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Mint 2010-2014 között önkormányzati képvise -
lőként tevékenykedő, a 2014-es önkormányzati
választáson független polgármester-jelöltként
induló, majd 2015-től a Szót Kérünk a Közjóért
Egyesületben a közjó érdekében végzett munkánk
után kötelességemnek érzem, hogy az elmúlt évek
történései, a közelmúlt és a jelen eseményei kap -
csán megszólaljak és véleményt nyilvánítsak.

Amíg 10-15 éve folyamatosan egyre több kri -
tika éri a város vezetését, úgy tűnik, hogy a hang-
zatos, „díszcsomagolásba” foglalt nyilatkozatokkal,
a helyi lokálpatrióta hetilap segítségével és
trükkök százaival sikerült a lakosság egy jelentős
részét megtéveszteni, azt a látszatot kelteni, hogy
Gödöllőn minden rendben van! 

A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület által idő-
ről-időre feltett, a hiányosságokra, a költségvetés
problémáira rávilágító, közérdeklődésre számot
tartó kérdésekre rendre nem kaptunk választ, az
ügyeket lesöpörték az asztalról és minden esz-
közt megragadtak, hogy negatív színben tüntes -
sék fel a másként gondolkodókat, a Gödöllőért,
gyermekeink és unokáink jövőjéért aggódó, tenni
akarókat!

Mára számomra egyértelművé vált, hogy a –
város polgármesterével az élen – választott
képviselők egy jelentős része nem esküjének, a
lakossággal kötött „szerződésnek” megfelelően
végzi munkáját. Nem akarják felismerni a valós
problémákat, vakon és fenntartás, kritika nélkül
követik a polgármesternek és tanácsadóinak
„majd mi megmondjuk, mi jó nektek” mottójú,
vágyvezérelt, egyéni érdekeket szolgáló prog -
ram ját, ezzel is kockáztatva, hogy jelentős kárt,
hátrányt okoznak a városnak és a lakosságának.  

Példátlan módon 2017-re Gödöllőt sikerült vá -
ros háza nélküli várossá tenni! Polgármesterünk
ön célú érdekeinek, terveinek megvalósítása érde -
kében olyan politikai lépésre szánta el magát,
mellyel végleg be bi zonyosodott, hogy cserben-
hagyta a vá rost, választóit, de hangzatos

nyilatkozatai -
val igyek szik
en nek ellenke-
zőjéről meg -
győzni mind -
nyájunkat. 

Joggal me -
rülhet fel ben-
nünk: kinek a
felhatalmazásából teszi mindezt? Ki finanszíroz-
za prog ram jának, országjárásának költségeit? Kit
hatalmazott fel arra, hogy elfoglaltsága és bokros
teen dőinek ellátása alatt vezesse a várost? Mert
erre a választópolgároktól biztosan nem kapott
felha tal mazást! 

Súlyos felelősség terheli ugyanakkor a Lokál -
patrióta Klubos képviselőket is, de különösen a
helyi KDNP-s képviselőket. Ők azok, akik meg -
akadályozhatnák a polgármesterünk és tanácsa -
dói által évek óta diktált rossz irányt, de – sajnos
– naponta győződhetünk meg arról, hogy ők is
hű kiszolgálói lettek a grémiumnak.

Vajon a polgármesternek nem kellene-e végre
belátnia, hogy Gödöllő érdekeit akkor képviselné
a legjobban, ha lemondana, illetve – mivel hatal-
mához láthatóan görcsösen ragaszkodik – a kép -
viselőtestület tagjai esküjükhöz híven akkor jár-
nának el tisztességesen, ha megvonnák tőle a
bizalmat, vagy feloszlatnák a képviselőtestületet.

Örömmel tapasztalom, egyre többen vagyunk
azok, akik nyitott szemmel végre felismerték,
hogy a jelenlegi városvezetés által kijelölt út nem
szolgálja Gödöllő város érdekeit, megelégelték a
lakosságot sújtó intézkedések és a polgármester
által képviselt irányvonal megítéléséből követke -
zően elszenvedett hátrányok sorozatát és elérke-
zettnek látják az időt a változtatásra. Ehhez azon-
ban kell egy megfelelő, támogatható polgár mes -
ter-jelölt színre lépése is. 

Vörös István elnök,
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Polgármester úr, mit hagy maga után?

Januári tanácskozásukon a várost irányító grémi-
um tagjai arról is döntöttek, hogy bérbe adják az
önkormányzat tulajdonában álló, több mint két
évtizede botrányos körülmények között felújított
balatonlellei üdülőt. A „magyar tenger” déli part -
já tól több száz méterre fellelhető faházas létesít -
ményt – a VÜSZI Kft-t követően – 2003 óta a Ka -
lória Nonprofit Kft. üzemeltetette, évről évre
egyre gazdaságtalanabb mutatókkal. Mintegy tíz
éve felmerült a téliesített objektum értékesítése,
ám ezzel kapcsolatos biznisz nem jött létre. 

A bérbeadással történő hasznosítás érdekében
tavaly novemberben kiírt pályázatra a január 3-i
határidőig egyetlen vállalkozás jelentkezett: a fő -
vá rosi székhelyű, 2009-ben alapított Villa Oliver
Kft., amelynek vannak szálláshely-értékesítési ta -
pasztalatai a Balatonnál. A cég kandidálása meg -
felelt az elvárásoknak, így március 1-jétől – leg -

feljebb két évre terjedő meghosszabbítási lehető -
séggel – három évig, azaz, 2021. március 1-jéig a
gazdasági társaság működtetheti a lellei létesít -
ményt. Bérleti díjként éves szinten 7 millió forint-
ra számíthat a gödöllői önkormányzat, amit a
bér lő negyedéves bontásban fizet meg.

Fontos eleme a bérleti szerződésnek, hogy a
bér lő jogosult a bérleményen átalakítási munká -
latokat végezni, méghozzá, a bérbeadó előzetes
írásos hozzájárulásával. Az általa felszerelt beren-
dezésekkel a bérlő rendelkezik, és számla alapján
elszámolhatók az állagmegóvó és állagjavító
értéknövelő beruházások ráfordításai. Bérbeszá -
mítási lehetőség az éves bérleti díj feléig van,
amennyiben a beruházás költsége meghaladja ezt
a mértéket, úgy a beszámítás a következő évre
esedékes bérleti díj terhére történhet meg. 

