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Nem hat hátrányosan 
a Távhő Kft. fogyasztóira 

a drasztikus gázár-emelkedés
Az utóbbi időben több híradásban is arról
lehetett olvasni, hogy az önkormányzatok,
illetve az önkormányzatok tulajdonában
lévő közszolgáltatók gazdasági nehézsé -
gek kel kell, hogy szembenézzenek az
ener giahordozók (földgáz) árának jelen-
tősnek nevezhető emelkedése miatt. Kí -
ván csiak voltunk, hogy a nem igazán ked -
vező piaci trend milyen hatással van Gö -
döllőre, azon belül elsődlegesen a mintegy
2 ezer háztartásnak, valamint közületek -
nek és intézményeknek fűtést és meleg vi -
zet szolgáltató Távhő Kft-re.

Érdeklődésünkre Geiger Tibor, a Gö -
döllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatója az
alábbi választ adta:

- A gázbeszerzés folyamatára a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva -
tal (MEKH) minden évben ajánlást ír ki,
ami precízen tartalmazza az általuk elfo-
gadott árképzést. A Gödöllői Távhő Kft.
ennek eleget téve végezte el a beszerzést,
így társaságunkat nem érinti hátrányosan
a folyamatosan emelkedő gázár.

A 2021-2022-es gázévre a szerződés
meg kötése májusban megtörtént, amiben
az ár – bár, minimálisan, de – kedvezőbb a
MEKH által elfogadott árnál. Ezt azt jelen-
ti, hogy a gáz-, illetve a villamosenergia
árának drasztikus emelkedése Gödöllőn
nem lesz kedvezőtlen hatással fogyasztó-
inkra – fogalmazott az igazgató.

Geiger Tibor hozzátette, hogy a villa -
mos energia áráról ugyan kevesebbet be -
szélnek, de az is drasztikusan emelkedett.
Ma már nincs olyan energia átadás, ami
nem villamosenergia felhasználásával tör -
ténik. A hőtermelő berendezések, a hőát -
adó közeg távhő-vezetékben történő ke -
ring tetése, az épületek hőközpontjában
mű ködő berendezések üzemeltetése villa -
mos energia felhasználása nélkül nem le -
hetséges.

Email-cím segíti a hatékonyabb 
előjegyzést az egészségügyi központban
A Tormay Károly Egészségügyi Központ
ve ze tősége az intézmény honlapján köz zé -
tette, amennyiben időpont kérés céljából
va lamelyik szakrendelést (kivéve: angio ló -
gia, fizikoterápia, gyógymasszázs, gyógy-

torna, laboratórium, pszichiátria, reumato -
lógia, tüdőszűrés, ultrahang) nem érik el
az ellátásra szorulók, az elojegyzes@
tormay.hu címre lehet írni, megadva a ne -
vet, a TAJ azonosítót, a születési dátumot,
a telefonos elérhetőséget, melyik szakren -
delésre és/vagy orvoshoz szeretne elő -
jegy zést, valamint azt, hogy melyik idő-
szak lenne megfelelő. A beérkező e-mail -
ekre az egészségügyi központ munka tár -
sai 2-3 munkanapon belül válaszolnak. Az
e-mail tárgy rovatában a szakrendelés
nevét szükséges feltüntetni!

Hét évtized után megszűnik 
a fogyasztásmérő-gyártás városunkban

Hamarosan, értesülésünk szerint decem-
ber 17-én bekövetkezik az, amiről közel
egy esztendeje hírt adtunk: bezár az Itron
gödöllői, Táncsics Mihály úton található
gyára. Az elsősorban költségcsökkentés
miatt bekövetkező intézkedés mintegy 200
dolgozót érint, akikkel az elmúlt időszak-
ban folyamatosan tárgyaltak, egyeztettek. 

Az Itron gödöllői gyárának bezárásával
egy, több mint hét évtizedes folyamat zá -
rul le településünkön, vagyis: ennyi idő
után megszűnik a fogyasztásmérők gyár-
tása Gödöllőn.

Az idősebbek még emlékezhetnek rá,
hogy a Ganz Árammérőgyár 1949. január
1-jével vált gödöllői telephelyű vállalattá,
és az új gyár a gödöllői Erzsébet-parkban,
az Erzsébet-ligeti parkrész közvetlen kö -
zelében épült fel. A gyárépületeket 1950
szeptemberében adták át. 

További fontosabb dátumok a „fénykorá-
ban” csaknem 3 ezer helyi és környékbeli
lakost foglalkoztató gyár történetében:

• 1967-ben felvette a Ganz Műszer Mű -
vek nevet.

• 1980-ban ismét önállóvá vált, és
vissza tértek a Ganz Árammérőgyár elne-
vezéshez.

• 1989-ben, a privatizációt támogató
gaz daságpolitika eredményeképpen az
Ipari Minisztérium a francia érdekeltségű
Schlumberger Industries adta el a Ganz

Árammérőgyárat. Az új vállalat 1990. ja -
nuár 1-jétől – mint Ganz Mérőgyár Kft. – a
Schlumberger vállalatcsoport tagjaként
kezdte meg működését.

• 1998-ban a vállalat zöldmezős beruhá-
zással a korszerű termelésnek megfelelő új
gyárépületet épített fel Gödöllőn, a Tán -
csics Mihály úton.

• 2002. november 1-jén megalakult a
Schlum berger méréstechnikai ágazatából
létrehozott Actaris Metering Systems.

• 2007. április 18-án az Actaris Metering
Systems-nek az amerikai Itron Incorpora -
tion cégcsoportba történő beolvadásával
létrejött a világ legnagyobb méréstech -
nikai vállalata.

• 2021. december 17-én bezárja kapuit az
Itron gödöllői gyára.

Érdeklődtünk, hogy mi lesz a Táncsics
Mihály úti gyárépület sorsa: úgy tudjuk, jó
esély mutatkozik az ingatlan értékesí té -
sére. Ami viszont biztosra vehető, a gödöl-
lői gyáregységhez tartozó értékesítési szer -
vezet tovább folytatja tevékenységét az
Itron budapesti telephelyén.

A gödöllői képviselőtestület november
29-i döntése értelmében a gyárépület bejá-
ratánál lévő Bláthy Ottó mellszobor a
Ganz Úttörő Lakásszövetkezet Paál László
köz 5-7. számú társasházai közötti zöldte -
rületre kerül, míg a fogyasztásmérőt felta-
láló tudóst bemutató márványtáblát az
egyetemi városrészen található Mezőgaz -
dasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti
Szakmúzeumban helyezik el.  Ezekre a fel-
adatokra 500 ezer forintot szánnak a város
költségvetéséből.

