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Az már hetekkel korábban nyilvánvalóvá vált,
hogy a főváros nem tudja és nem is fogja vállalni az
agglomerációs tömegközlekedés terheit. Egyi -
dejűleg arra is fény derült, hogy a feladat ellátása és
finanszírozása az államhoz (kormányhoz) kerül.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető mi -
nisz ter január 14-én bejelentette: készen állnak a
HÉV átvételére, valamint a HÉV és a MÁV integ-
rációjára is. Lázár ara is utalt, hogy ez a döntés
nagy lehetőség a magyar állam számára, mivel
több száz milliárd forintos vasútfejlesztési prog -
ram kezdődhet meg.

Ha jól értelmezzük Lázár János szavait, Gödöllő
akár jól is járhat azzal, hogy a kormány (állam) ke -

zé be kerül a HÉV működtetése, illetve a kö zösségi
köz lekedési forma kilátásba helyzett fejlesztése. A
2013-as év elejétől több vitát és lakos sági fórumot is
megélt az a javaslat, miszerint, a gödöllői HÉV
össze kapcsolódna a 2-es metróval, és – a 3-as főút,
illetve a sínpárok megcserélésével – a városi sza -
kasz egy részét áthelyeznék a Művé sze tek Háza
épü lete és a kastély oldalára (lásd a BKK látvány -
tervén). Egyfajta salamoni dön tést jelentő alternatí-
vaként pedig egy drágább megoldási lehtőség, a
pályatest föld alá süllyesz tése is megmaradt. 

Némi szócsata után, szűk két és fél éve néhány
ellenszavazattal arról is képviselőtestületi határo-
zat született, hogy a városvezetés – egy kérdőíves
felmérés eredményét is figyelembe véve – miként
képzeli el a Köztársasági úti átjárót külön szön -
ben kiváltó vasútfejlesztést. Lehet, hogy mégis
megmozdul valami az időközben elsősorban az
anyagi forrás biztosításának nehézségei miatt a
„feledés homályába” temet kezett ügyekben? Lehet.
Addig is, nyugtával dicsérjük a napot… -gh

Annak ellenére, hogy a legalacsonyabb összegű
ajánlatával megnyerte a gödöllői, az isaszegi és a
szadai önkormányzat által az egészségügyi alap-
ellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt köz -
ponti orvosi ügyelet ellátás-szolgáltatás tárgyá -
ban tavaly októberben kiír közbeszerzési eljárást,
december 18-án, bő két héttel az eredményhirde-
tés után a feladatot eddig is végző, fővárosi
székhelyű Delta Országos Katasztrófa Mentő cso -
port illetékesei bejelentették, hogy nem tudják
vállalni a kihívást.

A döntés tudatában a gödöllői képviselőtes tü -
let tagjai úgy határoztak, hogy az eljárás során a
második helyre rangsorolt Országos Orvosi-
ügyelet Nonprofit Kft-vel kötnek szerződést. A
gazdasági társaság február 1-jétől veszi át a
Szabadság tér 3. számú épületben (volt pártház)
lévő orvosi ügyelettel kapcsolatos teendők ellátá-
sát, és közvetlenül köt finanszírozási szerződést
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
(OEP). -ka

Februártól új kezekbe
kerül az orvosi ügyelet

HÉV-működtetés: Gödöllő akár jól is járhat

Egy esztendő végén számvetést szokás készíteni,
hogy mi történt a mögöttünk hagyott háromszáz-
hatvanegynehány napban. Gödöllő esetében idén
eltekintenénk ettől. No, nem azért, mert esemény-
telen volt a város közélete, hanem sokkal inkább
azért, mert a 2016-os év „izgalmasabbnak” ígérkezik.

Kezdjük mindjárt a szinte minden gödöllői
lakos pénztárcáját érintő, esetenként akár komoly
anyagi érvágást eredményező új közteherrel, a
január 1-jétől fizetendő kommunális adóval.
Egyelőre nem tudni, milyen hatást vált majd ki az
itt élők körében a sarc, annyi azonban már most
biztosra vehető, hogy sokak csak akkor szembe -
sülnek a pénztárca-szűkítő következményével,
ami kor érkezik az első csekk.

Ami a 2016-os évben a helyi közbeszéd része ként
kezelhető fejleményeket illeti, kérdésként merül fel,
hogy milyen feltételekkel közlekedik majd a HÉV,
kikerül-e a szemétszállítás a Zöld Híd Régió Kft-
kötelékéből, illetve megtörténik-e az első kapa -

vágás a 2014 márciusában beígért sportuszoda-
beruházás kivitelezési folyamatában.

Tágabbra nyitva a fókuszt, két, jelentős hord-
erejű nemzetközi sportesemény is lesz a szökő -
évben. A norvégok ellen sikeresen megvívott pót -
se lejtező párharca során Lovrencsics Gergő sze -
mélyében gödöllői nevelésű játékost is soraiban
tudó fociválogatott 44 év után kijutott az Európa-
bajnokságra, amit június 10-e és július 10-e között
rendeznek meg Franciaországban. 2016 a nyári
olimpia éve is. Augusztus 5-étől tizenhat napon
át Rio de Janeiróban (Brazília) adnak randevút
egymásnak a világ legjobb sportolói. Hogy a riói
magyar küldöttségben lesz-e gödöllői kötődésű
versenyző, erősen kérdéses…

Sok mindenről szólhatnánk még, ami tervez he -
tő vagy váratlanul ér majd minket 2016-ban. Tel -
jességgel azonban lehetetlen kifürkészni, minek
örülünk, és mi okoz bánatot. Reménykedjünk,
hogy az előbbiből lesz több, sokkal több. –FG

Gödöllői pedagógusok is csatlakoztak
Január 6-án került napvilágra az a hír, miszerint: a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete
november 27-i keltezéssel nyílt levelet írt a kor mánynak, miután hiába juttatták el észrevételei ket az
oktatás irányítóihoz, semmiféle választ nem kaptak.