-rob

Maszek-működtetésbe kerül a lellei üdülő
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Nem járt sikerrel a gödöllői kandi -
dálás az Önkormányzati tulajdonú
egész ségügyi alapellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatására
címmel kiírt pályázaton. Gémesi
György polgármester úgy fogalma-
zott, hogy forráshiányra hivatkozva
utasították el a beadványt, ami a
Tor may Károly Egészségügyi Köz -
pont II. számú Rendelőintézete –
köz nyelven szólva: kis SZTK – Sza -
badság tér 3. szám alatti épületének
energetikai felújítására, fejlesztésére

kért anyagi támogatást. A Fidesz-
KDNP helyi képviselője, Simon
Gellért viszont azt mondta, tudo -
má sa szerint a gödöllői pályázat
szín vonala nem felelt meg az előírt
kívánalmaknak.

Történt akár így, akár úgy, az 58
Pest megyei településnek 6,14 milli -
árd forintos összértékben odaítélt
do tációból Gödöllő nem részesült,
így az elképzelt fejlesztések ebből a
forrásból biztosan nem valósul hat -
nak meg. -F

Forráshiányra hivatkozva utasították el a pályázatot

Nem nyert támogatást
a „kis SZTK” épületének felújítása

Hiába nyújtott be érvényes pályá -
zatot a Volánbusz Közlekedési Zrt. a
Gödöllő közigazgatási területén zaj -
ló, menetrend szerinti autóbusz-
köz lekedési szolgáltatás ellátására, a
képviselőtestület tagjai eredményte-
lennek nyilvánították a kandidálást.

Tették ezt arra hivatkozva, hogy –
három éves időtartamra – indoko lat -
lanul magas (+32%), nettó 124 mil lió
forint/év összegű ellentételezést kért
a feladat végrehajtásában ko moly
ver senyelőnnyel rendelke ző Volán -
busz, aminek teljesítésére nem áll ren -
delkezésre fedezet a vá ros költség ve -
tésében. Erre a célra ugyanis 94,3 mil -
lió forintos előirányzatot hagytak jóvá
a település 2018-as büdzséjében. Az
élet azonban nem áll meg, mert a kép -

viselőtestület felhatalmazta a pol gár -
mestert, hogy a kötelező köz szolgál -
ta tás zavartalan biztosítása érdeké -
ben – az újabb, vár hatóan eredmé-
nyes pályázat elbírálásáig – ál lapod -
jon meg a mostani szol gálta tóval (Vo -
lánbusz) a hatályban lévő, a jelenlegi
menetrend szerinti  vonalak működ te -
tésére vo nat ko zó, február 28-ig ér vé -
nyes szer ző dés meghosszabbításá ról.

Egyidejűleg a városatyák újabb, a
Gödöllő közigazgatási területén me -
netrend szerinti helyi autóbusz-köz -
lekedés közszolgáltatási szerződés
ke retében történő ellátására szóló pá -
lyázat kiírását is elrendelték, amiben
a szakmai tartalom nem változott, a
szolgáltatási időtartam azonban 1+1
évre lerövidült. -áb

Eredménytelen lett az érvényes pályázat

Január 25-i tanácskozásukon a gödöllői képviselőtestület tagjai – le szá -
mítva a VÜSZI számhalmazát – jóváhagyták az önkormányzat tulajdo -
nában lévő gazdasági társaságok 2018-ra vonatkozó üzleti tervét. Az ada-
tok böngészéséből kitűnik, hogy a városi büdzsét terhelő támogatások
mértékében nincs számottevő változás az elmúlt évhez képest.

Fő feladataként a helyi közétkeztetésbe vezető szerepet játszó Kalória
Nonprofit Kft. idei bevétele várhatóan 877,5 millió forint körül alakul
(tavaly 883 millió), amiből a helyi önkormányzat nettó 453,5 millió forintot
biztosít (tavaly 457 millió forint). Erre az évre – kizárólag vállalkozási
tevékenysége prognosztizált eredményességének köszönhetően – 264 ezer
forintos pozitív szaldóval nézhet szembe a Hatolkai Máté vezetésével
működő társaság, amely fejlesztési kiadásaira 7 millió forintos támogatást
kap az önkormányzattól.

Ami a Kalória Kft. által másfél évtizede működtetett balatonlellei gyer-
meküdülőt illeti, az üzleti tervben csak az első negyedévben felmerülő
költségekkel kalkuláltak, mivel az önkormányzat március 1-jétől pályázati
úton kiválasztott külső üzemeltetőre bízza a létesítmény hasznosítását
(szavazati arány: 11 igen, 2 tartózkodás).

Miként az utóbbi években rendszeresen, 2018-ra is nullszaldós gazdálko-
dást tervez a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. A társaság előre-
láthatólag közel 369,6 millió forintot költhet el idén (tavaly 368,8 millió
forint). Támogatási forrásként bruttó 171,2 millió forintra (tavaly ugyan -
ennyi) számíthat a helyi kultúra házát működtető kft. a városi büdzséből.
Emellett a jegyeladás után igénybe vehető társasági adóból (TAO), a pá -
lyázati lehetőségek kihasználásából, valamint a vállalkozási tevékenységből
származó bevétel járulhat hozzá az idei gazdálkodás egyensúlyának fenn-
tartásához (szavazati arány 13 igen).

Ami a gödöllői önkormányzat által alapított nem nonprofit kft-ket illeti, a
Gödöllői Távhő Kft. menedzsmentje 522 millió forintos bevételt és mintegy
9,7 millió forintos nyereséget remél ebben az évben (szavazati arány 13 igen). 

