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A helyi lakosok 500 forintos kedvezményt élvez -
nek az alkalmi belépő árából. Bérlet is van, úgy
még olcsóbb a wellnessezés

2013 decemberében még az volt az elképzelés,
hogy tavaly nyárra elkészül a gödöllői Erzsébet
királyné Szálloda wellness-részlege. A beruházás
megvalósítása mintegy fél évet csúszott, és a
hotel honlapján olvasható információk szerint
már igénybe vehetők a relaxációs sziget szol gál -
tatásai.

Az épület főtér felőli bejárójával szemben kiala -
kított wellness-részlegben 6 fős jacuzzi, 4 fős finn
szauna, 3 fős infra szauna, valamint fitnesz-gépek
(futópad, evezőpad, szobabicikli, kombinált erő-
gép, súlyzókészlet) szolgálják a – szálloda ven -
dégei számára ingyenes – kikapcsolódást.

A külsős betérőknek egy alkalomra 1.800 forin-
tot kell fizetniük, a gödöllői lakosok azonban
kedvezményt élveznek, ők 1.300 forintért vált -
hatnak belépőt. Az 5 alkalomra érvényes bérlet
6.000 forintba kerül, míg a 10 alkalomra érvényes
bérletet 11.000 forintért kínálják. A belépőjegy ára
tartalmazza a jacuzzi, a szaunák és a fitneszgépek
használatát, valamint egy darab szaunalepedőt is
biztosítanak ezért a pénzért. Akinek törölközőre
is szüksége van, darabját további 200 forintért
bérelheti. 

A szálloda relaxációs szigete hétköznap reggel
7 és 11 óra, valamint 17 és 21 óra között tart nyit -
v a. Hétvégén reggel 8 órától este 9 óráig várják a
vendégeket. 

-vn

Relaxációs sziget az Erzsébet-szállodában Hétvégi ételosztás
a Lumniczer utcában

A gödöllői képviselőtestület tagjainak decemberi döntése értelmében február 1-jétől módosul a helyi
adókról szóló rendelet. Ennek oka, hogy a lakás megnevezésű ingatlanoknál több esetben fordul elő,
hogy egy-egy helyiségben könyvelés, webáruház, vagy egyéb, bevételszerző tevékenység folyik.

Eddig a magánszemély által tulajdonolt lakás esetében a 150 négyzetmétert meg nem haladó hasz-
nos alapterület volt adómentes. A következő hónap első napjától nem kell építményadót fizetni a
lakás hasznos alapterületének azon része után sem, ahol nem folytatnak bevételszerzést eredményező
tevékenységet. Tudni kell azonban, hogy több lakástulajdon esetén az adómentesség csak egy lakás
után vehető igénybe.

Gödöllőn az adómentes határt meghaladó területrész után fizetendő építményadó éves mértéke
lakás esetén 200 forint/négyzetméter, nem lakás céljára szolgáló építményeknél pedig 1.000 fo -
rint/négyzetméter. -bi

meg a megengedett határértékeket, így a szenny -
víztelep bírságolása megszűnik.

A projekt harmadik fázisában a kivitelező meg -
kezdte a biogáz-kezelés berendezéseinek (gázvo-
nal), valamint az iszapkezeléshez tartozó műtár -
gyaknak és gépészeti elemeknek (iszapvonal) a
felújítását is. Az egyik rothasztó torony kitisz tí -
tása, szerkezeti és gépészeti korszerűsítése, illetve
az iszapvíztelenítő gép cseréje szintén megtör tént.
Elbontották a régi gáztartály, és elkészült az új.

A képen látható új műtárgyak már működnek
és biztonságosan üzemelnek, a régieket kitisztí -
tották, a felújításukat követően visszakapcsolják

őket a rendszerbe. Erről a
sajtó képviselői is meg győ -
ződhettek a december 16-
án meg tartott, pre zentá ci -
óval kí sért terepbejáráson,
ahol a város vezetés nevé -
ben Gye nes Szilárd alpol-
gármester mon dott kö szön -
tőbeszédet, kihang sú lyoz va
a beruházás sze re pét a te -
lepülés kör nye zet vé delmi
programjában, az értékes és
gazdag gödöllői víz bázis
megőr zésében. -ed 

Változik az építményadó-mentesség

Tavaly április óta nagyot változott a világ a Hor -
gásztó utcában található gödöllői szenny víz tisztító
telepen zajló korszerűsítési és fejlesztési munká la -
tok hatására. A mindent egybevetve 1,37 milliárd
forintos összköltségű beruházás – aminek meg va -
lósulását 1,253 milliárd forintos pályázati támoga -
tás segíti – második ütemében, 2014 őszén az üze -
meltető átirányította a szenny vizet az új biológiai
tisztító műtárgyakra és ezzel párhuzamosan meg -
kezdődött a régi medencék felújítása. 

Az átirányítást követő laboratóriumi vizsgála -
tok szerint a kibocsátott tisztított szennyvíz ko -
rábban kifogásolt paraméterei már nem haladják

A világ közel 80 millió evangélikusának 2015-ös
bibliai jelmondata így hangzik: „Fogadjátok be
egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket
Isten dicsőségére” (Rm 15,7). A Magyarországi
Evangélikus Egyház gyülekezetei és intézmé-
nyei is ennek az apostoli útmutatásnak jegyé-
ben kezdték az évet.
A hazánkban tapasztalható szegénység – sajnos –
Gödöllőt sem kerüli el. Rászorulók településün -
kön is vannak, ezáltal kézenfekvő és életszerű
volt, hogy a gödöllői székhelyű Tessedik Sámuel
Evangélikus Szeretetszolgálat is csatlakozott a
Magyarországi Evangélikus Egyház kezdemé -
nye zéséhez. 

A szervezet Lumniczer Sándor utcai épületé -
ben először január 17-én tartottak ételosztást.
Mint egy félszáz rászoruló – elsősorban többgyer -
mekes – család jutott a hétköznapokon szociális
étkezést biztosító konyha munkatársai által
szabadtűzön főzött gulyásleveshez. És ez a hétvé-
gi napokon, szombaton és vasárnap 12-13 óra kö -
zött egy ideig még így lesz. Március végéig biz-
tos, de szó van róla, hogy a tanévzárásig kitolódik
a karitatív tevékenység.

