
Törvényi előírás szerint az állam má-
jus 1-jén átveszi az önkormányzatok-
tól a járóbeteg-szakellátást. Kivételt
képez ez alól, hogy ha a helyi önkor-
mányzat úgy dönt, a továbbiakban is
vállalja a járóbeteg-szakellátási fel-
adatot.

Egy korábbi intézeti értekezleten a
polgármester elmondta, hogy a ren-
delőintézeti ellátás finanszírozása az
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tártól függ. Az intézet nagyobb beru-
házásainak, műszerbeszerzéseinek a
fedezetét viszont az önkormányzat-
nak kell biztosítania, ezt viszont for-
rásainak szűkülése miatt a jövőben
nem tudja vállalni.

A Tormay Károly Egészségügyi
Központ állami kézbe kerülésének
hírét viszont a dolgozók aggodalom-
mal fogadták. Sokan érezték úgy,
hogy elvesztik az önkormányzati vé-

dőhálót, s akár egzisztenciális gondok-
kal is szembe kerülnek. Vélemé-
nyüknek az előző fórumon szóban,
majd levélben is hangot adtak.

Mindezeket meghallgatva, végig
beszélve született meg az előterjesz-
tés, aminek végrehajtását felelősen
vállalhatja a ciklus végéig a képvise-
lő-testület.

Novákné Finta Erzsébet gazdasá-
gi vezető és Szabadfalvi András
igazgató főorvos is köszönettel fo-
gadta a polgármesteri tájékoztatást, és
arról biztosították a város önkor-
mányzatát, hogy a bizalomnak a jövő-
ben is igyekeznek megfelelni.

A képviselő-testület ülésén – még a
költségvetés tárgyalásakor – a fide-

szes Vörös István azt kérdezte, miért
szórakoztak idáig az egészségügyi
központ dolgozóival. A minősítést
Gémesi György a dolgozók nevében
is kikérte: „Ez az én hivatásom, velük
dolgoztam együtt és minden megte-
szek azért, hogy a munkájukat megfe-
lelő feltétekekkel végezzék.“

(folytatás a 2. oldalon)
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2014 végéig biztosan vállalja a működtetést a testület

A város kezében marad a Tormay
A képviselő-testületi ülést meg-
előző napon intézeti értekezle-
tet tartottak a Tormay Károly
Egészségügyi Központban. Dr.
Gémesi György polgármester a
központ dolgozói előtt bejelen-
tette, a február 14-i ülésre azt a
javaslatot terjeszti elő, hogy az
önkormányzat jövő év decem-
ber 31-ig vállalja a járóbeteg-
szakellátási feladatok ellátá-
sát. A javaslatot a testület egy-
hangúlag elfogadta.

Közel félezer polgármester szembesítette a
valósággal a belügyi és a gazdasági tárca kép-
viselőit az önkormányzatok 2013-as költ-
ségvetéséről szóló konferencián.         (3. old.)

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadá-
sán a városunkban ifjú tehetségként már
gyermekkorától ismert Langer Ágnes játé-
kát is élvezhette a közönség.              (5. old.)

Deák Nagy Marcellt választották az Év
sportolójának, Czeba Mihályt pedig az
Év edzőjének a február 15-én megtartott
Sportdíj-átadó ünnepségen.              (8. old.)

Kutyavilág Gödöllőn

Világkiállítás
Május 16-19-ig a Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesületének szerve-
zésében Budapesten rendezik a Kutya
Világkiállítást. Az eseménnyel egy
időben több kísérőrendezvényre és
további kutyás világbajnokságra ke-
rül sor. Ezek sorába tartozik a Magyar
Kutyafajták Világ Kupa versenye, az
Euro Sighthound (Agár Európa Kiál-
lítás), az Angol és Ausztrál Pásztorku-
tyák Közép-Európa Kupa versenye és
az Obedience Világbajnokság. Körül-
belül 30 esemény lesz Gödöllőn.

Hazánk egyik legnagyobb idei
nemzetközi eseményére közel 30 ezer
kutyát és több tízezer turistát várnak a
szervezők. A programokról február
12-én Budapesten, a Columbus hajón
tartott sajtótájékoztatót Korózs And-
rás, a MEOE elnöke, a Kutya Világ-
kiállítás szervező bizottságának elnö-
ke, dr. Jakkel Tamás, az FCI elnök-
ségi tagja, Márton Attila, a MEOE
ügyvezető igazgatója és dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármeste-
re, a Kutya Világkiállítás védnöke.

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

A járóbeteg-ellátás állami átvétele nem
okozhatna problémát, mondta az egész-
ségügyi központra vonatkozó előter-
jesztés ismertetésekor a polgármester,
majd hozzátette: számos konzultációt
folytatott erről a kérdésről és egy több
mint száz aláírást tartalmazó levelet is
kapott az egészségügyi központból.
Ebből a következőket idézte: „Mi, akik
évek, sőt évtizedek óta itt dolgozunk,
szeretjük a rendelőnket, munkánkat és a
betegeket. Azzal, hogy állami tulajdon-
ba kerülünk, veszélyben érezzük egész
eddigi eredményeinket, munkánkat. Fé-
lünk, hogy amiért eddig dolgoztunk, az
mind kárba vész. Félünk attól, hogy
munkahelyünk veszélybe kerül és félünk
attól, hogy a betegellátás színvonala
visszaesik.”  
Ez azért egy elég komoly, elgondolkod-
tató jelzés, mert az emberek úgy érzik,
hogy az állam nem olyan biztonságos
számukra, mint ahogyan az állam hirdeti
magáról, fogalmazott Gémesi György.
Ennek a figyelembe vételével és a gö-
döllői betegellátás zavartalan folytatása
érdekében született meg tehát a képvi-
selő-testület támogató döntése.  

Nyolcvan százalék feletti a sa-
ját bevétel aránya – Jelentős tá-
mogatás a kultúrára és sportra

A képviselő-testület február 14-i ülésén
Gémesi György polgármester előter-
jesztésében 11 igen, 2 nem szavazattal
és 2 tartózkodással elfogadta Gödöllő
2013. évi költségvetését. A 7,4 milliárd
forintra tervezett bevételek több mint 80
százalékát maga teremti elő a város, az
állami támogatás aránya mindössze 18
százalék. A legjelentősebb saját bevételi
forrás a helyi adókból származik és
összegét 2 milliárd 861 millió forintra
tervezték. A legnagyobb fejlesztésnek a
szennyvíztisztító-telep közel kétmilliárd
forintos korszerűsítése ígérkezik. Mint
ismeretes, kormányzati döntések hatá-
sára jelentősen átalakultak az önkor-
mányzatok feladatai – így például álla-
mi fenntartásba kerültek az iskolák –, de
a költségvetés azt is tükrözi, hogy több
forrást vontak el a településektől, mint
amennyi hatáskört. Az iskoláknál ma-
radva: a működtetés szakmai költségeit
(a krétától a postaköltségekig) a város-

nak kell fizetnie. Ez az idén 35 millió fo-
rintba kerül. Miközben pedig az építés-
ügyi igazgatási feladat a polgármesteri
hivatalnál maradt – sőt hatásköre az
egész járásra kiterjedt, ennek a normatív
támogatása megszűnt. A becsült ráfor-
dítás itt 50 millió forint. A helyben kelet-
kező személyi jövedelemadóból már
egy fillér sem marad a településeken.
(Az önkormányzati rendszer kialakulá-
sakor még az szja 100 százaléka a tele-
pülések feladatellátását segítette.)
A kifeszített gödöllői költségvetésben
rendkívüli jelentősége van az idén 2
milliárd 250 millió forintra tervezett he-
lyi iparűzési adóbevételnek. Gépjármű-
adóból 240 millió forint beszedésére
számít az önkormányzat, ennek azon-
ban csak a 40 százaléka, 96 millió forint
marad Gödöllőn. 
A bevételek fedezetet teremtenek a mű-
ködési és fejlesztési kiadásokra. A vá-
rosnál maradt közalkalmazottak étkezé-
si támogatása havi 5 ezer forintról 8 ezer
forintra emelkedik, ez nem vonatkozik a
köztisztviselőkre. A felújítási keret 35
millió forint, a vis major keret 15 millió
forint, míg az intézmények karbantartá-
sára 10 millió forint áll rendelkezésre.
Felhasználását az intézményvezetők 
koordinálják.  
A kulturális intézményhálózat sokszínű-
ségét megőrizve tovább működik. Jól
érzékelteti Gödöllő kulturális értékek
iránti elkötelezettségét, hogy míg e terü-
let finanszírozására a város 36 millió fo-
rintot kap az államtól, addig az önkor-
mányzat közel a tízszeresét fordítja e
célra. A sportkeret 46 millió forintos. A
szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére
1 millárd 70 millió forint támogatást
nyert Gödöllő, amit közel 100 millió fo-
rinttal sikerült megemelni. A támogatási
intenzitás még tovább is növelhető. A
beruházásra 1 milliárd 743 millió forin-
tot tartalmaz az elfogadott költségvetés.
Az önkormányzat a korábban tervezett
hitel helyett saját erőből 286 millió fo-
rintért megvásárolja a Rézgombos szol-
gáltatóház alatt és a mellette lévő par-
koló alatt épülő mélygarázs tulajdonjo-
gát. A Petőfi iskola tornaterem bővítése
64 millió forintos önrész mellett 147
millió forint támogatásból valósul meg.
A Táncsics Mihály úti sporttelepen új
műfüves pályát építenek 92 millió forint
támogatásból és 39 millió forint önrész-
ből. Továbbra is 50 millió forintos jár-

daépítési keret. Az önkormányzati hitel-
konszolidáció révén 100-120 millió fo-
rint forrás felszabadulásával lehet szá-
molni, ebből az összegből az útépítési
program lesz folytatható.  A térfelügye-
leti rendszer fejlesztésére és a kerékpá-
ros barát város program megvalósításá-
ra 20-20, a városi sportuszoda engedé-
lyezési terveinek kidolgozására 15, a vá-
rosháza és a Művészetek Háza korsze-
rűsítésének,  energiatakarékos felújítá-
sának tervezésére 28 millió forintot kü-
lönítettek el.
A képviselő-testület vita nélkül fogadta
el a költségvetést. Vörös István
(Fidesz) kérdésére – miért kell ilyen sok
tervet készíteni – eléggé meggyőző vá-
laszt adott a polgármester. Ha nem ter-
vezték volna meg az M0-s és az M3-as
utakat átkötő M31-es utat – amit annak
idején dr. Fábián Zsolt volt alpolgár-
mester szorgalmazott – nem építhették
volna meg, miután kiderült, hogy meg-
maradt 20 milliárd forint egy másik be-
ruházásból. Most is bármikor kiírhatnak
olyan pályázatot, aminek támogatására
tervek birtokában jó eséllyel pályázhat
Gödöllő.  

Kalória Kft.: Milliós tranzakciós
költség 

A képviselő-testület a VÜSZI Kft. kivé-
telével – aminek az üzleti tervét már-
ciusban terjesztik be – elfogadta az ön-
kormányzati gazdasági társaságok idei
üzleti terveit. A Kalória Kft. gazdálko-
dásában jelentős bizonytalanságot okoz,
hogy nem lehet tudni, kapnak-e étkezési
támogatást az államosított iskolák peda-
gógusai. Emiatt csökkentett közalkal-
mazotti étkező létszámot terveztek. Bár
a KSH adatai szerint az élelmiszerárak
7,5 százalékkal nőttek egy év alatt, a
képviselő-testület pedig csupán 6 száza-
lékos nyersanyagnorma emelést hagyott
jóvá, jó beszerzéssel a különbséget ki-
gazdálkodhatónak tartják, mondta Ha-
tolkai Szaniszló ügyvezető. Fontos,
hogy minél több gyermek étkezzen ná-
luk, mert annál hatékonyabban tudnak
működni. 
Miközben Futás Levente (Fidesz) is-
mét kifogást emelt a szaklapok előfize-
tési díjával szemben, Gémesi György a
kormányzati döntések hatására megje-
lent új költségelemre, a tranzakciós díjra
hívta fel a figyelmét, ami a Kalóra ki-

adásait 1,3 millió forinttal növeli. A Ka-
lória által működtetett Balaton-lellei
üdülőt önkormányzati támogatás nélkül
kell üzemeltetnie a társaságnak. 

Távhő Kft: a  rezsicsökkentés
fonákja

Amint azt lapunkban korábban is emlí-
tettük, a kormányzati rezsicsökkentés
veszteséges gazdálkodást okoz a Gö-
döllői Távhő Kft-nél. A Geiger Tibor
ügyvezető által beterjesztett üzleti terv
28 millió forintos veszteséget irányzott
elő, még azután is, hogy az értékcsök-
kenési leírást is elhagyták. A kieső bevé-
tel pótlására a Magyar Energiahivatal
ugyan támogatást határozott meg a kft-
nek, ez azonban nem elegendő a költsé-
gek ellensúlyozására. Geiger Tibor el-
mondta, hogy az illetékes miniszter
minden évben augusztus  31-ig tesz ja-
vaslatot a távhőszolgáltatás támogatá-
sára. Bízik benne, hogy a havi adatok
meggyőzik az energiahivatalt arról,
hogy rosszul határozta meg a támoga-
tást és felemeli azt. A tavalyi 157 millió
forinttal szemben idén 83 millió forint
az állami támogatás. A távhő társaság ál-
tal igénybe vett anyag jellegű szolgálta-
tás költsége a múlt évi 70 millió forintról
az idei üzleti tervben 30 millió forintra
csökken. Komoly veszélyt rejt magában
az, hogy nem termelődik forrás a szük-
séges karbantartásokra, hangsúlyozta
Gémesi György. Gödöllőn mindeddig
érvényesült a fogyasztó fizet elv, és a fi-
zetési hajlandóság 90 százalék felett
volt. A rászorulók mintegy 5 millió fo-
rintos szociális támogatásával egyen-
súlyban lehetett tartani szolgáltatást. A
rezsiköltség csökkentést csak a hődíjban
kompenzálta az állam. Az elfogadott
veszteséges költségvetéssel ismét az 
energiahivatalhoz fordul a város a támo-
gatás rendezése céljából.

Ötvenmillió forint fölötti
előfoglalás a szállodában

Az Erzsébet Királyné Szállodát működ-
tető G-Magistratus Zrt. még sosem ren-
delkezett az ideivel azonos mértékű – 52
millió forintos – előfoglalással, mondta
Varga Zsolt vezérigazgató, aki úgy vé-
lekedett, hogy az önkormányzatnak fi-
zetendő bérleti díj mérséklése esetén a
pénzügyi egyensúlyt megcélzó üzleti
terv megvalósítható lesz. A társaság át-
világítása is a végéhez közeledik. Ha-
marosan megnyílik a wellness részleg,
ahová olyan új vendégeket várnak, akik
a kihasználatlan hétvégi időszakban
hozhatnak többletbevételt. A bérbe adott
területeken nincs realitása a bérleti díjak
emelésének. A szálloda számára is ked-
vező lehetőségnek ígérkezik, hogy Gö-
döllő a kutya világkiállítás kísérőren-
dezvényeinek helyszíne lesz. A képvise-
lő-testület – ugyancsak ezen az ülésén –
a korábbinál alacsonyabb, havi egymil-
lió forint plusz Áfa összegben határozta
meg a G-Magistratus Zrt. bérleti díját
2013-ban.

