
Néhány napon belül kétszer is tár-
gyalta a képviselő-testület a kor-
mány által 2014 márciusában, az 
országgyűlési választási kampány 
finisében beígért uszoda helyze-
tét. Az első alkalommal a média 
kereszttüzében, Vécsey László 
fideszes országgyűlési képviselő 
Gödöllőn ritka jelenlétével (meg-
választása óta mindössze kétszer 
vett részt a képviselő-testület ülé-
sén) zajlott le a tanácskozás. A 
látogatás lényege röviden össze-
foglalható volt: az önkormányzatot 
hibáztatni, amiért négy esztendő 
alatt egy kapavágás nem sok, any-
nyi sem történt a területen. 

Mivel Gödöllő önkormányza-
ta – minden ellenkező állítással 
szemben – támogatja az uszoda 
megvalósítását, Gémesi György 
polgármester a testületi ülésen tett 
ígérete szerint tárgyalást kezdemé-
nyezett a Nemzeti Sportközpontok 

vezetőjével, amin a Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. igazgatója is részt 
vett, majd egy rendkívüli ülés ke-
retében a testület meghozta a be-
ruházók által kért döntést. Innentől 
viszont vége. Elhárult az pár száz-
ezer forintos akadály, ami eddig el-
méletileg gátja volt a fejlesztésnek.

Május első napjaiban minden 
szükséges hatósági eljárás véget 
érhet, így kezdődhet a munka! De 
valóban kezdődik? Minden rendel-
kezésre áll ehhez? A korábbi évek, 
valamint az idei esztendő központi 
költségvetését átnézve ugyanis, 
a 2017-es kormányhatározatban 
meghatározott 4,6 milliárd helyett, 
mindössze 300 millió forintot talál-
tunk, valamint legfeljebb 1,1 mil-
liárd forint kötelezettségvállalást. 
Találtunk viszont a 2016-os zárszá-
madásban több mint 1 milliárd fo-
rintot, amit mint költséget tüntettek 
fel. 

Három hónap múlva kezdődhet az uszodaépítés?
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Vécsey Lászlótól levélben tájékoztatást kértünk, hogy a 2018-as költ-
ségvetésben pontosan hol találjuk az uszoda beruházás költségeit.

Amit válaszolt… azt az 5. oldalon olvashatják.
(kapcsolódó írásaink a 4. és az 5. oldalon)
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Interjú dr. Lantai Csaba alpolgármesterrel
A LAkosságot szoLgáLják A városI fejLesztések
Gödöllő önkormányzata idén 
is több olyan nagyszabású 
fejlesztést hajt végre, ami 
egybe esik az itt élők igénye-
ivel, s egyszerre növeli kom-
fort- és biztonságérzetüket, 
valamint hozzájárul a rende-
zettebb városképhez. A köz-
területek, utak, járdák, játszó-
terek állapota, a közlekedési 
problémák megoldása tölti 
ki Lantai Csaba alpolgármes-
ter napjainak jelentős részét, 
akivel az idei városüzemelte-
tési fejlesztésekről beszélget-
tünk.

– Milyen szempontok alapján 
dőlt el, hogy mik lesznek az 
idei gödöllői fejlesztések?

– Elsődlegesen a már megkez-
dett programok folytatását tűztük 
ki célul, erre jó példa a Blaháné 
út felújítása a Rét utcáig, aminek 
eredményeként a Testvérvárosok 
útja és a Hunyadi János utca foly-
tatásaként a teljes városi keze-
lésben lévő útszakasz megújul. 
De folytatódik a járdaprogram, a 
buszvárók telepítése, valamint új 
szakaszba lép a városi kamera-
rendszer bővítése – hogy csak 
néhány emeljek ki a sok közül.

A tervezések már a múlt év 
második felében lezajlottak an-
nak érdekében, hogy a közbe-
szerzési eljárásokat minél ha-
marabb el tudjuk indítani. Mivel 
az építőipar az állami 
nagyberuházások mi-
att rendkívül leterhelt, 
és a munkaerő elván-
dorlás miatt nagy a 
szakember hiány, 
fontos, hogy minél 
hamarabb le tud-
juk kötni a szüksé-
ges kapacitásokat. 
Mindemellett az épí-
tőanyag árak éves 
szinten 20-30 szá-
zalékkal emelked-
nek, ami jelentősen 
megdrágíthatja a 
beruházásainkat. 

– Nézzük azokat a fejleszté-
seket, amik leginkább érdekel-
hetik a lakosságot!

– Útfejlesztésre bruttó 242 
millió forintot fordítunk ebben az 
esztendőben. Ennek a program-

nak két kiemelt eleme van.  Már 
említettem a Blaháné út rekonst-
rukcióját. Itt faltól-falig beruházás 
készül, nem csak az útburkolat, 
hanem csapadékvíz-elvezető 
rendszer és a járda is megújul, 
valamint kerékpárutat alakítunk 
ki.  Ezzel a fejlesztéssel szeret-
nénk elérni a Rét utcai csomó-
pontig, melynek tervezése most 
kezdődik el hamarosan. 

A másik fontos lépés a Jázmin 
utca felújítása, ami már régi adós-
sága a városnak. Az utca olyan 
ipari területen van, ahol sok 
gödöllői vállalkozás mű-
ködik. Itt burkolat hely-
reállításra kerül sor, 
valamint az ott zajló 
kamionforgalomból 
adódó problémákat 
fogjuk megoldani. 

A járdaprogramra 
több, mint 100 millió 
forintot fordítunk az 
idén, ennek egyik 
fontos része a Hajós 
iskola Török Ignác 
úti épülete előtti jár-
da rendbetétele, a 
másik meg a Dózsa 
György úti tízeme-
letesek előtti terület rendezése. 
Ennek részeként teljes műszaki 
és külső felújításra kerül a szökő-
kút is, és az év második felére 
egy „főtér minőségű” területtel 
gazdagodik a lakótelep és a bel-
város. 

A másik nagy projektünk a 
parkolófejlesztés. A Körösfői ut-
cában  már zajlanak a munkák, itt 
– miközben megújul a temető ke-
rítése – nem fizetős parkoló zónát 
alakítunk ki. Ez rendkívül fontos 
fejlesztés, ugyanis ezek a parko-

lóhelyek fogják kiváltani azokat, 
amelyek a kerékpárút építése 
miatt a Dózsa György úton a Szil-
hát utca és a Kossuth Lajos utca 
közötti szakaszon meg fognak 
szűnni. Ez a beruházás várható-
an már február végére elkészül. 

A legfontosabb parkoló fejlesz-
tésünk idén a Művészetek Háza 
melletti parkoló bővítése lesz. 
Mindenki tapasztalhatja, hogy a 
jelenlegi létesítmény napközben 
is sokszor tele van, de a színházi 
előadások, koncertek, valamint 

nagyobb rendezvények idején 
az út szélén, a füvön minden-
hol állnak az autók. A bővítés 
során közel száz új gépkocsi 
helyet alakítanak ki úgy, hogy 
az itt lévő fákat igyekszünk 
megmenteni. Itt a közvilágítás 
kiépítését is el kell végezni. 
Még egy jó hír a gépkocsi tulaj-
donosoknak: egy parkolót már 
át is adtunk a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre utcában, a 4-es szám 
alatt, amely január közepe óta 
használható. Itt lehet 1000 fo-
rintért napijegyet is váltani

– Ez egy magánterületen 
végzett beruházás. Miért itt va-
lósították meg?

– Mert közvetlenül a városköz-
pontban van, szükség szerint to-
vább fejleszthető és ezen a terüle-
ten nagy szükség volt a parkolóra.

– Szintén évek óta tartó 
folyamat a játszóterek fej-
lesztésre. Az idén melyik vá-
rosrészben folytatódik a prog-
ram? 

– Idén egy nagyobb fejlesztést 
hajtunk végre a Rönkvár területén. 
Itt egy többgenerációs játszótér 
valósul meg, ami közel 50 millió 
forintos beruházás. A kisgyerekek 
mellett, a kamaszoknak és az idő-
sebbeknek is lehetőségük lesz a 
lazításra. Ezen kívül sor kerül az 
Úrréti tó játszóeszközeinek a fej-
lesztésére is. 

– A múlt év végén több hely-
re új, esztétikus buszvárók ke-

rültek, azzal az ígérettel, hogy 
idén folytatódik a program.

– A képviselők által össze-
gyűjtött lakossági igények és a 
szakmai indokok alapján újabb 
10 millió forint van a városi költ-
ségvetésben erre a célra. Hogy 
ez öt vagy hét váró kialakításá-
ra lesz elegendő, ez attól függ, 
milyen munkákra van szükség 
a területen. A program nemcsak 
arról szól, hogy egy esztétikus, 
üvegfalú várót helyezünk ki. Sok 
helyen van szükség a járda átépí-
tésére, és a buszöböl szerkezet 
erősítésére. A szükséges mérnö-
ki felmérések most zajlanak. 

– Néhány éve egyre nagyobb 
lakossági igényként jelent-
kezik a közterületek kamerás 
megfigyelése, ami egyaránt 
szolgálja a közbiztonságot és 
lakosság nyugalmát. Idén mi-
lyen irányban bővítik a rend-
szert? 

– Ebben az évben elindul a la-
kótelepi kameraprogram, ehhez 
már minden készen áll. Ez több 
ütemben valósul meg az első lé-
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pés idén a Palotakert lesz, ahová hét kame-
ra kerül kihelyezésre, ezek a ki- és bevezető 
utakat, valamint a nagyobb belterületeket 
fogják figyelni. Ez lényegében „tesztprog-
ram” lesz, ha pozitívak lesznek a tapasztala-
tok, akkor 2019-ben az összes gödöllői lakó-
telepen kiépítjük a kamerás rendszert. 

Idén még egy helyre, a Szent János–Szil-
hát–Röges utca csomópontba helyezünk 
kamerát, ezt a közlekedési konfliktusok és a 
közbiztonság indokolja.

– Apropó, közlekedési konfliktusok. 
Nem mehetünk el szó nélkül a gyalogo-
sátkelőknél történt balesetek mellett. A 
zebrazászlókon túl úgy tudjuk, a város 
egy biztonságos rendszert szeretne kiala-
kítani, az úgynevezett okos zebrát. Mi ez 
tulajdonképpen?

– Elég nagy visszhangot kapott a sajtóban 
és több településen is elterjedt a zebrazász-
ló mozgalom, amit Füle Sándor indított el. 
A közútkezelő kezelésében álló utakon lévő 
átkelőkön problémát okozott a zászlók elhe-
lyezését megvalósító civil kezdeményezés, a 
zászló ugyanis nem szerepel azok között az 
eszközök között, amelyek védeni hivatottak 
az átkelőket a jogszabályok szerint. Több tár-
gyalás után, a közútkezelő egyedi kérelmek 
alapján egyedi engedélyeket bocsát ki a jövő-
ben, így elhárul a probléma!  

Mivel az önkormányzatnak csak a városi 
kezelésben lévő utak esetében van döntési 
jogköre abban, hogy plusz védelmi eszkö-
zöket helyezzen ki az átkelőkre, így az „okos 
zebrákat” csak a saját útjainkon tudjuk meg-
valósítani.

Hogy mitől okos egy zebra? Ez egy olyan 
rendszer, aminek a gyalogos védelmi funkci-
ói akkor lépnek működésbe, ha a gyalogos 
megkezdi az úton való átkelést. Technika-
ilag ez a következőt jelenti: infra érzékelők 
vannak beépítve a járdán található két osz-
lopba, amelyek között a gyalogos áthaladva 
beindítja az aszfaltba, vagy az út mellett egy 
táblába beépített lámpákat, melyek villogá-
sa figyelmezteti  az autósokat: „Gyalogos az 
úttesten!”

Természetesen ez a rendszer nem mente-
síti a gyalogosokat attól, hogy a járdáról csak 
körültekintően lépjenek le! Amikor a gyalogos 
átér, a lámpa kikapcsol. Ez a fejlesztés kilenc 
helyszínen fog megvalósulni, ezek a követke-
zők: 

Táncsics M. u. – Körösfői u. keresztező-
dés; Kossuth L. u. – Szent Imre u. keresz-
teződés; Tessedik S. u. MGI-bejárat; Ady 
E. sétány – Forssa sétány;  Ady E. sétány 
Zeneiskola; Török I. u. az iskolánál; Testvér-
városok útja – Kodály Z. u. kereszteződés, 
Mátyás király u. az iskola előtt; Batthyány 
utca a Zöld ovi előtt.

Mindemellett a zebrák felfestése is látvá-
nyosabb lesz, piros aláfestést fognak kapni a 
fehér szín mellé, valamint extra megvilágítást 
szereltetünk fel, olyat, mint amit a Mátyás ki-
rály u. – Hunyadi J. u-i csomópontban alakí-
tottunk ki. 

Ezeken kívül a városban a Petőfi téren há-
rom és a Blaháné csomópontban egy gyalo-
gos-átkelőhelyet alakítunk ki.                (ny.f.)

fAápoLásI munkák városszerte
A következő hetekben a város több helyszínén végeznek faápolási munkálatokat a VÜSZI 
szakemberei. A fákon olyan szükséges beavatkozások végeznek el, mint a fagyöngymen-
tesítés, száraz koronarészek eltávolítása, épület állagmegóvás miatt történő gallyazás, ve-
zeték-, valamint út- és járdaűrszelvények gallyazása. 

A lakótelepek közül a Palotakerten a héten már elkezdődött a munka, a tervek szerint 
jövő héten az Erzsébet királyné körút, majd a Kossuth Lajos utca és Szent István tér, vala-
mint a Szent János utca következik, ahol épület állagmegóvás miatti, fagyöngy mentesítési 
szempontok, valamint lombkorona alakítás miatt végzik el a szükséges beavatkozásokat.