Lapzártánkig több mint húszezer magánsze mély és számos szervezet csatlakozott a miskol ciak kez -
deményezéséhez. Gödöllőiek is: a Török Ignác Gim názium nevelőtestülete 43 szavazattal támo gatta a
Herman Ottó Gim ná zium nyílt le ve lét. A szavazáson a nevelőtes tü let 49 tagja vok solt. A Pest Megyei
Pedagógiai Szak szolgálat Gö döllői Tagin tézményének logo pédus munkacso portja 21 fő támogatásával
döntött a csatlakozás mellett. Ezen kívül a Hajós- és az Erkel iskolában is akadt olyan pedagógus, aki egyé-
nileg vállalta az ügy támo gatását. Forrás: tanitanek.com

Új adót (is) hozott az évváltás a városban

Több olvasónk is érdeklődött, mit tudunk a kép
tanúsága szerint bontásra ítélt Petőfi téri, egyko-
ron ipari iskolaként is működött épület sorsáról.
Egyelőre annyit sikerült kideríteni, hogy az igen-
csak lepusztult állapotban lévő belvárosi ingat-
lant 30 millió forintos értéken számította be a gö -
döllői önkormányzat, amikor a polgármesteri hi -
vatal átépítése miatt üzletelésbe bocsátkozott az
ÁFÉSZ-ELSZER Kft. illetékeseivel.

Feltehetőleg nem járunk messze a valóságtól,
ha kijelentjük, minden bizonnyal – hasonlóan az
átlósan szemközti épülethez – lakó- és kereske -
del mi funkciójú beruházás kezdődik majd a
területen. -áb

Lebontják az egykori
ipari iskola épületét
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Január 18-a a Hó -
emberek Világ -
nap ja. Ha van hó,
a H. Szabó Sán -
dor felvételén lát -
ható hóembert
épít gyer mekeivel
a Blaha város ré -
szen élő – humor-
ral és huncutság-
gal meg áldott szé -
kely ember – Gáll
Péter röntgen asz -
szisz tens gödöllői
házának udvarán.
A feje tetejére állí -
tott, nem min den -

napi havas alkotásnak egyik csodálója, a házigazda kedvence, a „Ferencz
József” névre hallgató tarka kandúr macska. -hszs
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Dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Kormányhivatal vezetője arról tájé -
koztatta szerkesztőségünket, hogy 2016. február 1-jével megváltoznak a
tavaly novemberben a Kotlán Sándor 1. szám alá költözött gödöllői ok -
mányirodai telefonszámok.

Az illetékesek arra kérik az ügyfeleket, hogy az év második hónapjának
első napjától az alábbi számokat hívják:

Előhívószám: 06-28
520-860 információ, időpontfoglalás
520-861 egyéni vállalkozói ügyek
520-862 gépjármű ügyek
520-863 vezetői engedély ügyek
520-864 személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási igazolvány

ügyek
520-865 személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, parkolási igazolvány

ügyek
520-866 gépjármű hatósági ügyek
520-867 gépjármű hatósági ügyek
520-868 gépjármű hatósági ügyek
A számok normál tarifával hívhatók, az átállással kapcsolatos esetleges

kel  lemetlenségekért ezúton is az ügyfelek elnézését kérik.

Fejtetőre állított hóember

Korábbi cikkünk hatására több ol -
va sónk is jelezte, nem tartja jogsze-
rűnek (az erőteljesebben fogalma-
zók zsarolásnak nevezték) azt az el -
járást, hogy a cég felé adósságot fel-
halmozott ügyfelek esetében, matri -
ca hiányában a gödöllői szék helyű
Zöld Híd Régió Kft. nem szál lítja el
a háztartási hulladékot a következő
évtől. A helyzet tisztá zása érdeké -
ben megkérdeztük a Pest Megyei
Mű szaki Engedélye zési és Fogyasz -
tó védelmi Főosztá lyát, amelynek il -
letékese az alábbi állásfoglalást jut-
tatta el szerksztőségünkhöz:
Hatóságunk álláspontja szerint –
egyetértve a helyi fogyasztókkal –
va lóban problémás a szolgáltató
azon tájékoztatása, melynek alapján
a közszolgáltatást egyes adósoknál,
nemfizetés esetén a matrica kipos -
tázásának mellőzésével lényegében
meg kívánja tagadni a jövőben.

A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. számú törvény (Ht.) 38. §
(1) bekezdése rendezi a fogyasztó
kötelezettségeit az alábbiak szerint:

„Ht. 38. § (1) Az ingatlanhasználó a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás el -
lá tásához szükséges feltételeket a köz -
szol gáltató részére biztosítja, és a köz -
szolgáltatást igénybe veszi.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás ellátásáért hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet az e törvényben, valamint a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj megálla -
pításáért felelős miniszter ren deletében
meghatározott feltételek szerint.”

A fenti megfogalmazásból kitű nik,
hogy a fogyasztói oldalon a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás egy
olyan speciális szolgáltatás, me lyet a
fogyasztó gyakorlatilag – a szü netelés

esetét ide nem értve – köteles igénybe
venni, mint ingatlantulajdonos, an -
nak ellenére is, ha nem, vagy mini má -
lis mennyiségben termel hulladékot.
Ezért folyamatos fizetési kö te le zett -
sége is fennáll a szolgáltató felé.

A fentieken túl a törvény a 41. § (1)
bekezdésétől szabályozza a közszol -
gáltató jogait és kötelezettségeit az
alábbiak szerint: „Ht. 41. § (1) A köz -
szolgáltató a közszolgáltatási területen
gondoskodik a hulladékgazdálkodási
köz szolgáltatás folyamatos ellátásáról.”

A törvény tehát akként rendel ke -
zik, hogy szolgáltató vonatkozá sá ban
is kötelezővé teszi a közszol gáltatás
biztosítását, mégpedig azt fo lyamatos
módon, tehát nem neve sít a jogsza-
bály olyan esetet mikor a szolgáltatást
megtagadhatná. A szol gáltató állás -
pon tunk szerint pusztán arra jogo-
sult, hogy a Ht. 45. § (2) be kezdésében
foglaltak alapján a szol gáltató és az
önkormányzat közötti közszolgál ta -
tási szerződést felmondja.