Közel két tonna élelmiszeradomány 
gyűlt össze a helyi Tescoban

Rekord mennyiségű felajánlás, 348 tonna
tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar
Élel miszerbank Egyesület karácsonyi ado-
mánygyűjtő akciójában, amit november
19-21. között bonyolítottak le az ország 160
te lepülésén, 315 áruházban, 6.500 önkén -
tes részvételével. A felajánlott termékekből
70 ezer élelmiszercsomagot állítanak
össze, amiket rászorulókhoz juttatnak el
az ünnepi időszakban.

Az akcióban Gödöllőn a Tesco Hiper -
market vett részt, ahol 1.855 kilogramm
élelmiszeradományt ajánlottak fel a rá -
szorulóknak a vásárlók, másfélszer annyit,
mint tavaly ilyenkor. 

GH-összeállítás

Azt beszélik, hogy…
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November 26-án a
má sodik hazai válo -
gatóval folytatódott
és zárult le a Duna
Televízión a Virtu ó -
zok V4+. A klasszi -
kus zenei tehet ség -
ku tató immár má so -
dik éve nemzetközi
színtéren ad le he tő -

séget a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra és szakmai fejlődés-
re. A műfajában egyedülálló műsor idén a visegrádi négyek (Ma -
gyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) mellett Hor -
vátország részvételével jött létre.

A több száz jelentkező közül az itthoni nyílt meghallgatásra
mind össze ötvenen jutottak be. A sokoldalú tehetséget, az él -
mény alapú művészeti teljesítményt keresve, a zsűri tagjai meg -
nevezték a négy magyarországi továbbjutót, akik hazánkat kép -
vi selik a Virtuózok V4+ december 17-i döntőjében.

A kiválasztottak között ott van a Talamba-tag Szitha Miklós és
Barta Katalin zongoratanár tanítványa, a képen látható, 13 éves,
marimbán játszó, gödöllői Braun Áron is. 

Forrás: MTVA Sajtó és Marketing Iroda

A Gödöllői Királyi Kastélyban no vem -
ber 27-én megnyitották a „Dédszüleink
ebben ünnepeltek – Zarándokok aján-
dékai” elnevezésű új, időszaki, népvi se -
leti babakiállítását és egész nap színes
csa ládi programokkal várják a népmű -
vészet iránt érdeklődőket. Az ingyene-
sen látogatható kiállítás a műemlék-
együttes Rudolf-szárnyában tekinthető
meg.

Az időszaki kiállítás népviseleti baba-
gyűjteménye Nagy László Tamás atya,
máriabesnyői plébános halálának hu -
szadik évfordu lójának állít emléket.
Tamás atya vette át a Kátai Géza atya
által gyűjtött Mária Múzeumot, aminek
egyik része, a búcsúra érkező zarán do -
kok által hozott népviseletbe öltöztetett
babák gyűjteménye. Tamás atya korai
és váratlan halála után a Heves-, Nóg -
rád- és Pest megyei ünnepi népviseletbe
öltöztetett babák Bese Gergő atyához
kerültek. A gyűjtemény 2007-ben érte el végleges formáját, amit a
Gödöllői Királyi Kastélyban jövő év február 13-ig ke reshetnek fel
az érdeklődők. Forrás: GKK

Braun Áron is tagja a Virtuózok
V4+ nemzetközi mezőnyének

Dédszüleink ebben ünnepeltek
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A gödöllői képviselőtestület szeptemberben elfogadott második
féléves munkaterve szerint november 18-án lett volna az eszten-
dő utolsó előtti hónapjában esedékes önkormányzati összejövetel
a VÜSZI Kft. Dózsa György úti épületének második emeleti
tanácstermében. Október 21-én Gémesi György polgármester
kö zölte, hogy ez az időpont számára nem megfelelő, ezáltal egy
héttel korábban, azaz: november 11-én találkozhatnak a város -
atyák nyilvános ülésen.

Mindez november 5-ig volt érvényes, mivel a város első embe-
re ekkor írásban tájékoztatta képviselőtársait, hogy a „munkaterv
szerint november 18-ára tervezett ülés napja a legutóbbi képviselő -
testületi ülésen szóban bejelentett időpont helyett november 25., csütör-

tök 8 óra.” (Végül, betegségre hivatkozva az ülés november 25-én
elmaradt – a szerk.)

A második változtatás okát nem tudni, de azt gondoljuk, nem
is annyira érdekes. A variálás esetleg azoknak a képviselőknek
lehetett gond, akik munkáltatójuknál korábban leadták a 18-át,
majd a 11-ét, és megint új időponttal kellett előrukkolniuk, hogy
távol maradhassanak munkahelyüktől.

Azt viszont tudni, mivel Gémesi maga hozta nyilvánosságra,
hogy a november 18-a miért nem volt alkalmas dátum a gödöllői
testület ülésezésére. Ezért:

- Halaszthatatlan közfeladataim miatt módosul az ülés idő-
pontja. Egy strasbourgi delegáció tagja vagyok a kormány felha-
talmazásával az Európai Régiók európai kongresszusán. Ennek
lesz egy bizottsági ülése november 18-án, amire megyek. A költ -
sé geket természetesen fizeti az Európai Unió.

Bejelentését megelőzőn 25 perccel a gödöllői polgármester – a
jelekből ítélve, nagyon úgy tűnik – más véleményen volt a kor -
mánnyal kapcsolatosan. Íme: - Annak a kormánynak a része, aki
aláírta az én lehallgatásomat – ami egyértelműen megtörtént –, az
a kormány, nem az én kor má nyom. –áb

Annak a kormánynak 
a felhatalmazásával utazott
Gémesi, amelyik állítása szerint
nem az ő kormánya

járvány elleni küzdelem megszervezése az intézményben, akár
az orvosok és a szakrendelések, akár a betegutak biztosítása
szem pontjából. Sok volt a bizonytalanság, ahogy az igazgató
fogalmazott: „belekerültünk a tervezhető tervezhetetlenség állapotába”.
Akadt olyan helyzet, amikor szinte fél nap alatt kellett meg szer -
vezni az oltási renddel kapcsolatos beosztást, és annak kiköz ve -
títését, más szóval, a lakossági tájékoztatást.