A Dózsa György út mentén, valamint a Szilhát utcában is sor kerül majd a fák gallyazásá-
ra itt a vezetékek mentén és út körüli űrszelvényekben dolgoznak a szakemberek.

A kastély körüli területeken, valamint a Táncsics Mihály úton a fák száraz ágainak eltávo-
lítása, illetve a műszeres favizsgálat eredményeitől függően történő lombkorona könnyítés 
céljából történnek faápolási beavatkozások. Klapka György út mentén a szabad elektromos 
vezeték miatt, a lombkorona vezetéktől való elterelése érdekében végeznek erőteljesebb 
visszavágást, valamint az egységes utcakép kialakítását is figyelembe veszik.

A munkálatok miatt néhány helyszínen az ELMÜ feszültségmentesíti a vezetékeket, emi-
att áramszünetre kell majd számítani. Ezekről a lakosságot időben tájékoztatni fogják. 

A fenti helyszíneken kívül még több más területen történnek beavatkozások, amelyekről 
a fenti szempontokat, valamint minden esetben a fa statikai állapotát, illetve szükség ese-
tén a műszeres vizsgálati eredményének figyelembe vételével születik döntés. 

Mivel a munkálatok ideje alatt több parkoló- és útszakasz átmenetileg lezárásra kerül, il-
letve rövid ideig forgalomkorlátozásokra lehet számítani, a VÜSZI kéri a tisztelt lakosságot, 
hogy figyeljék figyelmeztető táblákat, munkaterületek kijelölését, és a kijelölt szakaszokon 
a tájékoztató táblán feltüntetett időszakban gépjárműveikkel ne akadályozzák a munkálato-
kat! Megértésüket előre is köszönik.

(db)

Gödöllői szakembert, dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanárt nevezte ki dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigaz-
gatójának január 15-től 2023. január 14-ig. 

A NAIK az egyik legje-
lentősebb hazai kutatóin-
tézeti központ, amit 2014-
ben gödöllői székhellyel 
alapítottak tizenkét agrár- 
és élelmiszergazdaság-
hoz kapcsolódó kutató-
intézet összevonásával, 
működésének összehan-
golásával, s további négy 
kutatóintézet gazdasági 
társaságként csatlakozott 
hozzá. A NAIK intézetei-
nek kutatási tevékenysé-
ge lefedi a mezőgazdaság 
minden jelentős területét, 
beleértve a halászatot, 

szántóföldi növény-, dísznövény-, gyümölcs-, és zöldségnemesítést, szőlészeti és borászati 
kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági 
gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszertudományt 
és agrárkörnyezet-tudományt, valamint a hozzá kapcsolódó oktatási és szaktanácsadási 
szaktevékenységet.

Dr. Gyuricza Csaba a Szent István Egyetemen végzett. Alma materében legmagasabb 
tisztsége a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékáni megbízása volt 2012 és 
2015 között.  2015-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökévé nevezték ki, 
2017-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ mb. főigazgatója volt.

Az agrotrend.hu hírportálnak nyilatkozva elmondta, professzorként továbbra is oktat a 
Szent István Egyetemen, ami kiegészíti azt a munkát, amit a NAIK-ban végez. Jó érzéssel 
és örömmel vette át az intézmény vezetését, de azt is érzi, hogy van feladat bőven – pél-
dául, hogy még inkább megismertessék és elismertessék azt a munkát, ami az intézetben 
zajlik.

(l.t.)

Gyuricza csaba a NaiK főiGazGatója
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A január 25-i képviselő-testületi 
ülésen a város idei költségveté-
sének tárgyalásakor módosító 
javaslatok kapcsán került elő 
az alsóparki állami uszoda be-
ruházás ügye. Vécsey László 
országgyűlési képviselő azt a 
tájékoztatást adta, hogy a beru-
házás akadálya egy, az ingatlant 
érintő szabályozási vonal. Géme-
si György polgármester ígéretet 
tett arra, hogy ha erre megoldást 
találnak, akkor azonnal összehív-
ja a képviselő-testület rendkívüli 
ülését. 

Ezután az önkormányzat soron kí-
vül megkereste az NSK vezetőjét, 
Kovács Norbertet, aki a február 
1-jei személyes tárgyaláson – amin 
részt vett a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. igazgatója is – azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy 
töröljék a szabályozási vonalat a 
telekről. 
A péntekre összehívott rendkívüli 
ülésen a képviselő-testület egyhan-
gú határozatot hozott arról, hogy 
korábbi döntéseivel összhangban 
továbbra is támogatja a kiemelt 
kormányzati beruházásban készü-
lő uszoda megvalósítását. Ennek 
érdekében a projektgazda Nemzeti 
Sportközpontok kérésére a képvi-
selő-testület kezdeményezi a Gö-
döllő Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló rendeletének módosítását és 
az ingatlant érintő szabályozási vo-
nal törlését.
Az ülésen a polgármester elmond-
ta, a januári 25-i ülést követően 
Vécsey László olyan sajtónyilat-
kozatokat tett, amikben jószerivel 

kettőjük és Gödöllő város nevén kí-
vül semmi sem volt igaz. Az önkor-
mányzat nem kért helyreigazítást, 
de szeretne néhány dolgot rögzíteni 
a rendkívüli ülés jegyzőkönyvében.
Az első: nagyon sajnálja, hogy a 
képviselő úr a rendkívüli ülésre 
nem jött el. Minden képviselő-testü-
leti ülésre kap meghívót, a múltkori 
volt a második alkalom, hogy eljött. 
Mindkétszer „sajtó hadsereggel” ér-
kezett és ez nyilván nem volt vélet-
len. De hát ehhez van joga, nincs 
ebben semmi különös.
Gémesi György leszögezte, több-
ször nyilatkozta, a beruházás 2014-
es bejelentése után is, hogy azt a 
város támogatja és nyitott bármely, 
azt segítő együttműködésre.
A második: a beruházás területén 
2008 óta van érvényben a rende-
lettel jóváhagyott és a telket érintő 
szabályozási vonal. Az önkormány-
zat 2015-ben saját költségére, az 
uszoda beruházás érdekében a 
beruházóval és a hatóságokkal, 
minden érintettel egyeztetve módo-
sította a helyi építési szabályzatot, 
mivel 2015 végére már meg volt 
ígérve az uszoda. 
2017 őszén, miután az országgyű-
lési képviselő bejelentette, hogy 
elindul az állami beruházás az ál-
lami területen, amit senki nem tud 
megakadályozni, történt egy szak-
mai egyeztetés. Meghívták rá a 
képviselőket, az alpolgármestert, 
a főépítészt és végigbeszélték a 
terület rendezését, annak érdeké-
ben, hogy semmi ne akadályozza a 
beruházást. Akkor felmerült a sza-
bályozási vonallal érintett terület át-
adásának kérdése. Az önkormány-
zat munkatársai jelezték, hogy ezért 

nagy pénzt nem tud fizetni a város. 
A tárgyalás után készített emlékez-
tetőben az önkormányzat jelezte 
nyitottságát a további megoldások-
ra és arra tett javaslatot, hogy ha 
a tulajdoni viszonyokat nem tudják 
rendezni vásárlással, akkor meg-
oldják a szabályozási terv módosí-
tásával. Erre a levélre a mai napig 
nem érkezett válasz.
Miután képviselő úr egyéb interne-
tes fórumokon elmondta, hogy há-
rom minisztérium dolgozik az aka-
dályok elhárítását, amik miatt több 
hónapja állnak a gépek – a város 
vezetését erről hivatalosan soha 
nem értesítette -, a polgármester le-
vélben fordult Seszták Miklós nem-
zeti fejlesztési miniszterhez azért, 
hogy tájékoztassák, mivel akadá-
lyozza a város a beruházást. Erre 
a levélre sem érkezett válasz a mai 
napig. 
A harmadik: fideszes képviselők azt 
mondták, a városnak 3 milliárdos 
fejlesztési tartaléka van, s ebből 
meg tudnák venni a területet. Ez 
szintén nem igaz, mert a költség-
vetés 2,7 milliárd forintos fejlesztési 
kerete konkrét célokat tartalmaz. 
Ebben van 417 millió forint fejlesz-
tési tartalék, ami az építendő vá-
rosháza forrása. A polgármester ki-
emelte: a fejlesztési tartalékra azért 
is szükség van, mert csak úgy lehet 
közbeszerzést kiírni, ha annak a fe-
dezete rendelkezésre áll. Kérte az 
önkormányzat fideszes képviselőit, 
hogy felkészülten nyilatkozzanak a 
költségvetés tartalmáról, ha szük-
séges, ebben is segítséget nyújt 
számukra. Megjegyezte, nagyon 
sajnálja, hogy a január 25-i ülést 
követő megnyilatkozásaikkal lejá-

ratták a várost a sajtóban. 
A február elsejei tárgyalásról el-
mondta, korrekt szakmai megbe-
szélést tartottak. A szabályozási 
vonallal érintett területet most már 
nem lehet átadni, novemberben ezt 
még meg lehetett volna tenni. Attól 
kezdve viszont, hogy a köztársasá-
gi elnök kiírja az országgyűlési vá-
lasztásokat, azok lezárulásáig jog-
szabályi előírások miatt erre nincs 
mód.
A járható út a helyi építési sza-
bályzat módosítása. Ennek az 
elindításában állapodtak meg az 
NSK és a vagyonkezelő vezetői-
vel folytatott megbeszélésen. Arról 
is tárgyaltak, hogy az önkormány-
zat az egyhangú képviselő-testü-
leti döntés alapján a körforgalmú 
csomópont elkészítését támogatja 
az első ütemben, amihez az előző 
ülésen ötmillió forint támogatásról 
döntöttek a képviselők. A partnerek 
jelezték, nem tudják, milyen módon 
lehet majd ezt még finanszírozni. 
Megnyugtató ugyanakkor, hogy a 
Rákos-patakba a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően kerül majd 
víz az uszodából. 
A megbeszélésen rögzítették, bár-
milyen szakmai kérdés merül fel, 
az önkormányzat készséggel áll a 
beruházó rendelkezésére. Ennek 
jegyében került sor a rendkívüli 
ülésre is. 
A helyi építési szabályzat módosítá-
sa 2,5-3 hónapot vesz igénybe, mi-
vel az eljárás során 40 hatósággal 
kell egyeztetni. A megyei főépítész-
nek 30 napja van jóváhagyásra. 
Hogy ez minél gyorsabban megtör-
ténjen, ahhoz a fideszes képviselők 
segítségét kérte. Az önkormányzat 
minden döntést a lehető legrövi-
debb időben meghoz. Amikor min-
den feltétel rendelkezésre áll, a gé-
pek akár egy órán belül indulhatnak 
a tervek kivitelezésére.                (lt)

Képviselő-testületi ülés 

nem a városon múlik az uszoda beruházás

GÖDÖLLŐ KÖZÉPÜLETEINEK 
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA A 
KEHOP 5.2.9. KÓDSZÁMÚ PÁ-
LYÁZAT KERETÉBEN 

Gödöllő Város Önkormányzata 
a „Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai 
számára” című konstrukció kere-
tében pályázatot nyújtott be. A KE-
HOP-5.2.9-16-2016-00033 azono- 
sító számmal regisztrált, a „Gödöl-
lő középületeinek energetikai fel-
újítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú 
pályázat keretében” c. pályázatot 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um Környezeti és 
Energia Operatív 
Program Irányító 

Hatósága 250 millió forint összegű 
támogatásra érdemesnek minő-
sítette. A projekt 2017. áprilisában 
kezdődött és 2018 elején fejeződött 
be. A Széchenyi 2020 előirányzatá-
ból Gödöllő Város Önkormányzata 
a pályázatban foglaltak megvaló-
sítására egyszeri, vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. Az 
előirányzat a Kohéziós Alapból és 
a hazai központi költségvetésből 
valósult meg. A pályázat támogatá-
si intenzitása 100%.
A „Gödöllő középületeinek energe-
tikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kód-
számú pályázat keretében” című 
pályázat során az Önkormányzat 

célul tűzte ki és megvalósította a 
Művészetek Háza Gödöllő Kultu-
rális és Konferencia Központ és 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
energiahatékonysági felújítását, a 
villamos energia fogyasztásának 
csökkentése érdekében. Az épü-
letek üzemeltetési költségei igen 
jelentősek. A magas üzemeltetési 
költséget főleg a fűtési hőigényből 
származó magas gázenergia-költ-
ség és a villamos energiafogyasz-
tás tették ki. Ezek alapján vált 
szükségessé a fűtési energiaigény 
csökkentése, amit az épület külső 
határoló felületeinek hőszigetelé-
sével, nyílászáróinak cseréjével 
valósítottak meg. 
A pályázat megvalósítását köve-
tően a projektben érintett iskola 

tanulói és dolgozói, valamint a 
kulturális központba érkező vendé-
gek – az energetikai korszerűsítés-
nek köszönhetően – korszerűbb, 
gazdaságosabban működtethető 
intézményben tanulhatnak, ok-
tathatnak, szórakozhatnak. A fej-
lesztés után jelentősen csökken 
az épületek energiafelhasználása, 
amely hozzájárul az intézmények 
fenntartási költségeinek optimali-
zálásához.

sajtóKÖzLEMÉNy
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Miután 2014 márciusában beje-
lentették, hogy a kormány 2015 
őszére 3,4 milliárd forintos beru-
házásként uszodát építtet Gödöl-
lőn, több mint három esztendőt 
kellett várni, míg 2017. június 
27-én aláírták a megvalósítás I. 
üteméről szóló szerződést. A fej-
lesztésre ekkor már egy 2017. jú-
nius 14-én kelt kormányhatározat 
4,6 milliárd forintot határozott meg 
forrásként a központi költségve-
tést megjelölve. Ezt erősítette 
meg Vécsey László országgyű-
lési képviselő is, aki a múlt év 
nyarán egy televíziós interjúban 
elmondta, hogy a 4,6 milliárdos 
uszoda-beruházás a 2017-es és 
a 2018-as központi költségvetés-
ben is szerepel. A kérdés csupán 
az: Hol?

