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Folytatva hagyományos év végi jótékonysági ak -
cióját, a gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Köz -
jóért Egyesület idén is gyűjtést szervez a nehéz
körülmények között élő rászorulók – gyermekei-
ket egyedül nevelő anyák, családsegítő szolgá la -
tok, roma és nem roma családok, beteg gyerme-
kek és Kárpátalján élő magyar családok – részére.

Egyeztetésünk eredményeként folytatjuk a mű -
anyag ku pakok gyűjtését. Az összegyűlt kupa -
kokat de cember elején a Vitézi Rend képviselőjén
keresz tül juttatjuk el a szegedi GEMMA Fejlesztő
Ne velő Iskola részére. Az ebből származó be -
vételt súlyosan, halmozottan sérült gyermekek
neve lésére, oktatására fordítják.

A segítségre szoruló családok részére gyűjtünk
jó állapotban lévő gyermekruhákat (1-től 10 éves
korig), lányka, fiú-, női- és férfiruhákat, cipőket
(vegyes méretben), gyermek mese--és ifjúsági
könyveket, játékokat, iskolai eszközöket, tisztál -
ko dá si szereket, törölközőt, tar tós élelmiszert és
édességet.(Tisztelettel kérjük, hogy csak tiszta, jó áll -
apotban lévő dolgokat ajánljanak fel, a gyűjtést ne lom-
talanításként ke zel jék!) Köszönettel veszünk üres
cipős dobozokat is, melyekbe az összegyűlt
adományokat tudjuk csomagolni! Egyesületün -
kön keresztül lehetőség nyílik arra, hogy bárki
csatlakozzon kezdemé nye zésünkhöz. 

Akiket támogatunk: a Kiút Veled Egyesület ál -
tal segített, gyermekeiket egyedül nevelő édes -

anyákat • a FÓKUSZ
Női Közösségi Köz -
pont hoz tartozó rá -
szo ruló családokat •
hátrányos hely zetű roma és nem roma családokat
• súlyosan sé rült gyermekek nevelését, oktatását
• a kárpátaljai Beregszász Járáshoz tartozó Bakos
településen élő, magyarságukat tiszteletre mél -
tóan megőrizni szándékozó magyar családokat,
gyermekeket. 

A felajánlott támogatásokat egyesületünk cí -
mén (Gödöllő, Egyetem tér 11/a.) adhatják le no -
vember 17-18-án, valamint november 24-25-én.
Az adományok átadási időpontjának előzetes
egyeztetése céljából vegyék fel a kapcsolatot az
alábbi elérhetőségeken: (telefon: +36-20-215-3233,
e-mail: szotkerunkakozjoert@gmail.com). 

Aki pénzbeli támogatással kíván hozzájárulni
kezdeményezésünk sikeréhez, a felajánlott össze -
get a Szót Kérünk a Közjóért Egyesület PÁTRIA
Takarékszövetkezetnél vezetett 65100266-11405351
számú bankszámlájára történő utalással megte -
heti november 25-ig. Utalás esetén a meg jegyzés
rovatba szíveskedjen beírni: Jóté kony sági akció.

Támogatását természetesen kizárólag a ka rá -
csonyi akciónk során használjuk fel, amiről az
előző évekhez hasonlóan részletes tájékoztatást
adunk. Vörös István elnök,

Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Gyűjtést szervez a Szót kérünk a Közjóért Egyesület

Segítse a rászoruló családokat!

Miután 2015-ben kiköltözött a gödöllői polgármesteri hivatal állománya az időközben ledózerolt
Szabadság tér 7. szám alatti épületből, eljött az idő, hogy a település vezetése módosítsa a várost irá-
nyító grémium szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ).

Az október 1-jén hatályba lépett rendelkezés szerint a gödöllői önkormányzat székhelye a Sza -
badság tér 6. szám alatti épület, amin felül további négy – jobbára bérelt ingatlanú – telephelyen zajlik
a feladatellátás. 