Közbeszerzés indult az iskolák
takarítására

A képviselő-testület közbeszerzési eljá-
rást indított az önkormányzat működte-
tési körébe tartozó oktatási intézmények
takarítási szolgáltatásának ellátására. A
cél az, hogy az iskolákra igazítottan egy
egységes, hatékony, számon kérhető és
az összevont alapterület nagysága miatt
költségkímélőbb rendszer alakuljon ki
úgy, hogy ez a szolgáltatás legalább el-
érje, de még inkább meghaladja a jelen-
legi színvonalat. Bár január 1-jétől az
oktatási célú intézményekben működő
iskolákat, a szakmai feladatokkal együtt
a Magyar Állam vette át, a létesítmé-
nyek tulajdonjoga és a működtetés, üze-
meltetés kötelezettsége az önkormány-
zatnál maradt. Elkezdődött a működte-
tés egységes alapelveken történő, gaz-

daságos és racionalizált szempontjainak
kidolgozása, ezen belül is az egyik leg-
nagyobb feladat, a takarítás szolgáltatás
áttekintése.
Az előterjesztés tárgyalása során Vö-
rös István annak a félelmének adott
hangot, hogy a kiszervezés 30-40 fős
munkanélküli csapatot fog generálni a
jelenlegi takarítókból. ( Ez már csak
azért sem lehet igaz, mert jelenleg 25
takarító dolgozik.) Szerinte hatásta-
nulmányt kellene készíteni arról, hogy
melyik a jobb megoldás. Futás Le-
vente pedig úgy vélekedett, kár lenne
tönkretenni a meglévő rendszert és
„nem egy idegen, nyereségérdekelt,
embertelenül munkáltató személynek
vagy vállalkozásnak kiadni”.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) kifejtette, egyetért azzal a
javaslattal, hogy hatástanulmány kel-
lene és ezzel meg kell bízni egy szer-
vezetet, ezt a szervezetet azonban úgy
hívják, hogy piac. Gödöllőn és kör-
nyékén jól működő és sikeres takarító
vállalatok tevékenykednek; érdekük,
hogy akár összefogással is pályáz-
zanak a most megnyíló lehetőségre. 
Varga András (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) a döntés megkönnyítése
érdekében mondott tényeket. A Szent
Imre Katolikus Általános Iskolában
több éve külső vállalkozó végzi a
munkát. Ez a megoldás olcsóbb és
biztonságosabb. A szolgáltatás költsé-
geit és szakmai minőségét pedig rend-
szeresen ellenőrzik. Szűcs Józsefné
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) el-
mondta, több fordulóban tárgyalták a
témát. Kifejtette, hogy a takarítás nem
belső hivatástudatból végzett munka,
ezért folyamatosan ellenőrizni kell.
Ilyen joga viszont nincs az igazgatók-
nak, hiszen nem munkáltatói a takarí-
tóknak. A polgármester hozzátette:
több iskolában és intézményben jelen-
leg is vállalkozások takarítanak Gö-
döllőn. Véleménye szerint a kis- és
közepes vállalkozások a gazdaság hú-
zóerői kell, hogy legyenek, a közbeszer-
zés meghirdetése ezt a szektort erősít-
heti a városban vagy a térségében.
A közbeszerzési eljárás lehetőséget ad
részajánlat-tételre. Ennek megfelelően
külön részként szerepel a kiírásban a
Damjanich János Általános Iskola, az
Erkel Ferenc Általános Iskola, a Fré-
déric Chopin Zeneiskola és a Hajós Alf-
réd Általános Iskola, a Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola tornacsarnoka és uszodá-
ja; a Petőfi Sándor Általános Iskola, va-
lamint a Török Ignác Gimnázium.  A
Montágh Imre Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola épülete nem került
be a közbeszerzés körébe.

Székely zászló a nemzeti
ünnepen

A képviselő-testület dr. Gémesi 
György polgármester javaslatára egy-
hangúlag úgy döntött, hogy a nemzeti
együvé tartozás kifejezéseként a már-
cius 15-i gödöllői ünnepség keretében
felhúzzák a székely zászlót.
A döntést megelőzően az Egyebek na-
pirendi pont keretében Varga Árpád
képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) a KDNP Gödöllői Szervezete
ülésén hozott határozat szerint azt a
javaslatot terjesztette elő, hogy a szé-
kely zászlót Gödöllő is tűzze ki. Dr.
Gémesi György elmondta, a székely
zászló kitűzéséről konzultált testvér-
városunk, Csíkszereda polgármeste-
rével és azt a módosítást terjesztette
elő képviselőtársa javaslatához, hogy
a zászlót a közelgő nemzeti ünnep gö-
döllői eseménye alkalmából egy napra
húzzák fel. Testvérvárosunk vezetője
levélben fogja megköszönni a szép
gesztust. Javaslatát Varga Árpád elfo-
gadta, majd a testület egyhangúlag
megszavazta az előterjesztést.

lt

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.

A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag 
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

2014 végéig biztosan vállalja a működtetést a testület

A város kezében marad a Tormay
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Az idei költségvetés tervezésé-
nél a polgármesterek rádöb-
bentek, mit is jelent a gyakor-
latban a két éve még tökéletes
megoldásként hirdetett fel-
adatfinanszírozás. Az önkor-
mányzatoktól elkerülő felada-
tok költségét meghaladó köz-
ponti forráselvonás következ-
tében ugyanis a települések
többségében jelenleg még a
kötelező feladatok ellátásának
sincs meg a fedezete – derült
ki a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) önkor-
mányzati költségvetésről ren-
dezett konferenciáján, február
13-án, Gödöllőn, ahol közel fél-
ezer polgármester szembesí-
tette a valósággal a belügyi és
a gazdasági tárca képviselőit.

A feladatfinanszírozás bevezetésekor
azt ígérték, hogy lesz elég forrás a kö-
telező feladatokra – mondta beveze-
tőjében dr. Gémesi György, a MÖSZ
elnöke –, ám jelenleg körülbelül 100-
150 milliárd forint hiányzik az önkor-
mányzati rendszerből annak követ-
keztében, hogy az átvett feladatoknál
több pénzt vontak el a településektől.
Mint a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségéhez beérkezett önkormányzati
észrevételek mutatják, ez leginkább a
kisebb településeket sújtja, illetve
azokat, ahol kevés az iparűzési adó-
bevétel. Az előzetes számítások alap-
ján számos település küzd 10-20 szá-
zalékos forráshiánnyal, több száz
még a legszigorúbb takarékossági in-
tézkedések mellett sem képes műkö-
dési hiány nélkül tervezni az idei
költségvetését. 

Az elégtelen finanszírozás problé-

máját alapvetően az SZJA helyben
maradó 8 százalékának és a gépjár-
műadó 60 százalékának elvétele
okozza, melyet – a lakosság és a vál-
lalkozások korlátozott teherbíró ké-
pessége miatt – a települések döntő
többségénél nincs lehetőség helyi
adókkal pótolni. Gémesi György a
legégetőbb problémák között említet-
te, hogy a községek hivatali létszámá-
nak elégtelen finanszírozása nem te-
szi lehetővé a feladat ellátását. Hoz-
zátette, hogy a település-üzemeltetés
feladatainak állami támogatása nem
nyújt fedezetet a legalapvetőbb tevé-
kenységek ellátására: a közvilágítás
fenntartásának költségeinek mindösz-
sze 60 százalékára biztosít fedezetet a
költségvetési törvény, míg az építés-
hatósági feladatokra egyáltalán nincs
forrás nevesítve.

A MÖSZ elnöke által festett képet
tovább árnyalták a településük hely-
zetét bemutató polgármesterek fel-
szólalásai. Eszes Béla, Jánoshida első
embere 37 millió forintos költségve-

tési hiányról számolt be, hozzátéve,
hogy a Jászság majdnem minden tele-
pülésénél hasonló nagyságrendű mí-
nuszokról lehet beszélni.

Isaszegen 100 milliós a hiány, me-
lyen kormányzati segítség nélkül a
művelődési központ, a múzeum és a
sportlétesítmények költségvetésének
drasztikus csökkentésével lehet javí-
tani valamelyest. „A település lelkét
kellene eltemetni, hogy gazdaságilag
életben maradjunk” – fogalmazott
Hatvani Miklós polgármester.

Szabó Gellért, Szentkirály polgár-
mestere, a Magyar Faluszövetség
elnöke a kistelepülések érdekében
emelt szót. Ismertette, hogy korábban
az ÖNHIKI támogatások 70 százalé-
kát is a városok kapták, és a hitelkon-
szolidáció is nekik kedvez.

A 2013-as esztendő döntő év az ön-
kormányzatok számára, hiszen most
lépnek hatályba a 2010-es új Önkor-
mányzati Törvény legfontosabb ren-
delkezései – kezdte előadását dr. Ber-
czik Ábel, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium Önkormányzati Költség-
vetési Rendszerek Főosztályának fő-
osztályvezetője. Miután csak most
vezették be a feladat alapú finanszí-
rozási rendszert, folyamatosan jönnek
elő a hibák, amiket összegyűjtenek és
igyekeznek teljes mértékben korrigál-
ni. Ezek a korrekciók azonban majd
csak a következő költségvetésben je-
lennek majd meg.

Hogy addig mit lehet tenni? Ber-
czik Ábel szerint fel lehet használni az
előző évi pénzmaradványokat vagy át
kell csoportosítani a különböző támo-
gatásokat, mert nem olyan szigorúan
kötött a felhasználásuk. Példaként em-
lítette az óvodákat, ahol a bértámoga-
tásból – szükség esetén – ki lehet egé-
szíteni az intézmény egyéb működési
támogatását. Azoknak az önkormány-
zatoknak pedig, amelyek semmikép-
pen nem tudják elkerülni a működési
hiányt, fenntartanak 44,5 milliárd fo-
rintot a költségvetésben.

Dr. Papp Emese, a Belügyminisz-
térium Önkormányzati Gazdasági Fő-

osztályának főosztályvezetője az ön-
kormányzati hitelkonszolidáció szük-
ségességét ecsetelte a hallgatóságnak,
tekintettel arra, hogy ennek éppen a
további adósságok elkerülése a célja.
Ugyanezt szolgálja a hitelfelvételi le-
hetőségek szigorítása is, likvid hite-
lek felvételére továbbra is nyílik lehe-
tősége a településeknek anyagi gond-
jaik enyhítésére.

A szaktárcák képviselőinek előadá-
sait újabb polgármesteri hozzászólá-
sok követték, majd Gémesi György
összegezte az elhangzottakat. „Meg
kell magunkat szervezni, mert ha nem
tesszük, nem hallgatják meg a kéré-
sünket. Természetesen nem tüntetésre
gondolok, hanem tárgyalásra és a
megoldások megkeresésére” – mond-
ta, hozzátéve, hogy a MÖSZ március-
ban országjáró konzultáció-sorozatot
rendez a vidékfejlesztés lehetőségei-
ről, amelyben szintén fontos feladat
hárul az önkormányzatokra.

MP

A feladatfinanszírozás ellehetetlenítheti a falvakat

Százötven milliárd forint hiányzik az önkormányzati rendszerből

(folytatás az 1. oldalról)
A legelső világkiállítás is Buda-

pesten volt 1971-ben, a Vadászati
Világkiállítás keretében – tudtuk
meg Kórozs Andrástól. Azóta
majdnem minden évben sorra ke-
rült más-más országban a FCI koor-

dinálásával ilyen rendezvény.
1996-ban Budapest Béccsel közö-
sen rendezett világkiállítást.

Jakker Tamás kiemelte, hogy a
112 éves FCI öt kontinens 87 álla-
mát tömöríti. Az idei közgyűlésen
új elnököt választanak a hattagú el-
nökségből.

A Hungexpo területén és Gödöl-
lőn sorra kerülő eseményekre 150
ezer látogatót várnak.

Gödöllőre elsősorban kísérőren-
dezvények hívogatnak. Május 17-
én és 18-án fajtaspecifikus kiállítá-
sok és kutyás sportrendezvények
várják majd a közönséget. A Gödöl-
lői Királyi Kastély parkjában ren-
dezik meg például a Magyar Ku-

tyafajták Világkupáját, az Agár Eu-
rópa Kiállítást, valamint az Angol
és Ausztrál Pásztorkutyák Közép-
Európa Kupaversenyét. A Táncsics
Mihály úti sportcentrumban a mű-
füves pálya sátra alatt a sportos ku-
tyák rivalizálnak majd.

A Világkiállításra egy turisztikai
kisfilmet is készítettek, amit a saj-
tótájékoztatón mutattak be először.
Az imázsfilmben Budapest és Gö-
döllő főbb látnivalóit ismertetik,
természetesen kutyákkal és számos
ismert magyar közéleti személyi-
séggel (Vörös Zsuzsanna olimpiai
bajnok öttusázó, Péter Petra rádiós
műsorvezető, Gaál Noémi televízi-
ós műsorvezető, Popova Aleszja, a
Magyar Állami Operaház prima ba-
lerinája, Vincze Lilla énekesnő,
Xavier Rivadeneira operaénekes,
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-dí-
jas színművész, Kiss Gergő olim-
piai bajnok vízilabdázó, Csillag
Zsófia, Benedek Krisztina népdal-

énekes), akik közül többen a sajtó-
tájékoztatón is megjelentek.

A We are open for the world (Nyi-
tottak vagyunk a világra) című film
zenéjét a szintén gödöllői Talamba
Ütőegyüttes tagjai, Szitha Miklós és
Grünvald László komponálták. A
dalt Benedek Krisztina énekelte fel.

A filmet többek között a
www.godollo.hu címen a városi
portálon és a www.godollonettv.hu
címen a Gödöllői Városi Televízió
honlapján is megtekinthetik az ér-
deklődők, a Youtube csatornán pe-
dig a http://www.youtube.com/
watch?v=FsnpKcY8gP8 linken.

A sajtótájékoztatón Márton At-
tila köszönetet mondott a világkiál-
lítás alkalmából készített imázsfilm
alkotóinak. A májusi programokon
a 400 kutyafajta csaknem mind-
egyikével lehet találkozni.

Gémesi György kifejtette, nagy
öröm számára, hogy védnöke lehet
a világtalálkozónak és Gödöllő is

bekapcsolódhat a programokba.
Gödöllő Sisi óta kutyabarát város
hírében áll. Az önkormányzat az ál-
talános iskolások számára meghir-
detett kutyás órákkal is igyekszik
elősegíteni az ember és a kutya har-
monikus együttélését, a felelős ál-
lattartás kritériumainak megismer-
tetését. 

A sajtótájékoztató résztvevői egy
különleges kutya bemutatót is lát-
hattak Magyarország top kutyáival.

(l.t.)

Kutyavilág Gödöllőn

Sztárokkal reklámozzák a Világkiállítást
A Belügyminisztérium (BM) az
önkormányzatok költségvetési
problémáinak ügyében várja a
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségének (MÖSZ) javaslatait.
Az összes szakmai észrevétel
értékelése után Pintér Sándor
belügyminiszter dönti el, hogy
szükség van-e az Önkormány-
zatok Nemzeti Együttműkö-
dési Tanácsának összehívásá-
ra.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke
pénteken azt közölte az MTI-vel,
hogy több száz, elsősorban kis telepü-
lés van, amelynek képviselő-testülete
nem tud „nullszaldós” költségvetést
készíteni a kötelező önkormányzati
feladatok valamelyikének részleges
vagy teljes elhagyása nélkül. A
MÖSZ-elnök közleménye szerint be-
avatkozás nélkül nem lehet megfelel-
ni a törvényi előírásnak.

Az önkormányzati érdekképviselet
a belügyminiszterhez fordult, és az
Önkormányzatok Nemzeti Együttmű-
ködési Tanácsa ülésének haladéktalan
összehívását kérte tőle, hogy ott a
többi önkormányzati szövetség rész-
vételével közösen alakíthassák ki az
ezzel kapcsolatos álláspontot, és
megtalálják a legjobb megoldást.

A BM a közleményre reagálva ki-
jelentette, hogy a MÖSZ hogy szak-
mai javaslatait eljuttathatja a mi-
nisztériumhoz, ahogy más önkor-
mányzati érdekszövetségek is. A be-
érkezett javaslatokat a minisztérium
rendszerezi és értékeli, ezt követően
a belügyminiszter dönt az Önkor-
mányzatok Nemzeti Együttműködé-
si Tanácsa összehívásának szüksé-
gességéről.