Munkatársaink ugyanis 2014-ig 
visszamenőleg átnézték a közpon-
ti költségvetéseket, amelyekben 
egészen más adatokat találtak…

A 1525/2014. (IX.18) Kormány 
határozat szerint a beruházás 
3,565 milliárd forint keretösszegű 
központi költségvetési forrásból 
valósul meg – a határozat szerint 
a „ 2014. és a 2015. években”. 

A 2015-ös központi költségve-
tés 3,47 milliárdos előirányzattal 
számol, továbbá a 2015-ös zár-
számadásában egy 300 milliós 
kötelezettségvállalás szerepel, a 
tankertészet áttelepítésére – ami-
nek felhasználása „teljes egészé-
ben áthúzódott 2016. évre”. 

2015. június 23.: Magyaror-
szág 2016. évi központi költség-
vetéséről szóló törvényjavasla-
tot a Parlament elfogadta.

Az előterjesztésben, valamint 
az elfogadott javaslatban nem 
szerepelt a gödöllői uszoda soron 
összeg.

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium zárszámadáshoz kapcso-
lódó fejezeti kötete az alábbiról 
szól:

„Az előirányzat 2015. évi kö-
telezettségvállalással terhelt ma-
radványának összege: 3.175,2 
millió forint.

Az előirányzat eredeti előirány-
zattal nem rendelkezett, az NSK-
val a 2015. évben megkötött „a 
Gödöllői uszoda beruházás meg-
valósítása” tárgyú támogatási 
szerződés keretében 1.091,2 mil-
lió forint összegű pénzügyi teljesí-
tés történt.

A 2015. évi kötelezettségválla-
lással terhelt maradvány összege 
2.084,0 millió forint.”

De lépjünk tovább a 2017-es 
központi költségvetésre! Hiába is 
keressük, itt sem találunk egyet-
len forintot sem! Ebben az évben 
is egy kormányhatározatban sze-
repel a fejlesztés.

A 2017. június 14-én született 
1375/2017. (VI. 14.) Korm. hatá-
rozat leszögezi, hogy 4.665,85 

millió forint keretösszegű közpon-
ti költségvetési forrásból valósul 
meg a beruházás. Hogy mikor, 
arról azonban már nem esik szó. 

Szintén ezen határozatban 
olvasható, hogy a 2018. évi költ-
ségvetési keretösszeget megha-
ladóan a 2018. évben további, 
legfeljebb 1.100.546.791 forint 
kötelezettségvállalásra nyílik le-
hetőség. 

Ugyanakkor a 2018-as költ-
ségvetésben mindösszesen 300 
millió szerepel előirányzatként, 
mely a már említett 1,1 milliárddal 
megemelhető. Ezért talán jogo-
san merült fel bennünk a  kérdés 
hogy az 1,1 milliárd forint bővít-

mény, mire is értelmezhető. Ha 
ugyanis a 4,6 milliárdra, akkor az 
uszodára, már 5,7 milliárd forint 
áll rendelkezésre, ha pedig a 300 
millió forintra vonatkozik – ami a 
költségvetésben is szerepel – ak-
kor mindösszesen 1,4 milliárd fo-
rint van a beruházásra.

Tény, ezen számok bűvöltében 
már mi is elveszítettük a fonalat, 
s így joggal merült fel a kérdés: 
pontosan, mennyi az annyi?

Ezért levélben fordultunk Vé-
csey László országgyűlési kép-
viselőhöz, hogy segítsen nekünk 
megfejteni ezt a rejtélyt. Két kér-
désre szerettünk volna választ 
kapni. Ebből idézünk: 

„A 2018. évi központi költség-
vetésről szóló törvény mely során 
áll rendelkezésre a beruházás 
megvalósításához még hiányzó 
3.265.303.209 forint?

Szintén kérjük, szíveskedjék 
tájékoztatni, hogy a 2016. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadási törvényben a gö-
döllői uszoda-beruházáshoz – a 
még meg nem valósult fejlesztés-
re – kiadásként feltüntetett 1,0912 

milliárd forint (működésre 186,4, 
míg meghatározott feladatra 
904,8 millió forint) a 2016. eszten-
dőben mire lett felhasználva!” 

A választ már másnap meg is 
kaptuk: 

„Tisztelt társadalmi mb. felelős 
szerkesztő úr! 

Január 30-i levelében feltett kér-
dései bűncselekménnyel vádolják 
meg a Gödöllői Uszoda beruházó-
ját. Annak sugalmazása ugyanis, 

hogy a beruházó a fedezet ren-
delkezésre állása nélkül írt 
ki közbeszerzést, hirdetett 
győztest és kötött szerző-
dést, bizony bűncselekmény 
elkövetésének sugalmazása. 

Remélhetőleg nincs ilyen 
szándékuk, akkor viszont 
kénytelen vagyok arra követ-
keztetni, hogy önök nem csak 
a Gödöllő városi, de az állami 
költségvetés fejezetei között 
sem tudnak, vagy akarnak el-
igazodni.” 

Bízunk benne, rosszul ér-
telmezzük a levélben megfo-
galmazottakat, és képviselő 
úr nem akarja azt sugalmazni, 
hogy a kérdésfeltevésünk bűn-
cselekmény! Természetesen 
ez távol áll tőlünk. 

Az általunk leírt adatokat bár-
ki megtalálja, aki átolvassa az 
elmúlt években megjelent Ma-
gyar Közlönyt vagy a központi 
költségvetést.  Mi mindössze 
két kérdést tettünk fel, melyre 
a képviselőtől érdemleges vá-
laszt vártunk. Elképzelhető, hogy 
munkatársaink figyelmét elkerül-
ték az általunk keresett pénzügyi 
tételek, és nem tudunk olvasni 
a központi költségvetésben, de 

örömmel vettük volna, ha képvise-
lő úr segítségünkre van ezek meg-
találásában. Itt jegyezzük meg, ez 
egyben kötelessége is lenne!

Nos, amennyiben kérdezni még 
szabad, továbbra is várjuk Vécsey 
László országgyűlési képviselő 
úr megtisztelő válaszát, hogy a 
2018-as központi költségvetés-
ben hol találjuk a gödöllői uszoda 
megvalósítására szánt 4,6 milliárd 
forintot, valamint mit jelent 2016-
ban a zárszámadás szerinti 1 mil-
liárd forint pénzügyi teljesítése?! 

Amennyiben képviselő úr vá-
laszra méltat bennünket, úgy ter-
mészetesen azt közölni fogjuk.

L.P.Cs.

Képviselő úr! Kérdezni még szabad?
most akkor mennyi pénz van az uszodára?
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Városunkban rendkívül sok si-
keres, a lakosság támogatását 
élvező civil kezdeményezés 
zajlik. Az elmúlt időszakban 
minden kétséget kizárólag a 
„zebra zászlók” kérdést kísér-
ték a legtöbben figyelemmel. 
A sokak által rendkívül jó, a 
közlekedés biztonságát növelő 
kezdeményezést Füle Sándor, 
a Magyar Kerékpáros Klub gö-
döllői szervezetének vezetője 
indította útjára és a néhány hét 
alatt országos mozgalommá 
nőtte ki magát. 

Míg a múlt héten Füle Sándor 
szomorúan jelentette be, admi-
nisztrációs okok miatt eltávolítja a 
kihelyezett zászlókat, lapzártánk 
idején kaptuk a hírt, a Magyar 
Közút Nonprofit Kft. engedélyé-
nek birtokában – most már végleg 
– visszakerülhettek a gyalogosok 
átkelését segítő zászlók a zebrák 
végpontjaihoz a Volánbusz pá-
lyaudvarnál, a Munkácsy utcában 
és az egyetemi behajtónál. 
Füle Sándor lapunk megkeresé-
sére elmondta, nagyon örül a Ma-
gyar Közút válaszának, s amint 
az engedélyt megkapta, azonnal 
vissza is helyezte valamennyi 
zászlót és azok tartóit. Jelenleg 
nem tervezi, hogy több helyszín-
re is kihelyezzen ilyen eszközö-
ket, mivel ezek karbantartása és 
pótlása is elég feladatot ró rá.  
Kérdésünkre, hogy korábban mi-
ért nem kért engedélyt, úgy fogal-
mazott, nem gondolt arra, hogy 
egy látszatra ilyen egyszerű do-
log hivatalos eljárást kíván. Mint 
mondta, a döntés precedens ér-
tékű. A Gödöllőről elindult kezde-

ményezést közel húsz település 
vette át, s mint mondta, ezekről 
is be fogják adni a kérelmeket az 
illetékes helyekre. 

Bár az ilyen közlekedést segítő 
eszközöket nem lehet akárho-
vá kihelyezni, az érintett utakat 
kezelő Magyar Közút Nonprofit 
Kft. Pest Megyei Igazgatósága 
tájékoztatása szerint a társaság 

minden olyan kezdeményezést 
támogat, amely a közlekedésbiz-
tonságot javíthatja. 
Mint ebből kiderül, az elmúlt 
hetekben több településen is 
megjelent úgynevezett gyalo-
goszászlókkal az volt a szervezet 
problémája, hogy szinte egyik 
helyszínen sem egyeztettek ve-
lük, így olyan helyekre is kikerül-
tek, ahová jogszabály tiltja, hogy 
a közútkezelő hozzájárulása nél-
kül bármit kihelyezzenek. 

A gödöllői esetről szólva a nyilat-
kozat úgy fogalmaz: „…Bár nem 
kértek engedélyt a kihelyezésre, 
olyan módon kerültek ki a zász-
lók, melyekre egyébként enge-
délyt adhattunk volna. Ennek 
ellenére a kezdeményezést el-
indító személy úgy döntött, hogy 
egy másik helyszínre vonatkozó 
közútkezelői hozzájárulás alap-
ján inkább bevonja és nem is kér 

engedélyt társaságunktól. Fontos 
ugyanakkor kiemelni, hogy min-
den helyszín más és más, ezért 
a közútkezelői hozzájárulások 
is eltérhetnek. Azóta ezen félre-
értéseket tisztáztuk az érintett 
személlyel és már a közútkezelői 
hozzájárulást is megkapta, így 
már csak rajta áll, hogy mikor ke-
rülnek ki újra a zászlók a korábbi 
gödöllői helyszínekre.”
 
A zászlók kihelyezéséhez minden 

esetben közútkezelői hozzájá-
rulás szükséges (önkormányzati 
utakon az önkormányzat a közút 
kezelője). A kezdeményezőknek 
az alábbi feltételeket kell telje-
síteni (ezek általános előírások, 
helyszínenként eltérőek lehetnek 
az engedélyek).  
 A zászlótartót nem lehet elhe-
lyezni közúti jelzésen, annak 
tartóelemén vagy bármely más, 
a forgalom szabályozására vagy 
védelmére szolgáló berendezé-
sen, úttartozékon, és nem eshet 
a közút mentén azon sávba sem, 
ahová a KRESZ tábla, illetve az 
útbaigazító tábla a szabvány sze-
rint kerülhetnek. Kivételt képez 
a „kijelölt gyalogos átkelőhely” 
tábla tartóoszlopa, amennyiben 
egyéb (például gyalogos korlát, 
poller, stb.) tartó eszköz nem áll 
rendelkezésre.
A zászlókon és zászlótartókon 
embléma, piktogram, reklámfel-
iratot nem helyezhető el. A zász-
lótartók és az abban elhelyezett 
zászlók nem kerülhetnek a köz-
úti, valamint a kerékpáros űrszel-
vénybe, nem akadályozhatják 
a közlekedők (járművezetők és 
gyalogosok) szabad kilátását, és 
nem takarhatják a közúti jelző-
táblákat, fényjelző készülékeket, 
fénysorompókat.

Amennyiben gyűjtők közműosz-
lopon kerülnek elhelyezésre, úgy 
az érintett közműveket fenntartó 
szervek külön engedélyét, ille-
tőleg a munka kivitelezéséhez 
szükséges egyéb engedélyeket 
(hozzájárulásokat) külön be kell 
szerezni!
A kihelyezett eszközök karban-
tartásáról, sérülés esetén javí-
tásáról, pótlásáról a forgalom 
zavartalanságának biztosítása 
mellett a kihelyezőnek kell gon-
doskodnia. 

(jk)

megadta az engedélyt a magyar közút 
visszaKErüLtEK a zászLóK

MeGHíVó – zebrA
Óvodavezetők Szakmai Közössége meghívja az Iskolaköteles gyerme-
kek szüleit, nagyszüleit egy közös beszélgetésre.
Téma: „zebra” az óvodából az iskolába, avagy: hogy gyermekeink biz-
tonságosan „ÉrJeNeK át a túloldalra”. 
Időpont: 2018. február 26., hétfő, 16.30 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
résztvevők: Szülők, óvónők, tanítók
Moderátor: Majsai László pszicho-pedagógus
Tartalma: 
1. „Szerinted mikor érett egy gyermek az iskolára?” („tortasütési kísérlet”)
2. „Jelzőlámpa is segít’” (iskolaérettségi vizsgálat, a külső szakemberek 
„szelete a tortából”)
3. „Hogyan engedjem el a kezét?...és én hogyan fogjam meg azt?”(a 
pedagógusok szerepe az iskolakezdésben)
4. „Azért az sem árt. Ha eleinte még nem egyedül kel át!”; (a szülők sze-
repe az iskolakezdésben)
5. „Véd és dacszövetség” (együttműködés a szülők és a pedagógusok 
között)
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Jó hangulatú farsangi mulat-
ságba csöppenhettek mind-
azok, akik február 2-án részt 
vettek a LISzI által szervezett 
„Dezső a farsangi bálban” 
nevű rendezvényen. 