Roszík Gábor, a Tessedik Sámuel Evangélikus
Szeretetszolgálat igazgató-lelkésze érdeklődé -
sünk re elmondta: egy percig sem volt kérdés,
hogy csatlakoznak az evangélikus egyház felhí -
vá sához, hiszen lehetőségeik alapján, valamint az
adományozók jóvoltából és a Gödöllői Evan -
gélikus Gyülekezet aktivistáinak segítségével
nem jelent terhet a jótékony célt szolgáló étkez -
tetés. A helybéli rászorulók megkeresése a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgáltat illeté-
keseinek közreműködésével történt.

- Ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag
azokat szolgáljuk ki, akik szerepelnek az előzete-
sen egyeztetett listán. Bármely rászoruló egyén-
nek vagy családnak szívesen adunk a hétvégi
egy tálételekből - fogalmazott Roszík Gábor. Eh -
hez nem kell mást tenni, mint a (06-20) 824-7611-
es telefonszámon Tibold Istvánnénál bejelenteni
a szándékot. Az igazgató-lelkész hozzátette: ha
akadnak olyanok, akik segíteni szeretnének,
élelmiszer-adományt köszönettel fogadnak a
nélkülöző embertársak megsegítését szolgáló fe -
la dat ellátásához. -br

Megszűnik a gödöllői szennyvíztelep bírságolása
Jó ütemben halad a létesítmény korszerűsítése.

Működnek az új tisztító-medencék, a régieket felújítják
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A The Guardian című angol lap munkatársát, az
otthonról dolgozó, nyüzsgő családi életet élő Tim
Dowling-ot kollégái 2014 tavaszán energia-ki hí -
vás elé állították. A kihívás szerint Timnek meg
kellett próbálnia egy hét alatt otthoni energiafo-
gyasztását drasztikusan, 50%-kal csökkenteni.
Tim igent mondott kihívóinak és kéthetes, elsősor-
ban a fogyasztói szokások megváltoztatását célzó
fogyasztáscsökkentő projektbe kezdett, amibe
természetesen húzódozó családját is bevonta. 

Első hét – Kontroll hét
Cél: A jelenlegi fogyasztás felmérése, a szük sé -

ges fogyasztáscsökkentő intézkedések össze -
gyűjtése.

Hogyan: fogyasztásmérővel, mérőórákkal, a
fogyasztási szokások és a berendezések használa-
tának feltérképezésével.

Áramfogyasztás: Timnek egy szakértő segített
a Wattson fogyasztásmérő használatában, amely
a fogyasztott áram mennyiségén túl a fogyasztás-
hoz köthető CO2-kibocsátás mértékét és a fo -
gyasztás költségét is megadja. Hamar kiderült,
melyek a legtöbbet fogyasztó berendezések a
házban.

Gázfogyasztás: ebben az esetben a mérés ne -
hezebbnek bizonyult, mert a negyed éves számla
Angliában becsült értéket tartalmaz és kWh-ban
van megadva, míg a házban található 25 éves mé -
rőóra köbméterben mér. 

Stand-by (azaz, készenléti állapot): Tim körbe -
jár ta a házat és felkutatta a stand-by üzem mód -
ban vagy teljesen bekapcsolva hagyott ké szü lé -
keket. A kígyó terráriuma alatti melegítő, a mo -
sógép, a nyomtató, wifi, Xbox, DVD-lejátszó, rá -
di ók és persze a TV is készenléti üzemmódban
volt. A bedugva hagyott telefontöltők és adapte-
rek is fogyaszthatnak, akkor is, ha nincs hozzájuk
semmi csatlakoztatva. 

Szembenézés a tényekkel: Timnek be kellett

látnia, hogy az otthoni energiacsökkentés fő aka-
dálya ő maga: ha nem otthonról dolgozna, se a
fű tés, se a világítás nem menne egész nap, a ház
hideg lenne és sötét, és senki nem nézné titokban
a krikettet a tv-ben...

Második hét – Teszthét, az intézkedések
kipróbálása a gyakorlatban

A család főbb intézkedései: 
• nem használták a sokat fogyasztó (lásd, ru ha szá -

rító gép), és a mellőzhető (lásd, vasaló) gé peket;
• a régi sütő használatát is mellőzték, főzni csak a

főzőlapon főztek (Tim üzenete haladóknak: ener-
gia-megtaka rí tási szempontból legjobb a nyersétel);

• minden stand-by üzemmódban lévő gépet ki -
kap csoltak, beleértve a kávéfőzőt is;

• 8 darab régi villanykörtét lecseréltek új LED-
égőkre;

• Tim napközben kikapcsolta a fűtést, mivel
egye dül ő volt a házban, és mert szerencséjére
jó idő volt odakint.

Eredmények
A 2. hét végére Tim erőfeszítéseinek köszön hető -
en a következő eredmény született:

Az áramfogyasztásnál majdnem sikerült az
50%-os csökkentés! A kontroll héten átlag 26,25
kWh volt a napi fogyasztás, a teszt héten 16,40
kWh. A gázfogyasztás ugyanakkor kevesebb,
mint 25%-a lett a kontrollheti fogyasztásnak.
Hogy miért? Mert Tim a meleg időnek kö -
szönhetően kikapcsolta a fűtést, azaz az időjárás
és a természet úgymond támogatta megtakarítási
törekvéseit... Ugyanígy segítette a teszthétre eső
óraátállítás miatt nyert hosszabb nap és a több
természetes fény is.

A fogyasztásmérő kifejezetten hatékony meg -
ta karítási eszköznek bizonyult: Tim nem tudott
elmenni mellette úgy, hogy rá ne pillantott volna
és fel ne fedezett volna egy újabb kikapcsolnivaló
gépet. Ha a mért fogyasztás egy-egy alkalommal
megugrott, Tim “Mi történik?” kiáltásától zengett
a ház.

- A két hét elteltével lett némi fogalmam róla,
hogy mire használjuk az áramot, és remélem,
hogy e tudás birtokában a rezsi csökkenni fog.
Nem jelentett szűkölködést ez az egész spó ro -
lósdi, csak 24 órás odafigyelést.

[…] A fogyasztói szokások megváltoztatásán
túl a többi intézkedéshez szükség van némi
beruházásra – a LED-égők, például, elég drágák.
És nem kérheted meg az embereket arra sem,
hogy jól működő berendezéseket dobjanak ki
csak azért, mert már van hatékonyabb a piacon.
A kisebb beruházások hosszú távon persze
meg térülnek, de ami igazán mellbevágó, az az,
hogy mennyi energiát használunk rövidtávon,
például, a vízmelegítésre, egy étel megfőzésére,
vagy egy adag ruha kimosására. A legtöbbet
fogyasztó gé pek ésszerű használatával tudunk a
leg könnyeb ben energiát és költségeket megta -
karítani. […]

Az eredeti cikk angol nyelven a The Guardian
honlapján olvasható: www.theguardian.com/
lifeandstyle/2014/mar/30/the-energy-chal len -
ge-can-our-writer-cut-his-energy-use-at-home-
by-half 

Antal Orsolya és Vadovics Edina
GreenDependent

Egy újságíró elszánt kísérlete

Energiakihívás: sikerül-e egy hét alatt
a felére csökkenteni az otthoni fogyasztást?