Módosult a polgármesteri hivatal két irodájának elnevezése is: az adóiroda adó és ingatlangazdál-
kodási iroda névre hallgat a jövőben, míg a városüzemeltető és vagyonkezelő iroda megnevezése
városüzemeltető irodára korlátozódott. -or

Több terhet ró a bérlőkre az új lakásrendelet
Több mint 17 év után megújult rendeletet fogadtak el a települést irányító grémium tagjai gödöllői
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének szabályozására. Az aprólékosan
kidolgozott paragrafushalmaz fontosabb elemei a következők:

A törvényi előírásoknak megfelelő kategorizálás (szociális-, költségelvű-, piaci elvű bérbeadás) a
továbbiakban is megmarad, azonban a lakáshoz jutás feltételei változnak. A változás nagyrészt a
költségelvű bérbeadást érinti, miszerint: a bevezetendő pontozás egzakt, több szempontot vesz figye-
lembe. A Gödöllőhöz kötődés és a gyermekek száma mellett, nagyobb hangsúly helyeződik a jövede-
lemre, amitől a fizetőképesség növekedését remélik.

A munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadással továbbra is támogatni szeret -
nék a helyi humánpolitikai célokat, azonban ehhez mennyiségi (a bérlakás-állomány maximum 40%)
és időbeli (legfeljebb 2+2 év) korlátokat határoztak meg. A lakbér mértékének megállapításánál a
ráfordítások megtérülését, a lakásalap növelését kívánják elérni, a progresszív lakbér-sávok a bérlők
önálló lakástulajdon megszerzésének ösztönzésére szolgálnak.

Fontos változás, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően – igazodva a magánszférához – a közös költ -
séget a bérlő fizeti meg. Új elemként a rendeletbe kerül az óvadék intézménye, és a tartozást elismerő
nyilatkozat. A rendelet hatályba lépését követően összességében emelkednek a bérlők költségei, azon-
ban ez a költség még mindig elmarad a ma tapasztalható lakáspiaci mértékektől. -G

Hivatalosan is székhelyet váltott az önkormányzat
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Ahogy azt az elmúlt esztendőkben megszokhattuk, a gödöllői önkor -
mányzat évről évre pályázatot ír ki a város közigazgatási területén zajló,
menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, mint közszolgáltatási feladat ellá-
tásra. A jogszabályi kötelezettség betartását az teszi időszerűvé, hogy a
Volánbusszal kötött szerződés 2018. december 31-én lejár.

A beérkező ajánlat(ok) elbírálására öt főből álló bizottságot hoztak létre,
amelynek tagjaitól azt várják, hogy a képviselőtestület december 13-án ese-
dékes ülésére tegyenek javaslatot a szolgáltatatás ellátójára. A korábbi ta -
pasztalatok azt mutatják, hogy – elsősorban az eszközállomány és a humán
erőforrások megléte miatt – nincs valós veszélyben a Volánbusz Közle -
kedési Zrt. szerepvállalása a gödöllői tömegközlekedésben.

A leendő szolgáltatóval 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő
időszakra szerződne a városvezetés, azzal az opcióval, hogy a kontraktus
további – legfeljebb – egy évvel meghosszabbítható. -bi

Tény, hogy ebben az évben több ön -
kormányzati tulajdonú ingatlan ér -
té kesítéséről döntött a képviselő -
testület, emellett számos esetben
tör tént belterületbe vonás és forga-
lomképtelen törzsvagyon köréből
for galomképes üzleti vagyonba át -
so rolás, ami a későbbi értékesítési
szándékot feltételezi. A balatonlellei
üdülő esetében a szerződéskötés
előzményei és körülményei azok az
okok, amik miatt az előterjesztés
kap csán fontosnak tartottuk a meg -
szólalást. Álláspontom szerint egy
önkormányzat esetében a vagyon -
gazdálkodás azért is kényes kérdés,
mert az konkrétan közvagyonnal
történő gazdálkodást jelent. Éppen
ezért lényeges, hogy a vagyongaz -
dálkodó gondos gazdaként járjon el
és semmiképpen nem elfogadható
az, hogy a gazdálkodás során eset-
leg a városi vagyon csökkenését ta -
pasztaljuk. Az sem mindegy, hogy
az értékesítésekből származó árbe -
vé telt egyértelműen kimutathatóan
visszaforgatja, esetleg infrastruktu-
rális fejlesztésekre költi, vagy mű -
ködésre fordítja. Egyébként a városi
költségvetésben bőven van tartalék,
nincsenek likviditási problémák, így
az eladást/eladásokat én nem látom
indokoltnak és azt sem tudom pon -
tosan, kinek lehet az érdeke, hogy –
például – a gödöllői gyerekek feje
fölül eladjanak egy üdülőt.