Az est sikeréhez és hangula-
tához a dr. Jeney László ál-
tal összeállított vetélkedő és 
a tombola mellett dr. Pappné 
Pintér Csilla alpolgármester 
által elmondott mese, az ízle-
tes vacsora, valamint élőzene 
is hozzájárult, csakúgy mint 
a közel 120 résztvevő figyel-
messége, hozzáállása.
A rendezvényen első alka-
lommal került átadásra a 
LISZI Primissima Díj, melyet 
a városközponti egyesület el-
nöksége alapított. Az egyesü-
let szándéka, hogy évről-évre 
elismerje a környezete és kö-
zössége érdekében áldozato-
san tevékenykedő lakók mun-
káját, ezzel is elősegítve a 
lokálpatrióta értékek népsze-
rűsítését. A LISZI Primissima 
díjra javasolt személyek köre, 
valamint maga szavazás is a 
helyi lakóközösség véleményé-
nek bevonásával történik. Mivel 
a cím évente egy személynek 

adományozható, ezért az átadás 
perceit is nagy várakozás előzte 
meg.  Az elismerésben a lakók 
szavazatai alapján az egyesület 
akcióterületén végzett tevékeny-
ségért, nevezetesen a környezet 
szépítése és a lakóközösség éle-

tének erősítése érdekében vég-
zett önzetlen munkájáért Beck 
József (képünkön) részesült.

Liszi primissima: elismerés az 
önzetlen közösségi munkáért

Hagyományosan a Valentin nap-
hoz kapcsolódik a Házasság 
hete rendezvénysorozat, ami 
közel két évtizede Angliából in-
dult, s a házasság és a család 
fontosságára kívánja irányítani 
a figyelmet. A házasság hete 
idén február 11-én kezdődik és 
18-ig tart. 

Mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. Hazánkban az orszá-
gos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egy-
házak és civil szervezetek széles 
körű összefogásával. A szervező-
bizottság által koordinált központi 
programok fővédnöke 2013 óta 
Herczegh Anita, a köztársasági 
elnök felesége.

A házasság hete olyan széles 
körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudo-
mányos kutatások eredményei-
vel, bibliai és erkölcsi érvekkel tá-
masztja alá a házasság örökkévaló 
értékét. Bátorít minden olyan helyi 

kezdeményezést, amely hidat épít 
az adott közösség környezetében 
élő házaspárok és családok felé, 
amely segíti életüket, boldogulá-
sukat. Nyíltan beszél a házasság 
mindennapi valóságáról, örömeiről 
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs 
és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, va-
lamint a teljes helyreállás reményét 
ébren tartani azokban, akiknek a 
kapcsolata válságban van, illetve 
valamilyen ok miatt megszakadt.
A rendezvénysorozat idei arcai 
zámbori Soma színművész és fe-
lesége, dr. Fazekas rita.          (kj)

A HázAsság Hete
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Felhívás
kolbásztöltő versenyre

A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Főszervező: Fekete Zoltán Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elérhetősé-
gek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019, gpiac@invitel.
hu, feketehon63@gmail.com 
A verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100. Gödöllő, Szabadság út 3.
A verseny ideje: 2018. 03. 03. (szombat) 13 óra 
Nevezési határidő: 2018. 02. 26. (hétfő) 16 óra.
Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni az előre kitöltött, és határidőben 
leadott nevezési lapon kell.

INForMáCIóK
Versenyszabályok:
1. A versenyre minimum 5 fős csapatok jelentkezhetnek
2. Versenyfeladat: 5 kg vagy10 kg sertéshúsból csemege és/ vagy csí-
pős kolbász készítése
3. Nevezési díj 15.000,-Ft/5 kg, vagy 20.000,-Ft/10 kg, (kért mennyi-
ségtől függően).
4. A szervezők biztosítják: műa. ládában előkészített 5 kg, vagy 10 kg 
sertéshús, 1 db asztal
5. Nevező csapat feladata: fűszerek, daráláshoz, töltéshez szükséges 
anyagok, eszközök, valamint a csapat egységes megjelenésének biz-
tosítása
6. Az elkészített kolbászból sütve kóstolót kell biztosítani (30 cm) a zsű-
ri részére, valamint kóstoló falatkákat, a közönség szavazatot leadók 
részére (ZSŰRIZÉS NEM KÖTELEZŐ). A kolbász sütése lehet egyedi 
módon, vagy a piac területén működő BÜFÉ, ÉTTEREM szolgáltatásá-
val, vagy a szervező által biztosított tűzhelyen, egyedi sütőedényben.
A verseny menete:
13 óra: asztal elfoglalása, előkészületek
14 óra: sertéshús kiosztása, gyúrás, töltés kezdete
16-17 óra: zsűrizésre előkészített (frissen sütött) kolbász tálalása ér-
tékelésre
18 óra: eredményhirdetés
19 óra: KOLBÁSZ BÁL hajnalig
A verseny ideje alatt a jó hangulatért felelős, Gödöllő Népizenekara!
VÁRJUK CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK, MUNKAHELYI KÖ-
ZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK CSAPATAINAK NEVEZÉSÉT!
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, AKI KÓSTOLNI ÉS SZAVAZNI 
AKAR A KÖZÖNSÉGDÍJAS KOLBÁSZRA, AKI KÍVÁNCSI, HOGY 
HOGYAN KÉSZÜL AZ IGAZI, FINOM HÁZIKOLBÁSZ!

Fekete zoltán, Gödöllői Piac Kft. igazgató
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Úgy tűnik, az utazás hamar véget 
ér, csupán két titkos bevetésen 
lévő FBI ügynöknek köszönhető, 
hogy Lili túléli az első napot. Hogy 
John és Zac, vagy a lány van-e 
nagyobb veszélyben, az csupán 
nézőpont kérdése. Arra viszont 
egyikük sem számít, hogy mindez 
csak a kezdet. Ráadásul úgy tűnik 

valaki az FBI berkein belülről segí-
ti a Kaszást. Johnnak és Zacnak 
nem könnyű megvédeniük Lilit, aki 
egyre jobban belekeveredik a fiúk 
nyomozásába, s hirtelen drogkar-
tellek vezetői és luxus prostituáltak 
között találja magát, s ráadásul a 
főnök figyelmét is magára vonja. 
Nem véletlen, hogy Carrie Cooper 

könyve már a második utánnyo-
mással került a könyvesboltokba. 
Az olvasók egy mindvégig izgal-
mas és fordulatos krimit vehetnek 
kézbe, aminek minden sora lebilin-
cselő. 
Hogyan viselkedik egy hétköznapi 
lány, amikor a lehető legváratla- 
nabb és legveszélyesebb helyze-
tekben kell helytállnia? Mi jelent 
nagyobb veszélyt, szembenézni 
a Kaszással, vagy eljátszani egy 
maffiózó barátnőjét? Sem Lili, sem 
a két ügynök nem tudja, mire is 
vállalkoztak, mint ahogy azt sem, 
nem ők az egyetlenek akik más-
nak adják ki magukat. 
Lili élete óriási fordulatot vesz, ám 
amikor úgy tűnik, a meglepetések 
sora sokkal hosszabb annál, mint 
ahogy azt gondolja. Előbb utóbb 
kiderül, ki-kicsoda valójában. 
(Carrie Cooper: A szemtanú)    (jk) 

Ikon címmel nyílt meg Ladócsy 
László festőművész kiállítása a 
Levendula Galériában. A tárlaton 
látható művek a hagyományos 
egyházi ikonok absztrakt átgondo-

lásai, ám ugyanazzal a techniká-
val és ugyanazoknak az anyagok-
nak a felhasználásával készültek, 
mint amikkel a sok évszázaddal 
ezelőtti mesterek dolgoztak. A 

festményeken azok 
a motívumok jelen-
nek meg, amelyek 
a régi szentképeken 
is megtalálhatók. 
Az absztrakt mű-
vek mellett az alko-
tó által készített két 
tradicionális ikont is 
megcsodálhatják az 
érdeklődők. Ladócsy 
László még rajztanár-
ként ismerkedett meg 

az ikonok világával, ám a 
műfaj kötöttsége miatt hosz-
szú időnek kellett eltelnie, 
míg a saját nyelvére lefordít-
va, egy a hagyományostól 
eltérő megjelenítéssel el-
készültek képei. Ám – mint 
az a Levendula Gelériában 
bemutatott alkotásokon is jól 
látható – a műfaj és az abszt-
rakt nem idegen egymástól. 
Érdekes játék a képek és a 
hozzájuk tartozó bibliai idé-
zetek egysége, amelyek 
különleges, elgondolkodtató 
perceket ajándékoznak a 
szemlélőknek. 
A kiállítást Ragályi Elemér 
Kossuth-díjas operatőr nyi-
totta meg, közreműködött 
Egyed Bea táncművész. (bj)

Ikon – régi tartalom új formában

Amennyiben Gödöllő kapja a megtiszteltetést, hogy 2023-ban európa Kulturális Fővá-
rosává választják, a „kis balázs” szobor lesz a rendezvénysorozat kabalafigurája.

Február 13-14-én kerül sor arra az előválasztási ülésre, amelyen a tizenkét fős, függet-
len szakértőkből álló nemzetközi testület kiválasztja azokat a pályázókat, amelyek az 
év második felében részt vehetnek a végleges kiválasztási ülésen. A tizenkét fős bizott-
ságról mindössze annyit lehet tudni, hogy két magyar tagja van, tíz fő a többi Európai 
Uniós ország képviseletében vesz részt a munkában. A pályázóknak harminc perc áll 
rendelkezésükre, hogy egy előadás keretében bemutatkozzanak és válaszoljanak 
a hozzájuk intézett kérdésekre.  Hogy kik jutnak tovább a második fordulóba, az 
február 15-én derül ki. 
Amennyiben a hét pályázó közül Gödöllő mellett teszik le a voksukat a bírálóbi-
zottság tagjai, úgy 2023-ban „kis Balázs” szobra lesz az a figura, amit az Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvényei kapcsán megismer majd Európa. 
Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását 2015. április 11-én, József 
Attila születésének 110. évfordulóján avatták fel Gödöllőn a Magyar Költészet Napja 
keretében. A költő Altató című verséből ismert kis Balázs figurája szorosan kapcsolódik 
városunkhoz, a verset a költő egy gödöllői kisfiúnak, Gellér Balázsnak írta, aki az ugyan-
csak az itt élő Ottó Ferenc zeneszerző unokaöccse volt.         (kj)

A bAgoly Könyvesbolt AjánlAtA

kaland kellett? 

Kis bAlázs lehet „európA Kulturális  
FővárosA 2023” KAbAlAFigurájA

Lili Green a fiatal dolgozó lányok cseppet sem izgalmas hétköznapi 
életét éli. Fordítói munkáját épp úgy a kiszámíthatóság jellemzi, mint 
azt, hogy mit ebédel. Nem csoda, hogy mindenkinek a haja szála az 
égnek áll, amikor hozzálát, hogy megvalósítsa nagy álmát, és felkészül 
egy több hónapos világkörüli utazásra. Már csak az utolsó munkáit 
szeretné befejezni, amikor egy gyilkosság közepébe csöppen. Még jó, 
hogy nem tudja: a Kaszással, a világ leghírhedtebb bérgyilkosával né-
zett farkasszemet, akinek az arcát rajta kívül még senki sem látta. 
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A Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központot vá-
rosunkban nem „csak” mint 
könyvtárat, hanem mint kul-
turális központot tartjuk szá-
mon. ez nem véletlen, hiszen 
az intézmény a hagyományos 
könyvtári feladatok mellett 
számtalan irodalmi és zenei 
eseménynek, kiállításoknak, 
családi programoknak ad  he-
lyet. Jól mutatja ezt az elmúlt 
év statisztikája, amiből Gönczi 
Krisztina,  a könyvtár munka-
társa készített érdekes össze-
állítást. 

Ebből kiderült, 2017-ben 102.229 
fő fordult meg az intézményben, 
ami több, mint háromszorosa Gö-
döllő lakosságának. 
A regisztrált olvasók száma 7102 
fő volt, akiket bátran nevezhetünk 
könyvmolyoknak, hiszen össze-
sen 126.313 db könyvet kölcsö-
nöztek ki. 

A legnépszerűbb olvasmány a 
szépirodalmi kategóriában Jakup-
csek Gabriella Megúszhatatlan 
című könyve volt, de a kötelező ol-
vasmányok közül pedig  városunk 
neves írója, Ottlik Géza Iskola a 
határon című művét kölcsönözték 
ki a legtöbben. 
A különböző programokról szóló 

adatok is sok érdekességet árul-
nak el. 2017-ben 674 rendezvényt 
– koncertet, kiállítást, könyvbe-
mutatót, vetélkedőt – tartottak a 
könyvtár falai között, amelyeken 
20.900 fő vett részt. 
Úgy tűnik, az idei esztendő sem 
lesz kevésbé esemény dús. Már 
januárban több irodalmi estet tar-

tottak, a héten megnyílik az első 
kiállítás és az intézmény munka-
társai már javában azon dolgoz-
nak, hogy izgalmas és alkalomhoz 
illő programokat varázsoljanak a 
Valentin napra – hiszen a szere-
lem és az irodalom épp úgy össze-
tartozik, mint a könyv és az olvasó.