Tim Dowling otthonában, a megszokott
munkakörnyezetben Fotó: Linda Nylind

Tipp: fogyasztásmérőt lehet civil szervezetektől
kölcsönözni, vagy pár ezer forintért be is sze -
rezhetünk egyet.

Tipp: Magyarországon – például – az E.ON
EnergiaKözösségek háztartási-közösségi meg ta -
karítási verseny segít az otthon felhasznált ener-
gia megtakarításában. A program honlapján
számos, egyszerűen, beruházás nélkül alkalmaz-
ható megtakarítási tipp is található.

www.energiakozossegek.hu

FORRÁS SÖRÖZŐ
kedvező feltételekkel KIADÓ!

Gödöllő és Szada határában, 
a Pazsaki u. 3. szám alatt.

Érdeklődni: (06-30) 944-6522

ELADÓ LAKÁS! Családi okok miatt – áron alul –

sürgősen eladó Aszód központi részén egy kitűnő
állapotban lévő, 55 m2-es lakás. 2007-ben épült, 31
lakásos társasházban található, nappali + háló fülkés,
2. emeleti. Garázs külön vásárolható hozzá. Irányár:
13,5 millió forint. Telefon: (06-70) 3828-422

1. hét összfogyasztása: 1245,30 kWh
2. hét összfogyasztása: 339,11 kWh

Március 9-étől a több mint négy, de legfeljebb 60
lakásos társasházak számára is megnyílik a
lehetőség arra, hogy pályázati pénzhez jussanak
az épületek energiafelhasználási hatékonyságá-
nak növelése érdekében. A következő évekre –
regionális bontásban – összesen 10 milliárd forin-
tot biztosít erre a célra a kormány. Ezt Szabó
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fej lesz -
tés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős államtitkára jelentette be
január 7-i sajtótájékoztatóján.

A gödöllői társasházakban élőknek is lehe -
tőséget kínáló, az „Otthon melege” program foly-
tatásaként meghirdetett intézkedés nem csak a
panelból készült épületekre, hanem a tégla -
építésű ingatlanokra is kiterjed. Az elnyerhető
támogatás összege lakásonként 300 és 650 ezer
forint közötti lesz, a két részletben (95%-os elő- és
5%-os utófinanszírozás) folyósított dotáció mér -
téke azonban nem haladhatja meg a beruházási
költség 50 százalékát.

-wbe

Gödöllői társasházaknak is áll 
a zászló az energiahatékonysági pályázaton 
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Azzal együtt, hogy többeknél ellen-
állásba ütközött és ütközik nap ja -
ink ban is, január 1-jétől jelentősen
megváltozott az útdíj-fizetés rend -
sze re hazánkban. Az intézkedés be -
vezetése óta jó néhány „gyerekbe-
tegségre” derült fény, így a tapasz -
talatok értékelése után, februártól
lesznek módosítások a megyei mat -
ricás rendszerben.
Vécsey László, a gödöllői választó -
ke rület Fidesz-KDNP-s országgyű -
lési képviselője a következőket
mond ta az általa is megszavazott
intézkedésről:

- Pest megye észak-keleti szektora,
így választókerületünk autósai szá -
mára összességében egyértelműen
kedvező az új rendszer. Aki eddig
napi rendszerességgel autózott Bu -
da pestre, vagy az M3-as autópálya
megyei szakaszát más települések
kö zött használta, az az eddigi 43
ezer forintos, országos érvényes sé -
gű matrica helyett évi ötezer forin-
tért használhatja a megye teljes
gyors forgalmi hálózatát, beleértve
az M0-ást és az M3-as budapesti
bevezető szakaszát is.

Az M3-tól az M0-ás Pécelig, sőt az
M5-ig tartó szakasza, valamint az
M31 eddig is ingyenes volt, és az is
marad, hiszen az Európai Unió ez -
zel a kikötéssel finanszírozta megé -
pítésüket. Így az agglomerációnk
M0 mellett fekvő településeinek au -
tó sai továbbra is bejuthatnak ingyen
Budapestre.

Összességében az új szabályozás
egy újabb lépést jelent a használat-
ará nyos útdíj-fizetés irányába. Mél -
tá nyosan orvosolja azt a régi keletű
gödöllői – és mogyoródi és szadai és
aszódi és Galga-menti – sérelmet,
hogy nekünk eddig a napi Bu da -
pestre járásért évi 43 ezer forintot
kellett fizetnünk, miközben a dél-
nyugati agglomeráció Gödöllőhöz

hasonló pozíciójú településein la -
kók nak ingyenes volt a használat.
Méltányosan, hiszen gödöllőiként
43 ezer helyett ötezer forint a tarifa,
míg – például – érdi lakosként az
eddigi 0 forint helyett évi ötezer
forint a díj.

Útdíj-rendszer 
megyei képviselői szemmel

A Pest megyei önkormányzat arra
kérte a Nemzeti Fejlesztési Minisz -
tériumot, hogy gondolja át az M0-s
bizonyos részeinek, illetve az autó-
pályák budapesti bevezető szaka -
szainak fizetőssé tételét. A megyei
önkormányzatnak két, gödöllői ille-
tékességű képviselő is tagja. Őket
kérdeztük: gödöllői szemmel mi -
ként vélekednek az új útdíj-fizetési
rendszerről?

Lengyel Szilvia, az Lehet Más a
Politika (LMP) Pest megyei kép vi -
selőcsoportjának vezetője érdeklő -
désünkre elmondta, hogy az éves
megyei matricák ötlete támogat ha -
tó, mert valóban egy apró lépés a
hasz nálatarányos útdíj irányába. Az
a gödöllői lakos kétségtelenül job-
ban jár, aki csak a megyén belül köz -
lekedik, kedvezőbb számára éves
szinten 43 ezer forint helyett ötezer
forintot fizetni a matricáért.