(k.j.)

A Belügyminisztérium

várja a MÖSZ javaslatait
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A hit évében is: 
„Keljünk útra Krisztussal!”
Élő rózsafüzér zarándoklat

2013. MÁJUS 11.

Öt helyszínről, 9 irányban indul el a fővárost
körülölelő gyalogos zarándoklat, aminek fő
célja közös ima hazánkért, fővárosunkért,
saját lakóhelyünkért, egyházközségünkért,
családunkért. 
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyő Nagy-
boldogasszony Bazilika, Gödöllő Premontrei
Kápolna, Gödöllő Szentháromság-Plébánia-
templom, Erzsébet-park, Tölgyes, Szent Ja-
kab Parkfalu, Mogyoród Szent László Kápol-
na, Mogyoród Szent Mihály Főangyal-Plébá-
niatemplom. Itt a zarándok csoport két ágra
szétválik: Fót Szeplőtelen Fogantatás - Plé-
bániatemplom és Kerepes Szent Anna - Plé-
bániatemplom irányába induló csoportra. A
zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabes-
nyőről. Gyülekező 7-től 7.30-ig, majd ima, is-
mertetés, áldás. Csatlakozási pontok: a fent
említett útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása: este 7 óra:  Püspöki
Szentmise Fóton, a Szeplőtelen Fogantatás
Plébániatemplomban és Kerepesen, a Szent
Anna Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint –
ha nem is az egész útvonalon – vegyen részt
a zarándoklaton.

Hatházyné Juhász Erzsébet
Az 1. szakasz koordinátora

06-20/3654175 vagy 06-30/2665746

Előadások időpontja:
2013. március 7-8., 16 és 20 óra

Helyszín:
Művészetek Háza színházterme

Jegyár: 500 Ft.

Jegyek kaphatók: 
Február 18., hétfő 10 órától a Belvárosi Jegyirodában (Művészetek Háza

Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 
Tel.: 28/514-130, +36 70/452-72-68; Fax: 28/514-100, e-mail: info@muza.hu

Nőnapi ajándékkosár 
nem csak hölgyeknek

A műsorban közreműködnek:
Pécsi Ildikó, dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze
Dániel, Benedek Krisztina, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk
László, Fodor Csilla, Fodor László, Halász Árpád, Hatolkai Szaniszló,
Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Mészáros Beáta, dr. Pappné
Pintér Csilla, Pálfi Sándorné Margit, Pelyhe József, Pánker László, Prém
Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné
Garai Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai
Miklós, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, Frédéric Chopin Zeneiskola,
Cantus Ludus Énekegyüttes, Garabonciás Színtársulat.

Az est házigazdái: Pécsi Ildikó és Fodor László

Városunkban számtalan alapít-
vány működik a kultúra, a szo-
ciális szféra és az egészségügy
területén, köztük az önkor-
mányzat által létrehozott köza-
lapítványok. A  2001-ben életre
hívott Tormay Károly Egész-
ségügyi Közalapítvány Gödöllő
város és vonzáskörzete lakos-
ságának egészségügyi gyógyí-
tó-megelőző ellátását szolgál-
ja, s jelentős részt vállal a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont eszközbeszerzésében, kor-
szerűsítésében.

Az intézmény felújítására az elmúlt
években rendkívül sokat fordított az
önkormányzat, ezek a fejlesztések
azonban elsősorban az épületet érin-
tették. A gyógyításhoz, az eredmé-
nyes megelőző munkához azonban
elengedhetetlen a megfelelő eszköz-
park, aminek a korszerűsítése sokmil-
lió forintot emészt fel. 

Az elmúlt években az intézet a köz-
alapítvány segítségével jutott hozzá
többek között a röntgenben működő
ultrahangos készülékhez, a kardioló-
gián lévő terheléses EKG-hoz, a fi-
zikoterápiás ultrahangos berendezés-
hez, a fül-orr-gégészet kézi műsze-
reinek egy részéhez, valamint több,

az intézmény működtetéséhez szük-
séges informatikai berendezéshez. 

Továbbra is szükség van azonban
újabb fejlesztésekre, újabb korszerű
eszközökre. A tervek között szerepel
például a szemészet számára próba
lencsesor és próba szemüveg keretek

beszerzése, nagy szükség van még se-
bészeti szívóberendezésekre, újabb
fizikoterápiás készülékekre és kézi
műszerekre is. 

Az intézményben sok olyan mű-
szaki berendezés is van, ami már több
évtizede üzemel, s már cserére szo-
rulnak.  Míg régebben a különböző

pályázati lehetőségek is segítették a
beszerzéseket, jelenleg ezek hiányoz-
nak, az ilyen kiírások szünetelnek. 

Mivel a Tormay Károly Egészség-
ügyi Központ mintegy 100 ezer főt lát
el, hiszen nem csak Gödöllő lakos-
sága, hanem a térségben élők számára

is sok szakrendelés itt érhető el. A
közalapítványnak az érintett területen
élők is sokat segíthetnek, hiszen a tá-
mogatásra ugyanúgy megvan a lehe-
tőség, mint bármely más alapítvány
esetében. Köszönettel fogadnak min-
den felajánlást. 
Bankszámlaszám: 
10103836-44596200-00000004

Támogatókat vár a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány

Segítség a gyógyítóknak és a betegeknek

Életének 68 esztendejében elhunyt Manfred
Mutz, Giessen korábbi főpolgármestere. Mutz
1985 és 2002 között volt az egyetemi város első
embere. Főpolgármestersége alatt 1988-ban jött
létre az egyetemeink kezdeményezésére Giessen
és Gödöllő testvérvárosi kapcsolata, ami az el-
múlt évtizedekben kiteljesedett. Nehéz lenne fel-
sorolni minden eseményt, iskoláink, sportolóink, művészeink közös
programjai fémjelzik az együttműködést, de a Nemzeti Együvé Tarto-
zás Parkjában elültetett emlékfa és az ott elhelyezett emlékkő is emlé-
keztet az első testvérvárosi kapcsolat létrejöttére. 

Mutz több ízben járt Gödöllőn. Az 1990-es évek elején Giessen jelentős
segítséget nyújtott a gödöllői képviselőknek az önkormányzatiság be-
mutatásával, de a segítő szándékot egy tűzoltóautó adományozása is
jelezte.

A Művészetek Háza Gödöllő
közelmúltban induló TÁMOP-
5.2.5/B-10/1-2010-0030 szá-
mú GIKSZER ifjúsági projekt-
jének keretében március 1-jé-
től péntekenként ifjúságsegítő
szakmai műhely veszi kezde-
tét.

Általános tapasztalat, hogy a fiatalok-
kal foglalkozó intézmények, szolgál-
tatók munkatársai kevés tapasztalattal
rendelkeznek a nem-formális pedagó-
giai terén, és az ifjúságfejlesztési esz-
közöket, azok módszertanát kis mér-
tékben alkalmazzák a gyakorlatban.
A szakmai találkozókon, szemináriu-
mokon azonban komoly igény mu-
tatkozik arra, hogy bővüljön e szak-
emberek ismeretköre, szakmai-mód-
szertani eszköztára. 
Az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával megvalósuló GIKSZER
projekt részeként induló szakmai mű-

helyek programjai, a rövidebb elő-
adások és a nem-formális pedagógia
módszertanát alkalmazó gyakorlatok
ezt a célt szolgálják.

A programokat vezető
HROD Közösségi Gaz-
daság- és Társadalomfej-
lesztési Központ szakem-
berei és a meghívott elő-
adók, trénerek az ifjúsági
szakma kiváló szakértői. 
A vendégek között szerepel többek
között Bauer Béla ifjúságkutató;
Szebenyi Marianna a nem-formális
pedagógia szakértője, tréner; Kovács
Edit közösségfejlesztő; a Pressley

Ridge Alapítvány munkatársai; Beke
Márton EMMI Közművelődési Fő-
osztály főosztályvezetője és további,
az egyes területeken ismert szakem-
berek. A díjtalanul látogatható prog-

ramokra a térség ifjúságsegítő, gyer-
mekvédelmi, szociális, oktatási,
egészségügyi, közösségi művelődési
és munkaerő-piaci intézmények, szer-
vezetek munkatársainak jelentkezését
várják a szervezők. 

Házas kurzust indított a Civil Házban a Megújult Nemzedékért
Alapítvány. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény nem csak fia-
taloknak szól, hiszen a jó házasságot is lehet még jobbá tenni. 

Bár sokan úgy tartják, a házasság kiment a divatból, mégis úgy tűnik, egyre in-
kább reneszánszukat élik azok a rendezvények, események, amik népszerűsí-
teni igyekeznek ezt a szövetséget. A múlt héten országszerte zajlottak a házas-
ság hete programjai, s városunkban is ezen a héten indult el a házasok számára
indított tanfolyam, aminek lényege, hogy segítsék a mindennapokban fel-
merülő problémák
megoldását, veze-
tett beszélgetések-
kel, prezentációk-
kal adjanak taná-
csot fiatal és idő-
sebb házaspárok-
nak a mindennapi
élet adta gondok
megoldásához. 

Ha pedig valaki azt
hiszi, hogy egy
jegyzetelős, szá-
monkérős „tanfolyamról” van szó, nos az nagyot téved. A rendezvények 
ugyanis fehérasztal mellett, jó hangulatban  – ahogy a szervező, Szabó Sándor
fogalmazott – mintegy randiként zajlanak. Ez hozzájárul a résztvevők jó
hangulatához. 

Mint mondta, sokan – még a jó házasságban élők is – arról számoltak be a
korábbi kurzusokat követően, hogy sokkal közelebb kerültek párjukhoz, s a
programok eredményeként kapcsolatuk ismét olyan síkokra terelődött, mint a
kezdetekkor, ismét felfedezték egymásban azokat az értékeket, amelyek miatt
egykor úgy döntöttek, közösen kívánják leélni életüket. 
Az érdeklődők a  +36/20/942-1714-es telefonszámon kaphatnak bővebb infor-
mációt. 

Együtt jóban rosszban

A jó házasság titka

Búcsú Manfred Mutztól, 
Giessen egykori főpolgármesterétől
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Miért épp a hűtlenséget válasz-
totta első könyve témájául Dr.
Almási Kitti? A klinikai szak-
pszichológus rendelésein jó
ideje ez a leggyakrabban visz-
szatérő probléma, mint írja, 
szinte alig akad olyan pá-
ciense, akit valamilyen formá-
ban ne érintene. 

Bár a téma első hallásra kicsit szap-
panoperaszerű, mégis érdekes körbe-
járni, hiszen modern világunkban sok
dolog átértelmeződik és átértékelő-
dik. Ezek között van a hűség is. Míg
régen az egyetlen elfogadott dolog a
házasságon belüli monogám kapcso-
lat volt, addig mára nem csak a mo-
nogámia, hanem a házasság is  – úgy
tűnik – kimegy a divatból. Vagy még-
sem? 

„Persze felmerül a kérdés: egyál-
talán mi az, hogy hűtlenség? Mit ér-
tünk ma megcsalás alatt? Amikor az
interneten felvetettük ezt a témát, pa-
rázs vita alakult ki a hozzászólók kö-
zött. Volt, aki azt sem érezte annak,
ha partnerén kívül szexuális kapcso-
latot létesít másokkal is, hiszen – ma-
gyarázta – szabad lényeknek szület-
tünk, nem lehetünk egymás tulajdo-
nai és rabtartói. Más már annak a
gondolatát sem bírja elviselni, hogy a
társa rajta kívül mással is szívesen

tölt időt – számára ez is árulás. Ezzel
a könyvvel nem az a célom, hogy
igazságot tegyek a szubjektív véle-
mények között, vagy moralizáljak –
terapeutaként nem is tehetem, mert
aki ítélkezik, az nem tud segíteni.
Sokkal inkább az, hogy praxisom ta-
pasztalatai alapján megmutassam,
milyen gondokkal küzdünk ma ezen a
téren, mert ami kirajzolódik előttem,
az társadalmi méretű problémának
tűnik”– írja Almási Kitti.

A könyv számos valós példát tár az
olvasó elé, s aki azt gondolja, hogy
„Na, megint egy nyavalygós  könyv
arról, hogy Mancikát miért csalta
meg a férje…” az nagyot téved. A fel-
vonultatott példák segítségével ma-
gunkba nézhetünk, ráismerhetünk
azokra a hibákra, amiket mi magunk
is elkövetünk párkapcsolataink során,
amiknek akár az is lehet a következ-
ménye, hogy az egyik fél később
kifelé tekintgethet a biztosnak hitt
szövetségből. 

Az olvasó joggal teszi fel magának
a kérdést: tényleg ilyen felelőtlenné,
meggondolatlanná váltunk vagy vált
a bennünket körülvevő világ? 

A könyv egyfajta tükröt vetít
elénk, ami egyfajta terápia lehetősé-
gét is adja, akár megtapasztaltuk már
milyen érzés hűtlennek lenni, akár
partnerünk hűtlensége miatt sérül-

tünk. Ez a könyv őszinte, szókimon-
dó, de nem ítélkező, ahogyan a pszi-
chológus sem ítélkezik. Inkább segít,
s nem csak abban, hogy felálljon az,
aki a padlóra került, hanem abban is,
hogy ne is jusson el odáig! 

Ami pedig a szexuális és párkap-
csolati divatokat illeti…a könyvet vé-
gigolvasva már nem leszünk biztosak
abban, hogy valóban átértelmeződtek
és átértékelődtek a XXI. század em-
bere számára az olyan fogalmak,
mint a hűség. 
Dr. Almási Kittivel február 22-én, 18
órakor találkozhatnak az érdeklődők
a Művészetek Házában, a Lélekkala-
uz idei első estjén, amikor is ezt a
témát járják körül. 
(Dr. Almási Kitti: Hűtlenség… és ami
mögötte van) nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ami velünk sosem történhet meg

Feburár 16-án nyílt meg Der-
csényiné Horváth Gabriella tű-
nemezelő Ablakok című kiállí-
tása a Levendula Galériában.

A Gödöllő élő művész életét gyerek-
kora óta meghatározza a vágy, hogy
maradandót alkosson. Számára min-
den pillanat csodálatos, amikor az em-
ber keze alatt újjászületik az anyag,
legyen az fa, bőr, agyag, textil, egy ap-
ró kis termés, kő, vagy faág.
Eleinte kiadványszerkesztőként dolgo-
zott, később grafikai tervezéssel fog-
lalkozott. Néhány évvel ezelőtt a Ha-
gyományok Házában ismerkedett meg
közelebbről a különböző kézműves

technikákkal, majd a Játszóházvezetői
képzés elvégzése után szőni tanult. A
fonalak festésével, fonásával egyre job-

ban megszerette a gyapjút pu-
hasága és melegsége miatt.
Egyre izgalmasabbnak érezte a
nemezelést, ami olyan szabad
világot nyitott meg előtte, ami-
ről mindig álmodott: az anyag
simulékony és folyamatosan
alakítható, nincsenek szabályok
és kötöttségek, az elkészült al-
kotás egyszeri és megismétel-
hetetlen. A hagyományos szap-

panos, vizes nemezelés csodálatos él-
mény, ugyanakkor a tűnemezelés lehe-
tőséget nyújt aprólékos, pici részletek
kialakítására, karakterek megformálá-
sára, az arcokon gondolatok és érzések
kifejezésére.

„A nemezfigurák készítése újabb állo-
mása életemnek, ahol megtaláltam a
nyugalmat, szeretetet, és játékosságot.
Szeretném, ha alkotásaim mellett min-
denki megpihenne egy pillanatra és fel-
töltődve folytatná útját.” – vallja Der-
csényiné Horváth Gabriella.