(jk) 

Különleges kiállítás várja 
az érdeklődőket a Gödöl-
lői Városi Könyvtárban, 
Pilinszky János versei és 
Kucsera András Marton 
Frigyes által átalakított 
grafikái találkozásának 
lehetnek tanúi az érdek-
lődők az olvasóteremben. 

A Szálkák cím alatt látható 
képeket Kucsera András 
grafikái ihlették, Marton 
Frigyes az eredeti képeket 
alakította át úgy, hogy a Pi-
linszky kézírások darabjai 
köszönnek egymásra az 
eredeti grafikák átalakított 
elemeivel.
A képek nem csak a falakon 
tekinthetők meg, hanem 
egy monitoron látható mon-
tázsban is végigkövethetők, 

betekintést nyújtanak az al-
kotói folyamatba. 
A Pilinszky gondolatai, a 
képek és az ehhez társított 
zenei aláfestés különleges él-
ményt nyújtanak a szemlélők-

nek, akik a február 5-én megnyílt 
kiállítást március 17-ig tekinthetik 
meg, s a tervek szerint Marton 
Frigyes rendhagyó tárlatvezetést 
tart majd az érdeklődőknek. 

(bj)

könyvtár a statisztika tükrében

tALáLkozások – pILInszky másképp
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A múlt évben nagyszabású országos ren-
dezvénysorozattal emlékeztünk a kiváló 
magyar íróra, Szabó Magdára, születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából. A „Sza-
bó Magda 100” rendezvénysorozat zsúfolt 
programjai közé a gödöllői rendezvény már 
nem került be, így a február 18-i Kávéházi 

Esték akár az emlékév 
lezárásának is tekinthe-
tő.

Kevesen tudják, hogy 
Szabó Magda utolsó 
éveit Gödöllőtől nem 
messze, Kerepesen töl-

tötte, keresz-
tfiánál, Tasi 
G é z á n á l 
– aki az est 
egyik vendé-
ge lesz –, va-
lamint kutyái, 
macskái és 
madarai tár-
saságában. 

Az est 
során szó-
ba kerülnek 
a népsze-
rű családi 
r e g é n y e k , 
mint például 
a Régimó-

di történet; kiderül, hogy a Für Elise-ben 
szereplő Cili valós, vagy kitalált alak, akit 
csupán a szerző keltett életre. A kérdés so-
kakat foglalkoztat, hiszen visszaemlékezé-
seiben Szabó Magda sokszor mesélt egy 
képzeletbeli testvérről, akit édesanyja talált 
ki. Azonban szó esik arról is, miért nem 
készült el a nagysikerű regény folytatása. 
Igaz, az írónő még a Für Elise megírását is 
sokáig fontolgatta.

A Kávéházi Esték vendége lesz Juhász 
Anna, a „Szabó Magda 100” rendezvény-
sorozat háziasszonya, valamint Mészáros 
beáta drámapedagógus, a Garabonciás 
Színtársulat vezetője, akitől megtudhatják, 
hogyan tudja feldolgozni, és a fiataloknak 
eljuttatni Szabó Magda műveit egy dráma-
tanár.              (jK)

A Művészetek Háza Gödöllő, a gödöllői Club Színház és a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség 2018-ban is megrendezi a 
„FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK” improvizációs fesztivált. A rangos 
szakmai megmérettetés elődöntőjét február 10-én rendezik meg 
10 órai kezdettel a Művészetek Házában. 

Az elmúlt évek gya-
korlatához híven a 
négyfős (tetszés sze-
rinti fantázianéven sze-
replő) csoportok 4-5 
különböző improvizáci-
ós feladatot kapnak. Az 
egyes feladatokra való 
felkészülésre általában 
10 perc áll rendelkezés-
re – kitalálják a történe-
tet, a szereplők közötti 

kapcsolatokat és kiosszák a szerepeket – majd a kisorsolt sor-
rend szerint kerültek bemutatásra a „produkciók”.

A játékidő az esetek többségében 3-3 perc.
Játékvezető: Halász Tibor, aki a helyszínen teszi közzé a já-

tékszabályokat és a feladatokat.
Az egyes feladatokat szakemberekből álló zsűri pontozással 

értékeli, majd ennek alapján alakul ki a végső sorrend.
 A továbbjutók március 18-án az országos döntőben mérkőz-

nek meg, szintén a Gödöllőn.  A fesztivál díjai hagyományosan:  
1. díj Arlecchino díja; 2. díj Pulcinella díja; 3. díj Brighella díja.

A rendezvény díjtalanul megtekinthető!!
(ny.f.)

Szabó Magda  100+1

Farsangi
rögtönzések
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Az európai  Parlament 2017 áp-
rilisában szavazta meg, hogy 
2018 legyen a kulturális örök-
ség európai éve, aminek fő 
célja, hogy felhívja a figyelmet 
európa történelmi múltjára, 
értékeire, a kulturális örökség 
kínálta lehetőségekre, és egy-
úttal erősítse az európai iden-
titástudatot. Az év szlogenje: 
„Örökségünk: a múlt és a jövő 
találkozása”.

Az európai év keretében az Unió 
népszerűsíti a kulturális sok-
színűséget és a párbeszédet a 
különböző kultúrák között, va-
lamint felhívja a figyelmet arra, 
hogy a kulturális örökség gazda-
sági szempontból is hozzáadott 
értéket jelent a kulturális és kre-
atív ágazatokban. 
„A kulturális örökség egyetemes 
értéket közvetít az egyének, a 
közösségek és a társadalmak 
felé egyaránt. Feladatunk, hogy 
óvjuk és átadjuk a következő ge-
nerációknak. Azt gondolhatnánk, 
hogy ez a kulturális örökség a 
múlté, statikus, nem változik to-
vább. Ám ennek pont az ellentét-
je igaz: folyamatosan átalakul és 
kölcsönhatásban áll azokkal, akik 
gazdagítják. Örökségünknek rá-
adásul fontos szerepe van Euró-
pa jövőjének alakításában is. Ez 
az egyik oka annak, hogy ebben 
az európai évben különösen a fia-
talokhoz szeretnénk szólni” - vall-
ják a szervezők. 

Ebben az évben kiemelt figyel-
met szentelünk a ránk hagyomá-
nyozott kulturális javaknak. Euró-
pa-szerte programok ezrei várják 
majd a látogatókat, melyek révén 
szorosabb kapcsolatba kerülhet-
nek kulturális örökségükkel. 
Hogy mit sorolnak ebbe a kategó-
riába? A program négy területet 
jelöl meg: 
• Megfogható javak: épületek, 
emlékművek, ruhák, műalkotá-
sok, könyvek, gépek, történelmi 
városok, régészeti lelőhelyek stb;
• Nem megfogható javak: mun-
kamódszerek, ábrázolásmódok, 
kifejezések, tudás, készségek, 
és az ezekkel kapcsolatban álló 
eszközök, tárgyak és kulturális 
terek. Ide tartoznak a nyelvi és 
szóbeli hagyományok, a művé-
szi kifejezésmódok, a társadalmi 
gyakorlatok és a hagyományos 
szakmák;
• Természetes jelenségek: táj-
képek, flóra és fauna;
• Digitális művek: digitális for-
mátumban készült források (digi-
tális műalkotások, animáció stb.) 

vagy megőrzés céljá-
ból digitalizált tartalmak 
(szövegek, képek, filmek, 
hangfelvételek stb.).

Annak érdekében, hogy 
a kulturális örökség eu-
rópai éve 2018 után is 
éreztesse hatásait, a 
Bizottság az Európa Ta-
náccsal, az UNESCO-val 
és más partnerekkel kar-

öltve több hosszú távú projektet 
is elindít, amelyek középpontjá-
ban többek között az iskolákkal 
folytatott tevékenységek, műem-
lékek újrahasznosítására irányu-
ló innovatív megoldások feltérké-
pezése, a kulturális javak illegális 
kereskedelme elleni küzdelem  áll 
majd. Az európai év hosszú távú 
célja, hogy érdemi változást idéz-
zen elő abban, ahogy a kulturális 
örökségünket kezeljük, megóvjuk 
és továbbadjuk gyermekeinknek. 
A programsorozat hazai megnyi-
tóját a Magyar Tudományos Aka-
démián tartották meg. (források: 
europarl.europa.eu/, europa.eu/)

A Gödöllői Városi Múzeum 
2017. október 24-én 

megkezdte 
A magyar cserkészet 

története 1910-től 
napjainkig, illetve a 

zsivajgó természet című 
állandó kiállítás felújítását. 

A munkálatokra való 
tekintettel 

CSerKÉSz 
KIáLLíTáSuNK 

Már 
NeM LáToGATHATó 

a felújítás munkálatok befeje-
zéséig a Zsivajgó természet 

című kiállításunk csak a 
múzeumpedagógiai 
csoportok számára 
tekintethető meg.

Megértésüket köszönjük!

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő

Szabadság tér 5.
www.godolloimuzeum.hu

Tel.: (28) 421-997 

Nyitva tartás: szerdától 
vasárnapig 10-16 óráig

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2018. február 24-én 
DOKUMENTUMOK címmel 
kiállítás nyílik 
a GIM-Ház 20 éves történetéről.

A kiállítás helyszíne: 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Jelenleg a műhelyek és a kert előre 
egyeztetett időpontban, munkana-
pokon látogatható!

Tel: 28/419-660 
email: gimhaz@invitel.hu

2018 – a kulturális örökség európai éve

Február 9., péntek, 16.30: Ella 
Attila (rézfúvó, furulya) növen-
dékeinek hangversenye

Február 13., kedd, 16.00: Gál-
né Bagi Márta (hegedű) és Telek 
Zsuzsa (zongora) növendékei-
nek hangversenye

Február 20. kedd 17.00: Kicsi-
nyek hangversenye – A zongora 
tanszak rendezvénye

Frédéric Chopin zenei 
AMI programjai
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Az elmúlt hétvégén az olaszor-
szági Padova adott otthont a 
férfiak kard Világkupa-sorozat 
újabb versenyének. A gödöl-
lői Gémesi Csanád és Géme-
si bence is pástra állt, előbbi 
a magyar csapat tagjaként  
bronzéremnek örülhetett.

Az egyéni viadalra 212-en nevez-
tek így nem volt könnyű már a 64-
es főtáblára jutás sem. A gödöl-
lőiek kiválóan kezdték a padovai 
versenyt, ugyanis mindkét kardo-
zónk hibátlan mérleggel jutott to-
vább a csoportmeccseket követő-
en. A folytatás már csak Gémesi 
Csanádnak hozott némi örömöt, 
aki a német színekben induló 
Szabót verte 15:14-re a 32-ért. 
Gémesi Bence olasz ellenfelet 

kapott, aki 15:10-re verte Bencét, 
így a 35. helyen zárta az egyéni 
versenyt a GEAC vívója. Csanád 
a 16 közé kerülésért ismét német 
(Wagner) ellenfelet kapott, aki 
ellen 15:12-re kikapott, így végül 
a 23. helyen végzett az 
egyéni küzdelmekben
A csapatverseny aztán 
kárpótolta Gémesi Csa-
nádot, miután az egyé-
niben ezüstérmet szerző 
Szilágyi áronnal, az 
egyéni bronzig jutó Szat-
mári Andrással és Decsi 
Tamással (81. hely egyé-
niben) kiegészülve bron-
zérmes lett a magyar férfi 
kard csapat. A 23 nemze-
tet felvonultató csapatver-
senyben a nyolcaddön-

tőben Kanadát verték a mieink 
45:35-re, míg a negyeddöntőben 
Irán hajtott fejet (45:38). Az elő-
döntőben a házigazda olaszok 
ellen óriási csatában 45:40-re 
kaptunk ki, de a bronzmérkőzé-

sen vigasztalódhatott a magyar 
csapat, miután az Egyesült Álla-
mok csapatát verték Csanádék 
45:34-re. A végfső győztes Korea 
lett. (Fotó: hunfencing.hu)
           -ll-

vívás – KArd világKupA, pAdovA

Újabb magyar csapatbronz, Gémesi csanáddal

Február első hétvégéjén ren-
dezték a serdülő korosztály 
(u16) országos bajnokságát a 
budapesti boK csarnokban, 
ahol közel 600 fiatal versengett 
a minél jobb helyezésekért. A 
GeAC atlétái közül ketten, bá-
novics József rúd, míg Soos 
Levente magasugrásban ért el 
országos bajnoki címet.