A fentiekben foglaltakból követ ke -
zően a Ht. 52. §-a nem akként kívánja
„szankcionalizálni” a nem-fi zető fo -
gyasz tót, hogy rendelkezik a közszol -
gáltatás egyedi esetekben történő
megvonásáról, hanem ak ként, hogy a
teljes tartozást köz tar tozásnak minő -
sítve annak közvet len és gyors behaj-
tására a Nemzeti Adó- és Vámhiva -
talt jelöli meg, a közszolgáltatás to -
vábbi nyújtása mellett.

Az Alkotmánybíróság 723/B/
2002. határozata is megállapította,
hogy a hulladékgazdálkodási köz -
szol gáltatás a környezetvédelmi és
közegészségügyi érdekekre való
figyelemmel olyan kötelező jellegű
közszolgáltatás, mely kötelező mind
a települési szilárd hulladék elszállí-
tása és ártalmatlanítása, mind annak
igénybevétele tekintetében, tehát a
Pest Megyei Kormányhivatal állás -
pont ja szerint kötelező jellegű mind
a fogyasztói, mind pedig a szol gál -
tatói oldalon!

Álláspontunk szerint tehát a szol -
gáltató olyan jellegű tevékenysége,
mely nem-fizetés esetén megakadá -
lyozná a közszolgáltatás folyamatos
nyújtását, jogszabályellenesnek mi -
nő sül – olvasható a Pest Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedé -
lye zési és Fogyasztóvédelmi Főosz -
tályának szerkesztőségünkhöz meg -
kül dött válaszában.

Nem köthető a matrica meglétéhez
a szemét elszállítása

Ügyintézne a gödöllői 
okmányirodában? Februártól
ezeket a számokat hívja!

Rönkvár zöldítés címmel pályázatot
nyújtott be a Gödöllői Értékvédő
Köz hasznú Egyesület az Új Európa
Alapítvány MOL Zöldövezet prog -
ramjához azzal a szándékkal, hogy
megszépítsék a Szent János utca
men tén fekvő játszóteret.

Az anyagi támogatásért történt
kan didálás túlélte az első fordulót,
ezáltal lehetőség nyílt a második for-
dulóban való részvételre, aminek
ha tárideje január 15-e volt. A Rönk -
vár zöldítési program becsült költ -

sége 690 ezer forint, amire száz szá -
zalékos dotáció nyerhető el. Némi
gondot jelent azonban, hogy a pro -
jekt utófinanszírozott. Mivel a gö -
döllői egyesület önerejéből nem ké -
pes biztosítani a szóban forgó össze -
get, a szervezet illetékesei az önkor -
mányzathoz fordultak segítségért. A
városatyák elfogadták azt a javasla-
tot, hogy a közel 700 ezer forintot a
helyi költségvetésből az egyesületnek
megelőlegezik, amely vissza té rí ti azt,
ha megkapja a támogatást.              -r

Zöldítenék a Rönkvár-játszóteret



hez, azzal a céllal, hogy az újságban
kommentár nélkül jelentessék meg
azt. Mi is lokálpatrióták vagyunk!
Még pedig olyan polgárok, akik nem
csak dicsérő szavakkal illetik a vá -
rosvezetést, hanem elmarasztaló vé -
leményeket is megfogalmaznak.
Úgy véljük, egy magát lokálpatrió -
tá nak nevező lapban a mi írásaink -
nak is helye van. Sajnos, nyílt leve -
lünk az újságban nem jelent meg, is -
mételt megkeresésünkre sem kap -
tunk magyarázatot arra vonatkozó -
an, hogy írásunkat miért nem kö -
zölték le.

Tavaly, év végén elmaradt az Ön -
kor mányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 13. szakasza szerint
kötelező, évente egyszer megtar tan -
dó közmeghallgatás Gödöllőn. Így a
helyi polgároknak nem volt lehető -
ségük a véleményüket kinyilvání ta -
ni, gondjaikat és javaslataikat el -
mon dani. Dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző asszonytól 2015. december
18-án írásban kértünk tájékoztatást
az elmaradás okairól. Sajnálattal ta -
pasztaljuk, hogy a törvényben előírt
30 napos határidő eltelte után a jegy-
ző asszonytól a várt választ nem
kap tuk meg. Meddig mehet ez így? 

Vörös Ist ván elnök
Szót Kérünk 

a Közjóért Egyesület
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Gödöllő Város Önkormányzatának
Kép viselőtestülete folytatja évek óta
felvett gyakorlatát.  

A polgárok, civil szervezetek ész -
re vé telei, bírálatai és a város ve ze té -
sének, a polgármester tevékenysé -
gé nek jobbítását célzó javaslatai to -
vábbra is meghallgatás, visszajelzés
nélkül süket fülekre találnak! 

A gödöllői székhelyű SZÓT KÉ -
RÜNK A KÖZJÓÉRT EGYESÜLET
a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. kö -
rül kialakult anomáliák miatt 2015.
június 9-én nyílt levélben szólította
fel Gémesi György polgármestert a
társaság éléről való lemondásra.
Nyílt levelünket a polgármester a
mai napig válaszra sem méltatta!

A 2016. évre tervezett kommu ná lis
adó kapcsán szintén nyílt levelet jut-
tattunk el 2015. október 29-én a pol -
gármesterhez, majd október 31-én a
képviselőtestület tagjaihoz, a kép vise -
lőtestületi ülésen pedig sze mé lyesen
is állásfoglalásra szólítot tuk fel a kép -
viselőket! Igyekezetünk ellenére a
képviselőtestület lokálpat rióta klubos
tagjai megszavazták a kommunális
adó bevezetését. Nyílt levelünkben
nem csupán tiltakoz tunk az adó be -
ve zetése ellen, hanem javaslatokat is
tettünk annak elkerülésére.