A tárlatot Lőrincz Ferenc festőmű-
vész nyitotta meg, a zenét Dezső Piros-
ka és barátai szolgáltatták.                   hc

Nyolcadik alkalommal tisztelegtek Balassi Bálint előtt, Valentin,
azaz Bálint-napon a gödöllőiek. Ez alkalommal a Királyi Kastély-
ban rendezték meg a zenés irodalmi estet február 14-én. 

A Misztrál együt-
tes Mezőn széllel
járók című műso-
rát a Barokk Szín-
házban láthatta a
közönség. 

Az összeállítás
egyaránt képet
adott az első igazi,
európai, modern
költőről, és az
esendő, az életet
habzsoló magán-
emberről.  A zenei
anyag a Balassi-korabeli dallamvilágot modern hangszereléssel szólaltatta
meg. A korabeli hangulat megidézését Széphalmi Pál tánca segítette, az estet
követően pedig finom hazai borral ihattak áldomást a költő emlékére a ven-
dégek. 

A Mozart és a romantikusok című
koncert Dvorák: Scherzo capriccioso
című művével kezdődött, majd Mo-
zart: A-dúr hegedűversenyével foly-
tatódott Langer Ágnes szólójátéká-
val.
Langer Ágnes 1992-ben született.
Gödöllőn, a Chopin Zeneiskolában
kezdte el tanulmányait Béres Ágota
hegedűtanár osztályában. 8 éves kora
óta számos hazai és nemzetközi he-
gedűverseny győztese és díjazottja
volt. Jelenleg Anne Shih tanítványa.

Az elmúlt években nagy sikerrel kon-
certezett Németországban, Olaszor-

szágban és Angliában. Szor-
galma, elmélyültsége, virtuo-
zitása példaértékű.

A szünet után Smetana Mold-
va című szimfonikus köl-
teményét, majd Csajkovszkij
Rómeó és Júlia-nyitányfan-
táziáját játszotta a zenekar.
Vezényelt Horváth Gábor,
az MTV X. Nemzetközi Kar-

mesterversenyének II. helyezettje.
lt

Tisztelgés a szerelmi líra alakja előtt

Balassi-est a kastélyban

Gödöllői Szimfonikus Zenekar

Mozart, Langer és a romantikusok
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar harmadik bérleti előadásának
különlegessége az volt, hogy a városunkban ifjú tehetségként
már gyermekkorától ismert Langer Ágnes felnőtt művészként lé-
pett fel. Ágnes jelenleg Mainzban, a Gutenberg Egyetem zenei
tanszékén végzi tanulmányait. A február 14-i koncerten egyéb-
ként minden a megszokott volt: igényes műsor és előadás, pót-
székes nézőtér.

Új kiállítás a Levendula Galériában

Ablakok mindenkinek
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Az egykori Erdő, a mai Körös-
fői-Kriesch Aladár utcában ma
is több emlékét megtaláljuk az
egykori szecessziós művészte-
lepnek. A hajdani szövőiskola
és Körösfői-Kriesch Aladár la-
kóháza mellett Remsey Jenő
György házának kerítésén is
tábla emlékeztet a művészte-
lep egykori kiválóságára, aki a
képzőművészet mellett a ma-
gyar irodalomba is beírta a ne-
vét.

Remsey Jenő György festő, grafikus,
lapszerkesztő, író 1885-ben született
Nagykőrösön. Középiskoláit Buda-
pesten végezte, majd 1905-től 1909-
ig tisztviselőként dolgozott. Munkája
mellett az Iparrajziskolában folytatott
művészeti tanulmányokat. Témáinak
szociális tartalmára figyelt fel Ansel
Gallén-Kallela finn festőművész, aki-
nek támogatásával hároméves állami
ösztöndíjat kapott. 1909-től öt évet
töltött az akkor virágkorát élő Gödöl-
lői Művésztelepen, ahol Körösfői-
Kriesch Aladár irányításával biblikus
témákat és a magyar mondavilág té-
makörét elevenítette meg.

A kezdetekről így vallott a Nyugat
1921 januárjában megjelent számá-
ban:  „…Mikor én Gödöllőre jöttem
(1909. szept.), kész művészi életprog-
ram élt bennem. Ezt az életprogramot
itt röviden a következőkben foglal-
hatnám össze: „Nagy, dekoratív (mo-
numentális) stílusban – melynek al-
kotó elemeit az ős chaosból magam
akartam minden segítőtárs nélkül ki-
kovácsolni – kifejezni életem nagy,
visionikus reminiscentiáit.“ Ez sú-
lyos, egész életet betöltő program, s
nekem legjobb lett volna ezzel vala-

mely klastromba elvonulni –, de ez
valamely végzet folytán nem így si-
került, s én Gödöllőre kerültem. Per-
sze – itt studírozni nem lehetett – itt
iskola nem volt, modell nem volt, s ha
lett volna is, nekem ahhoz, hogy mo-
dellt tartsak, soha pénzem nem került.
Itt én, ha ragaszkodni akartam volna a
természet után való rajzolás fényűzé-
séhez, teljes tétlenségre lettem volna
kárhoztatva, vagy beállhattam volna
tájképfestőnek. Maradt tehát egy kü-
lönös mód – mely, azt hiszem, párját
ritkítja –, elkezdeni az én életprogra-
mom kifejlesztését modell nélkül, is-
kola nélkül – emlékezetből, benső em-
lékezésből. – Vízióimnak stílusban
való kivetítését megkezdettem tehát,
olyanformán, ahogy azt az első festő
ősök tehették. Én tehát elmondhatom,
hogy az én művészetem lelkem ős-
anyagából szűzen, ősnemzés útján
jött létre…”

A gödöllőiek körében mindig nagy
tisztelet övezte. 

– Mindig nyitva volt a kapu. Állí-
tom, hogy az utcában utoljára csukta
be kulcscsal a kaput. Valami sugárzó
volt benne, s ezt a sugárzást, szerete-
tet továbbította sokfelé, amit bizonyít
az is, hogy ilyen sokan vagyunk itt –
mondta unokája, Remsey Flóra 2010-
ben, a Remsey Jenő emlékév megnyi-
tóján, amikor születésének 125., és
halálának 30. évfordulójára emléke-
zett Gödöllő városa.

Remsey Jenő György 1980-ban tá-
vozott közülünk. Egykori házának ke-
rítésén, a mai Körösfői-Kriesch Ala-
dár utca 6. szám alatt 1985 óta már-
ványtábla emlékeztet a kert által rej-
tett ház egykori lakójára.

(ny.f.)

Gödöllőn mindig nagy tisztelet
övezte az orvosokat, nem vé-
letlen, hogy többek nevét utca,
emléktábla őrzi városunkban.
A helytörténet iránt érdeklő-
dők a Gödöllő Retró legutóbbi
klub összejövetelén az egykori
doktorok nyomába eredtek.

A találkozón szó esett Tormay Ká-
rolyról, akinek nevét ma az egészség-
ügyi központ viseli, alakját dr. Sza-
badfalvi András, az intézmény igaz-
gatója elevenítette fel. Megemlékez-
tek dr. Berente Istvánról, aki nem
csak orvosként írta be magát Gödöllő
történetébe, hanem helytörténészként
is, hiszen az első ilyen gyűjtemény
létrehozása az ő nevéhez kötődik –
sajnos a II. világháborúban ez az
anyag elpusztult.

A jelentős egészségügyi személyek
mellett téma volt városunk két egykor
jelentős intézménye, az Egészségház
és az azzal szomszédos Szülőotthon
is. Ezek történetét a hajdani vezető dr.
Klacsmann László főorvos leírásából

ismerhetjük, akinél hitelesebb forrást
nem is találhatnánk. Az épülethez
szinte minden gödöllői család kötő-
dik, hiszen az itt születettek száma,
közel 30.000, ami megközelíti váro-
sunk jelenlegi lakosságát!

S, hogy mennyire jónak bizonyult
a témaválasztás, azt jól mutatja, hogy
a következő találkozón, március 13-

án – ez alkalommal szerdán – is erről
beszélgetnek majd a résztvevők. 

A témához kapcsolódóan a szerve-
zők várják azoknak a jelentkezését,
akik felismerik a képen látható sze-
mélyeket, akik dr. Berente István
(jobbról a negyedik) társaságában lát-
hatók. A válaszokat örömmel fogad-
ják a Facebookon, vagy az összejö-
vetelen a Királyi Váróban, a szemé-
lyes találkozás alkalmával.

(ny.f.)

Bár a Gödöllői Városi Múzeum
múzeumpedagógiai füzeteinek
második köteteként megjelenő
Tündérkert című kiadványt csak
márciusban, a Szecesszió Éve
megnyitójakor vehetjük majd
kézbe, két hősével, Kócossal és
Copfossal már játszhatnak a vál-
lalkozó kedvű gödöllőiek.

A Nagy Sándor-házban lakó két kis
tündérrel, azok Facebook-oldalán tíz
játékos feladatot oldhatnak meg az ér-
deklődők. Mint azt Kerényiné Bako-
nyi Esztertől megtudtuk, egyes felada-
tok során mindössze meg kell majd
osztani az egyes képeket, míg más ese-
tekben egy-egy a szecesszióval, vagy a
gödöllői művészteleppel kapcsolatos
feladatra kell majd válaszolni a játéko-
soknak. A helyes megfejtéseket bekül-
dők közül az egyik szerencsés nyertes
március 23-án, a Körösfői-Kriesch
Aladár emlékkiállítás megnyitóján
(ami egyben a Szecesszió Évének vá-
rosi megnyitója is) átveheti ajándék-

ként a Tündérkert című mesekönyvet!
Azok a gyerekek, akik nem rendelkez-
nek Facebook-hozzáféréssel, a Gödöl-

lői Városi Könyvtár és Információs
Központ gyermekkönyvtárosainak,
vagy az iskolai könyvtárosoknak a se-
gítségével tudnak bekapcsolódni a já-
tékba. Kócossal és Copfossal az alábbi
link segítségével vehetik fel a kapcso-
latot: www.facebook.com/kocos.cop-
fos (b.e.)

Hiába az önkormányzat szép
környezet iránti igénye, a több
milliós felújítás, növénytelepí-
tés, ha a másik oldalon a fele-
lőtlenséggel, nemtörődömség-
gel, és a rongálással találkozik a
jószándék. Így van ez az Erzsé-
bet-park esetében, ahol nem az
első alkalommal teszik tönkre
ismeretlenek a szépen helyreál-
lított Erzsébet-szikla környékét. 

A területet 2011-ben hozták rendbe, és
parkosították úgy, hogy az Erzsébet-
szobortól rálátás nyílik a sziklára, aho-
vá kiépített sétaút vezet fel, a dombot
pedig növényekkel ültették be. 

Sajnos vannak, akik nem vettek tu-
domást a változásról – vagy egyszerű-
en nem is érdekelte őket – és a jelentős
költséggel parkosított, sok munkával
gondozott területet szánkópályának
használták a januári havas időszakban,
aminek következtében az oda kiültetett
növények (cserjék és évelővirágok) je-
lentős része elpusztult.

A keletkezett kár százaezres nagy-
ságrendű!

Pedig az emberi nemtörődömség
nélkül is pusztulnak a növények,  sok-

szor a természet, az időjárás is károkat
okoz. Így történt az Erzsébet-szobor
mögötti tiszafák esetében is. Február
második hétvégéjén jelentős mennyi-
ségű vizes hó hullott, ami jelentős ter-
helést jelentett a növényeknek. Az öreg
tőről elágazó tiszafát a nagy mennyi-
ségű hó teljesen szétnyomta, számos
ágát megroppantotta, eltörte. Ennek
következtében az örökzöldfa koronája
teljesen szétnyílt. Mivel a tiszafa jól tű-

ri a metszést, akár radikális korona-
alakítást is, a fát visszavágták, s ezzel
egy új, egészséges korona kinevelésére
próbálják ösztönözni.

Szintén vissza kellett metszeni, a
szobor mögötti másik tiszafát is, amit
viszont gombabetegség támadott meg.
A szakemberek bíznak abban, hogy a
megfelelő kezeléssel ez a fa is meg-
menthető.

(b.j.)

Gödöllői emléktáblák 

Remsey Jenő György

Az Egészségházra és a Szülőotthonra is emlékeztek

Gyógyítók nyomában

A könyvtárosok is segítik a játékot

Kócos és Copfos akcióban

Nem csak a természet rongál az Erzsébet-parkban

Munkálatok a megújulásért
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Kau: Rajzos, hosszúszőrű keve-
rék kan. Eleinte kicsit távolság-
tartó volt, de feloldódott. Azo-
nosítója nincs. Eredeti gazdáját
vagy új örökbefogadóját keresi!

Foltos: Gödöllőn befogott, ju-
hászkutya jellegű, keverék
kan. Mellkasa és egyik tap-
pancsa fehér. Nyakában szö-
ges-fojtó nyakörv volt. Erede-
ti gazdáját vagy új örökbefo-
gadóját keresi!

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Mazsi: Fekete fiatal keverék
ápolt kan. Nyakában nyakörv
amire „Mazsi” van írva. Más
azonosítója nincs. Eredeti
gazdáját vagy új örökbefoga-
dóját keresi!

Tölcsér: Gödöllőn befo-
gott, frissen ivartalanított
keverék szuka. Nyakán
még a gallér rajta volt, és
láncot húzott maga után.
SOS keressük eredeti gaz-
dáját!

Február 23-án és 24-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Több mint fél évszázad után újra elefánt
született a budapesti állatkertben, de a
kicsit egyelőre csak a gondozók és az
állatorvosok láthatják.
A Fővárosi Állat- és Növénykert köz-
leménye szerint a kis ormányos február
14-én hajnalban látta meg a napvilágot.
Súlyát 75 kilogrammra, magasságát 85
centiméterre becsülik. Az elefántborjú
eleven és virgonc: gond nélkül lábra állt,
szemlátomást jól érzi magát, fürgén sé-
tálva ismerkedik a külvilággal. A picit és
anyját egyelőre senki sem zavarhatja,
mivel az első néhány nap kritikus lehet,
és 24 órán belül a kiselefántnak el kell
kezdenie szopni. Ha ez nem történik
meg, mesterséges táplálásra lesz szük-
ség, márpedig az anyatejben található
anyagok nélkül jelentősen csökkenne az
állat esélye az életben maradásra. 
Az anya, Angela vemhességi tesztje
2012-en nyarán lett pozitív, a megfigyelt
párzások és a 22 hónapos vemhességi
idő alapján az ellést májusra becsülték
az állatkert munkatársai.
A most 12 éves nőstény szeptember 30-
án érkezett a franciaországi La Palmyre-

ból. Az apa, Assam 2000. október 7-én
született az angliai Chesterben, és 2004.
augusztus 18. óta élt a belgiumi Ieper-
ben, majd 2009 októberében került Bu-
dapestre. Mindkét elefántszülő az Euró-
pai Állatkertek és Akváriumok Szövet-
sége (EAZA) által összehangolt elefánt-
tenyészprogram keretében került Bu-

dapestre. A Fővárosi Állat- és Növény-
kert története során eddig öt elefánt-
borjú látott napvilágot, de ebből az első
két ellés – 1930-ban és 1932-ben – nem
volt sikeres. 1941-ben már rendben
cseperedett a kiselefánt, a háború után
pedig először 1956 májusában született
elefántborjú. Mivel az intézmény ab-
ban az évben volt 90 éves, a kicsi a Ju-
bile nevet kapta. Öt évre rá, 1961.
május 10-én született meg Quinba, Ju-
bile húga. Az azóta eltelt több mint fél
évszázad során mostanáig egyetlen
ázsiai elefánt sem született Magyar-
országon. Az állatkert egyelőre türel-
met kér a látogatóktól: az Elefántházat
mindaddig zárva tartják, amíg a kisma-
ma és a kicsi számára elengedhetetlen a
nyugodt környezet. 