A GEAC atlétika szakosztálya is 
szép számú versenyzővel kép-
viseltette magát és szerencsére 
a mennyiség nem ment a minő-
ség rovására. Soos Levente (bal 
felső képen) magasugrásban, 
bánovics József (jobb alsó ké-
pen, fotók: Kriszt Balázs) pedig 
rúdugrásban kiváló eredménnyel 
aranyérmet nyert. Mindketten 

ranglista vezetőként érkeztek, de 
az esélyesség terhe nem nyom-
ta őket agyon. Soos Levente ru-
tinos, okos versenyzéssel, 185 
cm-es eredménnyel lett országos 
bajnok, amely után a 191 cm-es 
egyéni csúccsal is megpróbálko-
zott, de sajnos az most nem sike-
rült. Bánovics József 370 cm-es 

egyéni csúcsán 
30 cm-t (!) javítva, 
minden kétséget 
kizáróan utasítot-
ta maga mögé a 
teljes mezőnyt és 
a négy méteres 
eredménye több 
mint bíztató a jö-
vőre nézve.
További pont-
szerző eredmé-
nyek: 4. helyezett: 

Soos Levente 60 m gát; 5. helye-
zett: Szőke-Kiss Jácint 1500 m 
és 3000 m síkfutás, Bánovics Ká-
roly rúdugrás; 6. helyezett: Ladá-
nyi Viktor és Simonváros zille 
rúdugrás; Edzők: Kovács zol-
tán, Szörényi István, Gadanecz 
György

A serdülő ob-val párhuzamosan 
zajló idei első Szuper Liga ver-
senyen többpróbában elsöprő 
GEAC sikerek születtek, ugyanis 
a férfiak 3 próba (60 gát, súlylö-
kés, rúdugrás) versenyében a 
2-5. helyen gödöllői atléta vége-
zett, míg az első helyet edzőjük, 
zsivoczky Attila szerezte meg. 
Sorrendben ezüstérmes Raffai 
Péter, bronzérmes Kriszt bo-
tond, negyedik Kemenes ákos, 
ötödik Tóth zsombor.        -kb-

AtlétiKA –serdülő országos bAjnoKság

bánovics józsef és soos Levente a bajnokok

Február elején a judosoknak is 
megkezdődött a versenyidény. 
A Gödöllői Judo Klub verseny-
zői Nagykőrösön szerepeltek 
egy nemzetközi versenyen és két 
éremmel, valamint három ötödik 
helyezéssel tértek haza.
Három ország, 45 egyesületének 
422 judosa nevezett a nagykőrösi 
megmérettetésre. Szádvári zoltán 
tanítványai közül Krakóczki Mátét a 
második-, Makádi Liliána a harmadik 
helyen végzett diák A, illetve B kate-
góriában. Pontszerző, ötödik helyen 

végzett diák A-ban Pocsai Levente, 
diák C-ben Vilisics Márk míg egy 
korcsoporttal feljebb is megméretette 
magát Makádi Liliána, aki a serdülők 
között ért el szintén pontszerző, ötö-
dik helyezést.                                  -ll-

judo – nAgyKőrösi viAdAl

KÉt GÖdÖLLői ÉrEM
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Két mérkőzése is lett volna a 
Penta-Gödöllői rC csapatának 
az elmúlt héten a női Nb I. Ligá-
ban, de végül csak Szombathe-

lyen meccselhettek és nyertek 
3-2-re a gödöllői hölgyek, miu-
tán a hazai, MTK budapest el-
leni párharcban az eső győzött.

(Fotó: grcvolley.hu)

A Török Ignác Gimnázium torna-
termében rendezték volna meg 
a Liga rangadóját, miután a for-
duló előtt a Gödöllő az első, míg 
az MTK a második helyről várta 
a párharcot. A találkozó végül el-
maradt, ugyanis a terem az eső-
zés következtében beázott és a 
játékvezetők balesetveszélyes-
nek ítélték meg a körülménye-
ket. A találkozó újrajátszásának 
időpontja február 16-a lesz majd 
előre láthatólag.
Az elmúlt vasárnap Szombat-
helyre utazott a Penta-GRC. A 

két csapat az Extraliga alapsza-
kaszában már megmérkőzött 
egymással, akkor mindkét alka-
lommal a mieink nyerte 3-1-re. 
A mostani párharc annyiban volt 
más, hogy a házigazdák kétszer 
is vezettek, de végül Id. Grózer 
György tanítványai örülhettek a 
3-2-es sikernek és a két pontnak. 
Hiányérzete csak azért lehet a 
szakvezetőknek, mert egy pontot 
a Vas megyei településen hagy-
tak a lányok.
A Penta-GRC csapata négy mér-
kőzést követően 11 ponttal a ta-
bella második helyén áll az NB I. 
Ligában.
Női Nb I. Liga, 5. forduló
Hungast-Haladás – Penta-Gö-
döllői RC 2-3 (12, –20, 23, –14, 
–10)                        -li-

Sokan megdöbbenve tapasz-
talhatták szombaton, hogy a 
Táncsics Mihály úti Sportcent-
rum felső műfüves pályáján a 
sátor a földön hever. Szárnyra 
is kaptak a híresztelések, mi-
szerint a nagy havazás miatt 
omolhatott össze a sátor, így 
utána jártunk az üzemeltető-
nél, hogy mi is történhetett.

Domonkos ernőtől, a VÜSZI 
igazgatójától egyben a sport-
centrum üzemeltetőjétől meg-
tudtuk, hogy áramszünet miatt 
leállt a sátor befúvó rendszere  
és a biztonsági aggregátorok 
sem indultak be, így le kellett en-
gedni a sátrat. Az ilyenkor szoká-
sos vizsgálatok még tartanak, így 
nem tudni, hogy mi lehetett a hiba 
forrása. A visszaállításról már in-
tézkedtek, így napokon belül újra 
használhatják majd a bérlők a lé-
tesítményt.

röplAbdA – nyert Az eső A töröKben

fontos pontok szombathelyről

sátor A Földön – riAdAlom A táncsicson

áramszünet miatt földre huppant a sátor

A papírformának megfele-
lően vendéggyőzelemmel 
ért véget a Covritas Futsal 
Team Gödöllő hazai mérkő-
zése a Csenger Futsal ellen, 
akik 6-2-re verték baranyai 
Pál együttesét, ezzel bebiz-
tosították helyüket a felső 
házi rájátszásban.

A gödöllői alakulat az esély-
telenek nyugalmával léphetett 
pályára a futsal NB II. Kele-
ti-csoportjában a 19. játék-
napon. A vendég csengeriek 
annak szellemében léptek pá-
lyára, hogy tudták, ha nyernek, 
bebiztosítják ötödik helyüket, 
ami felső házi rájátszás jelent 

a számukra, míg a gödöllőiek 
továbbra is az önbecsülésük 
megőrzésén fáradoznak hét-
ről-hétre. A sokáig jól küzdő 
Covritas sorsát végül a játé-
kos-edző, baranyai Pál kiállí-
tása pecsételte meg, ugyanis 
a vendégek 6-0-ig meg sem 
álltak és végül ugyan Gruber 

bálint találataival összejött a 
szépítés, de ez csak az ered-
mény kozmetikázására volt 
elég.
A CFT Gödöllő 10 ponttal a 
csoport 11. helyét foglalja el 
három fordulóval az alapsza-
kasz vége előtt.
Nb II., Keleti-csoport, 19. 
forduló: Covritas Futsal Team 
Gödöllő – Csenger Futsal 2-6 
(0-2) Gödöllői gólszerző: 
Gruber Bálint (2).                  -tt-

FutsAl – csAK KozmetiKázott A gödöllő
nyert a csengeri papírforma

bizonyára sokan elmentek már 
a Dózsa György úti Gumisem-
ber, autógumizással foglalkozó 
vállalkozás mellett, de azt ke-
vesen tudják, hogy az üzlet ve-
zetője, Hamza Péter immáron 
kétszeres budapest-bamako 
rally győztesnek vallhatja ma-
gát.

Hamza Péter (a képen, fotó: jo-
gumi.blog.hu) csapatkapitány, 
Felméri László navigátor, Nagy 
zoltán és Heksch Kálmán sze-
relők a Játékshop Team tagjaként 

egy 200 lóerős Nissan Patrol fe-
délzetén vágott neki január 12-én 
a 8629 kilométeres Budapest-Ba-
mako Rally versenynek. 
A gödöllői „gumisember”, Hamza 
Péterék már hatodik alkalommal 
vágtak neki az afrikai futamnak 
és legutolsó versenyükön is első-
ként haladtak át a célon, ezt idén 
is sikerült megismételniük. A vé-
gig jól teljesítő csapatot többször 
műszaki problémák, defektek 
hátráltatták, de végül sikerrel zár-
ták a nagy kalandot.                 -tl-

budApest-bAmAKo rAlly – A gumisember KAlAndjAi

Hamza péter és csapata nyert
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Az utóbbi években egyre sze-
szélyesebb tél nem csak minket, 
hanem kedvenceinket is megvi-
seli. Igyekszünk alkalmazkodni, 
de olykor mégis rossz döntést 
hozunk, ami akár az állat meg-
betegedéséhez is vezethet. A 
rex Alapítvány munkatársai 
ezért összegyűjtötték azokat 
a leggyakoribb problémákat, 
amikkel a gazdik a szakembe-
rekhez fordultak.

Nem feltétlenül lusta az, aki nem 
sétál
Egyáltalán nem biztos, hogy a 
lustaság az oka annak, ha házi-
kedvencünk az elmúlt időszakban 
kevésbé lelkesedik a sétáért. A 
hirtelen hőmérsékletváltozás és 
a frontok fellobbanthatják ízületi 
problémákkal küzdő kedvenceink 
tüneteit. Erre gyanakodhatunk, ha 

a jószág reggelente nehezebben 
kel fel, óvatosan mozog, nem szí-
vesen sétál vagy esetleg sántít. „A 
tünetek hátterében leggyakrabban 
az elöregedő ízületetek krónikus 
gyulladása miatt kialakuló fájdal-
mak állnak” – emeli ki dr. Király 
Péter, a Rex Alapítvány alapítója. 
– „Súlyos esetben az ízületi elfa-
julás következtében a fájdalom 
állandósul. Az állat sajgó ízülete-
it próbálja tehermentesíteni, és 
ez tartós sántasághoz vezethet. 
Ha ilyen tüneteket észlelünk, for-
duljunk állatorvoshoz, aki olyan 
gyógyszert ad a kutyusnak, amely 
visszaadja a mozgás örömét, va-
lamint biztonságosan szedhető 
hosszútávon is.”

A nedves orr nem mindig jó jel
Ne felejtsük el, hogy a változékony 
időjárás kedvez a kórokozóknak! 

Kutyák és macskák légúti meg-
betegedéseinek leggyakoribb 
kiváltó oka vírusfertőzés, melyet 
nemritkán másodlagos baktéri-
umfertőzés követ.  Tünete lehet 
eleinte csak orrfolyás, ami később 
tüsszögéssel, krákogással, köhö-
géssel és akár étvágytalansággal 
egészülhet ki. Súlyos esetben 
láz, nehéz légzés és levertség is 
kialakulhat. Ha ezeket a tünete-
ket észleljük mielőbb keressük 
fel állatorvosunkat, hogy még a 
szövődmények kialakulása előtt 
megkezdődhessen a célirányos 
gyógykezelés.

A kutyaruha nem divathóbort!
A hideg téli napokon a szobaku-
tyákat egyre többen sétáltatják 
kutyaruhában. Mindez az avatat-
lan szemek szá-
mára divathó-
bortnak tűnhet, 
de a valóság az, 
hogy a törzset 
védő öltözéknek 
fontos szerepe 
van a meghűlé-
ses betegségek 
megelőzésében. 
„A lakásban 
tartott kutyák 
bundáját impregnáló faggyúréteg 
a gyakoribb fürdés következmé-
nyeként rendszerint vékonyabb, 
így kevésbé véd a zord időjárás 
viszontagságaitól. Esőben, hóban 
jó szolgálatot tesz a bélelt és vízál-

ló kutyaruha, mely mind a hideg-
től, mind a nedvességtől megóvja 
kedvencünket” – emelte ki Király 
doktor.

A kutyacipő azért tényleg túl-
zás?
A jeges, havas utcán sétáltatott 
állatok egyik legnagyobb ellen-
sége a só, mert lemarhatja a tap-
pancsukat. Használata ugyan 
már tiltott, mégis sokan vannak, 
akik továbbra is sóval szórják fel 
a járdát. Négylábú családtagjaink 
védelmében ajánlatos a gyanús 
helyeket elkerülni, valamint a sé-
ták után kedvencünk tappancsát 
rendszeresen megtisztítani, majd 
tappancskrémmel bekenni. Ha 
pedig szeretnénk biztosra menni, 
akkor egy cipőcskével is meg-

óvhatjuk a kutyusok lábát. A ma-
napság kapható masszív, vízálló, 
kutyacipő praktikus viselet, mely 
a téli időszakban sómarástól és 
jégszilánkoktól egyaránt megvédi 
a kutya mancsát.       (haziallat.hu)

Darányi László, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság ter-
mészetvédelmi őre számolt be 
egy nem mindennapi felfede-
zésről.

Január 24-én reggel éppen egy 
másik, ritkán látott nagyragado-
zó, a hiúz nyomait kereste a friss 
hóban, amikor egy nagyobb ku-
tyáéhoz hasonló lábnyomra lett 
figyelmes. Az ügyben megke-
reste bedő Pétert, a Börzsöny 
Alapítvány nagyragadozó-ku-
tatóját, aki már tavaly decem-
berben a farkaséhoz hasonló 
nyomokat talált a Börzsönyben. 
A kutató rendszeresen szervez 
farkasnyom-keresést a szlováki-
ai erdőkben és komoly tapaszta-
lattal rendelkezik a témában.
A konzultációt követően Dará-
nyi László és csapata több 
kilométeren át tudta követni a 

nyomcsapást, nagyon jó hó-
viszonyok mellett. A nyomok 
alapján megállapíthatóvá vált 
az állat terepi mozgása, visel-
kedése és az egyedi vadászati 
technikája, amely csak tovább 

erősítette a kutatók 
gyanúját. A nap fo-
lyamán ürülékmintát 
is sikerült vételezni, 
melynek vizsgálata 
után válik majd telje-

sen biztossá a feltevés, misze-
rint sok év után újra farkas van a 
Börzsönyben.
Az utóbbi években egyre gyak-
rabban hallhatunk olyan hírekről, 
hogy ez az alkalmazkodóképes 

ragadozó fokozatosan vissza-
hódítja korábbi területeit. Na-

gyobb arányú 
elterjedésük-
nek élőhelyük 
fe ldarabo ló -
dása és za-
vartsága szab 
csak határt, 
hiszen élelmük 
lenne bőven 
nálunk. A far-
kasok mozgás- 
területe akár 
több száz négy- 

zetkilométer is lehet, így lehet-
séges, hogy ez az állat a Bükk-
ből, vagy Szlovákia területéről 
érkezett a Börzsönybe felderí-
tőként.
A farkas hazánkban fokozottan 
védett faj, fontos szerepet ját-
szik a vadállomány természe-
tes, évezredek során kialakult 
szabályozásában.
(Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság)

Hogyan hat a változékony téli időjárás a kutyákra?

visszatért a farkas a Börzsönybe?
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a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

TURUL 
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó 
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

bella: Ivartalanítás előtt áll. Két 
éves stredford lány, barátságos az 
emberekkel szuka kutyákra veszélyes 
lehet. Kinti-benti tartásra ajánljuk.

jakab: 6 éves, németjuhász keve-
rék fiú, aki nagyon vágyik a szere-
tetre. Idősebb gazdinak is ajánlha-
tó.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Február 10-én 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

Nyitva:
H–Szo  800–1700

Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

Miért káros a hirtelen felme-
legedés, ha azt újabb hideg 
követi? A fagyos időn kívül  
leginkább az ónos eső okozta 
jégpáncél veszélyezteti a ter-
mőrügyek épségét. A lomb-
hullató fák – de különösen 
a gyümölcsfák – jóllehet a 
lombhullás óta nyugalmi ál-
lapotban vannak, egyáltalán 
nem érzéketlenek az időjárás 
szélsőségeivel szemben.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a téli zimankós hideg csak ak-
kor tesz kárt a termőrügyekben, 
ha a hőmérséklet -15 fok alá 
csökken. Egyébként ebben az 
időszakban csak az ónos eső 
okozta jégpáncél veszélyezteti 
a termőrügyek épségét.