Dunai György arról is szólt, hogy megvalósultak bizonyos fej-
lesztések is. Egyfajta tesztüzemben működésbe lépett a betegirá-
nyító-rendszer, az első adatok kiértékelése folyamatban van. A
központi előírások és a humán erőforrások figyelembe vétele
mellett – részben házon belül, részben pedig a háziorvosokkal és
a környéken lévő magánpraxisokkal – folyamatosan egyeztetnek,
hogy rugalmasabbá tegyék az indokolt hozzáférést a szakellá -
tásokhoz, aminek fontos elemeként kezelik az előjegyzés során
kiadott időpontok lerövidítési lehetőségét.

Záró gondolatként a Tormay Károly Egészségügyi Központ
első embere kihangsúlyozta: jelen járványhelyzetben az a leg -
fontosabb, hogy naprakészek legyünk, és tudjunk gyorsan csele-
kedni!

-bor

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében
ho zott rendelkezések tavaly nem tették lehetővé, hogy a gödöllői
önkormányzat közmeghallgatást tartson, idén viszont már – igaz,
szájmaszkot viselve – összegyűlhettek az esemény iránt érdek lő -
dők az egyetlen olyan alkalmon, amikor a településen élők, illetve
valamilyen módon itt érdekeltséggel rendelkezők elmondhatják
véleményüket, javaslatot tehetnek, vagy kérdést intézhetnek a
város irányítóihoz, természetesen, közérdeklődésre számot tartó
témakörökben.

A lakossági észrevételeket megelőzően dr. Dunai Györgyre, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójára (képen) há -
rult az a feladat, hogy tájékoztatót tartson a város járványhelyze-
téről. Utoljára három hónap híján hat éve, 2016 februárjában volt
gödöllői közmeghallgatás vezértémája egészségügyi kérdéskör,
akkor a helyi járóbeteg-ellátásról és az intézmény működéséről
szóltak a hírek.

Most viszont a lassacskán immár két éve hazánkban is felbuk-
kant, majd fokozatosan elterjedt és életvitelünket napjainkban is
befolyásoló koronavírus-járvány adta a közmeghallgatás esszen-
ciáját. A gödöllői járványhelyzettel kapcsolatosan dr. Dunai
György – többek között – elmondta, komoly kihívást jelentett a

Járványhelyzet a városban:
belekerültünk a tervezhető 

tervezhetetlenség állapotába
November 11-én a kora esti órákban letudta az évente legalább
egyszer kötelező közmeghallgatást a gödöllői képviselőtestület.
A Török Ignác Gimnázium épületének aulájában lezajlott nyil -
vános eseményen az irányadó napirend a város járványhelyzeté-
ről szóló tájékoztató volt, amit dr. Dunai György, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója tárt a megjelentek elé. Ezen
felül a közérdeklődésre számot tartó lakossági kérdésekre is vá -
laszoltak az illetékesek.
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cégei közötti vagyonátadást tartotta fon-
tosnak részletezni.

Bár, az első kettő pontban leírtak sem
mel lékesek, a helyi adófizetők érdekét
néz ve, a harmadik pont tartalma bír kie -
melt jelentőséggel. Nézzük!

• Az önkormányzatnak át kell utalnia
711 millió forintot az általa alapított, jelen-
leg felszámolás alatt álló G-Magistratus
Zrt. bankszámlájára.

• Az önkormányzatnak meg kell fizetni
12 millió forint perköltséget a felperes
vállalkozásnak.

• A G-Magistratus Zrt. az önkormány -
zat tól megkapott összegből 157 millió fo -
rintot kifizet a kivitelezést végző vállal -
kozónak (jóteljesítési garancia visszatartott
összege és kamatai), 145 millió forintot a
gödöllői önkormányzatnak (meg nem fi -
zetett bérleti díj és kamatai), illetve 9 millió
forintot az adóhatóságnak és a könyvvizs -
gálónak.

Gémesi ezzel a gondolattal zárja ezt a
pontot: „tekintettel arra, hogy a G-Magist -
ratus Zrt-nek már nincs szerepe a szálloda üze -
meltetésében, így – a hitelezői igények, az ilyen-
kor szokásos felszámolási díjak és költségek
rendezése után – az önkormányzat későbbi
döntésével megszüntetheti majd a céget, annak
fennmaradó vagyona így visszakerül majd az
önkormányzathoz”.

A fent vázolt kényszertranzakciónak a
VÜSZI Kft. épülete mögötti területen, az
asztalitenisz-csarnok szomszédságában
megvalósítani tervezett kosárlabda-mun -
ka csarnok építésére előirányzott összeg je -
lentős része látja a kárát. 

Az ügy másik oldala
Azt szokták mondani, a számok makacs
dolgok. Emlékeztetőül mindenképpen fel
kell eleveníteni, hogy az akár botrányos
jelzővel is illethető ügy (peres eljárás) egy,
valamivel több mint 75 millió forintos
(10.645.306 forint és 249.508 euró, ami a
2008 februári árfolyam alapján 64,8 millió
forint), a felperes által a szálloda-beruhá-
zás kapcsán elvégzett munka ki nem fize-
tése (jóteljesítési garancia visszatartása)
miatt indult, és fajult addig, hogy ennek az
összegnek – a jegybanki alapkamat (euró

Az évek óta húzódó, a gödöllői közkassza
számára több százmillió forintos fizetési
kö telezettséget eredményező szálloda-
per rel kapcsolatosan az elmúlt években
rendszeresen foglalkoztunk. November
29-e nagy valószínűséggel kulcsdátum
lesz a szövevényes történetben, hiszen a
költségvetési rendelet módosítását célzó
előterjesztésben Gémesi György „feltárta
lapjait”. Sorai és érvelése vitát váltottak ki.
Helyreigazítási kérelemmel felérő levelet
küldött a pernyertes vállaklozás vezetője.
A testületi tagság végül ellenvetés nélkül
döntött a több mint 700 millió forintos ma -
rasztalási összeg átutalásáról.

Április 7-én a megismételt másodfokon
eljáró Fővárosi Ítélőtábla tanácsa jogerő-
sen kötelezte a gödöllői önkormányzatot,
mint I. rendű alperest 675 millió forint és
ennek 2016. január 6-ától járó késedelmi
kamata III. rendű alperes (felszámolás
alatt álló G-Magistratus Zrt.) részére tör -
ténő megfizetésére.

Az elmarasztalt alperes ennek nem tett
eleget, ezért a felperes jogi képviselője vég -
rehajtást indított a gödöllői önkormányzat
ellen. A városvezetést képviselő ügyvéd
erre úgy reagált, hogy a Kúriához fordult a
végrehajtás felfüggesztése érdekében. A
kérésnek a Kúria július közepén helyt
adott, és arról határozott, hogy három hó -
napra, az érdemi döntés meghozataláig
fel függeszti a fizetési kötelezettség tel -
jesítését.