Csaknem 60,8 millió forintos bevétel mellett megközelítőleg 4,2 millió
forintos adózás előtti eredménnyel kalkulál erre az évre a Gödöllői Piac
Kft. – tisztségét tavaly novembertől betöltő – ügyvezető igazgatója
(szavazati arány 13 igen), az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. menedzsmentje
pedig – az adók levonása után – az üzemi tevékenység 26,2 millió forintos
pozitív egyenlegét prognosztizálja, úgy, hogy reményeik szerint a bevételi
oldalon közel 342,6 millió forint áll majd a rendelkezésükre (szavazati arány:
11 igen, 2 tartózkodás). -ván

Hadat üzentek a veszteségnek 
az önkormányzati cégek 

Új jegyzője lesz a városnak
Dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyző asszo-
nya január 25-én bejelentette, hogy a tavaszi választás
után él a lehetőséggel, és nyugdíjba vonul. A köztiszt -
viselő elmondta, szakmai karrierje legszebb évtizedeit
töl tötte a településen, és mindenkinek köszöni, aki se -
gítette a munkáját. Hoz záfűzte: sok kihívásnak próbált
és reményei szerint sikerült megfelelni, ám elérkezettnek

látja az időt, hogy teret adjon a fiataloknak.
Egyelőre nem tudni, ki lesz az utódja. A jegyzőasszony eddigi tény kedé -

sét megköszönő polgármester tájékoztatta képviselőtársait, hogy pályázatot
írnak ki a jegyzői álláshelyre. -G
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Fülöp Attilánét, a Gödöllői Könyv -
tár és Információs Központ igazga-
tónőjét kevéssel több mint három
éve nevezték ki az intézmény élére.
Vezetői megbízatása eredetileg 2019.
december 31-ig volt érvényben.

Az élet azonban közbeszólt: az
igaz gató asszony – családi okokra
hi vatkozva – írásban kérte határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyának 2018. augusztus 31. nap -
jával történő megszüntetését. Fülöp
Attiláné már két esztendeje 40 év
köz alkalmazotti jogviszonnyal ren -
del kezett, és most jogosulttá vált az
öregségi nyugdíj igénybevételére is.
A vonatkozó törvényi rendelkezé -
sek alapján nyolc hónap felmentési
idő illeti meg, ami január 1. napjától
számolható.

Méltányolva a könyvtár igazgató
asszonyának kérését, valamint a vá -
rosi közművelődés érdekében vég -
zett önzetlen és szolgálatkész szak -
mai életútját, a gödöllői képviselő -
tes tületet tagjai december 14-én
visszavonták Fülöp Attiláné vezetői
megbízását és megszüntették hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszonyát.

A munkavégzés alóli felmentés
idő tartama alatt a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs

Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott he -
lyet tesítési rend szerint biztosítják
az intézmény szakszerű irányítását.
Ennek értelmében átmenetileg a
Gödöllő Kultúrájáért díjjal 2014-ben
kitüntetett Liskáné Fóthy Zsu zsan -
na (képen) vette át az igazgatói fel-
adatkört.

Az intézményvezetői pályázat kií -
rására április 30-ig van lehetőség,
hogy a beérkező jelentkezések elbí-
rálását követően az új, szeptember -
től munkába álló igazgatót ki ne -
vezhesse a várost vezető testület. 

-db

Személyi változás a könyvtár élén

Az új esztendő első napjaiban ismét
terítékre került a gödöllői HÉV-vonal,
valamint a Déli pályaudvar és az Örs
vezér tere között utasokat szállító M2-
es metró összekötésének lehetősége.
Ha minden igaz, rövidesen bemutat-
ják a tanulmányterveket, majd neki -
lát nak a részletes engedélyezési és ki -
viteli tervek kidolgozásának, hogy
elő re láthatólag 2020-ban megkez -
dőd hessen a fejlesztés.

Úgy tudni, hogy a tanulmány terv -
ben öt részre bontották a teljes – új
sze relvények vásárlása nélkül 300
mil liárd forintot meghaladó ősszegre
taksált – projektet. Első körben a met -
ró és a HÉV összekötése valósulna
meg az Örs vezér terén, aminek kö -
vetkeztében a metró Cinkotáig jutna
el (erre a célra 110 milliárd forinttal
számolnak), majd mintegy 125 mil -
liárd forintból új szárnyvonal léte sül -
ne Rákoskeresztúrra. Ezen feladatok
előkészítésére 2,4 milliárd forintot kü -
lönítettek el, a kivitelezésre pedig uni -
ós forrást remélnek. 

A harmadik fázis a HÉV Cinkota és
Gödöllő közötti szakaszának átépíté -
se lenne, míg a negyedik a csömöri
HÉV-ág megújítása. Ötödik ütem -
ként a Hungaroringre tartó szárny vo -
nal esetleges kiépítése jöhetne szóba.
Csakhogy egyelőre nem jelenthető ki
biztonsággal, hogy az utóbbi három
elképzelés megvalósítására milyen
módon és mikor származna pénzü -
gyi fedezet: a derűlátók szerint csu-

pán a 2021 után induló uniós támoga -
tási ciklusban. Vagyis, lesz még idő
zötykölődni a mostani járatokon...

Túl a H8-as jelű gödöllői HÉV-vo -
nal tervezett megújulásán, városunk -
ban is számottevő változással járna a
beruházás végrehajtása, mivel a Tán -
csics Mihály úti csomópontnál meg -
szűn ne a vasúti átjáró. 