Másrészt, a gondos gazdának kö -
te les sége a rábízott vagyonelemek
kapcsán megtalálni azokat a hasz-
nosítási lehetőségeket, amikkel azo-
kat hosszú távon fenntarthatja, illet-
ve amik biztosítják a város javának
szolgálatát. A vagyonvesztés előse-
gítése nem elfogadható, habár, lát -
hattunk többmilliárd kidobott adófi-
zetői forintot nem is olyan régen a
városháza lebontása kapcsán, azt
azonban nem szabad elfelejteni,

hogy a vá -
roslakóktól
kapott fel-
hata lma-
zás felelős-
séggel jár
és a város
iránti fel-
tétlen alá-
zatot kö -
vetel.

Éppen ezért lennék kíváncsi, hogy
melyik lokálpatrióta klubos képvi -
selő értékesítené a saját ingatlanát
azokkal a feltételekkel, amik mellett
most kardoskodnak a balatonlellei
üdülő eladása kapcsán, különösen
úgy, hogy ezzel a gyerekeit fosztja
meg életre szóló táborozási élmé -
nyektől.

A testületi vita stílusát nem mi -
nősíteném, a város vezetője és a
megszólaló lokálpatrióta klubos
képviselők hozzászólásait figyelve,
az volt az érzésem, mintha a Sar -
gentini-jelentést támogató Európa
Parlamenti liberális képviselőket
hallottam volna. Mindenképpen
megmagyarázni, félremagyarázni,
relativizálni próbálták a kérdést, a
témán túlterjeszkedve, mindezt cini-
kus és személyeskedő hangvétel-
ben. Persze, megtehetik, hiszen je -
lenleg ők vannak többségben. Ettől
még a tendencia elfogadhatatlan és
aggodalomra ad okot. Mi lesz a kö -
vetkező, amitől sürgősen szaba dul -
ni akarnak majd? Felgyorsul-e a
folyamat az önkormányzati válasz -
tásokhoz közeledve? Miért ennyire
fontos most egyre több mindent
pénzzé tenni? Talán a város pro mi -
nensei számára is érezhető a szá -
mukra egyre inkább kedvezőtlen
helyi közhangulat? Ezekre a kér -
désekre megkapjuk majd a válaszo -
kat, de attól tartok nem időben.

-fega

A rendőrség illetékesei szeptember
elején közölték az MTI-vel, hogy a
közlekedési fegyelem megbomlása
miatt szigorítják a sebességellenőr -
zéseket. Az intézkedés-sorozat egyik
eleme, hogy októbertől nem teszik
közzé a mérések tervezett helyszínét
és időpontját. Mindez – elmondásuk
szerint – nem azt jelenti, hogy „bo -
korban megbújva”, vagy a „lakott
terület kezdetét jelző táblánál” fog-

nak mérni. Azt is hozzátették: civil
személygépkocsik mel lett, a közle -
ke dők számára „furcsa járművek-
ből” is ellenőriznek, amik lehetnek
akár teherautók, vagy lassú jármű-
vek is, de lényeges, hogy az ellenér-
zéseket továbbra is etikus módon
hajtják végre.

A döntést azért hozták meg, mert
azt tapasztalják, hogy a közlekedők
egyre inkább csak akkor tartják be a
szabályokat, ha közvetlen rendőri
ellenőrzést tapasztalnak. 