Viszont az mindenképpen elvi
kér dés, hogy elkerülő utat nem te -
szünk fizetőssé. Elhibázott lépés a
városok tehermentesítését szolgáló
elkerülő utakat és bevezető utakat
fizetőssé tenni. Mi sem bizonyítja ezt
jobban annál, hogy gyakorlatilag
min den érintett tiltakozását kivál -
tot ta. Erre tett rá egy lapáttal a
kormány, a bevezetés elfogadhatat-
lan és dilettáns módjával, a rendel -
kezésre álló 27 órás(!) felkészülési
idő vel, ami az év eleji jegyvásárlási
káoszhoz vezetett. Az informatikai
rendszer összeomlása azt mutatja:
az érintett állami szerveknek ugyan -
úgy nem volt idejük felkészülni az
út díj kiterjesztésére, mint az embe-
reknek. Ezért igen méltányosnak
tar tanám, ha a türelmi idő alatt
megbírságoltak 1.470 forintos
pótdíját eltörölnék.

Svisztné Kis Ildikó, a Demok ra ti -
kus Koalíció (DK) megyei képvi -
selője megkeresésünkre a következő
választ adta:

- A kormány „karácsonyi ajándék-
ként” bejelentett, és január 1-jével
életbe léptetett, bármiféle hatásta-
nulmányt nélkülöző útdíj-rendelete
hatalmas káoszt okozott. Ma még fel
sem lehet mérni, milyen következ -
ményei lesznek ennek az újabb, a
megszorítások kategóriájába sorol -
ha tó intézkedésnek, ami jelentős
mér tékben érinti az agglomeráció te -
lepüléseit. Nagyon valószínű, hogy
ez az átgondolatlan, ennél fogva ká -
ros intézkedés – a már ma is ismer-
tek mellett – még nagyon sok prob -
lémát fog okozni az agglomeráció-
ban közlekedő, így a gödöllői autó-
soknak is. Ezért Pest megyei képvi -
se lőként úgy gondolom, hogy a kor -
mánynak vissza kell vonnia ezt az
útdíj-rendeletet.

Fontosabb változások februártól
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium parlamenti államtit -
ká ra január 22-i sajtótájékoztatóján

jelentette be a január 1-jén bevezetett
új útdíj-rendszer gyakorlati tapasz -
ta latainak kiértékelése után a kor -
mány által elfogadott, február 1-jétől
hatályba lépő változásokat. Bár szá -
mos módosítás elhangzott, a Pest
me gyei matricával közlekedő gö -
döl lői autósokat elsősorban az aláb-
biak érinthetik:

- eltörlik az 1.470 forintos pótdíjat
azok számára, akik januártól mat ri -
ca nélkül használták a fizetőssé vált
utakat,

- február 28-ig költségmentesen
visszaválthatják a megyei matricát
azok, akik a jövőben nem kívánják
használni,

- a megyei matrica nem az adott
megye utolsó autópálya lehajtójáig,
hanem a következő megye első au -
tópálya csomópontjáig lesz ér -
vényes,

- kompenzálják a négy vagy annál
több gyermeket nevelő nagy csalá do -
sokat, akik a D2-es kategóriába sorolt
járműveikkel a D1-es autók után kért
5 ezer forintos díjat fizethetik,

- nem lesz díjköteles a Liszt Ferenc
repülőtérre vezető, mintegy 400
méteres útszakasz. -fg

Kormánypárti és ellenzéki vélemények a megyei matrica bevezetéséről

Parlamenti képviselőnk szerint az új útdíj-rendszer 
méltányosan orvosolja a régi keletű gödöllői sérelmet

Szűk négy és fél éve került vissza a
gödöllői önkormányzathoz a város
közepén fehér lepel alatt jobb sorsra
váró Testőrlaktanya épülete. A
műemlék jellegű kategóriába sorolt
objektum erősen pusztuló állapo tá -
ban – a kisebb volumenű „tűzoltás”
ellenére – azóta nem történt említést
érdemlő változás.

Tavaly májusban a városvezetés
arról döntött, hogy Várkapitányi
lakként aposztrofált épület közel
361 millió forintra taksált helyreállí-
tására pályázatot nyújt be Norvég
Alaphoz (EGT), a 65,5 milliós ön -
részhez kevéssel több mint 295 mil -
lió forintos támogatási forrást remél -
ve. A Norvég Alappal kapcsolatos
időközbeni események azonban
erősen kérdőjelessé tették és teszik a
májusi elképzelés megvalósulását.

Az épület állagának javítása vi -
szont nem tűr halasztást. Feltétlenül
költeni szükséges az épület tető- és
tartószerkezetére, valamint a pince
dongaboltozatának helyreállítása,
illetőleg az épület süllyedéséből
eredő további károk megelőzése is
mielőbbi megoldást sürget.

A gödöllői önkormányzat tagjai
nemrégiben arról határoztak, meg -
kí sérlik kihasználni a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Építőművé -
szet és Örökségvédelem Kollégiuma
által meghirdetett pályázati lehető -
sé geket. A tetőszerkezet és a két -
szin tes homlokzati fal loggiájának
közel 30,1 millió forintra becsült
megújításához 13 milliót, a tartó -
szer kezet csaknem 16,5 millió forint-
ra kalkulált rekonstrukciójához pe -
dig 7 millió forintos dotációt ig é -
nyel tek.

A városatyák arról is döntöttek,
hogy ha ezek a lehetőségek meg hi ú -
sulnak, a legsürgősebb tartószer ke -
zeti beavatkozásokra a két pályázati
önrész mértékét és az elszámolásra
nem kerülő költségek együttes
össze gét (26,5 millió forint) is bizto-
sítják. -or

Nincs mese, hozzá kell
nyúlni a Testőrlaktanyához
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Az ominózus hat sor az idei önkormányzati vá -
lasz tásokkal kapcsolatos jogszabályi előírások
alapján felmerülő szabadságmegváltást és a vég -
kielégítés kifizetését taglalta tömören, azzal, hogy
erre a célra 10,5 millió forintot kellett biztosítani a
gödöllői büdzsé általános tartalékának terhére.
Kovács Barnabás, a pénzügyi bizottság elnöke-
ként pontos kimutatást kért az összeg felosztásá-
ról, amit meg is kapott. A részletek az alábbi ké -
pen láthatók:

Jobban elmélyülve a történetben, kiderült,
hogy a törvény szerint járó, három havi alapillet-
mények megfelelő végkielégítést Tóth Tibor,
posztjáról távozott alpolgármester kapta. Sza -
badság megváltásban pedig rajta kívül Gémesi
György polgármester és Pecze Dániel alpolgár-
mester részesültek.