A növények mélynyugalmi ál-
lapota január végén, február 
elején ér véget.
A népi hagyomány pálfordu-
lásnak (január 25.) nevezte 

ezt a kritikusnak vélt napot és 
a gazdaemberek azt tartották, 
hogy ha a télire eltett élelem és 
takarmány fele még megvan, 
akkor nincs baj: a család és az 
állatállomány kitelel. Pálnak for-
dulása, fél tél elmúlása – szólt a 
bölcs mondás.

Februárban azt kívánom, tart-
son még ki a tél!
Február elejétől előbb a 
csonthéjasok, később az al-
mástermésű fák kezdenek éb-

redezni. Megindul a gyökérte-
vékenységük, vizet vesznek fel 
a talajból, a sejtjeik megduzzad-
nak, állományuk hígabb lesz, 
aminek következtében köny-
nyebben megfagy. Ilyenkor egy 
átmeneti meleg időszak utáni 
fagyhullám katasztrofális lehet, 
a kajszi, az őszibarack, a man-
dulafák termőrügyeinek a szö-
vetállománya elbarnul, ezekből 
már nem lesz virág és abból 
gyümölcs. Aggodalmasan néz-
tem tehát most is az álságos, 

tavaszi napsütést és azt kíván-
tam, hogy tartson még egy kicsit 
ki a TÉL és akkor érkezzék el a 
tavasz, amikor a tél visszatéré-
sére már nem kell számítanunk.

Mikor érdemes palántázni?
Az előrelátó kertész már be-
szerezte a tavaszi vetéshez 
szükséges magvakat és gon-
dol a zöldségfélék és a virágok 
palántázására is. Palántázni 
azokat a hosszabb tenyészi-
dejű zöldségféléket érdemes, 
amelyek közvetlenül az állandó 
helyükre vetve csak későn érle-
lik be a termésüket vagy egyál-
talán nem érnek be. Ha viszont 
a 6-8 hét alatt növényházban 
vagy fóliasátorban felnevelt pa-
lántákat a fagyveszély elmúltá-
val ültetjük ki a szabad földbe, 
akkor ezzel meghosszabbítjuk 
a vegetációs idejüket, több és 
jobb termést takaríthatunk be 
róluk. Palántázással termeljük a 
káposztaféléket, a karalábét, az 
uborkát, a dinnyét, a cukkinit, a 
paprikát, a paradicsomot.

(edenkert.hu)

mire kell vigyázni februárban a kertben?
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

gyógyszertári ügyelet
Február 5-11.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069
Február 12-18-ig: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

temetKezési ügyeleteK
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
m. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

Belvárosi Jegyiroda
a Belvárosi Jegyirodában (gödöllő, szabadság út 6.) jegyet válthat 
az ország az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncert-

jére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. 
Nyitva tartás: 

Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18.00 NYITVA, Szombat 9–13 
(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 
Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 

1 órával NYITVA)

1. Pályázat célja: Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet testvérvárosi hatáskörű 
közfeladat ellátására, civil kez-
deményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Gödöllő vá-
rosához és Testvérvárosaihoz 
kötődnek.
Városunkban rendszeresek a 
testvérvárosokból történő vendé-
gek fogadása, és a város viszont 
látogatása, a civil szervezetek és 
az intézmények közötti tanulmá-
nyutak, tapasztalat és eszme, 
tudás cserék. Az ezzel kapcsola-
tos költségekhez – kiutazás, kint 
tartózkodás, közös rendezvé-
nyek, szállás, étkezés, részvétel 
kulturális programokon – nyújt 
támogatást Gödöllő Város Ön-
kormányzata.

2. A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, 
magyarországi adószámmal és 
számlaszámmal rendelkező in-
tézmények, egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok, gö-
döllői és annak testvérvárosai-
val együttes hatáskörű feladat 
ellátására. (Amennyiben magán-
személy kíván pályázni, abban 
az esetben befogadó szerveze-
ten – intézmény, civil szervezet, 
alapítvány – keresztül tud csak 
pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak 
be: egyházak, cégek, gazda-
sági tevékenységet folytató in-
tézmények, valamint azok, akik 
Gödöllő testvérvárosain kívüli te-
lepüléssel kívánnak kapcsolatot 
létesíteni.

3. A támogató rendelkezésére 
álló forrás megnevezése: Test-
vérvárosi hatáskörű közfeladat 
ellátására, civil kezdeményezé-
sek támogatása. Támogatás 
összege: 1.500 e Ft.

4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem 
térítendő, egyszeri támogatás.

5. A pályázati tevékenység 
megvalósításának időtartama: 
2018. január 1 – 2018. decem-
ber 31.

6. A támogatás folyósítása, el-
számolása: 
Gödöllő Város Önkormányzata 
a „Támogatási megállapodás” 
aláírását követően – a szerző-
désben foglaltak alapján –, a 
Pályázó bankszámlájára utalja a 
támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét 
köteles a pályázatban megjelölt 
célra fordítani, és a megvalósí-
tást követően, de legkésőbb 
2019. január 31-ig az összeg 
felhasználásáról elszámolni, a 
jelen pályázati felhívásban sze-
replő szabályok szerint. Csak 
olyan számla (pénzügyi bizony-
lat, pénzügyi dokumentum) fo-
gadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósí-
tásához közvetlenül kapcsolódik. 

7. A pályázat benyújtásának 
határideje és módja (ettől el-
térni nem lehet): 
2018. március 1. (csütörtök), 
12 óra

A pályázatokat 1. példány-
ban kell eljuttatni postai úton 
az alábbi címre (Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinet 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 
7.) vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank 
volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.).
A pályázati adatlap 2018. február 
5-től beszerezhető a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Budapest 
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.) vagy letölthető 
a városi honlapról (www.godollo.
hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók 
figyelmét, hogy a pályázat be-
adása előtt ellenőrizzék, hogy a 
követelményeknek megfelelően 
állították-e össze a dokumentu-
mokat, mert az ettől való – akár 
formai, akár tartalmi – eltérés 
esetén a pályázat – értékelés 
nélkül – elutasításra kerül. Hiány-
pótlásra nincs lehetőség.

A pályázat adatlapja letölthető az 
alábbi linken: www.godollo.hu/_
site/doc/newswf2e0072/2017/
palyazati_adatlap_testverva-
rosi_palyazat_2018.doc

PáLyázATI FeLHíVáS
GÖDÖLLő VároS ÖNKorMáNyzATA  

PáLyázAToT ír KI a Testvérvárosi kapcsolatokat 
érintő pénzügyi kérelmekre 

gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok részére
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a tormay károly egészségügyi központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

karbantartói állást hirdet

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős (8 órás) közalkalmazotti jog-
viszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézet valamennyi gödöllői objek-
tumában általános épület és berendezés karbantartási, üzemeltetési 
feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelke-
zései az irányadók.
munkavégzés helye: az intézet egész területe.
munkarend: váltott műszakban délelőtt 5:00 – 13:20 óráig
                                                               délután 11:40 – 20:00 óráig. 

A munkakör betöltésének általános feltételei: 
• legalább egy szakma tekintetében szakmunkás bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• legalább 5 éves gyakorlat.
• B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány,
• erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi alkalmasság.

Megkívánt szakma lehet: szobafestő-mázoló, vagy asztalos, vagy víz-
és fűtésszerelő, vagy lakatos-csőszerelő.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• az eddigi pályafutás alatti többszakmás karbantartói gyakor- 
 latot megkövetelő munkakörben eltöltött idő,
• gödöllői állandó lakás.

A munkakör 2018. március 1-jétől tölthető be. 

Jelentkezni lehet személyesen, vagy írásban önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló dokumentumok másolatának csatolásával az intézet igaz-
gatóságán (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., I. emelet).
A szakmai munkáról további információt ad: Nagy Attila műszaki cso-
portvezető a 06-30/586-5882 telefonszámon.

a tormay károly egészségügyi központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. pontja alapján

pályázatot hirdet 3 fő 
területi védőnői munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre (2-3 év)
a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 
a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátás-
ról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok által 
meghatározott védőnői feladatok ellátása. Gödöllői vonatkozó körzetre 
szólóan – a jogszabályokban meghatározott – területi védőnői felada-
tok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmaz-
hatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt nem állás), 
• orvosi alkalmasság igazolása,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.

a pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan 
a pályázatok benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen a 
fenti címen – Nagy Árpád igazgató részére címzett – lezárt borítékban. 
A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: a pályázat elbírálását 
követően azonnal.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb szükséges információt Kövesdi Brigit-
ta csoportvezető védőnő nyújt a 06-28/430-655/236 m. telefonszámon.

a tormay károly egészségügyi központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)

takarítói állást hirdet

A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalma-
zotti jogviszony formában tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.
A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott 
objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvé-
nyes rendelkezései az irányadók.
munkavégzés helye: az intézet egész területe.
munkabeosztás: szükség szerint osztott munkaidős napi munkavég-
zés.

A munkakör betöltésének általános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• orvosi alkalmasság.

A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási 
gyakorlat.

A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezni lehet – önéletrajz benyújtásával – személyesen az igazga-
tóságon (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3., I. emelet) Horváth Sán-
dorné intézeti vezető asszisztensnél.
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INGATLAN
+ Egyetem téren zsákutcában, 
67nm-es, 3 nagyszobás, erké-
lyes, felújítandó téglalakás, sür-
gősen eladó, új energiatakaré-
kos konvektorokkal, I.ár: 23,5M. 
20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Új építésű részen 630nm-es, 
összközműves, belterületi építési 
telek 13,5M-ós irányáron eladó. 
20/772-2429 
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, 
csok képes ikerház eladó, 3szo-
ba+ nappalis, 100nm-es, 350nm-
es saját telekkel. Kulcsrakész ár: 
38,5MFt. Tel:20/772-2429 
+ Szadán 4szoba+ nappalis, mo-
sókonyhás, fedett kocsibeállóval 
összeérő, új építésű, 1 szintes, 
kulcsrakész állapotú ikerház el-

adó 800nm-es saját telken, iár: 
38,5M Ft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn a Fenyvesben 
1130nm-es, összközműves, két 
utcára nyíló építési telek, 130nm 
körüli bontandó/ felújítandó ház-
zal eladó. Ár 17MFt. Tel:20/772-
2429
+ 2 szobás, erkélyes, felújított la-
kás eladó Gödöllő legkeresettebb 
lakótelepén, a Szent István téren. 
Iár: 18.8MFt. Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+ 3szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó. 
Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Nappali+ 3szobás, 82 nm-es, 
1.emeleti, erkélyes, cirkós lakás 
eladó. Iár: 26.9MFt. Tel:20/804-
2102
+ Gödöllő kertvárosában Csok 
képes ikerházi lakások eladók! 
Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában, 2018 év 

végi átadással, új építésű 
lakások eladók! 20.5MFt-
tól!!!! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű iker-
házak eladók! Tel:20/539-
1988
+ Szadán, panorámás dom-
boldalon új építésű, nappa-
li+3 szobás ikerházak el-
adók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ SÜRGŐS!! Központban, 64m2-
es, kétszintes lakás, N+két szo-
bával, 23Mft-os irányáron eladó! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, ösz-
szközműves, természetközeli 
belterületi építési telek 20nm-es 
téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz köze-
li részen szép környezetben, jó 
fekvésű, 970m2, gondozott, ösz-
szközműves építési telek 10,9M-
ós irányáron sürgősen eladó! 
Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/804-2102 
+ Vállalkozók figyelem! Szadán 
vállalkozásra alkalmas csalá-
di ház nagy telekkel reális áron 
sürgősen eladó. Tel: 06-20-432-
9665 
+ Gödöllő központjában 85 nm-
es földszintes családi ház eladó. 
Nappali+ 2 szoba, 2 fürdőszoba, 
konyha. Tel: 06-30-2688-834
+ Gödöllő zöldövezeti részén 
kulcsrakész, 107nm-es, új építé-
sű, CSOK képes ikerház eladó, 
3 szoba+ nappali, teljesen kü-
lönválasztható 650nm-es telek-
résszel, tetőtér beépíthetőséggel. 
Iár: 42.9M Ft. Érdeklődni: 06-30-
5885-889 
+ Gödöllőn házat, lakást 17 mil-
lióig irányáron keresek. Érd: 06-
70-618-3294, andypeto@gmail.
com 
+ EGYETEM TÉREN tulajdonos-
tól ELADÓ 2 szobás első emeleti 
59 m2-es, gázkonvektoros, par-
kettás tégla-lakás új ablakokkal, 
pince-tárolóval. 22,2 MFt. 0620-
540-4292

+ Gödöllő központban, Erzsébet 
kir. körúton tégla, 1.em-i, 59 nm-
es, 2,5 szobás, jó állapotú lakás 
(műanyag ablakok redőnnyel, 
szúnyoghálóval, biztonsági ajtó-
val, riasztóval, pincével) 25 milli-
óért eladó. 06-20-477-3402 
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban 
egy nappali+ 3szobás családi 
ház 750nm-es telken. Az ingatlan 
felújításra szorul, a tető teljesen 
új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Parkkal szemben egy 100nm-es, 
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, 
téglaépítésű lakás bramac cse-
réppel, egyéb helyiségekkel Gö-
döllő egyik legjobb helyén. A ház 
előtt ingyen parkolási lehetőség. 
I.á.: 25,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2 szobás, cirkófűtésű 
családi ház garázzsal, terasszal 
826nm-es telken. I.á.: 29M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy 2011-ben épült, nappali+ 2,5 
szobás, fürdőszobás (kád+ zuha-
nyzó) sorházi lakás 97nm alap-
területen 100nm-es telekrésszel. 
Az ingatlanhoz tartozik fűtött ga-
rázs, öntözőrendszer, riasztó, ki-
fogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 
0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 
3szobás, új építésű, kulcsrakész, 
földszintes családi ház, mely 
CSOK igénylésre alkalmas cso-
dálatos panorámával! I.á.: 34,9M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Palotaker-
ti lakóparkban egy 3. emeleti, 
65nm-es, 1+2 félszobás, részben 
felújított öröklakás. I.á.: 20M Ft. 
0620-919-4870

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik KŐRÖSI SÁN-
DOR temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. 