Az elmúlt évek és hónapok ta pasz -
talata alapján összegyűjtöttük azokat
a helyszíneket, ahol Gödöl lőn leg -
inkább várható a traffipax-készülék
fel bukkanása. Az utak listája – a
teljesség igénye nélkül – a következő:

Szabadság út 30. • Szabadság út 65.
• Szabadság út 133. • Szabadság út
209. • Köztársaság út 69. • Rét utca
69. • Isaszegi út 83. • Ady sétány 3. •
Testvérvárosok útja 13. • Táncsics
Mi hály utca 1. • Klapka György utca
36. • Batthyány Lajos utca 59. -gh

Nem tudni előre, mikor és hol
mérnek sebességet a városban

A rendőrség a közlekedési fegyelem megbomlása
miatt úgy döntött, nem hozza nyilvánosságra 

a helyszíneket. Van egy utcalistánk

Amint arról magazinunk egy hónapja beszámolt, vita előzte meg a gödöl-
lői képviselőtestület szeptember 20-i ülésén a város balatonlellei
üdülőjének eladását célzó előterjesztésben foglaltakat, egészen pontosan a
vételi jog alapításának – végül többségi szavazással jóváhagyott – szán -
dékát. A szócsata középpontjába főként az önkormányzati vagyon gaz -
dálkodás került. Az ennek helyességét bírálók közül az ülésen Simon Gel -
lért szólalt fel, az alábbiakban Fidesz-KDNP-s képviselőtársa, Molnár
Árpád véleménye ismerhető meg, íme:

A vagyonvesztés elősegítése 
semmiképp nem elfogadható

Molnár Árpád kíváncsi lenne, melyik lokálpatrióta
klubos gödöllői képviselő adná el saját ingatlanát 

a lellei üdülőnél alkalmazott feltételekkel

Aki nyer, legalább három évig 
szállíthatja buszaival a helyi utasokat
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Miután Gémesi György lokálpatri -
óta klubos többségű testületénél
elérte, hogy az önkormányzat kér -
jen tájékoztatást a Kormánytól arra
vonatkozóan, hogy a 3-as számú
főút Gödöllő déli elkerülő, 2x1 sá -
vos főút megvalósítását mikorra
ter vezi. A tájékoztatás kérésének
célja az, hogy a Gödöllő városában
kialakult, a város közlekedését és a
közutak állagát nagyban sújtó, az
M3-as autópályáról a városra áramló
átmenő gépkocsiforgalom követ -
kez tében az önkormányzat a vo -
natkozó törvényben meghatáro zott
„helyi közutak és tartozé kai nak kia -
lakítása és fenntartása” feladatát az
elkerülő út megépíté sé nek várható
időpontjának függvényében kell,
hogy a jövőben meg tervezze.

Ezzel egyidejűleg arról is határo-
zat született, hogy a gödöllői képvi -
selőtestület felkéri a választókerült
országgyűlési képviselőjét, Vécsey
Lászlót, járjon el annak érdekében,
hogy a 3-as számú főút Gödöllő déli
elkerülő, 2x1 sávos főút megvaló sí -
tása minél előbb megtörténjen.

Gémesi György kiegészítéskép -
pen egy kimatatást is készíttetett,
amiben felsorolják, hogy a 2014 óta
tartó önkormányzati ciklusban
mennyit áldozott a városvezetés
útépítésre (744 millió forint), ke rék -
páros infrastruktúra fejlesztésre
(72,5 millió forint), parkoló-építésre
(178 millió forint), járdaépítésre
(331,2 millió forint), buszvárókra (20
millió forint), hídépítésre (63,2 millió
forint), illetőleg út-híd-járda fenntar-
tásra (854,6 millió forint).

A fentiek tükrében igencsak érde -
kesnek ígérkezett a következő napi -
rendi pont tárgyalása, mivel az elő-
terjesztést Vécsey László jegyezte. A

gödöllői központú választókerület
kormánypárti parlamenti képvise -
lője indokláskén – mások mellett –
leírta, hogy kár lenne tétlenül vá -
rakozni addig is, míg az elkerülő
utakért lobbizunk. Hiszen vannak
olyan, városi kompetenciába tartozó
beruházások, amik alkalmasak a
közúti forgalmi terhelés enyhítésére,
a forgalombiztonság növelésére és
ez által a gödöllői lakosság életmi -
nőségének, közérzetének javítására.