Fotó: Bagosi Zoltán

A császárpingvinek lehetetlen lé-
nyek. Akkor költenek, amikor tél
van a világ egyik leghidegebb
pontján, az Antarktiszon. Hóna-
pokon át, gyakran mínusz ötven
fokban, orkánerejű szélviharok-
kal dacolva melengetik a tojásai-
kat. De nem csak ebben rekor-
derek. Ők a legnagyobb pingvi-
nek a földön, felnőtt korukban
túlléphetik az egyméteres ma-
gasságot, és kondíciójuktól füg-
gően 20-40 kg-ot nyomnak.

Március–április táján, amikor beköszönt
a Déli-sarkon a tél, a császárpingvinek
útra kelnek, hogy eljussanak a tengert
borító jégtakarón át a költőhelyükig,
ahol lerakják egyetlen tojásukat, majd a
tojó visszatér a tengerbe táplálkozni,
magára hagyva a hímet. Nem is jön 
vissza, csak július–augusztus táján,
nagyjából akkor, amikor kikel a fióka.
Addig azonban a hím, mint valami ren-
díthetetlen kiskatona, dacolva a mínusz
40-50 fokkal és a gyakori hóviharokkal,
csaknem négy hónapon át ül a tojáson.
Ilyen körülmények között nem hagy-
hatja magára hosszabb időre, így ez idő
alatt nem eszik, nem iszik, és mire a tojó
megérkezik, hogy felváltsa, testsúlyá-
nak akár a felét is elveszítheti.
Azt hihetnénk, hogy egy ilyen elké-
pesztő teljesítményre képes jószág bár-
mit kibír. Egy dolog azonban még a csá-
szárpingvinen is kifog. Ez pedig a me-
legedés, illetve a jég túl korai olvadása.
A New Scientist szerint nagy az esély rá,
hogy tanúi leszünk a császárpingvinek
utolsó tavaszának.
Az Antarktiszon nem könnyű megfi-
gyelni és modellezni a klímaváltozás
várható hatásait a pingvinekre, hisz a
legtöbb kolónia olyan helyen él, ami
ember számára megközelíthetetlen. Va-
lójában az első átfogó pingvinnépszám-
lálást is csak tavaly tudták megejteni,
így összesen 46 csapat 600.000 felnőtt
példányát vették számba. Ez nagyjából
duplája a korábban becsült létszámnak,

ami jó hír, valójában azonban nem lehet
tudni, hogy ez a szám éppen nő, vagy
csökken. A trendekre mostanáig csak
egyetlen kolónia életéből tudtak követ-
keztetni, amelyik a francia Dumont
d’Urville állomás szomszédságában él.
Itt 1962 óta dolgoznak kutatók, és azóta
figyelik a közelükben tanyázó pingvine-
ket. A hetvenes évek végén, nyolcvanas
évek elején volt egy meleghullám, ami-
kor a téli átlaghőmérséklet a szokásos
mínusz 17,3 Celsius fok helyett mínusz
14,5 Celsius-fokra emelkedett. Ebben
az időszakban a tengert borító jég terü-

lete 11 százalékkal csökkent, a császár-
pingvinek létszáma pedig megfelező-
dött. A korai olvadás óriási mortalitást
okoz a pingvinek között. Saját sze-
münkkel láttuk, hogy mennyi fióka, és
tojás pusztul el ebben a kolóniában –
mondta Stephanie Jenouvrier, a mas-
sachusettsi Woods Hole Oceanográfiai
Intézet munkatársa.
De miért olyan érzékenyek ezek a jól
megtermett, szívós madarak a melegre?
Nos, először is azért, mert nemigen
mennek ki a szárazföldre, így nem tud-
nak új területeket hódítani. Nem tudnak
felmászni a meredek sziklákra, és nem
jutnak át a jégtáblák közti szakadéko-
kon. A ma ismert 46 császárpingvinko-

lóniából 44 a tengert borító jégen él. Ha
a jégtábláik túl korán kezdenek olvadni,
vagy darabolódni, akkor nem áll rendel-
kezésükre a fiókák kiköltéséhez és fel-
neveléséhez szükséges nyolc hónap.
Ráadásul, a császárpingvinek minden
év elején, január–februárban vedlenek.
Körülbelül harminc napig, amíg az új
tollazatuk ki nem nő, nem tudnak a je-
ges vízbe merülni, mert megfagynának.
Muszáj akkora jégtáblát találniuk, ami a
fiókák felnevelésén túl még további egy
hónapig biztonságos menedéket nyújt.
Ez a csupaszon töltött időszak még a tél-

nél is kockázatosabb számukra,
hisz ilyenkor nincs arra idő, hogy
előtte komoly zsírraktárt halmoz-
zanak fel.
A pingvinek jövőjét az is befo-
lyásolja, hogy van-e elegendő táp-
lálékuk. A pingvinek krilleket –
apró kis rákféléket – esznek, a
krillek mennyisége pedig szintén a
jég kiterjedésétől függ, a fiatal
krillek ugyanis közvetlenül a jég
alatt élnek és táplálkoznak.
A mérések alapján, az Antarktiszt
körülvevő jég összességében egy
picit gyarapodott is az elmúlt 30
évben: szelesebb az időjárás, a szél
pedig beljebb sodorja a part menti
jégtáblákat, és a keletkező szabad
vízfelület újból befagy. Csak nem

mindig jó helyen.
A Nyugat-Antarktiszon található An-
tarktiszi-félsziget pingvinkolóniájának
sorsa riasztó jövőt sejtet. A jég kiterje-
dése évi 1-2 százalékkal csökkent, a kö-
zeli kicsiny szigeten élő pingvincsapat
pedig ezzel egy időben igen gyorsan ki-
halt. 1948-ban a kolónia még 300 fel-
nőtt példányból állt, 1999-ben már csak
negyvenen voltak, tíz évvel később pe-
dig teljesen eltűntek. Valószínűleg
ugyanez a sors vár a teljes déli-sarki
populációra a következő évtizedekben.
A császárpingvin fel is került az IUCN
vörös listájára, mint kihalással veszé-
lyeztetett állatfaj.

nol.hu

„Kutya-macska barátság” segít
amerikai vadasparkokban és
állatkertekben, hogy a gepár-
dok ne haljanak ki. Az ebek ját-
szópajtásként és viselkedési
mintaadóként szolgálják a
macskaféle ragadozók kicsi-
nyeinek fejlődését.

A programba olyan nagymacskák ke-
rülnek apró korukban, amelyeket ma-
gára hagyott anyjuk, vagy amelyek
magányosak, mert nem jönnek ki jól a
többi gepárddal. A kutyákkal viszont
remekül elvannak.

A San Diegó-i állatkertben négy
gepárdnak van saját eb barátja. A ku-
tyák menhelyekről kerülnek a gepár-
dok mellé általában akkor, amikor a

nagymacskák még kicsik, három hó-
naposak. A kapcsolatban az ebek ural-
kodnak, de oltalmazzák is a gepárd-
kölyköket. A cimboraság ellenére ete-
téskor elkülönítik őket, különben ha-
marosan elhízna a kutya, a gepárd
meg lesoványodna, mert az eb elenné
előle a színhúst.

A gepárdok a természet tökéletes
rövidtávfutói. 3,4 másodperc alatt 
gyorsulnak fel 96 kilométeres sebes-
ségre, amire még a legfürgébb sportko-
csi sem képes. Ugyanakkor az állatok
sebességkirályai csak 20-30 másod-

percig bírják tartani az olykor 100
kilométer per óránál is gyorsabb tem-
pót. Ha egy percre, vagy még hosz-
szabb időre elnyújtják sprintjüket,
abba belepusztulhatnak.

Százezerről tizenkétezerre

Egy évszázada még 100 ezer gepárd
élt a Földön, mára 12 ezerre apadt ál-
lományuk. Legkevesebb 13 ország-
ban tejesen kihaltak. Rabságban vár-
ható élethosszuk 12-15 év, a hímek
60-70, a nőstények 50-60 kilósak.

Érdekes módon éppen a nagymacs-
kákhoz ellenségesen viszonyuló ku-
tyáknak köszönhetően állt meg Af-
rikában a gepárdállomány csökke-
nése. A gazdák ugyanis nem kény-

szerülnek lelőni a nyájukat megdézs-
málni próbáló gepárdokat, mivel
hatalmas kutyáik elkergetik őket.
Ezek az ebek anatóliai juhászkutyák,
70 kilósra is megnőnek és nem félnek
semmitől, még az oroszlánnak is ne-
kirontanak. Az anatóliai juhászku-
tyákat több évtizeddel ezelőtt kezdte
meghonosítani Namíbiában az ottani
Gepárdvédő Alapítvány alapítója,
Laurie Marker. Törökországból sze-
rezte be a vérmes ebeket és namíbiai
gazdáknak ajándékozta.

Fotó: Europress/AFP

Kiselefánt született a budapesti állatkertben

Későbbi hír, hogy már anyja táp-
lálja a kiselefántot. A borjú meg-
találta Angele emlőjét, és sikerült
jóllaknia. Az egyelőre még név
nélküli ormányos apróság azóta
nagyokat eszik, majd az anya-
tejtől maszatos pofival nyugod-
tan alszik. 

A leghidegebb telet is kibíró madarak a felmelegedéstől kihalhatnak

A császárpingvinek utolsó tavasza

Lajhárkölyök született a Fő-
városi Állat- és Növénykertben.
A jövevény voltaképpen már
hathetes, de eddig szinte sem-
mit sem lehetett látni belőle, és
még most sem árt némi sze-
rencse ahhoz, hogy a kölyköt
megpillanthassuk. A kicsiről
egyébként már az is tudható,
hogy hím ivarú, nevet azonban
még nem kapott.

A lajhárokról mindenki
tudja, hogy nem éppen
szélsebes tempójukról ne-
vezetesek. Ezért aztán egy-
általán nem csodálkozha-
tunk azon, hogy a lajhár-
kölykök bemutatkozása is
meglehetősen időigényes
feladat. 

Az első hetekben ugyanis
az anyaállat annyira rejti és
takarja a szőrébe csimpasz-
kodó jövevényt, hogy a gondozókon
kívül jóformán senkinek sincs ko-
moly esélye arra, hogy a kis lajhárt
megszemlélhesse. 

Az idő előrehaladtával az esélyek nő-
nek, de azért még egy-két hónap el-
teltével is kell némi szerencse a laj-
hárkölyök sikeres megszemléléséhez.
Lajhárcsaládunk legújabb tagja
egyébként Banya, a legidősebb, ta-
pasztalt nőstény, és Alf, az időközben
a Majna-Frankfurti Állatkertbe költö-
zött hím frigyéből született. A kicsiről
már azt is tudni lehet, hogy hím ivarú,
nevet azonban egyelőre még nem ka-

pott. A Fővárosi Állat- és Növény-
kertben egyébként jelenleg összesen
öt lajhár él.

zoobudapest.hu

Kutyák nevelik a gepárdkölyköket

Időnként már látszik a lajhárkölyök
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Nyílt napot hirdet a Grassalkovich
SE akrobatikus torna szakosztálya.
Dátum: 2013. február 27., szerda

16-17 óra között. 
Helyszín: Damjanich János Ált.
Iskola. 

Nyílt nap a Grassalkovich SE-nél 

Február 15-én, a Művészetek Há-
za konferenciatermében tartot-
ták meg a  hagyományos városi
Sportdíj átadó ünnepséget, me-
lyen többek között nyolc kate-
góriában díjazták a 2012. évi
sporteredményei alapján a leg-
jobb gödöllői sportolókat, edző-
ket, sportvezetőket.

A Gödöllői Sport Közalapítvány, vala-
mint a Gödöllői Szövetség a Sportért 
szervezetek a hagyományoknak megfe-
lelően a februári díjátadón azokat a gö-
döllői sportolókat, edzőket és sportve-
zetőket ismerték el díjakkal, akik az elő-
ző évben teljesítményükkel kiemelke-
dőt nyújtottak hazai és nemzetközi szin-
ten egyaránt. A Talamba ütőegyüttes
műsora után dr. Solti László, a Szent
István Egyetem rektora és dr. Gémesi
György polgármester köszöntőjében
egyaránt kiemelte a sport, a minél gya-
koribb testmozgás fontosságát. Gémesi
György beszédében elmondta: minden-
kinek köszöni a munkáját, aki fáradsá-
got nem kímélve a sport, az intenzív
testmozgás népszerűsítéséért, az egész-
séges életmódra nevelésért küzd. Az ün-
nepségen megjelentek a térségi sport
zászlóvivői. Ez örömteli, de ennek elle-
nére a statisztikák elég szomorú képet
mutatnak még ebben a térségben is: a 6
és 18 év közötti fiataloknak csak 6 szá-
zaléka sportol versenyszerűen. Ebben
az évben országos szinten is elindult
(Gödöllőn már két éve) a mindennapos
testnevelés az iskolákban, de ez sajnos
egyelőre még nincs olyan szakmai szin-
ten, hogy mindennapos testnevelésnek
hívjuk, ez manapság még csak minden-
napos testmozgás. Remélhetőleg a jö-
vőben ez is változni fog pozitív irány-
ban; az eredményeket elérő versenyzők
példaképpé válhatnak a többiek számá-
ra, persze nem mindenkiből lesz olim-
pikon vagy élsportoló, a lényeg a moz-
gáson, a sportszereteten van. A sport
révén az ember morálisan és mentálisan
is könnyebben tud a mindennapos kihí-
vásoknak megfelelni. Ez nagyon fontos.
Ennek megfelelően egy sportkoncepció
mentén létesítményfejlesztés valósult és
valósul meg. Február 14-én a képviselő-
testület döntött arról, hogy a Petőfi is-
kola tornatermének bővítése fogja az is-
kolai testnevelés és a versenysport felté-
teleit szolgálni, továbbá a Táncsics Mi-
hály úti sporttelep újabb műfüves pályá-
jának építése ad lehetőséget arra, hogy
minél több fiatal mozogjon és sportoljon.
Az egyetem és a város kapcsán a polgár-
mester kiemelte: nagy kihívás van
mindkét intézmény előtt, az ún. vízes-
blokk elkészítése: bízik benne, hogy a

városi uszoda és az egyetemi uszoda
megépülése párhuzamosan történik
majd és meglesz a feltétele annak, hogy
mind a kettő menjen. Ebben erősíteni
fogják egymást. Ezt követően a hagyo-
mányoknak megfelelően a GEAC
Aranykoszorús jelvényeit vehették át a
Szent István Egyetem által felterjesztett
jelenlegi, valamint egykori növendékek:
Pápai Miklós szülő (atlétika szakosz-
tály), Czukker László (asztalitenisze-
ző), Kozma Imre (kosárlabdázó), Pet-
rányi Krisztina és Szabó Gergely (ké-
zilabdázók), Angyal Zoltán (labdarú-
gó), Gémesi Bence (vívó), Mravcsik
Zoltán (testépítő), Komjáthy László (a
HÖK részéről).
Az év edzője egyéni kategóriában a Gö-
döllői Taekwon-Do SE edzője, Czeba
Mihály lett, míg csapatkategóriában a
Gödöllői Kézilabda Club felnőtt csapa-
tának edzőjét, Bartos Gábort választot-
ták meg. Az év sportolója egyéni felnőtt
kategóriában első a GEAC atlétája, De-
ák Nagy Marcell 400 méteres síkfutó,
londoni olimpikon lett (A díjat távollé-
tében edzője, Benkő Ákos vette át). Eb-
ben a kategóriában Bontovics Babett
(taekwon-do) a 2., míg Benkó Réka
vívó és Rusovszki Gábor kerékpározó
a 3. helyezettek lettek. Felnőtt csapat ka-
tegóriában a legjobbnak Szakmáry
Gréta röplabdázót választották meg, 2.
helyen Füleki Erik rögbijátékos, míg a
3. helyen Soós Alexandra kosárlabdázó
végzett.
Az Év sportolója utánpótlás egyéni ka-
tegóriában 2012-es eredményei alapján
Valkai Ferenc vívó érdemelte ki az el-
sőnek járó elismerést. A képzeletbeli do-
bogó második fokára Fellegi Norbert
asztaliteniszező és Horváth Fruzsina
taekwon-dozó állhatott fel, míg a 3. he-
lyen is két sportoló, Szekeres Eszter
(ritmikus gimnasztika) és Habermann
Attila (taekwon-do) végzett.
Az Év sportolója utánpótlás csapatjá-
tékos kategória első helyét Dékány Jó-
zsef labdarúgónak ítélték oda, a 2. he-
lyet Szalai Mátyás rögbijátékos, míg a
3. helyet Háfra Dominika röplabdázó
és Varga Dorottya kosárlabdázó érde-
melték ki. A 2012-es Gö-
döllő Sportjáért díjat Ádám
István vehette át, míg Gö-
döllő Sport Különdíjban,
amolyan veterán sportoló
kategóriában lett díjazva tel-
jesítményei után Kiss 
György hosszútávfutó atlé-
ta.
A díjkiosztón elismerésben
részesült a Jövő Reménysé-
gei kategóriában, az egyesü-
letek által felterjesztett Dá-