Nyílt levelünket eljuttattuk a „lo -
kál pat rióta hetilap” szerkesztősé gé -
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Erzsébet
Királyné

Szálloda Kft. né ven új gazdasági
társaságot alapít a gödöllői ön -
kormányzat. Többek kö zött erről is
döntöttek a város a tyák az idei év –
munkaterv szerint – utolsó kép -
viselőtestületi ülésén, december
10-én.
Az új cég létesítésének szükséges sé -
gét – egyebek mellett – azzal magya -
rázta az előterjesztést aláíró polgár -
mester, hogy az elmúlt időszakban
megtörtént a Dózsa György út 2.
szám alatt található ingatlan felújítá-
sára és hasznosítására létrehozott G-
Magistratus Zrt. gazdálkodásának
fe lülvizsgálata. Ennek eredménye-
ként önrevíziót kellett végrehajtani,
és a társaság korábbi vezetése nem
értett egyet az önkormányzat által
el rendelt pénzügyi-, jogi- és mű sza -
ki átvilágítással. Ezt követően több
eljárás is indult a korábbi menedzs -
ment, a beruházó cég és kapcsolt
vál lalkozásokkal szemben. A peren
kívüli eljárások nem vezettek ered-
ményre, ezért jogi útra terelték a vi -
tás kérdések rendezését. A perek je -
lenleg is zajlanak.

Annak érdekében, hogy megvéd -
jék az önkormányzati tulajdonú gaz -
da sági társaság vagyonát, vala mint a
szálloda üzleti tevékeny sé gének jó
hír nevét ne rontsa a múlt le zárásnak
folyamata, a viták és pe rek évekig tar -
tó elhúzódása, illetve ezek következ -
ményei, az előterjesztő szerint indo-
kolttá vált az új cég ala pítása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
névre hallgató, kizárólag a szálloda-
üzletágra koncentráló, száz száza lé -
kos önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságot 5 millió forintos
jegyzett tőkével hívják életre. Ezen

felül az alapító ellátja a céget végle -
gesen átadott eszközként további 24
millió fo rint kész pénzzel, és tőketar -
ta lékként 21 mil lió forint értékű tár -
gyi eszközzel, kész letekkel.

Az összesen 50 millió forintra rú -
gó alapítási költség forrását a to -
vább ra is működő, az új kft. meg -
bízásából az üzlethelyiségek bérbe-
adását végző G-Magistratus Zrt-től
származó bevételből teremtik elő. A
G-Magistratus Zrt. ugyanis 270 mil -
lió forintos bérletidíj-tartozást hal-
mozott fel az önkormányzattal
szem ben, amiből 70 millió forintot
törleszt. Ebből az összegből biztosít-
ják a félszáz millió forintot az új tár -
saság alapítására. Mindkét céget
Lau rán Csaba, a zrt. jelenlegi vezéri -
gazgatója vezeti, a részvény társa -
ságot havi bruttó 50 ezer forintos, a
kft-t havi bruttó 420 ezer forintos
mun kabér ellenében.

Adalékként szolgáltat a gödöllői
szálloda-biznisz legfrissebb, csak a
lokálpatrióta klubos képviselők által
megszavazott fejleményéhez, hogy
a városi hotelt napjainkig működ -
tető G-Magistratus Zrt. gazdálkodá-
sát a korábbi években többen is ki -
fogásolták. Elsősorban a lokálpatri ó -
ta klubosok ellenzéke, de volt olyan
alkalom, amikor a polgármester sem
értett egyet a cégnél történtek kel. 

A gödöllői szálloda ügyéhez – azt
leszámítva, hogy a PPP-kon struk ci -
óban megvalósult beruházás fo lya -
mata a Gyurcsány-kormány idejére
datálódik – ugyan nem sok köze le -
het, de érdemes megemlíteni, hogy
az 1990-es évek elején Komlós János
munkatársi viszonyban volt Gyur -
csány Ferenccel a Creditum Pénz -
ügyi Tanácsadó Kft-nél. 

-st

Új szállodacéget szült 
a renomémentés

Süket fülek…

Ha minden a terv szerint alakul, február 1-jétől a Gödöllőtől alig 30 kilo mé -
terre fekvő Hatvanban lévő Grassalkovich-kastély (jelenlegi látványossága
a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum) üzemeltetését a Gödöllői Kirá -
lyi Kastély Kft. végzi. Ehhez a társaságban kisebbségi tulajdonos gödöllői
ön kormányzat képviseletében a polgármester is hozzájárult, azzal a kikö -
téssel, hogy az intézkedés sem a város, sem a gödöllői kastély – beleértve a
munkavállalókat is – számára nem járhat hátránnyal.

A közös üzemeltetésnek további feltétele volt a településvezetés részéről,
hogy a gödöllői kastély környezetében lévő, városi tulajdonú ingatlanok
helyzete rendeződjön, mert a jelenlegi körülmények között az önkormány -
zat nem tudja finanszírozni az összesen hat darab, részben lakóépület, rész -
ben közpark, illetve közterület, valamint a Martinovics utcai óvoda kastély -
hoz méltó felújítását, hasznosítását.

Szó van arról, hogy az óvodát – az államot képviselő Miniszterelnökség
köz reműködésével – adásvétel útján szerezné meg az állam, és az ebből
eredő forrásból oldaná meg az önkormányzat a gyermekintézmény elhelye-
zését. Ezért, valamint a közterületi ingatlanokért (feljáró, parkoló) legalább
250 millió forintot kér a gödöllői önkormányzat, amely január 21-i rend -
kívüli ülésén arról is döntött, hogy a műemlék-együttes környezetében
található lakóépületeket apportként adná át a gödöllői kastélyt működtető
kft-nek. -ed

A Martinovics utcai óvodát is eladnák

Ingatlanüzletbe fogna városunk
önkormányzata az állammal
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Idén augusztus 17-én jeles évfor -
du lóra emlékezhetnek a városla -
kók: éppen 20 esztendeje lesz,
hogy felébredt Csipkerózsika-ál -
mából a gödöllői Grassalkovich-
kas tély, és részben megújulva
meg nyitotta kapuit a látogatók
előtt. Varga Kálmán történésszel, a
kastély helyreállításának 1994-1998
közötti miniszteri biztosával be -
szél gettünk az akkori időkről.

- Egészen pontosan mit jelentett
annak idején a kastély miniszteri
biztosának lenni?