Emlékeztetőül álljon itt egy öt évvel
ezelőtti történés: a 2013. január 23-án
megtartott lakossági fórumon tájé -
koz tatták az egybegyűlteket a HÉV
gö döllői szakaszának átépítési lehető -
sé geiről. Az eseményen a szakem be -
rek négy verzióval rukkoltak elő. Eb -
ből hármat nem igazán szorgalmaz -
tak a lakossági fórum elenyésző szá -
mú résztvevője előtt, részben a magas
költségigényre, részben pedig a köz -
lekedési problémák hiányos, nem tel -
jes körű megoldására hivatkozva. A
tervezők által favorizált változat sze -
rint megcserélődne a HÉV és a 3-as
fő út nyomvonala, méghozzá úgy,
hogy a vágányok a Tessedik Sámuel
utcánál a főút felett kereszteznék a
Szabadság utat, és a kastélyhoz (is)
közelebb kerülve, a bútoráruház kör -
nyékén egy ívkorrekcióval érnék el a
végállomást. A vágányok szintben
ke reszteznék az Ady Endre sétányt,
va lamint a buszpályaudvar és a Mű -
vészetek Háza közötti kijárót, míg az
Állomás utca találkozásánál közúti
aluljáró épülne. Új megálló létesülne
az Erzsébet-parknál, illetve a Sza bad -
ság téren, ugyanakkor megszűnne a
palotakerti állomás, és a MOL-ben-
zinkút sem maradhatna a helyén. Ak -
tiválható lenne több mostani zsákutca
(Petőfi, Szent János), és a buszpálya-
udvar is karnyújtásnyira kerülne a
HÉV-megállótól. -stv

Újra hallani a HÉV „metrósításáról”

Hat vetélytársa van Gödöllőnek
Gödöllővel együtt összesen hét magyarországi város adott be pályázatot az
Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére a tavaly december 20-i határ-
napban megállapított időpontig. Településünkön kívül Debrecen, Győr, Eger
Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém kandidál a titulusra – adta hírül a
szaktárca honlapja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott
pályázatokat egy független szakértőkből álló, tizenkét fős nemzetközi testület
bírálja el. A 2018-as esztendő elején előválasztási ülésen nevezik meg azokat a
pályá zó kat, akik az év második felében részt vehetnek a végleges kiválasztási
ülé sen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU és Nemzetközi Szervezetek
Főosztálya az előválasztási ülés időpontjaként február 13-14-ét rögzítette. A
győztes kihirdetése az esztendő végére várható.

A gödöllői pályázat tartalmáról egy ideig nem sokat lehetett tudni, hiszen
az anyagot mind novemberben, mind decemberben zárt ülésen tárgyalta a
képviselőtestület tagsága. Január elején azonban nyilvánosságra hozták a 80
olda las dokumentációt.
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A 2018-as gödöllői költségvetésben
csak nem 8,6 milliárd forintos bevé-
teli és kiadási főösszeggel számol a
település vezetése. Mivel a forrásol-
dal kevéssel több mint 2,2 milliárd
forinttal elmarad a költekezésekre
szánt összegtől, a büdzsé egyensú-
lyának biztosítása érdekében 208
millió forintos belső finanszírozási
célú, előző évi költségvetési marad -
vány, valamint 2 milliárd forintos
(ta valy ez a tétel 1,8 milliárd forint
volt) nagyságrendű forgatási célú
értékpapír beváltási bevétel bevoná-
sa válik szükségessé.

A kötelezőnek tekinthető műkö -
dé si feladatokkal kapcsolatos kiadá -
sok ra megközelítőleg 5,2 milliárd
forintot terveznek felhasználni idén
(tavaly 5 milliárd forint), míg az ön -
ként vállalt működési feladatokkal
össze függő kiadásokra megközelí -
tő leg 146 millió forintot szánnak (ta -
valy 141 millió forint). 

Közel félmilliárd forintot 
szánnak a főtér fejlesztésére

A felhalmozási (fejlesztés és felújí-
tás) kiadások nagyságrendjét – a 419
millió forintra tervezett fejlesztési
tartalékkal együtt – 2,57 milliárd
forintra kalkulálják ebben az eszten-
dőben (tavaly 2,74 milliárd forint). 

• Ebből az előirányzat-halmazból
– a teljesség igénye nélkül – a lakó-
és nem lakó épületek fejlesztésére
közel 780 millió forint (tavaly 1,61

milliárd forint) áll rendelkezésre.
Eb ben a keretben a legnagyobb
össze get a főtér bővítése és terep ren -
dezése emésztheti fel, a kalkuláció
szerint 485 millió forintot. A régi Vá -
rosháza lebontásával a Szabadság
tér 6. szám alá költöztetett polgár -
mes teri hivatal átépítésére, bővítésé-
re alig 53 millió forintot kívánnak el -
költeni a gödöllőiek adóforintjából.
A Hajós iskola tornacsarnokának
meg újulása 88 millió forintba kerül -
het, és nem szabad megfeledkezni a
tanodával szemközti területre terve -
zett vívócsarnok 50 millió fo rintos
támogatásáról sem.

• Mindent egybevetve, több mint
675 millió forint juthat út- és járda-
építésre, parkolók kialakítására (Mű -
vé szetek Háza épülete mellett),
kerékpárutak, gyalogátkelőhelyek
és buszvárók kialakítására, rekon -
strukciójára együttesen. 

• Víz- és szennyvíz-közmű rekon -
strukcióra csaknem 321 millió forin-
tot, a testőrlaktanya helyreállítására
105 millió forintot, közterületi ját-
szóterek fejlesztésére 57 millió forin-
tot raktak félre.

• Említést érdemel még a pályáza -
tokkal kapcsolatos kiadásokra félre-
tett 142 millió forint, az alsóparki
rekreációs tervekre szánt közel 13,5
millió forint, a Szent Imre Iskola és
Óvoda épületének felújítását segítő
csaknem 28 millió forint, a Rákos-
patak projektre elkülönített 50 millió

Félmilliárd forint juthat a főtérre,
25 százalékkal több propagandára
Ebben az esztendőben január 25-e volt az a nap, amikor a gödöllői kép -
viselőtestület tagjai többségi szavazással (9 igen szavazat és 3 tartóz -
kodás) zöld utat biztosítottak a helyi önkormányzat idei költ ség -
vetésének. A számhalmazt helyeslők táborát – miként az elmúlt években
rendszeresen – most is polgármester híveinek tekinthető lokálpatrióta
klubos városatyák alkották.

A gyermekek biztonsága
ér dekében január elejétől le
kellett zárni a gödöllői Ha -
jós Alfréd Általános Iskola
főépületének emeleti szint -
jét, miután statikai felmérő
és helyreállító munkálatok
kezdődnek. 