nyi Máté (Gödöllői Teakwon-Do SE),
Juhász Emma (Vuelta SE), Meszlényi
Kira (Gödöllői Contact ITF Taekwon-
Do SE), Hemmert Kyra (TEVA-
GRC), Zászkaliczky Piroska és Hanzl
Lilla (GEAC vívó szakosztály), Hamar
Miklós (GEAC atlétikai szakosztály),
Kondrák Réka és Körömi László
(Gödöllői Bocskai SE), Kottán Alex-
andra (Gödöllői Kosársuli SE), Babó
Vilmos (Gödöllői Sport Klub asztalite-
nisz szakosztály), Lőrincz Márton
(Gödöllői Sport Klub terepsport szak-
osztály), Csordás Barna (Gödöllői
Sport Klub labdarúgó szakosztály),
Kovács Patrícia (Pelikán Horgász Egy-
esület) és Törőcsik József (Gödöllői
Sakkbarátok Egyesülete), valamint
azon 16 év alatti sportolók, akik egyé-
niben, vagy csapatban országos bajnok-
ságokon bajnoki címet szereztek: Fi-
becz Alexandra (Vuelta SE), Bátori
Csaba (Gödöllői Kézilabda Club),
Kaptúr Éva (atléta, GEAC), Barcsay
Zsombor (atléta, GEAC), Gémesi Csa-
nád (kardvívó, GEAC), Kecskés Ba-
lázs (Fujinaga Karate-Do SE).
Azon csapatok is díjat kaptak, akik a 16
év alatti kategóriában szereztek orszá-
gos bajnoki címet. Ezek az alábbiak
voltak: GEAC atlétika csapatai (serdülő
gerely csapat, mezei futó csapat), Gras-
salkovich SE csapatai (leány gyermek
és serdükő 3-as csapatok), GEAC vívó
csapatok (serdülő és újonc kard csapa-
tok), Erkel Ferenc Általános Iskola 4.
korcsoportos strandröplabda csapata,
Református Líceum 6. korcsoportos
strandröplabda csapata, Gödöllői Sport
Klub labdarúgó szakosztályának csapa-
tai (Smeló Dávid irányította magyar 
bajnok futsal U15-ös és a Tóth László
vezetésével nagypályás bajnoki címet
nyerő U16-os csapatai).
A Gödöllői Sport Közalapítványban
dolgozó, négy leköszönő kurátor – Far-
kas Balázs, Szabó István, Mácsai Ta-
más és Köles László – munkája elisme-
réseként különdíjban részesült. Az ün-
nepélyes díjkiosztón különdíj elismerést
kaptak Szabados István és Tóth Tibor
edzők. -tt-

Sportdíj átadó – Több mint száz díjazott

Czeba Mihály az Év edzője, Deák Nagy Marcell az Év sportolója

A papírformának megfelelően teljesít
a TEVA-Gödöllői RC női röplabda
csapata a magyar bajnokság negyed-
döntőjében. Az Újpesti TE elleni pár-
harcban, az eddig lejátszott két
meccset követően 2–0-ra vezet Lud-
vig Zsolt csapata az egyik fél har-
madik győzelméig tartó sorozatban.
Mindkét találkozóját simán, 3–0-ra
nyerte a Gödöllő, így joggal bízhat ab-

ban, hogy a február 20-ai, gödöllői ta-
lálkozó lesz ebben a párharcban az utol-
só mérkőzés. Széles Petráék esélyt sem
adtak a liláknak, előbb hazai pályán,
majd idegenben is lenullázták ellenfe-
lüket.
A TEVA-GRC továbbjutása esetén az
Aluprof-TF – Nyíregyháza párharc
győztesével találkozik majd a négy kö-
zött. Ezen az ágon két mérkőzést kö-

vetően 1–1 az állás.
NB I, nők negyeddöntő, 1. mérkő-zés:
TEVA-GRC – Újpesti TE 3–0 (16, 18,
22)
NB 1, nők negyeddöntő, 2. mérkő-
zés: Újpesti TE –  TEVA-GRC 0–3 
(-18, -17, -13) -tt-

Röplabda NB I – Fél lábbal a négy között

Könnyed játékkal menetel a TEVA-GRC

Február 20., szerda 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – UTE

SZIE Sportcsarnok

NB I, nők negyeddöntő, 3.
mérkőzés

Ha polgári bíróságon lennénk, akkor
perúrjafelvételről beszélnénk, de mi-
vel egy sportmérkőzésről van szó,
csak annyi történt, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség jogi Bizottsága
új eljárást rendelt el az Aramis – Gö-
döllői Bikák találkozóval kapcsolat-
ban. 

A történet egészen őszig nyúlik vissza,
amikor is a Futsal NB I 6. játéknapján
lejátszott és 5–2-es vendéggyőzelem-
mel véget ért Colorspectrum Aramis –
Gödöllői Bikák meccset a házigazdák
utólag megóvták, ugyansi véleményük
szerint az egyik vendégjátékos nem tar-
tózkodott a teremben a kezdő sípszó el-

hangzásakor. A Fegyelmi Bizottság által
levont 4 pontot most visszakapja a csa-
pat, ugyanis a jogi Bizottság megállapí-
totta, hogy nem az MLSZ szabályai sze-
rint jártak el az illetékesek.
A visszakapott pontokkal Baranyai Pál
csapata 38 pontos és megerősítette hely-
ét a dobogó 3. fokán. Az alapsazaksz
utolsó játéknapján, február 25-én a baj-
noki címvédő és most is listavezető Rá-
ba ETO együttesét fogadják majd a Gö-
döllői Bikák. A találkozó 19:30 órakor
kezdődik a SZIE sportcsarnokban.     -tt-

Az elmúlt hétvégén új sportág-
nak adott helyszínt a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrum fedett mű-
füves létesítménye. Első alka-
lommal rendeztek városunkban
frizbi csapatkupát. A rendezvény
a közelgő klub Európa-bajnok-
ság felkészülési tornája volt.

A gödöllői tornán Európa keleti régiójá-
nak csapatai vettek részt, összesen négy
magyar és négy külföldi csapat (cseh,
osztrák, szlovák és lengyel). Az 50 per-
ces mérkőzéseken két négyes csoport-
ban küzdöttek a csapatok, majd
helyezéstől függően folytatták alsó,
illetve felsőházi elődöntőkkel, végül a
helyosztó mérkőzésekkel zárult a torna.
A magyar csapatok közül a Freebees
formációja végzett a legjobb helyen, ők
a 4. pozíciót szerezték meg.
A felkészülési torna végeredménye: 1.
Prague Devils (cseh), 2. Uprising (len-
gyel), 3. Catchup (osztrák), 4. Freebees,
5. Mor Ho! (szlovák), 6. LOL, 7.
HUNcut, 8. Pick Up.
A torna szervezőjét, Boross Gá-
bort kérdeztük a sportágról: – Ma-
gyarországon 1992 óta ismerik ezt a
sportágat, és összesen körülbelül
200 regisztrált játékosa van a hazai
szövetségnek. Az amerikai focihoz
lehet hasonlítani, csak éppen nem
tojáslabdával játsszák, hanem egy

speciálisan kialakított, 175 grammos
frizbivel. Nem lehet futni a koronggal és
el sem lehet venni a másik kezéből, gólt
pedig úgy lehet elérni, hogy egy gólvo-
nalon át kell juttatni a frizbit. A
legnépszerűbb az USA-ban, Kanadá-
ban és Japánban a játék, Európában pe-
dig Angliában játsszák a legtöbben ezt a
sportot. Hazánkban 8 csapat szerepel
bajnokságban amely tavasztól őszig tart,
szabadtéren. Három kategóriában ren-
deznek versenyeket, női, férfi és vegyes
kategória és ugyan úgy, mint minden
csapatsportágban itt is van Európa-baj-
nokság és világbajnokság klub, illetve
válogatott szinten egyaránt.
Ez a mostani torna az Európa-bajnokság
keleti régiójának felkészülési állomása
vot és terveink szerint szeretnénk min-
den télen megrendezni itt Gödöllőn,
ahol remek körülmények fogadtak min-
ket. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Sportcentrum üzemeltetői-
nek a helyszínért. -tl-

Frizbi – Felkészülési torna Gödöllőn

Új sportág városunk sportpalettáján

A február 16-17-ei hétvégén több
versenyen is részt vettek a GEAC
atlétái a fővárosi SYMA csarnok-
ban. A legjobban Szörényi István
rúdugró tanítványai szerepeltek,
akik két korcsoportban is a dobo-
gó legfelső fokán végeztek. A gö-
döllői atléták hétvégi mérlege: 2
arany, 3 ezüst és 4 bronzérem.

Február 16-án rendezték meg az orszá-
gos serdülő rúdugró bajnokságot, ame-
lyen Szörényi István tanítványai reme-
keltek. A 14 éves fiú korcsoportban az
első helyen Simonváros Csanád vég-
zett 3,10 méteres ugrással, így a 2. hely-
nek szintén egy GEAC-os atléta, Sza-
mosi András örülhetett (2,70 m). A 13
éves leányoknál is gödöllői fölény volt.
Kondrák Réka 2,30 méteres ugrása a
dobogó legfelső fokára repítette, míg
Frei Dalma 2,20 m-es ugrásásval a 2.
lett. A14 éves leány kategóriában Kriszt

Annamária 2,10 m-es ugrása is érmet
hozott, a 3. helyen végzett a GEAC rúd-
ugrója.
Február 16-17-én tartotta a Magyar At-
létikai Szövetség nyílt fedett pályás ver-
senyét, amelyen szintén számos gödöl-
lői érem született. Férfi 200 méteren a 2.
helyen Kovács Zoltán, 3-on Móré
István, 7. Pozsgai Dániel lett, míg a 8.
helyen Karlik Ádám ért célba. A höl-
gyeknél 60 méteren Budai Alexandra
5. lett, 200 m-en Kálmán Csenge 3.,
Budai Alexandra 6. helyen végzett.
400 m-es távon a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel Kálmán Csenge, míg
800 m-en Kovács Emma a 9. lett.
Szintén az elmúlt hétvégén rendezték a
junior és ifjúsági összetett országos baj-
nokságot, amelyen egy GEAC-os atléta
nyújtott kiemelkedőt. Ajkler Eszter az
ötpróba ifjúsági korcsoportban (60 m
gát, magas, súly, távol, 800 m) végzett a
4. helyen 3185 ponttal. -ll-

Atlétika – Versenydömping

Kilenc GEAC érem a termés

Az elmúlt hetekben több nem-
zetközi versenyen is megméret-
tették magukat a GEAC vívói,
akik remekül teljesítettek kard
és tőr fegyvernemben egy-
aránt.

Február 9-10. között Mödlingben állt
pástra kadet kard Európa kupa verse-
nyen Morvai Ákos és Lebek Mar-
cell. A 12 nemzet, 48 indulójából Mor-
vai a 6., míg Lebek a 15. helyen vég-
zett.
Február 10-én Bambi tőr viadalt ren-
deztek Szegeden. Markolt Gergő a
6., Béres Áron a 10. helyen fejezte be
a versenyt.
Február 16-17. között az olaszországi
Padova adott otthont a felnőtt férfi
kard Világkupa újabb állomásának.

Egyéniben 170 vívó versengett, köz-
tük a gödöllői kiválóságok, Gáll Csa-
ba és Gémesi Csanád. Előbbi a 20.,
míg utóbbi a 46. helyen végzett egyé-
niben. Csapatban ismét érmet szerezett
a Gáll Csaba, Gémesi Csanád, Szilá-
gyi Áron, Lontay Balázs csapat, akik
a 21 indulóból a 2. helyen végeztek
ezúttal.
Szintén ezen a hétvégén, de már kis
hazánkban került megrendezésre a
HERAKLÉSZ junior kard és tőr Vk.
Kard fegyvernemben a GEAC re-
ménységei, Bancsics Máté a 23., míg
Gémesi Huba a 62. helyen végeztek a
130 fős mezőnyben.
Hódmezővásárhelyen rendezték a ha-
gyományos Fülöp Mihály serdülő tőr
viadalt, amelyen a gödöllői Markolt
Dániel a 3. helyet szerezte meg.         -lt-

Vívás – Kard és tőr versenyek

Újabb Vk csapatérem

Futsal – visszajáró 4 pont, ideiglenesen

Aramis kontra Bikák: mégis vendégsiker

Gémesi György, Czeba Mihály, Szűcs Lajos
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK

Óvodásoknak,
és 1-4. osztályosoknak

MESESAROK
(Gödöllői művésztelep

állandó kiállítás)

ZSIVAJGÓ TERMÉSZET
A Gödöllői dombvidék 
állat- és növényvilága

(Zsivajgó természet állandó
kiállítás)

KERESD A JELED!
Mi az a múzeum? 

Milyen tárgyak vannak a
múzeumban?

(Gödöllő, a nyitott város
állandó kiállítás)

5-12. osztályosoknak

ANGYALI KALANDOZÁS
Séta a barokk Gödöllő

műemlékei között. 
A városi múzeum barokk

terméből kiindulva 
felfedezzük a belváros 

jellegzetes barokk emlékeit.

A KIRÁLYI VÁRÓBAN

KIRÁLYI UTAZÁSOK

A múzeumpedagógiai
foglalkozások 
Ára:200 Ft/fő

Információ, jelentkezés:
Kerényi B. Eszter

múzeumpedagógus
gmuzeum.g@gmail.com

Telefon:
28-419-068

vagy 06-20-269-2007
(munkaidőben) 

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A GIM-Házban továbbra is látható KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című, 2012-ben megvaló-
sult múzeumpedagógiai program beszámoló
kiállítása.

A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumá-
nak támogatásával, a Gödöllői Városi Könyv-
tárban, a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és
a Nádor Galériában megvalósult foglalkozáso-
kon készült diákmunkákat mutatja be. A foglal-
kozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth
Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány Miklós, Ná-
das Alexandra képzőművészek alkotásai köré
szerveződtek.
Megtekinthető: 2013. február 23-ig, minden
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illet-
ve előzetes bejelentkezés alapján más napokon
is.
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. tele-
fon/fax 28-419-660.
E-mail: gimhaz@invitel.hu,  www.gimhaz.hu

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

Február 18-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.  
Február 25-márc. 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585. 