Évente mindhármuknak 39 nap szabadság jár.
Az elmúlt négyéves ciklusban azonban egyikük
sem merítette ki a keretet. Gémesi Györgynek 113,
Tóth Tibornak 59, míg Pecze Dánielnek 28 nap
szabadsága „ragadt” bent. Hármójuknak összesen
200 nap. Ezt váltották meg járulékokkal együtt
8.473.000 forint közpénzből. Ha napi szintre ve -
títjük, kevéssel több mint 42 ezer forintból. Tegyük
hozzá, a hatályos törvényi rendel ke zések értelmé -
ben, vállalva a különadózás tetemes terheit.

Kovács Barnabás hozzászólásában – többek kö -
zött – kifejtette, szerinte ez a dolog több szem -
pontból problémás. 

- Problémás jogilag. Nem vagyok jogász, de
biztosan állíthatom, hogy amikor a jogalkotó
törvénybe foglalta a szabadság intézményét, és
rögzítette a szabadságnapok számát, akkor azért
tette, hogy a dolgozók kivegyék ezt a pihenőidőt.
Nem pedig azért, hogy pénzzel megváltsák.
Amikor pedig a jog kivételes esetben engedélyezi
a szabadság kifizetését, akkor nyilván néhány
beragadt szabad napra gondolt, nem pedig két -

százra! Szerintem az előterjesztés súrolja a joggal
való visszaélés határait. 

Problémás az előterjesztés pénzügyileg is. Ha
ugyanis mindenki megkapta volna tisztessé ge -
sen, a törvényben előírtak szerint a szabadságát,
akkor most ez a több mint nyolcmillió forint
összköltségű tétel nem terhelné a város kasszáját.
Ráadásul, a költségvetésben ilyen célra nem volt
semmilyen összeg betervezve, vagyis amikor a
szabadságot nem vették/adták ki a város vezetői,

akkor pontosan tudták, hogy ezzel nem tervezett
kiadást okoznak a városnak.

- De engem leginkább az előterjesztés szelle mi -
sége zavar – fogalmazott az MSZP-s várospo li -
tikus. - A szabadságot ugyanis a dolgozók szá -
mára kiadni kell, nem pedig kifizetni. Tudom,
hogy a vadkapitalizmus korát éljük, tudom,
hogy manapság egyes munkavállalók „kilóra
veszik” a dolgozók idejét, tudását, munkaerejét.
Tudom, hogy az életben maradásért küszködő
kisvállal kozásoktól az erejüket kihasználó nagy -
vállala to kig sokan visszaélnek a dolgozók sza -
bad ságával és szabadidejével. De szerintem Gö -
döllő ön kor mány zatának nem kellene beállni eb -
be a sorba.

Egyébként néhány éve már volt hasonló vita
testületi ülésen. Akkor Fábián Zsolt távozó alpol-
gármester kapott jelentős összeget a rengeteg
„megváltott” szabadságnapra. A polgármester úr

Balhé lett a gödöllői településvezetők 
többmilliós szabadságmegváltásából

Kovács Barnabás ellenérzéseire Gémesi György reagált, aki szerint 

biztosan sokan örülnének, ha évente másfél hónapra eltűnne a városból

December közepén a gödöllői képviselőtestület tagjai több olyan napirendi pontot is tárgyaltak, amik
az önkormányzat hatáskörébe tatozó bérleti díjak idei mértékének megállapításáról szólt. Mi vel egyik
határozati javaslatban sem szerepelt díjemelés, a tarifák 2015-ben is maradnak az idei szinten.

Nem kell magasabb bérleti díjat fizetni ebben az évben:
• a piaci árusoknak és a mélygarázst használóknak • az önkormányzati bérlakásokban élőknek •

az önkormányzati helyiséget bérlőknek • az önkormányzati földterületet bérlőknek, és nem nö ve -
kednek a földhaszon-bérleti díjak sem. -f

Nem emel a bérleti díjakon az önkormányzat

ott azt mondta, hogy Fábián Zsolt azért nem
tudott kivenni éveken ke resztül egyetlen nap
szabadságot sem, mert – idézem – „egyetlen napra
sem tudtam őt nélkülözni”.  

Ez badarság, mert ha egy minisz terelnök vagy
köz társasági elnök ki tudja venni az éves sza bad -
ságát, akkor talán Gödöllőn sem állna meg at tól az
élet, ha alpolgármesterei pi hen nének a családjuk-
kal néhány napot. Természetesen Kovács Barnabás
mondatai nem maradtak válasz nélkül. Gémesi
György po litikai célzatúnak és inkorrektnek nevez -
te kép vi selőtársa megnyilvánulását. Városunk pol -
gár mes tere azt is hozzátette, hogy a járandóságáról
nem mond le, és a jövőben is ragaszkodni fog ah -
hoz a munkatempóhoz, ami eddig is jellemezte őt,
és amit helyetteseitől is elvár. Gémesi György azt is
megfogalmazta, biztosan sokan örülnének, ha
évente másfél hónapra eltűnne a városból, de ez a
sok feladat megfelelő szintű, az emberek igényei-
hez igazodó ellátása miatt kivitelezhetetlen. A pol -
gármester leszögezte: az olimpián és a világjá té -
kokon való részvételén kívül, 25 éve nem volt sza -
badságon, és ezt a jövőben sem tervezi.

Érdeklődésünkre Kovács Barnabás a követke -
zőképpen kommentálta Gémesi György szavait:

- Nagyon sajnálom, hogy a polgármester sze -
mélyes támadásnak vette a hozzászólásomat. Ta -
lán még az „inkorrekt” szót is használta. Nem an -
nak szántam, és nem is volt az. De, ha már ide
jutottunk, akkor még lenne két megjegyzésem.

Döntött a testület a polgármester és az alpolgár-
mester jutalmáról is. Egy hónapnyi jutalmat tar tal -
mazott az előterjesztés. Én is magszavaz tam, ahogy
az elmúlt években is. Korrektnek lát szó dolog, hogy
a város vezetői ugyanannyi jutalmat kapjanak,
mint a városi intézmények vezetői. Ám ezt a kor -
rektnek látszó dolgot számomra idén erősen beár-
nyékolja, hogy egy jogszabályi kiskaput kihasznál -
va, másik jogcímen kifizetünk nekik hat és félmillió
forintot. Azt is mondta még a polgármester, hogy a
hozzászólásom „politikai” volt. Nem volt. Illetve
annyi ban persze igen, hogy szociálde mokrata ként
meg ingathatatlan véleményem, hogy a tör vény
szerint járó szabadidőt és szabadságot a dol gozók
részére biztosítani kell. A takarítónők szá mára is, és
az al polgármestereknek számára is. 