A vészhelyzet elhárítása
miatt halaszthatatlanná
vált intézkedés négy, alsó
tagozatos osztály (3. a, va -
lamint 4. a, b és c) tanítóit
és tanulóit érinti, akik okta -

tását január 8-tól a tanév végéig a Szent István Egyetem épületében szer -
vezik meg. A szóban forgó osztályokba járó nebulók szüleit levélben tájé -
kozatta Zmák Júlia intézményvezető és Eich László, a KLIK Dunakeszi
Tankerületi Központ igazgatója.

A kényszer szülte megoldás kellemetlenségekkel járhat, ám a kritikussá
vált helyzetben nem volt mit tenni. Különös megvilágításba helyezheti a –
feltehetőleg ezzel le nem záruló – történetet az a cseppet sem mellékes kö -
rül mény, hogy az iskola főépületével kapcsolatban felmerült statikai prob -
lémák már hosszú évekkel ezelőtt, vagyis, a tanoda önkormányzati fenntar-
tása alatt jelentkeztek. A KLIK kötelékébe tavaly januárban került az alvégi
oktatási intézménynek helyet adó ingatlan.                                                   -st

Le kellett zárni a Hajós iskola
főépületének emeletét

Kritikussá vált a statikai helyzet. Négy, alsó tagozatos

osztályt az egyetemre kellett átmenetileg költöztetni

HIRDETÉS
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forint, túlmenően, az arborétum kis -
vasútjának építését szolgáló 2 millió
forintos, illetve a máriabesnyői szé -
kely kapu restaurálását dotáló 4 mil -
lió forintos hozzájárulás.

Idén is az iparűzési adó 
a legfőbb bevételi forrás

A gödöllői költségvetés bevételi ol -
dalát 2018-ban is komoly mértékben
táplálja a helyi adókból remélt
mintegy 3,3 milliárd forintos anyagi
forrás, amiből várhatóan 2,5 milliárd
forintot tesz ki az iparűzési adó és
200 millió forintot a 2016-tól beveze-
tett gödöllői sarc, a magánszemé -
lyek kommunális adója.

Az iparűzési adónál említést ér de -
mel, hogy a tavalyi évben Gödöllőn
komoly visszavonulót fújó TEVA
Zrt. 2016-ban még közel 730 milliót
fizetett be a helyi büdzsébe ezen a
jogcímen, idén már ennek az
összegnek a negyedével sem igazán
lehet számolni.

Adóerő-képessége 
miatt Gödöllő „büntethető”

A központi költségvetéstől kapott,
az általános működést és az ágazati
feladatok támogatását szolgáló do -
tá ció megközelíti az 1,161 forintot, a
kiegészítő és fejlesztési célú támo ga -
tási soron azonban nem szerepel
sem milyen összeg. A gödöllői büd -
zsé forrásoldalát nem növelő szo li -
daritási hozzájárulás 277,5 millió fo -
rintos tételnek felel meg.  

A tavalyi 505 millió forintos tétel -
hez képest alig változott az az idén
509 millió forintra rúgó összeg, amit
– különböző jogcímeken – az ipar-
űzési adóbevételének nagysága mi -
att nem kap meg a helyi közkassza
az államtól. Másként fogalmazva:
fiskális szempontból nem jelent
előnyt (sőt, akár egyfajta „büntetés-
nek” is felfogható), hogy Gödöllő
iparűzési adóerő-képessége 1,98
milliárd forint, ami egy főre vetítve –
a tavalyi 65 ezer forinttal szemben –
ebben az esztendőben picivel több
mint 61 és félezer forint.

Ami tavaly 20 millió volt, 
idén 10+15 millió

Az ördög a részletekben rejlik, szok -
ták mondani. Ilyen részletnek te -
kint hető, hogy a 12 millió forintos
polgármesteri keret – a tavalyi 20
százalékos bővülés után – idén
stagnál. Ha már a népképviseletnél
tartunk, a számhalmazból az is
kiderül, hogy a gödöllői képvise lő -

testület működtetése 100,2 millió fo -
rintot emészt fel.

Van olyan önként vállalt előirány-
zat, amire egy évvel korábban –
városi marketing, kommunikáció és
naptár megnevezéssel – 20 millió fo -
rintot szánt a városvezetés többsége.
Erre az évre ezt az összeget 25 millió
forintra emelték (+25%), úgy, hogy
városi marketingre 10 millió forin-
tot, míg városi kommunikációra 15
millió forintot különítettek el…

GH-összeállítás

Uszoda-ügy: egy telefon, 
és Gémesi vigyázzba áll!

Simon Gellért és Molnár Árpád, a
Fidesz-KDNP gödöllői önkormány -
zati képviselői két, írásban megfo -
gal mazott (végül 2 igen, 3 nem sza -
vazattal és 8 tartózkodással elutasí-
tott) módosító indítványt terjesz -
tettek elő a város 2018-as költség ve -
téséhez.

Az egyikben azt szorgalmazták,
hogy a település vezetése a költ -
ségvetési tartalékkeret terhére fizes-
se ki az állam részére annak a csak-
nem kétezer négyzetméteres terület -
nek a – képviselők szerint néhány
százezer forintos nagyságrendű –
vételárát, ami az alsóparki uszoda-
beruházás megvalósítása érdekében
szükségessé vált telekhatár módosí -
tás miatt különbözetként a város ja -
vára keletkezett.

A másik módosítási javaslat köz -
vetve részben a versenyuszoda pro -
jekthez, részben az ettől alig néhány
száz méterre megépíteni tervezett
vívócsarnokhoz kapcsolódott. A
kormánypárti városatyák – hivat-
kozva az állam által a Belügymi -
nisztériumon keresztül biztosított 50
millió forintos forrásra – arra tettek
indítványt, hogy az önkormányzat a
kezelői jog alapján rá eső rész erejéig
járuljon hozzá az Ady sétány és az
Isaszegi út kereszteződésében léte -
sítendő körforgalom kivitelezési
költ ségeihez, vagy a fejlesztési tarta -
lék, vagy a forgatási célú értékpapír
beváltási bevétel terhére.

Az indítványokkal kapcsolatos,
több mint egyórás vita jelentős mé -
diaérdeklődés mellett zajlott le, és az
időnként meddő szócsatába be -
kapcsolódott Vécsey László ors zág -
gyűlési képviselő is.