- A ’90-es évek közepén az építés -
ügy és a műemlékvédelem a Kör -
nye zetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztériumhoz tartozott, így a
műemléki helyreállítások kezdemé -
nye zése is. 1994 nyarán az akkori
mi niszter, Baja Ferenc keresett meg

azzal, hogy a Grassalkovich-kastély
felújítását kiemelt feladatnak tekinti,
s ebben legyek a szakmapolitikai
mun katársa. A miniszteri biztosság
tulajdonképpen amolyan „teljhata -
lom” az adott szakterületen, mind
szak mailag, mind pénzügyileg, sőt,
bizonyos értelemben politikailag is.
Lehetne mindezt részletezni, de ta -
lán a legfontosabb: rajtam múlott
például, hogy mennyi állami forrás
jusson a munkálatokra. S bizony, az
éves terv szerinti összegekért nem -
egyszer komoly küzdelmeket kellett
vívni más érdekeket képviselőkkel,
köztük persze politikusokkal is.

- Voltak a felkérésnek előzmé-
nyei?

- Igen, hogyne. Egyfelől az Or szá -
gos Műemléki Felügyelőség, később
az ezt felváltó Műemlékvédelmi Hi -
vatal már az 1980-as években hely-
színi kutatásokat szervezett, dolgo-
zott a terveken és az állagmeg ó -
váson, melyre aztán a szociális ott -
hon kiköltözése és a szovjetek 1991-
es kivonulása révén nyílott tágabb
lehetőség. Létrejött az állam támo -
gatási csatornáját biztosító Grassal -
kovich Alapítvány és a működ te -
tésre egy közhasznú szervezet. Én
magam a ’80-as évek közepén kap -

csolódtam be a műemlékesek mun -
kájába. Talán többen emlékeznek rá,
hogy először 1986-ban a művelődési
központban lévő Gödöllői Galériá -
ban rendeztem nagy kiállítást a kas -
tély fénykoráról, majd 1991 nyarán
kis kiállítással a még szomorú ál -
lapotban lévő épületet időszakosan
megnyitottuk. A Városi Múzeum
ve zetőjeként 1988-tól Dávid Ferenc
művészettörténész mellett végez -
tem történészi kutatásokat és 1991-
re kidolgoztam a muzeológiai prog -
ramot, aztán ennek alapján a ma is
látható állandó kiállítások és az en -
teriőrök forgatókönyveit. Azt mond -
hatom, közel egy évtizede „otthon
voltam kastélyügyben”, mikor a felké-
rést megkaptam.

- Össze lehet-e néhány mon dat -
ban foglalni azt az óriási munkát,
azt a mozgalmas időszakot, ami az
1996. augusztus 17-i megnyitáshoz
vezetett?

- Hát, elég nehezen… Ráadásul,
kicsit ambivalens módon élnek ben-
nem ezek az évek. Egyfelől gyönyö-
rű időszakként, amikor egy Erdei

Jánossal, egy Nemes Tamással, egy
Bakonyiné Schubert Évával – és
még sorolhatnám – közösségben szó
szerint heroikus munkát végezve
jutottunk el a kastély újjászületéséig.
Ma is csak megköszönni tudom azt
a szakmai és emberi minőséget,
amivel akkor személy szerint en -
gem is megajándékoztak! Arra kü -
lön büszke vagyok, hogy a mun -
kákban gödöllői művészek, például,
Remsey Flóra vagy Szabó János is
részt vettek, és persze arra is, hogy
több tucat helyben élő talált mun -
kalehetőséget a kastélyban. S hadd
tegyem hozzá: az sem közömbös,
hogy szinte az egyik pillanatról a
másikra a kastély százezres idegen-
forgalmat generált és elvitte nem
csak a város, hanem az ország hírét
világszerte. Másfelől, keserűen gon-
dolok vissza a Gémesi Györggyel
va ló állandó viaskodásra. Ez az em -
ber akkor sem tudta félretenni po li -
tikusi énjét, s a látszat ellenére töb -
bet ártott az ügynek, mint használt.
Ám hagyjuk, ez már a múlt, a lé -
nyeg, hogy akkori munkánk végül

Varga Kálmán: olyan értéket mente
Interjú az 1996-os megnyitásának huszadik évfordulóját id
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is folytatódott és a kastély azóta élő,
lüktető kulturális centrummá emel-
kedett.

- A megnyitás 1996. augusztus 17-i
dátuma hogy jelölődött ki?

- Miután megkaptam a kineve zé -
semet és nekiálltunk a munkának, a
még formálódó munkaszervezetet
összehívtam és azt mondtam: itt a
lehetőség, hogy néhány éven át ko -
moly forrásokat szerezzünk a hely-
reállításra, de ehhez menetközben
eredményeket is fel kell mutatnunk.
Aztán némi vita után elővettem egy
naptárt és rámutattam az 1996-os
augusztusi dátumra, vagyis, a meg -
nyitás előtt már két évvel rögzí tet -
tük az első határidőt. Később pedig
a munka ritmusa adta az újabb al -
kal makat, például, 1997-ben a pál -
ma ház átadását.

- Az 1998-as kormányváltás után
nem folytathatta a munkáját. Le -
gyünk őszinték: mellőzték…

- Sajnos, ebben az országban a
politika mindig felülírja a szakmai
érdekeket, így miniszteri biztosi
státuszom 1998 nyarán megszűnt. A
Műemlékek Nemzeti Gondnok sá -
gá hoz kerültem tudományos veze -
tőként, 2002-től pedig a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnöke let -
tem. Közvetve, a háttérben azonban
tettem, amit lehet. Kevesen tudják,
hogy – például – a barokk színház
2003-as rekonstrukciója vagy a
lovarda és istállók helyreállításának
későbbi projektje nem lett volna
eredményes, ha hivatali elnökként
nem teszem az ügyek mellé szak -
ma politikai súlyomat. Félreértés ne
essék: ez nem afféle önfényezés, sze -
rintem minden elkötelezett szakma -
béli így tett volna. Egyébként épp
ezekben az években írtam meg a
kastély tudományos igényű törté ne -
tét, amely utoljára ugyan 2003-ban
jelent meg, de még ma is megke rül -
hetetlen alapműnek számít. Mind -
ezt valóban egyfajta „mellőzöttként”
tettem, akinek még a nevét se
méltatták kiírni a helyreállításról
szóló, pár éve rendezett kiállítási
blokkban. Ma már persze csak mo -
solyog az ember az efféle kisstí -
lűségen…

- Húsz esztendő után hogy látja a
kastély helyzetét?