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

Tisztelt Gödöllői Lakosság! 
Több mint egy éve indult útjára Gö-
döllő Város Önkormányzata által a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát vá-
ros” program, mely a város kerékpá-
ros közlekedésének fejlesztését tűzte
ki célul. A helyi kerékpárosklubbal
együ�működve a 2012-es évben a
kerékpártámaszok telepítése melle�
számos közlekedési fejlesztést haj-
to�unk végre, amely a gödöllői ke-
rékpárosok közlekedését segí�. 
Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a to-
vábbi fejlesztések irányának kijelölé-
sében, melynél a fejlesztési célok
pontos meghatározásához szükséges
a helyi ado�ságok és kerékpáros köz-
lekedési szokások részletes felméré-
se. A kérdőíves felmérés keretében
szeretnénk megismerni a lakosság
véleményét, jelenlegi közlekedési és
kerékpározási szokásait. 
Az alábbi kérdőív kitöltésével segít-
he� ezt a munkát, ak	van részt ve-
het Gödöllő kerékpáros stratégiájá-
nak kialakításában. Fontos, hogy a
felmérés során minél több véle-
ményt ismerjünk meg. Így arra kérjük
Önöket, hogy háztartásukban minél
több gödöllői illetőségű 14 év fele

lakos töltse ki a kérdőívet, melynek
kitöltése alig pár percet vesz
igénybe!
A kérdőívet a Polgármesteri hivatal
portáján lehet leadni, vagy kitölthető
a akerekparosbaratgodolloert.blog.hu
címen.
HATÁRIDEJE: MÁRCIUS 31.

1. NEME: 
• Férfi              • Nő

2. ÉLETKORA:
• 14-18            • 19-25
• 26-40            • 41-55
• 56-70            • 71-

3. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ�
DOK KÖZÜL � A MÁRCIUSTÓL NO�
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN � MELYIK KETTŐT HASZNÁL�
JA LEGGYAKRABBAN VÁROSON
BELÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• gyaloglás
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár

4. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ�
DOK KÖZÜL � A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐ�
SZAKBAN � MELYIK KETTŐT HASZ�
NÁLJA LEGGYAKRABBAN VÁRO�
SON KÍVÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• vonat
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár

5. RENDELKEZIK�E ÖN KERÉKPÁR�
RAL, HA IGEN MILYEN RÉGI A
KERÉKPÁRJA?
• igen, a kerékpárom öt évnél 
fiatalabb
• igen, a kerékpárom 	z évnél 
fiatalabb
• igen, a kerékpárom 	z évnél
idősebb
• nem, nincs kerékpárom

6. ÖN HASZNÁLJA�E KERÉK�
PÁRJÁT, HA IGEN, ELSŐDLEGESEN
MILYEN CÉLBÓL?
• közlekedési célból, főként városon
belül
• közlekedési célból, főként városon
kívül
• szabadidős, sportolási célból
• nem kerékpározom egyáltalán

7.  MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJA
KERÉKPÁRJÁT � A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN � AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉ�
GEKHEZ?
a.) munkába/iskolába menetelhez:
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
b.) vásárláshoz: 
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
c.)  ügyintézéshez (pl. posta, hivatal):
naponta        hetente havonta
ritkábban soha
d.) kikapcsolódáshoz, sportoláshoz
szabadidőben:
naponta        hetente havonta
ritkábban soha

8. HASZNÁLJA�E ÖN KERÉKPÁRJÁT
A DECEMBERTŐL FEBRUÁRIG
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN?
• igen, rendszeresen
• igen, de ritkábban
• nem használom ebben az
időszakban egyáltalán 

9. HA ÖN A MÁRCIUSTÓL NO�
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK�
BAN NEM SZOKOTT KERÉKPÁR�
RAL  KÖZLEKEDNI, ANNAK MI A
LEGFŐBB OKA ? 
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• nem érzem biztonságban magam
kerékpárral, félek, hogy elütnek
• városon belül nincs elég
kerékpárút 
• települések közö� nincs megfelelő
kerékpáros útkapcsolat
• kerékpártárolók és támaszok
hiánya
• a meglévő kerékpártárolók nem
megfelelő minősége/alakja/formája
• félek, hogy ellopják a kerékpárt,
ha o� hagyom valahol
• Egyéb:
………………………………………………………
……………………………………………………...

10. AZ ALÁBB FELSOROLT ESZ�
KÖZÖK/INTÉZKEDÉSEK KÖZÜL
MELYEK AZOK, AMELYEK ELŐ�
SEGÍTENÉK, HOGY ÖN TÖBBET
KÖZLEKEDJEN KERÉKPÁRRAL?
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• őrzö�, figyelt kerékpártároló a
közösségi közlekedés nagyobb
megállóiban
• erősebb rendőri jelenlét az utcák-
ban
• kerékpártámasz a
hivataloknál/közintézményeknél
• kerékpártámasz az iskoláknál
• kerékpártámasz a bevásárló
helyeknél
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva nagyobb
biztonságban érzem magam
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva kevesebb
akadályba ütközzek (szegélyek,
lépcsők, stb.)
• kerékpár szervíz
• kerékpár kölcsönző

• Egyéb:
………………………………………………………
………………………………………………………
……………...........................................

11. HA ÖN KERÉKPÁROZIK, KÉR�
JÜK, JELÖLJÖN MEG KÉT�HÁROM
ÚTVONALAT A VÁROSBAN, AHOL
ÖN A LEGGYAKRABBAN KÖZLE�
KEDIK KERÉKPÁRRAL!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................

12. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG HÁ�
ROM CÉLPONTOT, AHOVÁ GYAK�
RAN KERÉKPÁROZIK!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….................................

13. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG
HÁROM ÚTVONALAT, AHOL
SZÍVESEN KERÉKPÁROZNA, DE
NEM TESZI!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………............................

+1. ÖN SZERINT MIVEL LEHETNE
TOVÁBB JAVÍTANI GÖDÖLLŐ KE�
RÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉT?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………..................
.......................................................
...........................................................
...........................................................

1 SZÁZALÉK

Támogassa adója 1 szá-
zalékával a Kirchhofer
József Sportegyesületet!
Manó Maraton – Mini
Maraton
Adószám:18721728-1-13

Köszönjük!

FELMÉRÉS A GÖDÖLLŐI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSOKRÓL

„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” 

MŰVÉSZETEK HÁZA – PARKOLÓLEZÁRÁS

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy 
2013. február 21-én 08.00 és 14.30 között 

rendezvény miatt a Művészetek Háza parkolóját lezárjuk.

Szíves megértésüket köszönjük.
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A gödöllői állami fenntartású általános iskolák szeretnék megkön-
nyíteni Önök számára az iskolaválasztást, ezért igazgatói tájékoz-
tatót tartunk az alábbi napokon 17 órakor:

Damjanich János Általános Iskola: 2013. február 28.
Erkel Ferenc Általános Iskola: 2013. február 21.
Hajós Alfréd Általános Iskola: 2013. február 19.
Petőfi Sándor Általános Iskola: 2013. február 26.
E mellett nyílt napokat is szerve-zünk, hogy bepillanthassanak mindennapjainkba:
Damjanich János Általános Iskola: 2013. március 7.
Erkel Ferenc Általános Iskola: 2013. március 4.
Hajós Alfréd Általános Iskola: 2013. március 5. és 6.
Petőfi Sándor Általános Iskola: 2013. március 11.
Alkalmassági vizsga: Ének-zenéből az Erkel Ferenc Általános Iskolában 2013.
március 8-án 14-17 óráig és március 9-én 10-13 óráig.
Testnevelésből a Hajós iskolában 2013. március 9-én és 23-án 9 órától.
A Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi osztályába történő jelent-
kezés 2013. március 14-ig, a honlapról (www.petsul.hu) letölthető adatlapon. A
kitöltött lapokat az iskola igazgatóságán kérjük leadni.
Mind a 4 általános iskoláról bővebb információkat kaphatnak az idei évre
összeállított „Iskolabemutató” kiadványunkból, melyet az óvodák adnak át
a szülőknek 2013. február közepén.
Várjuk Önöket! Az iskolák igazgatói

Tisztelt Leendő Elsősök Szülei!



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2013. február 20.

A szálloda földszintjén üzlethelyiségek kiadók!

Érdeklődni: Gselmann Kati

06-20/392-8303



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

INGATLAN
+Gödöllőn családi ház (áron alul) csendes, nyugodt helyen, a
Kastély közelében eladó. tel: 09-20-9443356

+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-
ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429 

+Palotakerten 44nm-es lakás eladó, egyedi fűtésmérés-
szabályzás Iár 6,5MFt 20-772-2429

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, újszerű alacsony rezsi, 2.
emelet klímás, cirkós 2 szoba nappalis lakás eladó!

Iár:14.9Mft 20-539-1988

+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság
téren eladó 2 szobás felújítandó
lakás Iár: 6.8 M Ft  20-8042102    

+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+ nappalis ikerház, fedett
kocsibeállóval, 340nm saját telek-
résszel, kertvárosban eladó. 20-
772-2429  

+Eladó a központban 2 és fél-
szobás, teraszos lakás Iár:10.9 M
Ft 20-804-2102

+JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes
3szoba+ nappalis, garázsos, újsz-
erű családi ház 600nm-es telekkel
26,9M-ós irányáron eladó 20-772-
2429 

+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyu-
gati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5 MFt 20-8042102

+SÜGŐSEN KERESEK kertváros-
ban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025 

+Eladó! Gödöllő központjában újsz-
erű, kétszintes nappali +két+ fél
szobás újszerű lakás zárt parkoló-
val! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+Eladó lakásokat keresek
készpénzes ügyfeleim részére (20)
804-2102    WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Tulajdonostól Táncsics Mihály
utcában, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, örökzöldekkel beültetett
kertrésszel, garázzsal eladó. I. ár:
23,5 mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy kétszintes, egyedi
fűtéses, nappali+amerikai konyhás, beépített, gépesített
konyhabútorral+2 szoba, fürdőszobás társasházi lakás. A
nappaliból terasz, kizárólagos használatú kertrész. Referen-
cia szám: 3681. I.ár: 23 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn építési telkek eladók! Blaháné úton, a Napsugár
étteremhez közel egy 1000 nm-es építési telek. I.ár: 12,5 m
Ft, Tesco mögött 1000 nm-es, I.áér: 12 mFt., Duna utcában
1050 nm 13,5 mFt-ért, Százszorszép utcában 600 nm 7,5
m Ft. 06-20-9194-870

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes csalá-
di ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-
es garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllő Palotakerten, 4. emeleti, két szobás, tökéletes
állapotú, parkettás, járólapos, költségmegosztóval, új radiá-
torokkal, redőnyökkel felszerelt lakás eladó.  Referencia
szám: 3675 I.ár: 9,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Akciós áron, sürgősen eladó Gödöllőn, a Szőlő utcában, 69
nm-es egyedi fűtéses, erkélyes, nappali+3 szobás öröklakás.
Referencia szám: 3555 I.ár: 12,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szadán, 2006-ban épült amerikai konyhás nappali+1
szobás központi fűtéses családi ház, 700 nm-es telekkel eladó.
Referencia szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő, Palotakerten, 4. emeleti, 2 szobás, délkeleti
fekvésű, erkélyes, jó állapotú lakás. I.ár: 9,5 m Ft. Referen-
cia szám: 3675 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy téglaépítésű, maga-
sföldszinti, 2 szobás öröklakás. Nyílászárók cserélve. I.ár:
9,9 m Ft. Referencia szám: 3683 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, egyedi fűtéses, egyszobás,
erkélyes felújított öröklakás. I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Szabó Pál utcában 2 szintes, szuterénos,
egyedi fűtésű, 2 fürdőszobás kertes családi ház. I.ár: 29 m
Ft. Referencia szám: 3684 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Bercsényi utcában egy kétgenerációs,
földszintes, jó elosztású családi ház kialakított üzlethely-
iséggel. Lakrész: 80+40 nm, üzletrész: 60 nm. I.ár: 29,9 m
Ft. Referencia szám: 3685 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+Tulajdonostól eladó 69m2-es felújított, konvektoros 4.
emeleti lakás a Szőlő utcában. Ár: 12,9M Ft. Mobil: 30-224-
75-63, http://lakas.crea.hu 

+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra: -
Gödöllő legszebb részén TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től
építési telkek eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA.
–BALATONLELLÉN 7.395 nm telek eladó, mely 7db önálló
vagy 12db osztatlan, közös tulajdonú telekké alakítható.
–KAMPIS TÉREN új építésű társasházban 54 nm-es tetőtéri
lakás kiadó, vagy 12,8 MFt-ért eladó, ugyanitt 1,5 MFt-ért
garázsbeállók eladók. -57 nm-es IRODA A PETŐFI TÉREN 30
MFt-ért eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb részén ikerház fele
eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulcsrakészen 23 MFt-ért.
–RÖGES UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó. Petőfi téren mély-
garázsban 300nm-es terület kiadó. 30/946-7702 

+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen,
Panorámás részen, kétszintes, belül felújított, 3 szobás, 100
nm-es családi ház eladó, garázzsal, 1200nm GYÖNYÜRŰ,
VADREGÉNYES KERTTEL! Iár.:18.5MFt. Tel: 30/228-1060 

+Aszódon, Fesztiváltéren, 90 nm-es, 3 szobás, 2 fürdős-
zobás, kertkapcsolatos Új Sorház eladó! Választható burko-
latok, szaniterek. Zöldövezet, saját telekrész. Iár: 18M Ft!
06-70-466-9889 

+Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy 44 nm-es (másfél-
szobás), felújított lakás. Iár: 8,5 MFt. Nagyobb lakáscsere is
érdekel a Kossuth utca környékén. Tel: 06-20-968-0336 

+Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4 lakásos társasházban
81nm-es, 3szobás, erkélyes lakás különálló garázzsal
együtt. A lakás 2005-ben teljes körűen fel lett újítva villany-
és vízvezeték cserével, riasztóval, igényes burkolatokkal,
beépített konyhabútorral. Iár:17,9 MFt. 30/399-5626 

+Kartalon eladó 2000-ben épült 130nm-es ház: amerikai-
konyhás nappali+ 3szoba. Kovácsoltvas kerítés, gázcirkós.
Konyhabútor, tűzhely, mikró, mosogatógép, függönyök ajándék.
Ha kéri, bútort is hagyok ott. Ár:18,8MFt. 20-434-4034 

+Zsámboki 2,5 szobás, felújított, összkomfortos családi
ház eladó, vagy kisebb gödöllői lakásra cserélendő. Irár: 8
MFt. Tel: 06-70-389-8930 

+Gödöllő városközpontban egyedi fűtésű téglalakás 35 nm-
es, jó állapotban eladó. Iár: 7,3 M Ft. Érd: 06-20-314-1725,
erdoke@citromail.hu 

+Gödöllő – Szárítópusztán 840 nm-es, bekerített, termőre
forduló gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Tel: 70-559-0642 

+SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy 1+2 félszobás, felújí-
tott, gázkonvektoros lakás, központhoz közel. Csendes
környék, alacsony rezsi. Iár: 11,9MFt. Tel: 20/345-0074 

+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a Szent János
utcában 51nm-es, 2szobás, cirkófűtéses, jó állapotú, 1.em.
lakás. Iár:10,5MFt. Kérem, ingatlanosok ne jelentkezzenek!
Érd: 06-20-422-3120, matuz.janos6@upcmail.hu 
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Új MOKKA

LÉGY MÁS, MINT MÁS!
Az Opel Gaálnál

Opel Gaál

Keddenként 11-18 óráig

tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  18; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+János utcában átalakított 4. emeleti lakás 1,5 szoba és
konyha – nappali eladó. Iár: 10,5 MFt. Érd: 30-966-1375

+XIII. kerületben, Vasúttörténeti Parknál (Gödöllőtől 20
percre) 41nm-es, igényesen felújított, alacsony rezsijű,
3.em. lakás (téglaépületben) áron alul eladó. Iár:9,9MFt. Tel:
06-30-828-5854 

+Eladó! Gödöllőn, a Királytelepen egy ötszobás, 3 fürdős-
zobás, 2 beállású garázs. Szuterén földszint, padlástér+ sza-
una, kandalló, kertrésszel. Tel: 06-20-9258-912 