Azt is tudom, hogy a múltra vonatkozóan a
„ha”-val kezdődő mondatoknak nincs értelme,
de van egy olyan érzésem is, hogyha Gödöllőn az
alpolgármesterek tisztességesen megkapnák a
nekik járó szabadidőt, ha kivehetnék a számukra
törvényben biztosított szabadságot, akkor lehet,
hogy nem kellene a testületnek kétévente új al -
pol gármestert választania. -GH

Van úgy, hogy a sok bába közt elvész a gyerek. Ebben az esetben nem ez történt. Gödöllői idei
költségvetésének módosításáról is tárgyaltak a települést irányító grémium tagjai december 11-én.
A 11 oldalas előterjesztésben Kovács Bar nabás (MSZP-Együtt) és Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
talált hat olyan sort, ami mellett nem mentek el szó nélkül. Kérdéseik és hozzászólásuk okán vita
keveredett az ülésteremben.
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A helyi önkormányzat által 1998-ban alapított Gö -
döllő Kultúrájáért díj történetében tizenhe ted szer
adták át a szakmai elismerő címet. Január 22-én, a
kora esti órákban a Művészetek Háza Gö döl lő
épü letének színháztermében, a Magyar Kul túra
Napja alkalmából megrendezett városi ese mé -
nyen dr. Horváth Zoltánt, a Gödöllői Fiatal Mű -
vészek Egyesületének (GÖFME) alapítóját, szak -
mai irányítóját, valamint a kortárs helyi-, il letve
környékbeli képző- és iparművészek alkotásait
immár több mint hat éve bemutató és forgalmazó
Levendula Galéria vezetőjét, Sz. Jánosi Er zsébetet
érte az a megtiszteltetés, hogy közössége nevében
átvegye a pénzjutalommal járó kitün tetést. 

Ahogy leperegtek a kisfilmes bemutatások, a
díjazottak köszönetet mondtak. Mindenkinek,
ahogy ez ilyenkor megszokott. Horváth Zoltán
hosszabban, Sz. Jánosi Erzsébet tömörebben tol -
mácsolta gondolatait. 

A 17 éve életre hívott GÖFME művészeti veze -
tője kihangsúlyozta: - Egyedül a díj közelébe sem
jutottam volna. Nem tudok énekelni és pocsék
színész vagyok - mondta. Ezzel tette egyértelmű-
vé, hogy ez nem az ő díja, hanem a „mi” díjunk.

A Levendula Galéria irányítója azt emelte ki,
hogy évekkel ezelőtt elültettek egy varázsmagot,
ami a közösség erejével csodafává érett.

A csaknem telt ház előtt lezajlott esemény ele-
jén a gödöllői zeneiskola népzenét játszó Csörgő -
dió Triója szórakoztatta a publikumot. Miután a
jutalmazottak a nézőtérre ültek, a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete felnőtt és gyermek tagjai -
nak meglepetésműsora ragadtatta tapsra, neve -
tésre, és olykor meghatódásra az esten résztve -
vőket. Mi több, díszletként egy farönkbe állított
balta is felkerült a színpadra. -stv

Díjazták, hogy 
sokat tettek 
a gödöllői kultúráért

Horváth Zoltán beismerte, 
pocsék színész és nem tud énekelni,

a Levendula Galéria közössége
varázsmagból lett csodafa

Legalább két szempontból rendhagyó volt a
Gö döllő Környéki Regionális Turisztikai Egye -
sület (GKRTE) óév-búcsúztató rendezvénye.
Egyrészt a fővárosi helyszín szolgált nóvum -
mal, másrészt pedig az, hogy több mint fél év -
tized után tagdíjemelést fogadott el a szervezet
közgyűlése.
Kezdjük az utóbbival. December 10-én a Buda -
pes ti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, Ven -
dég látó-ipari- és Idegenforgalmi Karának Alkot -
mány utcai oktató kabinetjében lezajlott közgyű -
lésen a GKRTE tagsága jóváhagyta, hogy 2015 ja -
nu árjától a diákoknak és a nyugdíjasoknak 5.400
forintot kell fizetniük, míg a magánszemélyektől
20 ezer forintot kérnek el egy évre. Az agro-tu -
risztikai kategóriába sorolt tagokat 24 ezer forin-
tos díjfizetési kötelezettség terheli, a vállalkozók,
illetve egyéb szervezetek és intézmények pedig
62 ezer forintos, ez irányú kiadással számolhat -
nak jövőre. A legnagyobb összegű tagdíjjal, éves
szinten 70 ezer forinttal, az idegenforgalomhoz
közel állónak tekintett vállalkozásoknak kell
hoz zájárulniuk a GKRTE költségvetési bevételé -
hez. Az egyesülethez csatlakozott önkor mány -
zatok tag díja – a települések kategória-besorolá-
sától füg gően – lakosonként 58, 60 és 62 forintos
fizetési kötelezettséggel lesz egyenértékű a
következő évtől. A legmagasabb összeg az egye-
sület von zás körzetébe tartozó városokra vo -
natkozik.

A közgyűlés és a szakmai konferencia mellett
ezúttal is – sorrendben tizenharmadszor –meg -
rendezték a hagyományőrző gasztronómiai ver -
senyt, ami 2010 óta dr. Ketter László nevét viseli.
Ezúttal három kategóriában (hagyományőrzők,
szakemberek, főiskolai hallgatók) 17 formáció
mérte össze a tudását. A résztvevőknek tájjellegű
ételsorok finom és szakszerű elkészítésével kel -
lett meggyőzni a Benke László olimpiai bajnok
mes terszakács vezetésével véleményt formáló
zsűrit.

A szakemberek kategóriában a nyírbátori Ma -
gyar Népi Ízőrző Lovagrend Egyesület ért el első
helyezést, míg a hagyományőrzők között a
Nyug állományú Honvédők Nagytarcsai Egye -
sülete bizonyult a legjobbnak. Szintén hagyo -
mány őrző együttes, az isaszegi Dózsa György
Mű velődési Otthon csapata kapta a közönség -
díjat, a főiskolai hallgatók kategóriájában elindult
csapatok közül a Kunsági kukták győzött, amely
egyben elnyerte a Benke László által felajánlott
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend vándor -
serleget is.

A fődíjat a képen látható győztesek libaragu le -
ves, aszalt paradicsommal és rókagombával töl -
tött mangalica szűzpecsenye, borjúborda tanya
módra köleskrokettel, zöldségchips-szel, baconos
zöldbabbal, kakukkfüves snidlingmártással,
valamint kecskeméti lángoló palacsinta me -
nüjükkel érdemelték ki. –rg

GKRTE-részvétel 
az Utazás 2015 Kiállításon

Magyarország első számú kiállítás-szervezője, a
Hungexpo Zrt. – kiállítóival folyamatosan kon -
zul tálva – fejleszti kiállításait. Nincs ez másként a
legnagyobb hazai turisztikai seregszemle, az
Utazás 2015 Kiállítás esetében sem. 