Kőrösi Sándorné és családja
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+ Eladó Vácszentlászlón a tópar-
ton egy 2szintes, 80nm-es, nap-
pali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt 
kút, fűtött garázsú ingatlan. Az 
ingatlanhoz tartozik egy fatároló, 
telepített gyümölcsfák, örökzöl-
dek. I.á.: 15MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 
egy téglaépítésű lakás amerikai 
konyhás nappalival, vizesblokkal, 
2tetőtéri szobával, fürdőszobával. 
I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai részen 
egy téglából épült egyszintes, 4 
szobás, összkomfortos családi 
ház 4300 nm-es telekkel. Az in-
gatlanhoz tartoznak: melléképü-
letek, pince, fúrt kút. I.á.: 31,9M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő frekventált he-
lyén a Harasztban egy 2generá-
ciós, 2 különálló épületű, 4,5 szo-
bás családi ház 900nm-es telken 
100nm-es szuterénnel, garázs-
zsal, teraszkapcsolattal. I.á.: 42M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban a 
belvároshoz közel egy 560nm-es 
építési telek 40% beépítési lehe-
tőséggel. I.á.: 19,9M Ft. 0620-

919-4870
+ Eladó Tóalmáson közel a 
strandhoz egy befejezetlen, 
ytongból épült nyaraló. I.á.: 3,8M 
Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ 62 nm-es, Gödöllő, Szent János 
utcai, két szoba étkezős, gázfűté-
ses, klímás, első emeleti lakás 
bútorozottan vagy anélkül márc. 
1-től 110.000 Ft+ rezsi díjért ki-
adó. Garázs 
is bérelhető. 
Tel: 06-20-
9423-112 
+ Gödöllőn a 
Kossuth La-
jos utcában 
71 nm-es la-
kás hosszú 
távra kiadó. 
110.000Ft/ 
hó + rezsi+ 
két havi 
kaució. Ér-
deklődni a 
06-30-2025-
216 számon 
lehet. 

+ Albérlet- társbérlet 1szoba, 
fürdőszoba, konyhahasz-
nálattal kiadó 1. emeleten, 
téglaépítésű társasházban. 
Télen 55E Ft, nyáron 45E Ft 
rezsivel együtt. Érd: 0620-
919-4870

ÜZLET, IRODA, GA-
RÁZS
+ Gödöllő központjában 18 

nm-es, teljes körűen felújított 
IRODA ELADÓ elektromos pad-
lófűtéssel, mosdóval, konyha-
résszel, parkolóhellyel. Irányár: 
9,9 M Ft. Érd: 06-20-375-1885 
+ Gödöllő belvárosában 22 nm-
es ÜZLETHELYISÉG hosszútáv-
ra kiadó. Bérleti díj: 70.000 Ft/hó 
+ 2 havi kaució. Vendég-
látásra, élelmiszerüzletre 
nem alkalmas. Érd: 06-
30-7739-760 

+ Igényesen kialakított és be-
rendezett szépségszalonban, a 
Petőfi Udvarban FODRÁSZ és 
MŰKÖRMÖS vállalkozónak HE-
LYISÉGRÉSZ BÉRBEADÓ. Érd: 
06-20-9750-535 

ÁLLÁS
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fize-
téssel BOLTI ELADÓT, ill. Gödöl-
lőn a Csíkos Pizzériába PULTOS 
LÁNYT felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a 
helyszínen! 
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz 
egy és három műszakos munka-
rendbe BETANÍTOTT MUNKÁ-
SOKAT és nappali BIZTONSÁGI 
ŐRT. Tel: 70/365-5010 
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+ A Fővárosi Önkormányzat Gö-
döllői Idősek Otthona (2100 Gö-
döllő, Dózsa György út 65.) fel-
vételt hirdet ÁPOLÓI munkakör 
betöltésére, 12 órás munkarend-
ben (12 óra nappal/ vagy 12 óra 
éjszaka). Feltétel: Ápolói vagy 
ápoló-gondozói végzettség. Je-
lentkezni személyesen Kissné W 
Beáta, intézmény vezetőápolónál 
vagy e-mailben lehet: fonover@
idosekotthonagodollo.hu 
+ Jogosítvánnyal rendelkező, 
férfi munkatársat keresünk teme-
tői munkára. Jelentkezés szemé-
lyesen, fényképes önéletrajzzal: 
Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám 
alatt. Tel: 06-30-478-3673 
+ Munkatársat keresünk elektro-
nikai-munkakörökbe. Betanítást 
vállalunk! KIEMELT BÉREZÉS-
SEL! Jelentkezni: 06-20-775-
1917, evocool@evocool.eu 
+ SZOBAFESTÉSBEN és 
HŐSZIGETELÉSBEN jártas 
szakmunkásokat azonnali kez-
déssel felveszek. Bérezés meg-
állapodás szerint. Tel: 20/4359-
650, tamaszoltan@invitel.hu 
+ ADATKEZELŐT keresünk an-
gol nyelvtudással fél, később 
esetleg egész állásba. 06-20-
9225-115 
+ VALUTAPÉNZTÁROS munka-

társat keresünk. Feladatok: va-
lutapénztár és a hozzá kapcso-
lódó adminisztráció ellátása. Amit 
kínálunk: versenyképes jöve-
delem, megbízható munkahely, 
barátságos légkör. Feltételek: ér-
vényes valutapénztárosi vizsga, 
alapfokú nyelvvizsga, megbíz-
hatóság, önállóság, ügyfélköz-
pontúság. Előnyt jelent: utazási 
irodában szerzett tapasztalat. Az 
önéletrajzokat ide várjuk: SISSY 
Utazási Iroda (Gödöllő, Petőfi tér 
16.), info@sissytravel.hu 
+ Hentes üzletbe ELADÓT FEL-
VESZÜNK. Szakképzettség nem 
feltétel. Érdeklődni: 06-20-9437-
474 
+ Sürgősen GIPSZKARTON SZE-      
RELŐT keresek külföldre. 06-70-
779-8529 
+ FÁK KIVÁGÁSÁHOZ, Gödöl-
lőre, alpin technikával is dolgozó 
favágót keresek. 06-20-977-3182 
+ SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT 
keresünk a Yellow Pub bővülő 
csapatába. Fényképes önéletraj-
zot várjuk a yellow@yellow-pub.
hu címre. 06-30-8608-786 
+ Vagyonőröket keresünk Gödöl-
lői telephely őrzésére. Érdeklődni 
lehet önéletrajz küldésével a kö-
vetkező email címen: ganz.cont-
rol@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com 
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapá-
lás. Gyepszellőztetés. Metszés, 
faültetés. Ágak, levelek elszállítá-
sa. Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Tűztoronyház, 
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-
784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízve-

zetékek felújítása. 
CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KON-
VEKTOROK karban-
tartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-
229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES 
problémája van? 
Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. 
Számítógép sze-
relés, rendszer és 
programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, 
MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Ingyenes 
árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 06-
20-4359-650 
+ DUGULÁSELHÁ-

RÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth 
Tamás 06-70-502-5620 
+ Szakképzett kertész teljes körű 
kerti munkákat vállal (metszés, 
bozót irtás, fenntartás, építés). 
06-20-551-6476 
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi 
permetezést vállalok: örökzöldek, 
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mik-
roszkópos növénybetegségek 
felderítése. 06-20-922-4400
+ Betegségeket kiváltó lelki okok 
oldása Gödöllőn. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig – elége-
dettségi garanciával! Kérj időpon-
tot: 06-20-367-4274
+ LAMINÁLT PARKETTA LERA-
KÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-
266-0104 
+ KÁRPITOS munkákat válla-
lunk. Bútoráthúzás olcsón, gyor-
san, garanciával. Minőségi szö-
vetek. Ingyenes felmérés. Egyedi 
franciaágy, ülőgarnitúra elkészí-
tése a kívánt méretben. Tel: 06-
20-943-2828, Facebook: „Kárpi-
tos Gödöllő” 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI 
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CSERE egész Pest megyében 
garanciával, megbízható szak-
embertől, szolid áron, 48 órán be-
lül. Ingyenes kiszállással. 0670-
418-3032
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 
06-70-621-6291 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐ-
JAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679 
+ FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-

TÁZÁS Gödöllőn és környékén. 
Kérjen ingyenes díjszabást ta-
valyi árainkon március 20-ig. 
Igényes, szakszerű kivitelezés 
elérhető áron. 06-70-406-9887 
+ Új építésű családi ház épí-
tését 230.000 Ft/nm áfásan, 
kulcsrakész állapotban vállaljuk 
referenciával szolgáló vállalko-
zás, műszaki tartalommal, meg-
rendelésre. Érd.: 0620-919-
4870
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, 
egyedi igényeket és időponto-
kat figyelembe véve vállalunk 
betegszállítást a nap 24 órá-
jában. Megrendelést a 06-70-
7702-338 és a 06-20-2688-709-
es telefonszámon lehet kérni. 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: 
tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag be-
nőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. 
Ta l p m a s s z á z s . 
Óvakodjon a feke-
tén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év 
szakmai háttér. Bá-
rándi József 06-20-
532-7275 

OKTATÁS
+ Nehezen megy 
a tanulás, vagy 
csak nem jön a kí-
vánt eredmény!? 
Szívesen segítek 
t a n á c s a d á s s a l , 
tréninggel. dr. Kiss 
Katalin fejlesztő-
pedagógus Tel: 
06-20-388-4953, 
e-mail: drkisskata-
lin1@gmail.com 
+ Általános iskolá-
sok MATEMATIKA korrepetálását 
vállalom. Tel: 06-20-9380-200 

TÁRS-, TÁRSASÁGKERESŐ
+ 173/83/ 55 éves, fiatalos, ener-
gikus, jó humorú férfi keresi kör-
nyékbeli kedves, hozzáillő hölgy 
ismeretségét. Kulturális és sza-
badidős programokat kedvelők 
előnyben. Tel: 06-30-877-3090 
+ Te is egyedül vagy és elmúltál 
50? Szeretnél otthonról kimoz-
dulni, társaságba járni, kirándulni, 
utazgatni? Aktívabb, örömtelibb 
életet élni? Barátokra vagy akár 
társra lelni? Találkozzunk egy kö-
tetlen beszélgetésre! Rózsa. Írj 
e-mailt vagy sms-t: feherrozsa17@
citromail.hu, 06-70-704-7747

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüs-
töt (hibás és hiányos darabokat 
is), régi pénzeket, könyveket, 
bizsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget és 
HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat, stb. Teljes 
hagyatékot első vevőként leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com 

GARÁZSVÁSÁR

+ GARÁZSVÁSÁR: Gödöllő, 
Címer utca 13. (Csanak) 2018 
április 14-ig minden szombat, 
vasárnap 8-tól 15-ig. CSIPKE-
TEÁVAL – ZENÉVEL várunk 
mindenkit. Férfiruhák, edények, 
akváriumok, bútorok, állványok, 
létrák, szerszámok (kézi, kerti), 
növények, kondigépek...ami egy 
háznál összegyűlt és sok más. 
Érd: 06-309-483-340, galgavol-
gye@citromail.hu 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-
pusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 www.akk-
ugodollo.hu 

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913
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A bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Kakucska Nikoletta, Szabadka u. 8/b., Kokas Gergely, Turul 
u. 9.
A Dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Géczy Katalin, Szabadság út 163., Bélásiné Ángyán Rita, 
Kazinczy krt. 26. 
A Happy box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Tóth Lilla, Rigó u. 39. 
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Pelek Bálint, Hegyesi M. 
u. 28., Péterfi Eszter, Semmelweis u. 2/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Madarász Patrícia, Rét u. 55/2., Kerekes 
Zoltán, Isaszegi u. 98. 

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címüket is megadják!
Köszönjük!