- Az kimondottan bosszant, hogy
vannak még olyan szárnyak, amiket

nem sikerült helyreállítani. Azt hi -
szem, senki nem gondolta 20-25 év -
vel ezelőtt, hogy 2016-ban még
pusz tuló muzsikusszárny, orange -
rie és több melléképület fogja ron -
tani az összképet. Zavar néhány ká -
ros döntés, például, az Erzsébet-
fasor elpusztítása, amivel egy fontos
történelmi „emlékezet-darab” semmi -
sült meg. Amúgy viszont biztos va -
gyok benne, hogy ha a városnak jó
kapcsolata lenne a mai kor mány -
zattal, ekkora értéket megfelelő lob -
bizással be lehetne kapcsolni a for-
málódó kastélyprogramba, és a
rom ló részek helyreállítására jutna
forrás. Ami pedig a kastélybéli életet
illeti, úgy vélem, az utóbbi években
irigylésre méltó a ház pezsgése, a
mai vezetők összességében jó gaz-
dái ennek a kiemelkedő nemzeti
értéknek.

- Van még kapcsolata a kas -
téllyal? Foglalkozik kutatásokkal?

- Egy ember életében adódnak fel-
adatok, amik csak az elmúlással
záródnak le, akárhogy is alakul a
sorsa. Nekem is van néhány ilyen,
köztük a Grassalkovich-kastély ta -
lán a legstabilabb. Otthoni könyv -
táramban polcokat töltenek meg a
korábbi és friss kutatási anyagok,
jegyzetek és dokumentumok…
Azóta számos tanulmányom, egyéb
írásom jelent meg a kastéllyal kap -
csolatos témákban. Időnként átpör -
getem a nálam felgyűlt anyagokat,
és a fontosabbakat átadom a kas -
tély múzeumnak – így például a mi -
niszteri biztosi időszakom anyagai,
közöttük a miniszteriális akták és
levelezések is már bekerültek a mú -
zeum adattárába. Fontos ez, mert a
jövő történészei számára ezek jelen-
tik majd a hiteles forrásokat.

A kastélyba ritkán megyek, akkor
is inkább sétálok a parkban vagy
szak mabelieket és egyetemistákat
viszek tanulmányi látogatásra. Eb ben
az ottaniak nem akadályoznak, sőt,
szabad belépőt kaptam és az egy -
szerű munkatársak szeretettel fogad-
nak. A távolságtartó magatar tást per -
sze a vezetők részéről ér zékelem, de
nem akarom megvál toztatni. A lé -
nyeg, hogy sokakkal együtt annak
idején olyan értéket mentettünk meg
és alkottunk újra, ami még ma is
sugároz. Ezt jó tudni és ennél többre
nincs is szükség. -ván

Az 1986-os kastélytörténeti kiállítás megnyitója

Remsey Flóra gödöllői iparművész az általa tervezett tapétát próbálja Kovács Éva
muzeológussal

Baja Ferenc miniszter
a kastély kulcsával 
(a háttérben balról jobbra:
Gedai István, a Magyar
Nemzeti Múzeum 
főigazgatója, 
Erich Kussbach, Ausztria
budapesti nagykövete 
és Varga Kálmán 
miniszteri biztos)

ettünk meg, ami még ma is sugároz
dén ünneplő gödöllői kastély egykori miniszteri biztosával

Szada Nagyközség Önkormányzatának gondo zá sában 2015 karácsonyára
megjelent a Gödöllőn élő, korábban a településün kön talál ha tó Grassal ko vich-
kas tély felújítási mun ká la tait minisz te ri biz tos ként és tör té nész ként egy a ránt
fel ügyelő Var ga Kál mán: Sza dai kú riák és vil lák című kötete. 

A tudományos igényű munka a településen ta lál ható 19. századi nemesi
kúriák és nagypolgári villák történetét dolgozza fel, építésüktől kezdve egé-
szen napjainkig. Az építészeti elemzésen túl áttekintést ka punk benne az épü -
le tekben élő-lakó családok sorsáról, a legér de ke -
sebb személyisé gek ről, sőt, külön fejezet szól a kú -
ria- és villala kókhoz köt hető, a szájha gyo mány ban
máig élő érdekes anekdotákról és históriákról is. 

A gazdag képanyaggal illusztrált könyv nem
csu pán helytörténeti jelentőségű, hanem turisz ti -
kailag is hiányt pótló feldolgozás: se gítségével
akár be is járható a település izgalmas építészeti
öröksége, bepillantást engedve a szadai kúria -
építészet és a száz év előtti polgári életmódot
tük röző nyaralók és villák világába.          -tete

Könyv a szadai kúriákról
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Mérlegelve a beérkezett ajánlásokat, a gödöllői ön kormányzat tagjai december 10-én zárt ülésen ha -
tároztak arról, hogy 2016-ban kiknek ítélik oda a Gödöllő Kultúrájáért díjat.

Az előzetesen közzétett felhívás hatására össze sen hét személyre és négy közösségre érkezett ja -
vaslat a döntés-előkészítő kulturális, sport és nem zetközi kapcsolatok bizottsághoz. 

A szakmai szervezet az ajánlások megismerése után úgy döntött, hogy Tóth Judit (j2) és Moussa
Ahmed (j1) művészeti vezetők megosztott jutalmazását, valamint a Gödöllői Erkel Ferenc Általános
Iskola Ének-zenei szakmai közössége elismerését szorgalmazza a képviselőtestület tagjainál.