Az Utazás Kiállításon az elmúlt években a bel-
földi turisztikai kínálatot hagyományosan jórészt
a Magyar Turizmus Zrt. regionális standjain mu -
tatták be. Idén a Magyar Turizmus Zrt. megje -
lenése egy kisebb központi standra korlátozódik.
A Hungexpo Zrt. arra törekszik, hogy a kilenc tu -
risztikai régió számára olyan feltételrendszert
dol gozzon ki, amiben valamennyi TDM-szerve -
zet kulturális turisztikai szolgáltatói – így a Gö -
döllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
(GKRTE), illetve tagjai is – megtalálják a szá -
mukra legmegfelelőbb megjelenési lehetőséget a
kiállításon. 

A GKRTE február 12-én, csütörtökön 9 órától a
domonyvölgyi Malackert Vendéglőben tartandó
szakmai programja napirendjének középpont já -
ban szerepel a felkészülés a február 26-a és már -
cius 1-je között Budapesten, a Hungexpo terü -
letén megrendezésre kerülő Utazás 2015 Kiállí -
tásra, a GKRTE-nek a Hungexpo Zrt. társkiál lí -
tójaként történő megjelenésére. 

Ebben az évben – Csömör Nagyközség Önkor -
mány zatának közreműködésével – április 22-én
tizedik alkalommal szervezi meg a GKRTE az
Egyházi- és Világi Borok Versenyét, május 30-án
pedig ugyanezen a helyszínen a borverseny ered-
ményhirdetését, valamint a „Kenyér- a Kultúra- és
a Bor Ünnepe” című rendezvényt. A szóban forgó
kulturális turisztikai programok népszerűsítése
az Utazás 2015 Kiállításon a GKRTE standján
kiemelt szerepet kap. 

A GKRTE várja valamennyi, a Tourinform Gö -
döllői Kistérség területén működő turisztikai
prog ramgazda, népművész és kézműves jelent-
kezését, illetve részvételét, akik érdekeltek abban,
hogy minél átfogóbban és színvonalasabban mu -
tassuk be a Grassalkovichok birodalmát, Gödöllő
és környéke kulturális turisztikai vonzerejét és
szolgáltatásait. 

További információ: GKRTE Információs
Irodája (2100 Gödöllő, Patak tér 7.) Telefon: 
(06-28) 419-231, email: gkrte@vnet.hu, honlap
www.gkrte.hu

Felülmúlhatatlannak bizonyult a Kunsági 
kukták menüsora
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SporthírekGödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 13-18. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi RK 3-1 (-15, 20, 15, 14)
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (-26, 16, -21, -21)
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 1-3 (25, -18, -15, -24)
Budaörsi DSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-21, -16, -23)
Aluprof-TF Budapest – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (21, -18, 17, 20)

TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest
3-1 (14, -23, 7, 16)

Tizenhét mérkőzés alapján a TEVA-
GRC csapata 45 ponttal, 47-11-es szett-
és 1.395-1.158-as pontaránnyal az 1. a
tabellán.

Magyar Kupa, negyeddöntő:
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-15, -23, -16)
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi RK 3-1 (19, 23, -19, 19)
Elődöntő:
UTE – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (24, -18, 20, 22)
A visszavágót lapzártánk után rendezték meg.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 11. forduló
Gödöllői KC – Budakalászi SC 46-27 (20-9)
A Gödöllői KC együttese 18 ponttal, 315-263-as gólkülönbséggel 3. a
tabellán.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 12-16. forduló
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Nyírgyulaj KSE 6-9 (3-4) Gödöllői
gólok: Dékány József (2), Berta Balázs, Farkas Péter, Marczis Richárd,
Magyar Zsolt.
Bábolna-Naturalmeat Törökszentmiklósi Székács KE – MAG-LOG
Team CFT (Gödöllő) 9-5 (4-3) Gödöllői gólszerzők: Farkas Péter (2), Magyar
Zsolt, Bencsik Roland, Marczis Richárd. 
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – REAC Sportiskola SE 6-9 (1-3)
Gödöllői gólok: Varsányi Botond, Farkas Péter (2-2), Molnár Márton,
Magyar Zsolt. 
Csenger Petőfi DSZ SE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 12-5 (4-3)
Gödöllői gólszerzők: Farkas Péter (2), Magyar Zsolt, Bencsik Roland,
Turbucz Tihamér (öngól).
A gödöllői futsalosok 13 ponttal, 74-92-es gólkülönbséggel a 11. helyen
állnak a csoport táblázatán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 4-5. forduló:
Gödöllői SBE – Honvéd Auróra SE 4,5-7,5
Győzelem: Bándy Attila, Nagyajtai Gábor. Döntetlen: Reznák Attila,
Ruttkay Péter, Kőszegi Lajos, Hönsch Pál, Szabó Zoltán. Vereség: Veréb
Gábor, Sillye Kálmán, dr. Tallós Emil, Törőcsik József, Nagy Adrián.
Jászberényi Sakk Kör – Gödöllői SBE 4-8
Győzelem: Veréb Gábor, Sillye Kálmán, Nagyajtai Gábor, Szabó Zoltán.
Döntetlen: Bándy Attila, Ruttkay Péter, Kőszegi Lajos, Hönsch Pál, Kozma
Gábor, dr. Tallós Emil, Téglás Mátyás, Törőcsik József.
A GSBE formációja után 31 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban..
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 4. forduló:
Gödöllői SBE II. – Dunaharaszti MTK V. 1-4
Győzelem: Szűcs Lajos. Vereség: Fehér Mihály, Molnár László, Fehér József,
Pervai László.
A GSBE II. 9 ponttal a bajnoki osztály 5. helyezettje.

Gödöllői kardcsapat-bronz
Aranyvasárnap 12 csapat lépett pástra a férfikardozók
mezőnyében a fővárosban lezajlott felnőtt országos baj-
nokságon. A Gödöllői EAC két alakulatot küldött csatá-
ba. Az első számú egységben az egyéni versenyek során
7. helyezett Gémesi Csanád, valamint Gémesi Bence,
Gáll Csaba és Bancsics Máté kapott helyet, míg a
második számú formációt Holló Áron, Mészáros Áron,
Morvai Ákos és Valkai Ferenc alkották.

