szenvedélytől mentes, független, korrekt férfi sze-
mélyében. Tel: 20/251-8047

+Csinos diplomás hölgy (171/67/48) őszinte ba-
rátságot, társat keres korban hozzáillő úr személyé-
ben. E-mail: korallrozsa48@gmail.com

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

ADÁS~VÉTEL

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

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútoro-
kat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrme-
bundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tár-
gyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

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

+Táp-Termény Bolt ajánlata: Kutyatáp:
1800Ft/10kg, Kukorica: 58Ft/kg, Csibedara:
85Ft/kg, Kukoricadara: 75Ft/kg, Napraforgó
140Ft/kg, Cicusalom195Ft/kg. Fagyasztott kutya-
eledelek. Gáz: 4.000.-Ft/db. Cím: Gödöllő, Blaháné
út 27. Ny:H-P-ig 8-17-ig, szo:8-12-ig. 30/7765-212

+HASZNÁLTBARKÁCSGÉPEK azonnali készpénz-
es felvásárlása. Hívjon bizalommal! 20/9463-409

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénze-
ket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Eladó egy 16.600,-Ft-os
fürdőszobai borotválkozós,
tükrös kisszekrény 5.000-ért,
egy nem használt szeszfokoló
10.000,-Ft-ért, egy SIMSON
MOTOR S-51-es, 4 sebes-
séges extrákkal felszerelve
85.000,-Ft-ért. 70/223-7154

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagosmézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fö-
lött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+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.



BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. FEBRUÁR 17.
Megfejtés: Idén 115 éve nyílt meg az az intézmény, aminek nagy részében ma a Hagyományok Háza 
működik.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Petrei Lajosné, Palotakert 6., 
Fekete István, Széchenyi u. 62. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Székely Dorisz, Szent János u. 22., 
Samu Lászlóné, Szőlő u. 12.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bodnárné Burcin Ágnes, 
Munkácsy M. u. 3. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Reményi Pál, Kothlán S. u. 2., Derezsán Béláné, Komáromi 
út 22.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Márkus Milán, 
Kertész köz 6., Kelemen Andrásné, Szilágyi E. u. 37. 
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