A javaslatot a városatyák elfogadták, így a Magyar Kultúra Napjához kötődő, január 22-én a
Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében lezajlott városi ünnepi rendezvényen a
Gödöllő Táncegyüttes művészeti vezetői, illetve a Sándor Lívia (b2), Somogyiné Kovács Andrea
(középen) és Tóth Edit (b1) alkotta zenepedagógus-trió részesült a városvezetés által 1998-ban alapí-
tott díjban. -br

Öten örülhettek a Gödöllő Kultúrájáért díjnak
Tóth Judit, Moussa Ahmed, valamint a Sándor Lívia, Somogyiné 

Kovács Andrea és Tóth Edit alkotta szakmai közösség a jutalmazott

Miként tavalyelőtt, az elmúlt évben is a Budapesti
Gazdasági Főiskola (BGF) Kereskedelmi-, Ven -
déglátó-ipari- és Idegenforgalmi Karának Alkot -
mány utcai oktató kabinetjében zajlott le a Gö -
döllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
(GKRTE) óév-búcsúztató eseménye. A december
9-i, közgyűléssel egybekötött szakmai konferen -
ciával párhuzamosan ezúttal is – sorrendben ti -
zennegyedszer – megrendezték a hagyományőr-
ző gasztronómiai versenyt, ami 2010 óta dr. Ket -
ter László nevét viseli. Három kategóriában (ha -
gyományőrzők, szakemberek, főiskolai hallga-
tók) összesen 16 formáció mérte össze a tudását.
A résztvevőknek a magyar gasztronómia 1880-

1910 közötti időszakára jellemző ételsorok finom
és szakszerű elkészítésével kellett meggyőzni a
Benke László olimpiai bajnok mesterszakács ve -
ze tésével véleményt formáló zsűri tagjait.

A szakemberek kategóriában a veresegyházi
Dé di Vendégháza ért el első helyezést, míg a ha -
gyományőrzők között az Acsai Gazdasszonyok
csapata bizonyult a legjobbnak. Ugyancsak ha -
gyományőrző együttes, az isaszegi Dózsa
György Művelődési Otthon formációja kapta a
kö zönségdíjat, a főiskolai hallgatók kategó riá -
jában elindult csapatok közül a BGF Ponyva-le -
pény alakulata (képen) győzött, amely egyben el -
nyerte a Benke László által felajánlott Első Ma -
gyar Fehérasztal Lovagrend vándorserleget is. A
fődíjat a győztesek konyakos gombakrémleves
kapros rákgombóccal, szarvas-bélszín libamájjal,
narancsos spanyolmártással, lilakáposztás sütő -
tök toronnyal és burgonyafánkkal, valamint flód -
ni áfonyás-mákos töltelékkel, erdei gyümölcs -
már tással, bazsalikomos vanília fagylalttal menü -
sor különlegességükkel érdemelték ki.

A felsoroltakon kívül számos, különböző vál -
lalkozások által felajánlott nyeremény is gazdára
talált a gasztronómiai rendezvényen. -rr

GKRTE évzáró főzőversenye

A Ponyva-lepény vitte el Benke Laci bácsi fődíját
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA 
NB I., nők, alapszakasz 10-16. forduló
UTE – TEVA-Gödöllői RC 2-3 (22, 15, -21, -20, -11)
TEVA-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-1 (12, 13, -23, 26)
TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest 3-2 (-20, 20, 26, -23, 11)
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (-11, -17,
23, -20)
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 0-3 (-14, -16, -18)
Albrecht-Miskolci VSC-MISI – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-13, -13, -17)
Pincelakat Röpke SE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-21, -7, -18) 
A TEVA-Gödöllői RC csapata 31 ponttal, 33-23-as játszma- és 1.247-1.115-ös
pontaránnyal a 6. helyen áll az alapszakaszban.
Magyar Kupa, negyeddöntő:
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (15, 13, 15)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 1-3 (15, -16, -16, -16)
A Békéscsaba kettős győzelemmel, 6-1-es szettaránnyal jutott a legjobb négy
közé. A gödöllői csapattal kilenc éve fordult elő utoljára, hogy nem játszik
Magyar Kupa elődöntőt. 

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 1. és 13-14. forduló
Alukonstrukt Ezüstcsikó KHE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-6 (1-4)
Gödöllői gólszerzők: Nagy Roland, Bencsik Roland (2-2), Farkas Péter,
Molnár Márton.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kastélydombi SE 2-7 (1-2) Gödöllői
gólok: Nagy Roland (2).
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Alukonstrukt Ezüstcsikó KHE 7-5 (2-2)
Gödöllői gólok: Nagy Roland (3), Magyar Zsolt (2), Varsányi Botond,
Gruber Bálint.
A MAG-LOG csapata 29 ponttal, 96-53-as gólkülönbséggel a 4. helyen áll a
csoport táblázatán.
Nagykáta SE – Főnix ISE 5-2 (4-1) Gödöllői góllövők: Somogyi Szabolcs,
Csajbók Árpád. 
Csenger Petőfi DSZ SE – Főnix ISE 17-0 (11-0)
A Főnix ISE együttese 3 ponttal, 28-153-as gólkülönbséggel az utolsó, 14.
helyet foglalja el a csoportban.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 6. forduló:
Gödöllői SBE – Pásztói SE 7-5
Győzelem: Veréb Gábor, Sillye Kálmán, Kozma Gábor, Bajnóczi Péter, Tóth
Máté, Pervai László. Döntetlen: Szabó Zoltán, Fehér Mihály. Vereség:
Bándy Attila, Nagyajtai Gábor, Hönsch Pál, Veres István.
A GSBE formációja 28,5 ponttal a 10. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 4. forduló:
Gödöllői SBE II. – Dunaharaszti 1-4
Győzelem: Nagy Dániel. Vereség: Szűcs Lajos, Rigó József, Molnár László,
Fehér József.
A GSBE II. 5 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 9. helyezettje.

Tizenöt csapat lépett pástra december
20-án a fővárosi Gerevich Aladár
Nem zeti Sportcsarnokban zajló fel-
nőtt országos bajnokságon, a férfikar-
dozók mezőnyében. A Gödöllői EAC
két alakulatot küldött csatába: ez első
számú egységben az egy nap pal
korábbi egyéni versenyek során 6.
helyezett Gémesi Csanád, valamint
Gémesi Bence, Gémesi Huba és
Bancsics Máté kapott he lyet, a má -
sodik számú formációt pe dig Holló
Áron, Mészáros Áron, Mar kolt Dá -
niel és Morvai Ákos alkották.