A három hónap október derekán letelt, a
Kúriának döntenie kellett. Ezt meg is tette:
október 19-én helybenhagyta a korábbi
jog erős ítéletet, amit november elején írás -
ban is kihirdettek.

Az ügy egyik oldala
Gémesi György, eleget téve októberi ígé -
retének, november 29-én a képviselő tes -
tület elé tárta a perrel kapcsolatos „elszá-
molást”. A polgármester nem készíttetett
önálló előterjesztést, hanem a város idei
évre elfogadott költségvetési rendeletének
módosításába ágyazta be, méghozzá: há -
rom pontba szedve. A büntetőjogi felelős-
ség taglalása és a pénzügyi tartozások-kö -
vetelések ismertetése mellett, a város és

Miután eljárási hiba miatt hatályon kellett
helyezni az iparűzési adóbevétel kor -
mány zati intézkedés miatti csökkenésének
kompenzálási igényével kapcsolatos, ok -
tó ber 21-én elfogadott döntést, Gémesi
György – a hatályon kívül helyezésre vo -
natkozó határozati javaslaton kívül – 
két indítványt fogalmazott meg november
29-ére.

Részben azt, hogy az önkormányzat a
Belügyminisztériumhoz és a Pénzügymi -
nisz tériumhoz fordul, hogy teljes és sza -
badon felhasználható kompenzációban ré -
szesülhessen a kieső iparűzési adóbevétel
ellentételezéseként.

Másrészt pedig azt, hogy a képviselő tes -
tület a helyi kulturális- és sportélet szerep -
lőinek, valamint az egészségügyi szerve -
ze tek támogatására alapot hoz létre, ami
lehetőségül szolgál az iparűzési adó ala-
nyai és/vagy más gazdasági szereplők,
ma gánszemélyek számára, hogy ebbe be -
fi zetéseket teljesítsenek.

Szóbeli kiegészítésében Gémesi György
– többek között – elmondta, nem az a baj,
hogy a kormányzat segíteni szeretné a
gazdasági élet szereplőit, hanem az, hogy
ezt az önkormányzatok kárára kívánja
meg valósítani. 

A vitába a Szövetség Gödöllőért képvi -
se lői is beszálltak. Kolozs Csaba hangsú-
lyozta, hogy a polgármester saját politikai
céljaira használja fel az elvonások kérdés -
körét, ezért a javaslatot nem tudják támo -
gat ni. A képviselő hozzátette: Gémesi a
Ma gyar Önkormányzatok Szövetségének
elnökeként járja az országot, és rendsze -
resen előtérbe helyezi ezt a témát.

Bajkó Norbert alpolgármester indítvá-
nyára a határozati javaslatról név szerint
sza vaztak a képviselők. Ekképpen: Gé -
mesi György, Bárdy Péter, Bajkó Norbert,
dr. Györfi Beáta, Nagy Péter, Molnár
Gergely, Pelyhe József és dr. Pappné
Pintér Csilla igennel voksolt, Kocsi Ta -
más, Kolozs Csaba, Máthé László, dr. Pé -
terfi Gábor és Török Sándor nemmel sza -
vaztak, míg Epres György és Klement Pé -
ter tartózkodtak.

Szálloda-per

Teljesíteni kell: több mint 700 millió 
forint hagyja el az önkormányzat számláját

Megosztó határozat

www.
godolloihirek.hu
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alapkamat) + 8% mértékű követelés miatt – a többszöröséről kell
lemondani a gödöllőiek adóforintjából fenntartott helyi köz -
kasszának. 

A felperesi számítás szerint ez az összeg kamatokkal együtt, az
idei, augusztus 30-i kimutatás alapján 211.418.496 forintra rúg
(25.597.898 forint és 505.373 euró). Ez az összeg augusztus 30-a
óta folyamatosan növekszik, egyrészt az időközi, nagymértékű
késedelmi kamatokkal, másrészt a forint/euró árfolyam emelke-
dése miatt.

A perköltségek együttes összege (első- és másodfokú eljárás)
nagyságrendileg 11.968.600 millió forint.

Adóhatóság felé tartozás és könyvvizsgálói díj 9 millió forint.
A végrehajtási költség mintegy 5 millió forintra tehető.
A felszámoló díja a jogszabály szerint elérheti a 14,2 millió fo -

rintot (2%-kal számolva a 711 milliós fizetése kötelezettséget).
Az alperes jogi képviselőjének díja 2011 és 2017 között 34,3 mil -

lió forint.
Ha ezeket a tételeket összeadjuk, kiderül, hogy évek múltával

akár 285,9 millió forintba is kerülhet a gödöllői adófizetőknek az
állítólagos „hibás teljesítés” miatt a polgármester által megtaga dott
kifizetés. Vagyis: a 75 millió forintos alapköveteléshez ké pest,
több mint 210 millió forinttal többe. Ráadásul, a hibás vagy hiá-
nyos teljesítést a perben nem tudta igazolni/bizonyítani az ön -
kormányzat.

Levelet küldött 
a pernyertes vállalkozás vezetője

Néhány nappal a november 29-i testületi ülés előtt a pernyertes
vállalkozás vezetője helyreigazítási kérelmet juttatott el a
települést irányító grémium tagjaihoz. Ebben ítéletekkel, konkrét
számadatokkal bizonyította állításait, és arra kérte a polgármes -
tert, hogy az általa jegyzett előterjesztésben megfogalmazott va -
lótlan állításokat ismerje el, ismertesse a levélben foglalt valós
tényeket, igazítsa helyre a valótlan állításokat, valamint a testületi
ülés nyilvánossága előtt kérjen elnézést a pernyertes cég jó hírne-
vének megsértése miatt.

Erre utaló mondat nem hagyta el Gémesi György száját, a
polgármester viszont hangoztatta, hogy mindent megtett a köz -
vagyon védelme érdekében, ezért nem tartja méltányosnak, hogy
egyesek azon dolgoznak, hogy valamilyen formában fogást talál -
janak rajta.