+Sürgősen eladó Gödöllőn, az Alvégen 3 lakásos társas,
családi házban 2db (50/60nm-es) lakás kertrésszel, akciós
áron tulajdonostól. Iár: 8,5 és 10,5 millió. Tel: 06-70-931-
3283, 06-20-915-4363 

+Eladó II. emeleti, 1,5 szobás, erkélyes, konvektoros lakás
Gödöllőn a János utcában. 9,9 MFt. Érd: 06-20-2288-460 

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. ház központi fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2külön-
nyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített szek-
rények), 90%-ban felújított lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809 

+Palotakerten, 4 emeletes háztömb 3. emeletén eladó egy
64 nm-es, 2 szobás, nagyerkélyes, tehermentes lakás tulaj-
donostól. Szabályozható fűtés, redőnyös. Iár: 9,7 MFt. Érd:
06-70-269-2828 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás összkomfortos
családi ház garázzsal hosszú távra kiadó. Tel.: 20-9443356

+Szent János utcában kiadó 2 szobás, 50 nm-es, konvek-
toros, első emeleti lakás erkély nélkül, tárolóval. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06-30-638-4947 

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es, bútorozott
lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért.
Tel: 06-30-287-8662 

+Gödöllőn városközpontban téglás, 1 szobás lakás fiatal,
nemdohányzó pár részére kiadó. Másfél havi kaució szük-
séges. Érd: 06-30-966-1375 

+1,5 szobás albérlet kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán köz
7-ben. Tel: 06-20-222-7878 

+Hosszútávra kiadó 60nm-es, 2szobás lakrész (konyha,
fürdő, WC, internet, kábeltévé, külön gázóra, garázs) külön
bejárattal gyermektelen házaspárnak, vagy 2 nőnek
60.000,-+rezisért. Attila u. 06-30-581-3827 

+Családi háznál -utcáról is külön bejárattal- berendezett,
összkomfortos, konvektoros, 28 nm-es lakás kiadó 1 fő
részére. Minden fogyasztó külön mérővel. Alacsony rezsi.
34.000,-Ft/hó+ rezsi. Másfél havi kaució. 06-20-488-0584 

+Gödöllő belvárosában Palotakerten 2 szobás, erkélyes,
2.em. liftes, felújított, bútorozott panellakás kiadó. Külön
mérőórák. 2013.03.01-től költözhető. Bérleti díj: 55.000,-
Ft. 2 havi kaució+ 1havi bérleti díj megfizetése szerződési
feltétel. Tel: 06-70-381-0055 

+Gödöllőn a Szőlő utcában 1.em. egyedi fűtésű 1+2fél-
szobás, bútorozatlan lakás kiadó 65.000,-Ft/hó +rezsiért. 2
havi kaució szükséges. Tel: 06-30-606-8783 

+Gödöllő központi részén (Paál László köz) másfél szobás,
44 nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft
+ rezsi. Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+Valkó központjában, a főúton 1 szoba-konyhás, fürdőszobás
házrész külön bejárattal, terasszal sürgősen kiadó, azonnal
költözhető. Ár megegyezés szerint. Tel: 70-215-4866 

+Gödöllőn, családi háznál különálló 1 szoba összkomfortos
lakás külön bejárattal, külön órákkal kiadó. 40.000,-Ft +
rezsi. 1 havi kaució. Tel: 06-30-907-6540 

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albér-
lőtársat keresek. Érd: 30/250-4696 

+Gödöllő központjában 56nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű
lakás bútorozottan vagy anélkül NEMDOHÁNYZÓ(K) részére
(hallgatók is) kiadó. 2 havi kaució szükséges. Ár: 55.000,-
Ft+ rezsi. Tel: 06-20-415-6298 

+Sürgősen kiadó Gödöllőn, az Alvégen 3 lakásos társas, csalá-
di házban 2db (50/60nm-es) lakás kertrésszel. Bérleti díj:
60eFt/hó + 2 havi kaució. Tel: 70-931-3283, 20-915-4363 

+Gödöllő központi részén 50 nm-es, magasföldszinti, 2
szobás, gázkonvektoros lakás hosszútávra, bútorozatlanul
kiadó. 50.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució +1 havi bérleti díj
szükséges. Tel: 06-70-703-4111 

+Kiadó másfélszobás, összkomfortos, téliesített faház
hosszútávra. Tel: 06-30-488-7674 

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű, légkondis,
tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Palotakerten 4 emeletes háztömb 3. emeletén 64 nm-es,
2 szobás, nagy erkélyes, redőnyös, szabályozható fűtésű
lakás kiadó hosszútávra. 55.000,-Ft/hó +rezsi + 1 havi kau-
ció. Érd: 06-30-771-6359 

+Veresegyházon 35 nm-es házrész kiadó. Külön kocsibeál-
ló, kertrész, kapu. Szoba, konyha, előszoba, WC, fürdő.
Alacsony rezsi, felújított, kifogástalan állapot. Kertvárosi
rész, közel a központ. 06-30-9528-920 

+Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás, 40 nm-es, földszinti,
bútorozott, egyedi fűtésű lakás március 1-től hosszútávra
kiadó. 35.000,-Ft +rezsi + 2 havi kaució. 06-30-4948-518 

+Palotakerten 1 szobás, EGYEDI FŰTÉSES, bútorozott
lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 06-20-453-2057 

+Gödöllő kertvárosi részén családi házrész hangulatos kert-
tel nagyon olcsón kiadó. 65.000,-Ft/hó. Érd: 30-5797-489 

+1 szobás lakás az Ambrus Z. közben kiadó. Tel: 20-9743-038 

+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútoro-
zott! Rezsivel együtt 55eFt. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487 

+Albérleti szoba főbérlővel, TV – internettel kiadó Gödöllő
központjában. Érd.: 70-310-1933 számon 18 óra után. 

+Kiadó Gödöllő kertvárosi részén egy 50 nm-es, kertes
családi ház: bútorozatlan, összkomfortos, felújított. Hűtő,
sütő, mosogató van. Tel: 06-70-321-1163 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségsza-
lonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687

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

+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca ele-
jén. Tel.: 70/281-5126.

+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-
es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+Gödöllőn, forgalmas helyen SÖRÖZŐ hosszú távra kiadó.
Tel: 06-20-9443356

+Zsámbokon vas-műszaki üzlet - céggel, áruval - haláleset
miatt eladó, bérbeadó. Tel: 06-70/333-0636 

+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal,
konyhával, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508 

+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 30 nm-es udvari
üzlethelyiség bármilyen célra, hosszútávra, azonnal kiadó.
Ár: személyes megbeszélés alapján. Tel: 06-70-611-8841 

+Gödöllőn jelenleg barkácsboltként működő 143 nm-es
üzlet sürgősen, csökkentett áron 28.500.000,-Ft-ért eladó.
Önálló ingatlan, hatalmas telekkel. 06-20-355-1413 

+Gödöllő városközponthoz közeli lakótelep bevásárló
utcájában 20 nm-es, felújított üzlethelyiség ingyenes
parkolási lehetőséggel, alacsony rezsiköltséggel kiadó. Érd:
06-309-528-920 

ÁLLÁS

+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

+Korrekt, megbízható hölgy heti 2-3 alkalommal takarítást
vállal. Tel: 06-32-744-085, 06-30-353-7245  

+Jogosítvánnyal, szakképesítéssel, angol nyelvtudással,
több éves tapasztalattal, referenciákkal gyermekfelü-
gyeletet vállalok. Tel: 06-70-391-5176 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:

*A Királytelepen 160 nm-es, nappali+4
szobás, 2003-ban felújított, földszintes
családi ház 1139 nm-es telken eladó.  Két
generációnak is alkalmas! Iá.:34,5 mFt.
*A Fenyvesben, csendes zsákutcában
757 nm-es, összközműves építési telek
igényes házak környezetében eladó.
Beépíthetőség: 30%. Irányár: 11,5 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-
es, nappali +3 szobás, galériás családi
ház (cserépkályhával), parkosított kertben,
kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.
*Máriabesnyőn, 2004-ben épült, 90 nm-
es, nappali +2 szobás, amerikai konyhás
családi ház (kandalló, riasztó, fúrt kút) a
vasút közelében eladó. Irányár: 18 mFt.
*Gödöllőn, a Harasztban, az Erzsébet-
park közelében 1975-ben épült, 4 szobás
családi ház pincével, garázzsal, 844 nm-
es, ősfás telken eladó. Irányár: 23,9 mFt.



+GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI
SZERELŐ Gödöllői, automatizált
állattartó technológiák gépészeti
és villamossági szerelésével
foglalkozó cég keres munkatár-
sakat külföldi és hazai projektek
gépészeti szerelésére (Gépészeti
szerelő pozícióba) és a szerelés
vezetésére, a rendszerek beüze-
melésére (Vezető szerelő pozíció-
ba). A munka rendszeres, 1-3 hetes
távollétekkel jár. Feltételek: Gépé-
szeti szerelő pozícióban: gépészeti
szerelési tapasztalat, jogosítvány.
Villanyszerelési tapasztalat előny.
Vezető szerelő pozícióban: kommu-
nikációképes angol nyelvtudás, vil-
lamossági-automatizálási ismere-
tek, jogosítvány. Gépészeti ismeret
előny. Jelentkezését szakmai
önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb
információ a +36(28)510-985-ös
telefonszámon.

+Autóbusz javításában jártas,
gyakorlattal rendelkező műszaki
ügyintézőt és ellenőrt keres gödöl-
lői telephellyel rendelkező cég. A
munkakör betöltéséhez B kategó-
riás jogosítvány szükséges. Érd:
20/910-4610, jelentkezni szakmai
önéletrajzzal az info@buszprojekt.hu
e-mail címen lehet. 

+CO2 hegesztőket keresünk
vastaganyag hegesztésére, gödöllői
munkahelyre (szakmai tapasztalat-
tal). Tel: 06-70-384-7636, e-mail:
szakma2011@freemail.hu 

+KONFEKCIÓ ÜZEMÜNKBE
SZABÁSZT KERESÜNK. KÉTTŰS
KFT Aszód, Kossuth L. u. 17. Tel:
06-28-500-710 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

+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 

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

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

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

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

+Lakásfelújítás, kőműves-, burkoló-, festő-, gipszkartonos-
, tetőmunkák, víz-fűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni
felmérés, árajánlat készítés! Tel: 06-70-466-9889 

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

+SZEMÉLYI EDZŐ! Egyéni és páros edzések levezetése 32
év testépítői múlttal, képesítéssel. Test és alakformálás,
testsúlycsökkentés, izomtömeg növelés. Tel: 06-30-619-
3991 HS - KOKO TEAM 

+BÚTORLAPSZABÁSZAT, BÚTORSZERELVÉNY BOLT
Egyedi bútorkészítés, javítás, felújítás. Felméréstől a
kivitelezésig. Gödöllő, Szent Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16.
30-535-4203 www.mobelz.hu 

+Egyedi gépi hímzés, hímzett ajándéktárgyak készítése.
Damaszt ágynemű, asztalnemű egyedi méretekben. Gödöllő,
Szent Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16. 30-256-8849
www.gentextil.hu, www.stafirung.hu 

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

+ÜZLETBERENDEZÉSEK, polcrendszerek, raktári
állványrendszerek adás-vétele, átalakítása, felújítása!
„Spájztól a szupermarketig!” Hívjon bizalommal! Tel:
06-70-626-5030 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 
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+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon:
hétfő vagy/és szerda: 18.30-20.00.  Egyéni órák
egyeztetett időpontban.  3. osztálytól felsőfokig. www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil: 30-224-75-63. 

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

+FRANCIA nyelvtanárként 12 éves gyakorlattal vállalok
nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, nyelvoktatást
kezdőtől a felsőfokig. Tel: 0630-638-4947 

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten min-
den korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizs-
gára, közép és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész
nap. Érd: 30/611-0036 KOLLARICS KATALIN

+Gyakorlott tanítónőként korrepetálást vállalok alsó
tagozatosok részére MATEMATIKA, MAGYAR és ANGOL
nyelvből. Érd: 06-20-443-7884 

+MENCELUS Nyelvstúdió: ANGOL középhaladó
TÁRSALGÁSI tanfolyam minden csütörtök délután, azonnali
kezdéssel. Tel: 06-30-374-6545 www.mencelus.com 

+MEGBÍZHATÓ MAGÁNTANÁR: a félévi jegyek feljavítása
felsős gyermekénél, matematika, magyar, történelemből.
Következetesen megkeresem és megtanítom a hiányzó
részeket: STABIL ALAPOK —> GARANTÁLT SIKER
ÉVVÉGÉN. jo.bizonyitvany@gmail.com 06-30-331-4426 

ADÁS~VÉTEL

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+MEGNYÍLT ÚJ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VIRÁG ÜZLETÜNK
GÖDÖLLŐN a Petőfi udvarban. Vecsési savanyúság, vecsési
tészta, gödöllői házi tojás, üdítőitalok, száraz áru, aszalt
gyümölcsök, kávé, liszt, cukor stb. Várjuk régi és új kedves
vevőinket bő szép árukészlettel, udvarias kiszolgálással,
Marci és anyukája a piacról. Nyitva tartás: H-P: 6-19. Sz: 6-
17. V: 8-13. 5.000,-Ft felett ingyenes kiszállítással.
Rendelésfelvétel: 06-20-265-0842 

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+TÜZIFA ELADÓ: erdei köbméter: 1x1x1,70 m. Tel: 06-20-
9611-688 

+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almánkkal: már csak zöldalma: 100-150,-Ft/kg. Cím:
Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 06-20-435-9650 

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,-
Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-
911-2598, 06-20-522-9185. 

+ÜZLETBERENDEZÉSEK, polcrendszerek, raktári
állványrendszerek adás-vétele, átalakítása, felújítása!
„Spájztól a szupermarketig!” Hívjon bizalommal! Tel:
06-70-626-5030 

+TÜZIFA ELADÓ TERMELŐTŐL. +36-30-829-2648 

+Eladó 5 x 2 nm-es szigetelt LAKÓKONTÉNER szerszá-
mosnak, raktárnak. Telekőrzésre kiválóan alkalmas. Tel:
0620-9463-112 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300, 28/611-728 

EGYÉB

+Rotációs kapa SZERELŐT („Robi Briggs”), gyümölcsfa
oltáshoz, szemzéshez értő szakembert KERESEK, továbbá
keményfa forgácsot, fűrészport, kiskocsihoz 2 db felfújható
kereket vennék. Tel: 06-30-569-8137 

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg, 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  

+Úgy érzi nincs kivel megosztani gondolatait? Szívesen tár-
salkodom Önnel! 06-30-430-6206 

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

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Amennyiben nem kapja meg a

Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/495-24-25 20/525-5366
E-mail: webmester@eszternet.eu 

* info@szolgalat.com 
* szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. FEBRUÁR 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Kiss Sándor, Szent János u. 8/a.,
Mészárosné Boross Piroska, As-
bóth u. 12/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Kiss Gábor, Turul u. 15., Merényi
Imréné, Palotakert 13.   
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Farkas Do-
monkos Pál, Méhészet 12.
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Ternyik Lászlóné, Erzsé-
bet királyné krt.15., Hilliard Ve-
ronika, Király u. 25. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Rózsa András
Fenyvesi nagyút 28., Bolgár Zsu-
zsanna, Duna u. 4. 

Hozzávalók: 3-4 közepes burgonya, 1
db sárgarépa, 1 db fehérrépa, negyed
zellergumó, 1 kis csokor snidling, fél
teáskanál majoránna, 1 kiskanál kö-
ménymag, 1 kis csokor petrezselyem-
zöld, csipet só, 1 liter víz.

Elkészítés: A burgonyát, a fehér és a
sárgarépát, valamint a zellert apróra
vágjuk és a fűszerekkel együtt puhára
főzzük. Ha minden megpuhult, tur-
mixoljuk. A petrezselyemzölddel és
egy kevés snidlinggel díszítjük. 

RECEPT – Böjti burgonyaleves