A „viszály” azzal kezdődött, hogy
Kovács Barnabás (MSZP) megkér -
dezte: mekkora összegű önkor -
mány zati kötelezettségvállalásokról
van szó? Felvetésére konkrét választ

nem kapott, mondván, ezek az
össze gek csak akkor válnak nyilván -
valóvá, ha a felek egyeztetnek a té -
makörökben.

Gémesi György többször is hoz-
zászólt az előterjesztéshez. Megnyil -
vánulásai során rendre megerősí -
tette, hogy – bár, kiemelt kormány -
zati projektről van szó – a város -
vezetés örül a beruházásnak, és
vissza utasítja a vádakat, miszerint,
ők akadályoznák az uszodaépítést.
Kifejtette, nem tartja elfogadhatónak
az olyan határozati javaslatot, ami-
ben nincs benne a konkrét, szám -
szerűen meghatározható összeg.
Gé mesi kiemelte, szakmai csapata –
miként eddig, a jövőben is – rendel -
ke zésre áll, és ha meg lesz megoldás,
lesz döntés is a telekcsere ügyében.

A körforgalom létesítésével kap -
cso lat ban a polgármester 5 millió
forintos összeget javasolt jóváhagy-
ni hozzájárulásként a városi költség -
vetés fejlesztési tartalékának terhére,
amit a szavazásnál képviselőtársai
figyelembe vettek. Gémesi tett egy
ígéretet is, azt mondta a jövőre néz -
ve: egy telefon, és vigyázzba állok!

Miután Gémesi György azt is felve-
tette, esetleg valami baj van, hogy
még nem indult el a beruházás, a kép -
viselőtestületi ülésen tanácsko zási
joggal résztvevő Vécsey László nem
hagyta szó nélkül a dolgot. A honatya
hangsúlyozta, a telekcsere körüli ano-
mália elsősorban arra ve zethető
vissza, hogy a városvezetés úgy mó -
dosította a helyi építési sza bályzatot
(HÉSZ), hogy közel kéte zer négy zet -
méterrel kisebb lett az ál lam területe,
amiről elvileg nem mond hat le in -
gyen. Van azonban olyan jogi lehető -
ség – hívta fel a figyelmet a par -
lamenti képviselő –, ami feloldhatná a
jelenlegi patthely zetet, és nem sodorja
végveszélybe a gödöllői uszoda-be -
ru házás megva ló sulását. Mert most
ezzel játszik az, aki nem hajlandó a
korrekt együttműködésre.

Mondandója során Vécsey László
egy költői kérdést is megfogal ma -
zott: van-e olyan településvezető a
3200 közül, aki – úgymond – prob -
lémaként éli meg, ha egy 4,6 mil -
liárd forintos uszodát és további 50
millió forint hozzájárulást kap az
államtól? –r-r
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Az idei évben az ünnepnapok gyakran esnek a
hét közepe felé, ezért viszonylag sok lesz a hosz-
szú hétvégék száma. Ennek ára azonban az, hogy
az áthelyezett napokat szombatonként le kell
majd dolgozni. 2018-ban összesen 6 szombaton
kell munkába menni, cserébe viszont 9 hosszú
hétvégével szembesülhetünk. 

• Január 1-je hétfőre esett, ezért egy rövid, négy
munkanapos héttel indult a 2018-as esztendő.

• Március 15-e csütörtök lesz, ami azt jelenti,
hogy pihenhetünk 16-án, pénteken, ami négy -
napos víkendet eredményez. Ennek az az ára, hogy
március 10-én, szombaton dolgozni kell.

• A Húsvét 2018-ban márciusban kezdődik és
áprilisban zárul. A munkaszüneti nappá nyilvá -
nított Nagypéntek miatt négynapos pihenés vár
ránk március 30-a és április 2-a között. 

• Május elején a munka május 1-jei ünnepe
keddre esik, így április 30-a munkaszüneti nap

lesz, amit április 21-én, szombaton kell ledol -
gozni.

• Idén májusban lesz Pünkösd, méghozzá má -
jus 20-án, vasárnap és 21-én, hétfőn.

• Augusztus 20-a hétfőre esik ebben az évben,
ezáltal meghosszabbodik az a hétvége.

• Október 23-a keddre esik, így 22-e, hétfő
munkaszüneti nap lesz. Ugyanakkor október 13-
án, szombaton be kell majd menni munkálkodni.

• November eleje négynapos hétvégével kö -
szönt be. Mivel november 1-je csütörtök, 2-a
(pén tek) munkaszüneti nap lesz, amit november
10-én kell majd munkával ellensúlyozni.

• A december végi ünnepsorozat úgy alakul,
hogy két szombaton is dolgozni szükséges: dec-
ember 1-jén és 15-én. Vigaszként szolgál azonban,
hogy a Karácsony öt- (december 22-26.), a Szil -
veszter pedig négynapos (december 29. – január
1.) pihenőt jelent. -gh Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy,

hogy december 4. napját Megyenappá nyilvá nít -
ja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt várme -
gyét 358 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapí-
tották. Ebből az alkalomból különféle díjakat ad -
nak át a fővárosi Vármegyeháza dísztermében.
Köztük a Feketedió díjat is, amit a Pest Megyei
Népművelők Egyesülete 1996-ban alapított, és a
patinás épület udvarán egykor állt kanadai feke-
tedió fáról kapta a nevét.

Az elismerő címet azok a közművelődési szak -
emberek nyerhetik el minden évben, akik kiemel -
kedő szakmai teljesítményt nyújtottak. A díj Jan -
zer Frigyes Munkácsy-díjas, Érdemes művész,
szobrász alkotása. 

Az egyesület elnöksége a Feketedió díjat 2017-
ben – a márianosztrai Dénes-Varga Zsuzsanna
társaságában – Kovács Balázsnak, a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgatójának (képen) ítélte oda. A
helyi kultúra házának tevékenységét 2007 óta irá-
nyító szakember a december 8-án megrendezett
megyenapi ünnepségen vehette át a kitüntetést. 