A negyedik helyre rangsorolt GEAC I. a legjobb nyolc között kapcso ló dott
be a küzdelembe, a GEAC II-nek viszont már a legjobb 16 között is vívnia
kellett, a soproniak ellen. Ezt a feladatot 45-24 arányú sikerrel telje sítették a
fiúk, akik a négy közé jutásért lezajlott ütközeten 45-28-ra kikaptak a BVSC-
től. A folytatásban újabb két fiaskót kellett átélniük: az UTE 45-38-ra, a BVSC
II. pedig 45-43-ra múlta felül őket, így a GEAC II. a 8. helyen végzett.

A Gödöllői EAC elitalakulata az elődöntőbe kerülésért hatalmas küz -
delemben 45-43-ra verte az MTK csapatát, majd a fináléért a címvédő Vasas
ellen vívtak Gémesiék, akik három évvel ezelőtt nyertek ob-aranyat ebben
a versenyszámban. Sajnos, a piros-kékek nem sok esélyt adtak a gödöllői-
eknek, 45-30 arányban simán hozták a mérkőzést, ezáltal városunk kar do -
zói a bronzderbin vigasztalódhattak. Ezt a BVSC 45-33 arányú legyőzésével
megtették, vagyis nem maradt érem nélkül a Gödöllői EAC a 2014-es orszá -
gos bajnokságon.

Edzőkérdés a focistáknál
Bekövetkezett az, amire a Pest megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK
foci csapatának utolsó három, 2-11-es gólkülönbséggel elvesztett őszi bajno-
ki mérkőzésén tanúsított mélyrepülése után számítani lehetett: Jenei Sán -
dor november végén megvált az edzői tisztségtől.

Néhány hét elteltével úgy volt, hogy a tréneri posztot a 40 éves, kilenc -
szeres válogatott, olimpikon (1996, Atlanta) focista, a pályaedzőként Pintér
Attila korábbi szövetségi kapitány munkáját a
válogatottnál segítő Pető Zoltán tölti be a GSK-
nál. Ez a terv azonban hamar füstbe ment, mert
Pető Zoltán az egyik NB I-es klubnál vállalt tiszt -
séget, amire a felkérést a gödöllőiekkel történt
meg állapodást követően kapta, és a helyi klub -
vezetés nem tudott versenyezni ezzel a kihívással.

A történtektől függetlenül a csapat január
közepén elkezdte a felkészülést a tavaszi idényre.
A tréningeket átmenetileg Nagy Dániel (képen)
vezeti, akit az elmúlt évben Pest megye legjobb
utánpótlás-edzőjének választottak.

Kettős GSBE-siker a Perényi Béla sakk-emlékversenyen
Hatalmas sikerrel végződött a gödöllői-
ek számára a Magyar Sakkszövetség
által rendezett idénynyitó, január 17-én
zárult Perényi Béla nemzetközi sakk
emlékverseny. A Gödöllői Sakkbarátok
(GSBE) két éljátékosa, Reznák Attila és
Veréb Gábor maga mögé utasította a hét
nemzetközi mestert, kilenc FIDE-mestert
és két női nemzetközi mestert felvonul-
tató 70 fős mezőnyt.

A győztes Reznák Attila (képen jobbra) veretlenül végzett az élen, két
döntetlen mellett hétszer mattolta riválisait. A második helyezett Veréb
Gábor (képen balra) egyetlen vereségét Reznák Attila ellen szenvedte el.

GH információ

www.godolloihirek.hu
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32. Ez 36. Súlymértékem 37. Zamat 38. Időszak 40.
Azok a személyek 42. Idegen új 43. Orvosi műszer
44. Arca része 45. Ezen a helyen 47. Néma váza!
48. Múlt idő jele 49. Erre fele! 50. Fordított állóvíz!
51. Kardelemek! 52. Norvég autójelzés

A megfejtéseket február 13-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
December 5-i lapszámunk helyes megfejtése:
AKKOR, LEGYEN SZÍVES, VIGYÁZZON A
SÖRÖMRE, AMÍG VISSZAJÖVÖK!
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: Juhász János Szabadság tér 5-7.
és Heuszler Ildikó Palotakert 13.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Centner János Öreghegyi u. 6.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Bokorné Kozma Julianna Németh
László u. 2

A kisgyerek lelkendezve meséli társának: – Tu -
dod, az én mamán nagyon szeret engem. – Miből
gondolod? – kapja a kérdést. – Hát, abból,
hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: N) 12.
Magyar film címe 13. Nyakmelegítő 14. A hét
vezér egyike 15. Formai 16. A gödöllői egyetem
egyik kara 18. Személyes névmás 19. E napon 20.
Ingerérzékelő 21. Győri sportklub 23. Folyadék 24.
Magam 25. Nano 26. A poén második része 31.
Békés megyei település 33. Végtelenül ered! 34.
Nagy testű madár 35. Díszítés 39. Kiss …, Kate! 40.
Védelmez 41. Római szám 42. Nemzetközi, rö -
viden 46. Hajlata 48. Vizek találkozása
Függőleges: 1. Az egyik szülő 2. Tetőfedő anyagot
3. Menyasszony 4. Csomag 5. Dehogy! 6. Szintén
7. Hegedűművész (Zoltán) 8. Női hang 9. Tárgy -
rag 10. Molibdén vegyjele 11. Kezével jelzett 17.
Angol király 19. Mázsál 21. A poén harmadik, be-
fejező része (S) 22. Értéktelen gabonaszem 23. El-
hagyja az utat 24. Jól vágó 27. Kettős hangzó 28.
Tapasztal 29. Hullat 30. Román gépkocsi-márka

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Magazin • Alapítva 1997-ben • Online: www.godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesztőségi email: godolloihirek@gmail.com • Postacím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. • Telefon: (06-20)
935-7102 • Alapítók: Fedor Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: MM2007 Kft. Email:
info@grafitdepo.hu • Nyomtatás: Prime Print Nyomdaipari Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) Felelős vezető: Rózsavölgyi Sándor • Terjeszti a
kiadó. • Hirdetésfelvétel: telefon/fax: (06-28) 610-390, (06-20) 974-9865, (06-20) 935-7102 • Email: godolloihirek@gmail.com, doka63@gmail.com • A hir-
detések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent vélemények nem okvetlenül
azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag
a kiadó hozzájárulásával lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

Magazinunk következő
száma

február 27-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

Február 1-jéig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).

Tel.: 419-749

Február 2-től február 8-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).

Tel.: 410-251

Február 9-től február 15-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.).

Tel.: 418-002

Február 16-tól február 22-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).

Tel.: 416-551

Február 23-tól március 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). 

Tel.: 430-069

Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (I-II.)
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