Mennyi az annyi?
A témához kapcsolódó szóbeli kiegészítést Bárdy Péter alpolgár-
mesterre bízta Gémesi György. Helyettese sikertörténetnek titu lál -
ta a perek folyamatát, úgy fogalmazott, hogy mintegy 200 mil lió
forintos nyerő pozícióban van az önkormányzat. Azonban, hogy
ez valósággá váljon, ahhoz az is szükséges, hogy a büntető per ben
tavaly szeptemberben jogerősen elítélt K. János, illetőleg volt cége,
a felszámolás alatt álló Öresund Kft. teljesítse 436 millió forintos
kártérítési kötelezettségét az önkormányzat részére. Csakhogy – a
Szövetség Gödöllőért képviselői, Kocsi Tamás és Kolozs Csaba
kérdésére, felvetésére válaszolva – Gémesi György befolyt összeget
nem említett, csupán annyit, hogy a behajtás folyamatban van. 

Bárdy Péter későbbi hozzászólásából megtudtuk, hogy ebből a
követelésből még egy fillér sem folyt be, mint mondta: az eljárás-
nak végig kel futni.

Az alpolgármester utalt K. János és perben nyertes felperes cég
vezetőjének korábbi üzleti érdekközösségére és kapcsolatára,
illetve azt is elmondta, hogy a 675 millió forintot és annak kama -
tait november 29-én átutalják a G-Magistratus Zrt-nek, ezáltal
önkéntes teljesítés lesz, így ebben az esetben végrehajtási eljárás
(foglalás) jogszerűen ugyan indítható, ám az abban foglaltak
kikényszerítésére nincs lehetőség.

- A város érdekét szolgáljátok, ne a bűnözőkét! – emelte fel
hangját Gémesi. A polgármester indulatos kirohanását Kolozs
Csa ba visszautasította, mondván: számukra igenis fontos, hogy
mire megy el a gödöllőiek közpénze. 

A szócsatában egyfajta konklúzióként is szolgálhattak Török
Sándor (Szövetség Gödöllőért) szavai, miszerint: a költség ve -
tésből elvont pénzből nem lehet füvet nyírni és utakat építeni.

Márpedig a 700 millió forint feletti összeg felszámolási vagyon -
ná válik, afelett az önkormányzat rendelkezése megszűnik.
Továbbgondolva a folyamatot: egy része kieső tételként jelentke-
zik a gödöllői közkassza számára, egy része pedig hosszú hóna-
pok után visszakerülhet a gödöllői büdzsébe.

A hosszas vita szavazással zárult. Török Sándor jelezte, hogy
támogatják az előterjesztés egészét, ám a szálloda-perrel össze -
függő polgármesteri indoklást nem tudják elfogadni. A gödöllői
képviselőtestület tagjai végül ellenvetés nélkül biztosítottak zöld
utat a költségvetési rendelet módosításába beágyazott, kamatok -
kal együtt 711 millió forintos fizetési kötelezettség teljesítésének,
valamint a 12 millió forintos perköltség megfizetésének. -stv



8 XXV/12. 2021 december

Juhász István, Kistarcsa polgármestere
és – cseppet sem mellékesen – 2019 no -
vem bere óta az Észak-Kelet Pest es
Nógrád Megyei Regionális Hulladék gaz -
dálkodási és Környezetvédelmi Önkor -
mány zati Társulási Tanács elnöke. A tár -
sulásnak tagja Gödöllő is. Ez önmagában
nem lenne nagy hír, ám az már nem ke -
rülhető meg, hogy november 18-án fel-
szólító levelet írt városunk polgármes te -
rének, Gémesi Györgynek. A határozott
hangvételű dokumentumot közösségi ol -
dalán is megosztotta, kiegészítő kom -
ment jében pedig utalt az önkormányzat
számára előnytelenül zárult gödöllői szál -
loda-perre. Lépése érdeklődésünket is
fel keltette, ezért – kitérve egy másik kvázi,
közös esetre is – kérdéseket fogalmaz-
tunk meg számára.

- Elnök úr! Mikor járt utoljára a
Gödöllő felől az Ökörtelek-völgyi hulla-
déklerakóba vezető úton?

- Havonta minimum egyszer, de inkább
többször járok arra. De, miért olyan fontos
ez?

- Nemrégiben olyan táblákat raktak ki,
ami a 3,5 tonna feletti gépjárművek üze -
meltetői számára azt jelzi, a lokálpat ri -
óta klubos többségű gödöllői vezetés nem
tette le arról, hogy bizonyos helyi utakat
engedéllyel és díjfizetés ellenében használ-
hassanak januártól. Pedig a kormányhi -
va tal határozatban hívta fel a figyelmü-
ket, hogy intézkedjenek a rendelet hatály-
ba nem lépésről, illetve annak hatályon

kö telezettségét, különben jogi lépéseket
kezdeményez. Rövidnek tűnik ez a határ-
idő. Egyébiránt, milyen jogorvoslatra
gon dolt, hogy rendeződjön az ügy?

- Egyelőre ezt nem szeretném részle tez -
ni, a jogászaink kész dokumentációkkal
készülnek arra az esetre, ha egy sajnálatos,
nemleges válasz születne. Korábban Gé -
mesi György arra hivatkozva utalta át a
saját önkormányzatának számlájára ezt a
nem kicsi összeget, hogy a Zöld Híd anya-
gi helyzete miatt –, amit ugye szintén ő
vezetett – ez veszélybe kerülhet. Jelenleg
pedig arra hivatkozik az elbukott szálloda
per kapcsán, hogy ha az a 700 millió forin-
tos összeg inkasszálásra kerül, akkor
bedőlhet az önkormányzat, azaz: ezzel
együtt valószínűleg a társulás települései
is bottal üthetik majd a közös forrást a
rekultivációra, ami rövid időn belül na -
gyon fog hiányozni. Ezért is kérem pol -
gármester urat, tartsa tiszteletben sok-sok
polgármester társának a kérését és a közös
cég jövőjét, és adja vissza a pénzt.

- Mit ne mondjak, nagyon beszédes ér -
veket is felsorakoztatott a társulás érde -
kének védelme mellett. Egyértelműen arra
utalt, hogy a szálloda-per kapcsán a gö -
döllői önkormányzattal szemben megál -
la pított több százmillió forintos fizetési
kö telezettség végrehajthatósága okán a
jogalap nélkül kezelt rekultivációs tar -
talék rendelkezésre állása is veszélybe
került, illetve veszélybe kerülhet. Ha
tényleg ekkora lehet a baj Gödöllő anyagi
helyzetével, elegáns lépésnek tartja éppen
most „ütni ” a vezetője szerint a kor -
mányzati elvonások miatt amúgy is hát-
rányt szenvedő önkormányzaton.