-aa

2018 a hosszú hétvégék éve

Mérlegelve a beérkezett ajánlásokat, a gödöllői
önkormányzat tagjai december közepén zárt
ülésen döntöttek arról, hogy 2018-ban kiknek
ítélik oda a Gödöllő Kultúrájáért díjat. Az előzete-
sen közzétett felhívás hatására összesen négy
személyre és egyetlen közösségre érkezett javas-
lat a döntés-előkészítő kulturális, sport és nem -
zetközi kapcsolatok bizottsághoz.

Az ajánlások megismerése után a grémium úgy
foglalt állást, hogy Horváth Gábor karmester
(képen balra) és a Gödöllői Királyi Kastély Köz -
hasznú Nonprofit Kft. Múzeumi osztálya négy
főből álló (dr. Papházi János, Kovács Éva, Faludi
Ildikó és Kaján Marianna) közösségének elisme-
rését szorgalmazza a képviselőtestület tagjainál. 

A javaslatot a városatyák elfogadták, így a Ma -
gyar Kultúra Napjához kötődő, január 22-én, a
kora esti órákban a Művészetek Háza Gödöllő
épületének színháztermében lezajlott városi ün -

nepi rendezvényen a Gödöllői Szimfonikus Ze -
nekar vezető karnagya, művészeti vezetője, va -
lamint a gödöllői Grassalkovich-kastélyt működ -
tető gazdasági társaság szakmai csoportja ré sze -
sült a városvezetés által két évtizede alapított díj-
ban. A képsor közepén dr. Ujváry Tamás ügy -
vezető igazgató és Papházi János látható.

Ezen felül a település első embere pol gár -
mesteri ezüstéremmel jutalmazta Istók Annát
(képen jobbra), a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ munkatársát. A díjátadó
program részeként a helyi szimfonikusok kama -
ra zenekarának műsorát kísérhették figyelemmel
az érdeklődők. -eo

Gazdára talált a településvezetés által húsz éve
alapított Gödöllő Kultúrájáért díj

Ebben az esztendőben Horváth Gábor és a kastély 

múzeumi osztályának eddig végzett tevékenységét honorálták

Feketedió díjjal 
jutalmazták 
Kovács Balázst

Eredetileg úgy volt, hogy két hónappal korábban
döntenek a gödöllői képviselőtestület tagjai arról,
hogy milyen feltételekkel pályáztatják meg a po -
tenciális érdeklődőket a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségének ellátására. Az előterjesztés októberben
azonban lekerült a napirendről, majd december 14-
én újra szerepelt a várost irányító grémium tagjai
számára megtárgyalásra kijelölt témák sorában.

A kéthónapos „csúszás” abból a szempontból
volt különös, hogy a jelenlegi direktor, a decem-

ber 8-án Feketedió díjjal kitüntetett Kovács Ba -
lázs megbízatása december 31-ével lejárt, azaz,
előre lehetett tudni, hogy a pályáztatási proce -
dúra addig nem zajlik le. A kialakult helyzetben
nem volt mit tenni, mint 2018. június 30-ig
meghosszabbítani Kovács Balázs igazgatói man -
dátumát.

A pályázat benyújtási határideje 30 munkanap
azt követően, hogy a felhívás megjelenik az
Emberi Erőforrások Minisztériumának honlap-
ján. Az igazgatói álláshelyre beérkező pályázatok
véleményezését végző szakmai bizottságba dr.
Pappné Pintér Csilla és Pecze Dániel önkor -
mányzati képviselőket delegálta a testületi
tagság. -eF

Művészetek Háza Gödöllő

Direktori pályázat
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HIRDETÉS

RÖPLABDA 
NB I. alapszakasz, A-csoport, 9-10. forduló
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-0 (27, 13, 23)
Jászberény Volleyball Team – Penta-Gödöllői RC 2-3 (-23, -14, 20, 17, -13)
A Penta-GRC csapata 12 ponttal, 15-22-es játszma- és 754-839-es ponta -
ránnyal a 4. helyen végzett a csoport táblázatán.
NB I. Liga (alsóház) alapszakasz, 1-3. forduló
Penta-Gödöllői RC – Palota Volleyball Team 3-1 (22, 22, -22, 19)
Penta-Gödöllői RC – TFSE 3-0 (12, 15, 19)
Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői RC 0-3 (-20, -14, -24)
A csapat 9 ponttal, 9-1-es játszma- és 248-192-es pontaránnyal az 1. helyen áll.
Magyar Kupa, negyeddöntő
Penta-Gödöllői RC – Jászberény Volleyball Team 0-3 (-6, -11, -24)
Jászberény Volleyball Team – Penta-Gödöllői RC 3-0 (18, 16, 16)
Továbbjutott a Jászberény kettős győzelemmel (6-0).