A harmadik helyen kiemelt GEAC
I. a legjobb 16 között a soproniak ellen
szállt be a küzdelembe, míg a 10.
helyre rangsorolt GEAC II-nek
ugyan itt az UTE alakulata jutott. A
gödöllői csapatok eredményei:

Nyolcaddöntő: Gödöllői EAC I. –
Sopron 45-11 • A GEAC II. csapata
a 9-15. helyekért folytatta. A követ -
ke zőképpen: 45-18-as siker a Dózsa -
városi DSE ellen, 45-42-es győzelem

a Nagykanizsa TE ellen, majd 45-37-
es diadal a Debreceni HSE-PMD el -
len, amivel a fiatalokból álló máso -
dik számú gödöllői csapat a 9. he -
lyen végzett.

Negyeddöntő: Gödöllői EAC I. –
Waterfront SE 45-32 • Elődöntő:
Gödöllői EAC I. – MTK I. 45-40 •
Döntő: Gödöllői EAC I. – Vasas I.
24-45

Az olimpiai bajnok Szilágyi
Áron nal felálló piros-kékek gond
nélkül nyertek, így városunk – 2011-
ben aranyérmes – kardcsapatának
meg kellett elégedniük az ezüst-
éremmel. -ergé

Ezüstig jutott a GEAC kardcsapata

A Magyar Röplabda Szövetség
(MRSZ) december 15-i évzáró
gálarendezvényén – egyebek
mellett – jutalmazták az elmúlt
esztendő legjobb játékosait és
szakembereit a sportágban. A
Gödöllői RC két ver senyzőjének
is jutott elismerés, hi szen a höl-
gyek táborában az orszá gos baj-
noki címet szerzett Lutter Eszter,
Lakatos Enikő alkotta duó (ké -
pen) érdemelte ki a legjobb
strand röplabdáznak járó díjat a
2015-ös teljesítmény alapján.

Gyors karrierre utaló érdekes -
ség, hogy az elismerő cím egy,
Karádi Zoltán kezdeményezé sé -

re tavaly késő tavasszal alakult, az utánpót lás-nevelésre is jelentős hang-
súlyt helyező szakosztály képviselőinek szól. -eo

Gödöllői klub adta az elmúlt év 
női strandröplabdázóit

rált sportolók és sportvezetők közül
városunk képviselői két kategó riá -
ban végeztek az élen.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
az Év legeredményesebb általános
iskolája lett, egyik sportos pedagó -
gusa, Gadanecz György (képen) pe -
dig az Év testnevelője elismerő cí -
met érdemelte ki. Az Év legeredmé -
nyesebb középiskolája kategóriában
a Török Ignác Gimnázium a harma-
dik helyen végzett. -vn

December 11-én, a budapesti Vár -
megyeházán megrendezett Sportka -
rácsony programjának részeként kö -
szöntötték és jutalmazták a tavalyi
esztendőben nyújtott teljesítményük
alapján legjobbnak ítélt Pest megyei
sportolókat és sportvezetőket. Kie -

melkedő hazai, valamint nemzet kö -
zi sikereik miatt a gödöllői illetékes-
ségű sportközösségek tagjainak né -
pes táborából ebben az évben is töb -
ben voltak részesei a díjátadó ün -
nepségnek: a Pest Megyei Köz gyű -
lés által tizenöt kategóriában hono-

Gadanecz György az Év testnevelője lett

Vármegyeházi sportkarácsony 
két kategóriaelsőséggel
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21. Erősen szándékozik 26. Rangjelző szó 28. Téli
sporteszköz 30. Fizikailag sért 33. Marketingszisz -
téma 34. Kiütés jele 35. Magához rendel 37.
Vérszállítója 41. Alkotórész 43. Hegycsúcs 46. Őse
48. Nem lát 50. Becézett Ilona 51. Csapategység 53.
Férfi 55. Kicsinyítő képző 56. Budapest, röviden 57.
Spanyol autók jelzése 58. Határozott névelő

A megfejtéseket február 19-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
December 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGY ÁTLAGOS MAGYAR HAT LITERT
FOGYASZT SZÁZON.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyer -
tese: Füredi Márk Dózsa György út 1-3.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Komlósi János Palotakert 14.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Szabó Éva Szent János u. 16.

A szórakozott tanítónő egy ismerősnek tetsző úr -
nak köszön a villamoson. Aztán észreveszi, hogy
tévedett, és zavartan mentegetőzni kezd: - Jaj, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: G) 12.
Átkarol 13. Működő európai vulkán 14. Lantán
vegyjele 15. Keresztül 16. Korszak 17. Kérdezz-fe-
lelek játék 19. Költői sóhaj 20. Zenei műfaj 22.
Zavarosan tág! 23. Egyszem! 24. Létezik 25. Aszta-
nai lakos 27. Csahos 29. Kertet művel 30. Az egyik
oldal 31. Kettőzve: édesség 32. Ing tartozéka 34.
Veszteség 35. Meggyőződés 36. Neves építész volt
(Miklós) 37. Áramszolgáltató 38. Építési törmelék
39. Olasz autójelzés 40. Bátor 42. Állóvíz 44. Muta -
tó szó 45. Végtelen iker! 47. Szláv férfinév 49.
Keservesen sír 51. Érmedarab! 52. Angol ragasztó
54. Állati lakhelybe
Függőleges: 1. Tág 2. Balkán népcsoport 3. Vízben
élő emlős 4. Szlovén autójelzés 5. Dehogy! 6.
Katonai had 7. Idegen csillag 8. Puha fém 9. Fordí-
tott hímállat! 10. Római ezer 11. Mutatja a helyes
utat 16. Egész 18. Tartószerkezet 19. A poén
második, befejező része (Y) 20. Alsóvégtag-forma
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Magazinunk következő
száma

2016. március 4-én,
pénteken jelenik meg.

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

Január 31-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Február 1-jétől február 7-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Február 8-tól február 14-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585
Február 15-től február 21-ig: 

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Február 22-től február 28-ig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 
Tel.: 419-749

Február 29-től március 6-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétes

Derüs percek (I-II.)
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