- Én Kistarcsa Városát és egy társulást
vezetek, nem Gödöllő önkormányzatát.
Ne kem az általam vezetett társulás műkö -
dő képességét és a rengeteg hozzánk tar -
tozó önkormányzat ellátásának stabilitását
kell szem előtt tartanom. Nem a társulás
feladata, hogy a gödöllői vezetés elbukott
pereit kifizesse. Ugyanis, a probléma itt
nem az „elvonások” miatt van, hanem egy
elbukott per miatt. Ez a pénz nem Gödöllő
városáé. Más pénzét nem visszaadni, na,
ez az, ami nem elegáns. Mi évek óta kérjük
ezt az összeget vissza, nem most indult a
történet. Ez nem a gödöllői emberek ellen
szól, hanem a hulladékgazdálkodás meg -
felelő színvonalú fenntartása mellett szól,
ami az ő érdekük is. -stv

kívül helyezéséről. Úgy tudom, Kistarcsa
is kapott erre vonatkozó törvényességi
ész revételt a Pest megyei Kormányhivatal
vezetőjétől. Önök miként döntöttek?

- Természetesen, mint önkormányzat,
meg kell felelnünk a hatályos jogszabály-
oknak és a törvényességi felügyelet felszó-
lításainak. Így, mi ősszel visszavontuk a
korábbi rendeletet. Ehhez képest Gödöllő
önkormányzata 50-60 milliós lyukat akar
ütni a Zöld Híd költségvetésébe, ami,
ugye, pont a polgármester elnöklése alatt
jutott a katasztrófavédelem irányítása alá,
és mi hoztuk onnan ki.

- Áttérve a hulladékgazdálkodási tár -
sulás elnökeként megfogalmazott, rekul ti -
vációs tartalék visszafizetésére vonat ko -
zó felszólító levelére: mekkora összegről
van szó? Mióta rendezetlen ez a kérdés?
Volt-e már korábbi felszólítás? Ha igen,
arra hogyan reagált Gémesi György?

- Gödöllő esetében az alap összeg közel
151,5 millió forint. 2016 óta húzódik az
ügy, 2019-ben született a döntés az összeg
visszafizetéséről Fördős Attila, Vác volt
pol gármestere, a korábbi társulási elnök
idejében. Továbbá, már az én elnökségem
ideje alatt is jeleztük jogos igényünket, a
korábbi döntésre hivatkozva. Annyit si ke -
rült elérnünk, hogy tavaly nyáron az
összeg meglétét ismét elismerték, de
visszautalás nem történt.

- A felszólítás kézhezvételétől számítva
öt napot adott arra, hogy Gödöllő ren -
dezze 151,5 millió forintra rúgó fizetési

151,5 millió forint sorsa a tét

Juhász István: Nem a társulás feladata, hogy
a gödöllői vezetés elbukott pereit kifizesse!
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NŐI RÖPLABDA

NB I. Liga, alapszakasz, 4-7. forduló
Gödöllői RC – DSZC-Eötvos DSE 3-0 (12, 15, 10)
TFSE – Gödöllői RC 2-3 (18, 24, -20, -15, -8)
Székesfehérvári MÁV Előre SC-Bericap – Gödöllői RC 2-3
(-23, 22, 17, -16, -7)
Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-0 (14, 18, 18)
A gödöllői lányok 19 ponttal, 21-4-es szett- és 586-399-es pont -
aránnyal a tabella 1. helyét foglalják el.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő
Gödöllői RC – Swietelsky-Békéscsabai RSE 0-3 (-13, -21, -21)
Swietelsky-Békéscsabai RSE – Gödöllői RC 3-0 (9, 19, 14)
Továbbjutott: Békéscsaba kettős győzelemmel (6-0)

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 13-15. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház VSK 1-0 (0-0) Góllövő: Balogh
Bálint.
CSO-KI Sport – Gödöllői SK 0-5 (0-2) Gólszerzők: Mudroch
Mendel, Pancsuska Tamás, Dolhai Gergő, Richter Tamás, Hal -
mos Richárd.
Gödöllői SK – Dunaharaszti MTK 1-1 (0-1) Gödöllői góllövő:
Abért Márton.
A Gödöllői SK együttese 34 ponttal, 44-12-es gólkülönbséggel a
tabella 1. helyén zárta a bajnokság őszi szezonját. 

KÉZILABDA
NB II. Északi-csoport, férfiak 7-10. forduló
Budapesti Honvéd – Gödöllői KC 35-32 (15-14) • ifi: 25-46
Gödöllői KC – PLER-Budapest U23 42-43 (23-19) • ifi: 46-31
Budakalász SC – Gödöllői KC 38-24 (19-11) • ifi: Solymár – GKC
21-31
Füzesabonyi SC – Gödöllői KC 33-28 (18-13) • ifi: 0-10 (játék
nélkül)
A Gödöllői KC csapata 4 ponttal, 291-322-es gólkülönbséggel a
cso port tabellájának 10. helyezettje.

Eredetileg úgy volt, hogy október 19-e és 24-e között Larnaca
(Ciprus) lesz a házigazdája a sportlövők világkupa-döntőjének, a
President Kupának. A helyzet azonban időközben megváltozott,
ezáltal a légfegyveres teremversenyeknek november első felében
a lengyelországi Wroclaw adott otthont.

Tudni kell, hogy a sportág rangos és pénzdíjas eseményén – az
olimpián is szereplő – versenyszámonként a világranglista első 12
helyezettje vehet részt. Az egyéni kategória-győztesek kiérdemlik
az év legjobb sportlövőjének járó Arany Célpont díjat.

Mivel Mészáros Eszter, a MATE-Gödöllői EAC sportlövője a
női légpuskások 10 méteres versengésében az aktuális világ rang -
lista 9. helyét foglalta el az ötkarikás játékokat követően, érte lem -
szerűen ott volt a helye a világkupa-döntőben.

A légpuskások 10 méteres számának vegyes csapatverseny-
ében Mészáros Eszter – a helyszíni sorsolás alapján – az amerikai
színeket képviselő Lucas Kozeniesky partnereként indult. A ket -
tős a selejtezőből 629,7 körös eredménnyel az 5. legjobbként jutott
a kétszer négycsapatos elődöntőbe, ahol az elsőben voltak érde -
keltek. Eszterék szépen meneteltek előre, hogy a kvartett élén vé -
gezzenek és bejussanak a döntőbe. Ez kis híján sikerült, hiszen
csupán szét lö vés ben
maradtak alul a ké -
sőbbi győztes ro -
mán, kínai pá ros sal
szemben, és – akár -
csak a má sik elődön-
tő má so dik he lyezett
pá rosa – bronz érmet
szereztek.           -gr

Sportlövő világkupa-döntő

Bronzérmet nyert Mészáros EszterGödöllőiek a küzdőtéren

December 3-án hivatalosan is átadták az Ady sétányon található,
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) tulaj do ná -
ban lévő Gödöllő Városi és Térségi Uszodát. Az eseményen részt
vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki – többek között – el -
mondta: 2010 előtt a magyar sport a megszűnés szélén állt, olyan
állapotok voltak az infrastruktúra, a szakemberképzés és a finan-
szírozás tekintetében, hogy aggódni kellett. A kormányfő ki -
fejtette: a most átadott uszoda nem csak Gödöllő büszkeségét
növeli, hanem az egész országét. Orbán Viktor arról is beszélt,
hogy a korábbi ígéreteket tartják, más létesítményeket is építenek,
és Gödöllő nemcsak a sporthoz kapcsolódó fejlesztésekben része -
sült, hanem más beruházások is történtek. 