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 11. forduló
Gödöllői KSE – Rév TSC 19-20 (9-13) • ifjúságiak: 27-36
A Gödöllői KSE együttese 14 ponttal, 309-266-os gólkülönbséggel a 3. helyről
várja a tavaszi folytatást. A gödöllői ifik 6 ponttal (292-324) a tabella 8. helyén
zárták a bajnokság első felét.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 14-18. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – Energia SC Gyöngyös 5-10 (3-5) Gödöllői
gólok: Varsányi Botond (3), Blaubacher Pál, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Újpest FC-220 VOLT 4-4 (2-2) Gödöllői
gólok: Berta Balázs, Szilágyi Károly, Gruber Bálint, Magyar Zsolt.
Kazincbarcikai Ördögök SE – Covritas Futsal Team Gödöllő 9-1 (5-0) Gö-
döllői góllövő: Berta Balázs.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Dunakeszi Kinizsi Futsal 4-4 (3-2) Gödöllői
gólszerzők: Magyar Zsolt (2), Baranyai Pál, Molnár Márton.
Vác Futsal SE – Covritas Futsal Team Gödöllő 2-2 (1-0) Gödöllői góllövők:
Molnár Márton, Gruber Bálint.
A CFT Gödöllő csapata 10 ponttal, 56-107-es gólkülönbséggel a 11.
Magyar Kupa 3. forduló (legjobb 8 közé jutásért)
Bodon Péter FC – Covritas Futsal Team Gödöllő 6-10 (2-6) Gödöllői gólok:
Varsányi Botond (3), Blaubacher Pál, Berta Balázs (2-2), Molnár Márton, Al-
Makswsi Zeid, Szilágyi Károly.
A gödöllőiek a Debreceni EAC NB I-es csapatával találkoznak az oda-
visszavágó alapon lezajló, február közepén esedékes negyeddöntőben.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 6-7. forduló:
Gödöllői SBE – Sárkány DSE-Sinus 2,5-9,5
Döntetlen: Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Kozma Gábor, Sillye Kálmán, ifj.
Pervai László. Vereség: Somodi Balázs, Kőszegi Lajos, Maráczi Ernő, dr.
Tallós Emil, Fehér Mihály, Törőcsik József, Molnár László.
Energia SC Gyöngyös – Gödöllői SBE 3.5-8,5
Győzelem: Veréb Gábor, Bándy Attila, Sillye Kálmán, Maráczi Ernő, Téglás
Mátyás, Molnár László. Döntetlen: Nagyajtai Gábor, Kozma Gábor, Kőszegi
Lajos, Hönsch Pál, ifj. Pervai László. Vereség: Mohácsi Gábor.
A GSBE formációja 43,5 ponttal a 6. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 6-7. forduló:
Gödöllői SBE II. – Dunaharaszti MTK 1,5-3,5
Győzelem: Nagy Dániel. Döntetlen: Nagy Adrián. Vereség: Rigó József, id.
Pervai László, Nagy Jácint.
Biatorbágy – Gödöllői SBE II. 3,5-1,5
Győzelem: Nagy Dániel. Döntetlen: Fehér József. Vereség: Fehér Mihály,
Rigó József, Nagy Zoltán.
A GSBE II. együttese 13 ponttal a bajnoki osztály 10. helyezettje.

Gödöllőiek a küzdőtéren
Január 11-én a Nemzeti Színházban
rendezték meg a Magyar Sportújság -
írók Szövetsége (MSÚSZ) által szer -
vezett M4 Sport - Az Év Sportolója
Gálát. Az immár 60. alaklommal kiírt
voksolás eredményeként a 2017-es
esztendőben nyújtott teljesítményük
alapján jutalmazták a legjobb magyar
sportolókat és sportvezetőket, össze -
sen 11 kategóriában. Miközben szinte
mindenki a hölgyek között a legjobb -
nak választott Hosszú Katinka és fér -
je, az edzők versen gésében győztes
Shane Tusup cseppet sem felhőtlen
szakmai és párkapcsolati viszonyá -
nak újabb fejleményére rezdült, a
gálán gödöllői érdekeltségű mű vé -
szeti csoportok is színpadra léptek.
Közös produkcióban kápráztatták el

a kö zönséget a Talamba ütőegyüttes
(Zombor Levente, Szitha Miklós,
Grün vald László, V. Nagy Tamás) és
a világ leggyorsabb lábú néptánco sai -
nak tartott Fricska táncegyüttes tagjai
(Papp Bence, Papp Bálint, Moussa
Ah med), mi több, utóbbiaknak az is
megadatott, hogy együtt pózoljanak
a kö szö nő be szé dét az erős magyar
akcentus ellenére hatásosan elmondó
Shane-nel.

A Fricska tagjaival pózolt Shane Tusup

A sportági szövetség honlapján megjelentek szerint mind a hölgyeknél,
mind a férfiaknál 12-12 páros in dul a hazánkban első alkalommal
megrendezendő hóröplabda orszá gos bajnokságon. A különleges eseményt
a Veszprém megyei Eplény ben található síarénában bonyolítják le február
10-én és 11-én. Az első na pon az urak, a második napon pedig a szebbik
nem képviselői rivalizál nak. Az indulók négy csoportban küzdenek meg
egymással, ahonnan a győztesek automatikusan a leg jobb nyolc közé
kerülnek, míg a má sodik és harmadik helyezettek ke resztjátékon döntik el
a negyed dőn tőbe jutást.

Az országos bajnokság aranyérmes párosai jogot szereznek arra, hogy
induljanak a március 23-25. kö zött az ausztriai Wagrainban első ízben
megrendezésre kerülő hóröp labda Európa-bajnokságon.

Tekintettel a gödöllői strandröp lab dások eddigi sikereire, cseppet sem
meglepő, hogy városunk klubja is képviselteti magát az ob-n. A nők nél
három, a férfiaknál pedig négy duónak lesz GRC-s tagja. Íme, a gö döllőiek
névsora, zárójelben a kie me lési listán elfoglalt pozícióval: Győri Panna,
Lutter Eszter (1.) • Sza bó Dorottya, Tóth Eszter (2.) • Czene Adrienn,
Császár Norina (8.), valamint Bán Viktor (Pénzügy őr), Soós Izsák (3.) •
Molnár Gábor (Pénzügyőr), Marton Tamás (5.) • Ko vács Boldizsár, Lukács
Róbert (9.) • Molnár Zoltán, Pető Levente (10.).

A párosokat a következő rendszer szerint sorolják be a csoportokba (A: 1,
7, 12 • B: 2, 6, 11 • C: 3, 5, 10 • D: 4, 8, 9). Ebből kiszámítható, hogy melyik
gödöllői kettős melyik trióba kerül. Érdekesség, hogy a férfiaknál a C jelű
csoportban három gödöllői érdekeltségű duó meccsel majd egymás ellen.

Hóröplabda ob gödöllői párosokkal
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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 16-ig kérjük leve -
lezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.

December 8-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGY ÁTLAGOS MAGYAR HAT LITERT
FOGYASZT SZÁZON.

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Tokai László Bercsényi u. 3.

Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Bihari Ferenc Palotakert 12.

Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Bokorné Kozma Julianna Németh
László u. 2.

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

2018. március 2-án,
pénteken jelenik meg.

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

Február 4-ig: 

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

Február 5-től február 11-ig:

Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Február 12-től február 18-ig:

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585

Február 19-től február 25-ig:

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Február 26-tól március 4-ig:

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Humoros csattanó (I.-II.)
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