A honatya ezek közül a közne ve -
lési intézmények közelében bizo-
nyos napszakokban fennálló parko -
lási anomáliákat, a Dózsa György út
M3-as lejáró csomópont Kornya
Mihály utca közötti szakaszának
vizsgálatát (szervizút bővítése a
bevásárlóközpontok között), hét
korforgalom (például: Szilhát-Baj -
csy kereszteződés, Bethlen Gábor,
Ádám, Mátyás király utca keresz -
teződés, Petőfi tér, Ady sétány Isa -
szegi út találkozása)  és egy lámpás
kereszteződés (Szent János, Szőlő,
Röges utca találkozása) kiépítését, a
Haraszti iparterület feltárását, vala -
mint a Vác viszonylatú forgalmi
terhelés területvásárlással megvaló -
sítható enyhítését nevezte meg.

Vécsey László hozzáfűzte: mind -
össze annyit kér, javaslatait vegyék
fontolóra, országgyűlési képviselői
mun káját, ezen belül a gödöllői elke-
rülő út érdekében folyó lobbi tevé -
keny  ségét segítsék azzal, hogy hi vat -
kozási alapot teremtenek számára. 

- Hadd mondhassam el minden
illetékes fórumon, hogy Gödöllő
Város Önkormányzata a saját illeté-
kességi körében mindent megtesz
Gödöllőközúti forgalmi helyzetének
javításáért – fogalmazott a parla -
menti képviselő, aki a vita után nem

kért szavazást írásos határozati
javaslatáról, hanem támogatható -
nak tartotta a helyszínen kiosztott
verziót, ami az alábbi volt:

Gödöllő Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete megköszöni Vécsey
László országgyűlési képviselő úrnak a
témakörben készített előterjesztését. A
képviselőtestület felkéri dr. Gémesi
György polgármestert, hogy az előter-
jesztésben felvetett javaslatokat juttassa
el a közlekedési koncepciót készítő szak -
embereknek, annak érdekében, hogy
amennyiben a javaslatok megvalósí tá -
sára reális lehetőség van, azok kerüljenek
be a koncepcióba.

Az önkormányzati tulajdonú közleke -
dési infrastruktúra fejlesztéséről a kép -
viselőtestület minden évben a költség -
vetési rendelet elfogadásával dönt, költ -
ségvetési helyzetének, valamint a
közlekedési koncepcióban megfogalma -
zottak ismeretében.

A képviselőtestület felkéri dr. Gémesi
György polgármestert, hogy Gödöllő
Város Közlekedési Koncepcióját ter -
jessze be a november 22-én tartandó
kép viselőtestületi ülésre.

Az indítványt a testületi tagság el -
lenvetés nélkül (13 igen) hagyta jóvá,
ám ezt megelőzően több mint egy-
órás szócsata alakult ki a felek között,
elvileg arról a Gödöllőt elkerülő útról,
ami – mint elhangzott – 2022 előtt
szinte biztos, hogy nem épül meg. A
pro- és kontra érvek felsorolása során
esetenként komikus nak tűnt, hogy a
kezdődő békülésből, bocsánatkérés-
ből pillanatok alatt miként lett megint
ellenségesebb a hangulat, illetve az is,
hogy a téma lényegétől mikor és mi -
lyen távolságba rugaszkodtak el a
hoz zászólók. Néhány meghatározó
gondolat a vitából:

Gémesi György: - Az a legfőbb
kérdés, hogy össze tudunk fogni,
vagy nem az elkerülő út ügyében.

Vécsey László: - Fontos, de nem
az egyetlen megoldás a gödöllői
elkerülő út. Ezen kívül van még ket -
tő, ami Gödöllőt is érinti, neveze -
tesen. a Vác-Gödöllő nyomvonal, il -
letve Veresegyház bekötése az M3-
as autópálya mogyoródi csomó-
pontjába. Ez utóbbi megvaló su -
lásának van a legnagyobb esélye.