- Ilyen, amikor elnyomnak egy várost a kormánypártok – tette hozzá
a miniszterelnök.

A kormányfőn kívül az átadási ünnepség során köszöntő be szé -
det mondott Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Gyuricza Csa -
ba, a MATE rektora és Vécsey László, a választókerület kor -
mány párti országgyűlési képviselője.

Az úszni vágyók hétfőtől vasárnapig 6 és 22 óra között vehetik
igénybe a gödöllői versenyuszoda szolgáltatásait. -F

Hivatalosan is átadták az uszodát

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek
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A téli madáretetés az egyik leggyakoribb,
és egyben legegyszerűbben végezhető
ma dárvédelmi tevékenység, amely során
né hány egyszerű szabályt kell csak betar-
tanunk ahhoz, hogy a madármegfigyelés
örö mével gazdagodhassunk. Mikor kezd -
hetjük el az etetést? Milyen eleséget ked -
velnek a gyakoribb kertünkbe láto gató
madárfajok? Miért fontos az itatás? A to -
váb biakban ezekre a kérdésekre adunk
választ!

Mikor kezdjük el az etetést?
Ha úgy döntünk, hogy szeretnénk etetni a
kertbe, vagy épp a lakásunk erkélyére láto -
gató madarakat, akkor azt az első tartós
fagyok beköszöntétől, a fagyok megszű né -
séig tegyük. Ez az időszak nagyjából dec-
ember elejétől, március második feléig tart.

Rendkívül fontos, hogy a költési idő-
szakban, a fiókák kikelése után semmi -
képp se etessünk, mivel a fiókák nem tud -
ják az eleséget megemészteni és ez a pusz -
tulásukat okozza!

Mivel etessük a madarakat?
Az olyan kistestű madarak, mint amilyen
a kék cinege, a széncinege, a vörösbegy, a
zöldike, a csuszka, a tengelic, vagy éppen
az erdei pinty, szívesen fogyasztják a kü -
lön féle magvakat. A legegyszerűbb és egy-

ben legolcsóbb megoldás, ha napraforgó
magot adunk eleségként.

Természetesen, választhatunk a keres -
ke delemben, piacokon is kapható mag ke -
verék közül is, melyek általában napra -
forgó, búza, köles és kukorica keverékéből
állnak. A kert madarai eltérő módon táp -
lál koznak, egyes fajok inkább a földön
keresgélnek, míg mások az etetőn táp -
lálkoznak.

Számos etetőtípus létezik, a legegysze -
rűbb a talajetető, ami lényegében csak a
kert, levelektől megtisztított része, ahol a
földre szórjuk az eleséget. Nem igényel
különösebb beruházást, a tálcás etető sem,
ami lehet egy sekély faláda, vagy egy mű -
anyag virágalátét is. 

Egyedül az a fontos, hogy gondoskod-
juk a vízelvezetésről, oly módon, hogy né -
hány mm átmérőjű lyukat fúrunk az etető
aljára. Lényeges, hogy megfelelően rög zít -
sük az etetőt. 

Gyakori etetőtípus a függő etető, amik-
ből számos változat kapható az üzletek -
ben, de saját magunk is elkészíthetjük
őket, akár egy műanyag palackból, vagy
egy lopótökből, de az interneten számos
más kreatív megoldást is találhatunk.

Népszerű eleség mind a madárbarátok,
mind a madarak körében a cinkegolyó,
amin tollas barátaink az akrobaták ügyes -
ségével képesek egyensúlyozni evés köz -
ben. A golyókat hengeres vagy spirális
cin kegolyó tartóban tudjuk kihelyezni. A
cinkegolyókon gyakran megfigyelhetjük a
bájos külsejű őszapókat, valamint időn-
ként olyan nagyobb testű madarakat is,
mint a szajkó, vagy a nagy fakopáncs. 

A golyókat a fák, bokrok magasabb
ágaira akasztva, nem csak a madarakat
tápláljuk, hanem lehetőségünk nyílik a
kert tollas vendégeinek megfigyelésére
és fényképezésére is. A cinkegolyóhoz
ha son lóan nagy energiatartalmú élelem a
saját készítésű madárkalács is, ami mar -
ha faggyúból, magokból és szotyolából
áll.

Készítsünk madárkalácsot!
A madárkalács készítéséhez, 2-3 dl megol -
vasztott marhafaggyúhoz, kétmaréknyi
magot kell keverni, majd pedig a ke -
veréket egy tejfölös vagy joghurtos pohár -
ba tölteni, és madzagot lógatni bele. Der -
me dés után, a madárkalácsot a cinkego-
lyóhoz hasonlóan, fellógatva helyezzük ki
a fákra és bokrokra.

Mivel ne etessük a madarakat
Most, hogy végig vettük, mi az, amit
nyugodt szívvel adhatunk a madaraknak,
nézzük meg, mivel tilos etetni. Tartsuk
szem előtt, hogy a madarak nem „kony -
hamalacok”, nem a konyhai hulladék eltün-
tetésére szolgálnak!

Kenyérrel és kenyérmorzsával soha ne
etessük őket, mert megsavanyodik a be -
gyükben, és könnyen a pusztulásukat
okozhatja. Romlott, penészes vagy sózott
eleséget szintén ne adjunk a madaraknak,
mert végzetes lehet rájuk nézve. Ellenőriz -
zük rendszeresen az etetőt, takarítsuk ki,
és töltsük fel újra!

Itassunk is, ne csak etessünk!
A madarak számára a folyamatosan ren -
delkezésre álló ivó és fürdőhely, talán még
a könnyen elérhető téli élelemnél is
nagyobb vonzerőt jelent. Az itatás még az
etetésnél is egyszerűbben elkezdhető, mi -
vel lényegében semmilyen anyagi ráfordí -
tást nem igényel.

Az itatáshoz elég egy leselejtezett kerá -
mia vagy műanyag cserépalátét, amit fel-
töltünk langyos vízzel. Más teendőnk a jég
eltávolításán, és az itató újra töltésén kívül
nincs vele. 

Forrás: picup.hu, 
kép: Pixabay.com

Magazinunk következő
száma várhatóan

január második hetében
jelenik meg.
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A téli madáretetés fontossága és praktikái
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A hideg idő közeledtével a nyaralók, hobbikertek tulajdonosai
egyre kevesebb időt töltenek ingatlanjukban, a nyaraló övezetek
kezdenek elnéptelenedni. Nincs ez másként Gödöllőn és kör -
nyékén sem. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő -
zési Osztályának felhívása, hasznos tanácsokkal!

A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás, ház nagy csá-
bítást jelenthet a betörők számára. Érdemes tehát megnehezíteni
a dolgukat és aktív védekezéssel csökkenteni a célponttá válás
valószínűségét. Egyszeri, nem túl nagy összegű befektetéssel is
jelentősen növelheti a nyaraló biztonsági fokát, így a hosszabb
idejű távollét alatt is elkerülhető a betörés, rongálás, lopás. 

1. MECHANIKAI VÉDELEM
A nyílászárók betörőbiztossága növelhető hengerzár-betéttel, he -
ve derzár-keresztpánttal, kiemelésgátló csapokkal. A legtöbb
betörő az első vagy hátsó ajtón keresztül jut be a házba. A zárszer -
kezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt biztonsági
követelményeknek. A tömör, megfelelően rácsozott, illetve biz-
tonsági fóliával ellátott ablak, ajtó megnehezíti a betörő dolgát.
Szereljen fel mozgásérzékelővel ellátott kültéri világítást, ami
meg felelően megvilágítja az ingatlan körülhatárolt területét!

2. ELEKTRONIKAI VÉDELEM 
Az elektronikus jelző- és riasztórendszer elektronikus eszközök-
kel érzékeli és értékeli a felügyelt rendszer állapotát, kijelzi annak
változásait. Az illetéktelen behatolás tényét fény és/ vagy hang-

effektussal jelzi, fejlettebb rendszereknél a jelzést eljuttatja az
annak vételére és intézkedésre hivatott személyhez vagy szer ve -
zet hez. Az elektronikus védelmi rendszerek kiegészítik a védeke -
zést, a mechanikai védelem hatásfokát növelik, de nem helyette-
sítik azokat!

3. SZEMÉLYVÉDELEM
Nagyobb kiadást jelent az őrző-védő, távriasztó szolgálat alkal-
mazása. Amennyiben jónak mondható a lakóközösség, érdemes
megkérni valamely megbízható, állandó, környékbeli lakót az in -
gatlan időközönkénti ellenőrzésére. Idegenekkel ne közölje, hogy
mikor nincs a nyaralóban, de megbízható szomszédjaival meg -
oszthatja az információt.

• Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne
haladja meg a 90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a
biztonságot fokozó rálátást.

• Gondosan zárja el a kerti szerszámokat (például: kalapács,
fúró), létrákat. A betörőnek segítséget nyújthat az ingatlanba való
bejutásban!

• A téli időszakban nem használatos kerékpárt, vízparti nya -
raló esetén a csónakot, kerti (kisebb méretű) gyerekjátékokat, mű -
szaki eszközöket is zárja el!

Az állatvédelem fontossága!
A rendőrség munkatársai és állatvédelemmel foglalkozó szakem -
berek időről időre találkoznak olyan esetekkel, amikor a gazda
ősztől tavaszig magára hagyja kutyáját a telkén: mert nem tudja,
vagy nem akarja haza vinni lakásába, esetleg azért, mert úgy gon-
dolja, hogy a kutya megvédi nyaralóját az illetéktelen behatolók-
tól. A szomszédra bízza etetését vagy ő maga megy el a hobbite-
lekre bizonyos időközönként, hogy megetesse az egyedül ha -
gyott kutyát. Jó esetben fedett, jól szigetelt házban, rendszeres
etetés mellett telel át, rosszabb esetben nem éli túl a telet. Véle -
ményünk szerint ez NEM helyes megoldás!

A kutyák szociális állatok és sok időt szeretnének velünk töl -
teni, figyelni minket és segíteni, ha kell. Olyannyira társaságked -
velők, hogy rögtön magányosnak érzik magukat, ha nincsenek
velünk. Aki kutyát vállal, egész évre vállalja! A nyaraló őrzését
bízza biztonságtechnikai cégre, erősítse meg a mechanikai védel -
met, de semmiképpen se hagyja egyedül kutyáját! Amellett, hogy
végtelenül magányossá teszi, megfázhat, megbetegedhet.

Amennyiben környezetében elhagyott, elhanyagolt kutyát lát,
jelentse be a legközelebbi állatvédő szervezetnek vagy a rendőr -
ségnek! Jelzésével megmentheti egy kiszolgáltatott kisállat életét!

Ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112!

Aktuális kérdés: mit tehetünk a nyaralók téli biztonságáért?

A Gödöllői Rendőrka -
pitányság kötelékébe
tar tozó Brutusz nevű ke -
resőkutyának óriási sze -
re pe volt abban, hogy
november 23-án, a hajna-
li órákban megtaláljanak
egy elbarangolt idős
asszonyt. A történtek
után többen is érdeklőd -

tek a helyi kapitányságon, hogy mit érdemes tudni a hősként em -
le getett Brutuszról. A gödöllői rendőrség munkatársa az alábbi
információkkal szolgált:

Brutusz 6 és fél éves fiúkutya. Több mint négy éve, 2017 nyarán
találkozott először Szűcs Gábor rendőr főtörzsőrmesterrel, jelen-
legi gondoskodó gazdájával. A tiszthelyettes és Brutusz együtt
végezték el az általános kutyavezető tanfolyamot. Az eb
napjainkban már nyomkövetőként is bevethető, és – akárcsak
gazdája – a turai rendőrőrsön teljesít szolgálatot. A szolgálaton
kívüli időt is együtt töltik. Brutusz szívesen játszik gazdája gyer-
mekeivel, valamint szálkás szőrű ebtársával, Csutakkal, aki nem
menő rendőrkutya, de ha Brutusznak hivatalos elfoglaltsága
akad, akkor Csutak vigyáz a házra.

Népszerű lett Brutusz, a helyi
kapitányság nyomkövető kutyája