Vécsey László: - Egyetértek, nem
pártpolitikai kérdésről van szó. Ha
segíteni akarnak, meg kell kérdezni,
miben tudnak segíteni. Olyan típu -
sú segítség nem kell, amit az uszo -
dánál és a zajvédő falnál adtak. Úgy
érzem, ami történik a polgármester
részéről az erősen pártpolitikai in -
díttatású nyitott kapukat döngetés.
Ha leteszem a kalapom, polgár mes -
ter vagyok, ha felveszem, pártelnök.
Ez a skizofrénia!

Gémesi György: - Korábban volt
Ön is ilyen helyzetben, mármint pol -
gármester és országgyűlési kép viselő
egyszerre, ezt ne feszegessük. Azt
azonban igen, hogy az állami elvoná-
sok miatt ke vesebb jut az ön kor -
mányzatnak fejlesztésre. -géhá

A skizofrénia is felmerült az elkerülő út vitájában
Salamoni határozat született: a szakemberek megkapják az országgyűlési

képviselő javaslatait, és amit jónak ítélnek, beépülhet a közlekedési koncepcióba
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Hét kategóriában hirdették meg a Ma -
gyarország Legszebb Birtoka 2018 elneve-
zésű versenyt. Az egyes kategóriák győzte-
seit több mint 20 fős grémium tagjai vá -
lasztották ki előszűréssel, és a döntősök
meg láto gatásával.

Az első helyezettek a szeptember köze -
pén megrendezett, díszvacso rá val egybe-
kötött gálaesten vehet ték át a díjakat. A
győztesek között ott volt a gödöllői szék -

helyű Spe cial mix Kft. is, amelynek ügyvezető igazgatója, Kisgergelyné
Király And rea (képen) a kertészet kategó riában örülhetett a legjobbnak járó
elismerésnek. A Specialmix Kerté szeti Kft-ről di ó héjban tudni érde mes,
hogy Gö döllőn 1992 óta foglalkoznak faiskolával. Mostani telep he lyüket
1999-ben, zöldmezős beruházás kereté ben kezdték építeni, 2004-re minden
fontos infrastruktúra elkészült. Fő profiljuk a díszfaiskolai termesztés, a
kertészeti földkeverék gyártás, il letve a fenyőkéreg feldolgozás. Fűt hető
növényházban folyik az örök zöldek és cserjék sza porítása, a ké reg -
feldolgozást, földkeverék-gyártást és csomagolást pedig a 840 négy zetmé -
teres üzem csar nokban vég zik korszerű gépekkel, berendezésekkel. A fais-
kola kö zel 300 féle örökzöldet és 350 féle dísz cserjét kínál.

A faiskolát saját fúrt kútja látja el öntözővízzel, amit előzőleg egy tá rozó
tóban melegítenek fel, és onnan történik a locsolás. 2015-ben az
üzemcsarnok teljes tetejére napele me ket telepítettek, ami az éves vil -
lamosenergia-szükségletüket fedezi. Idén akkreditált gyakorlati hellyé
váltak a középiskolás duális kép zésben. Partnereiknek, vásárlóiknak 10 éve
szerveznek szakmai tovább képzést a téli hónapokban. -ka

Magyarország milánói főkonzulátu-
sának közbenjárásával és segítségé -
vel reprezentatív időszaki kiállítást
rendez a Gödöllői Királyi Kastély a
monzai királyi palotában. Az Erzsé -
bet királyné halálának 120. évfor -
du lója alkalmából összeállított uta -
zó tárlat a királyné magyar vonat ko -
zásaira fókuszál. 

A látogatók közelebbről megis -
mer hetik Gödöllőt, ami mindig
menedéket és kikapcsolódási lehe -
tő sé get biztosított számára a legbol -
dogtalanabb éveiben is, és a magyar
udvartartását, amelynek tagjaira
min den helyzetben számíthatott. 

A kiállításon a királyné és magyar
környezetének eredeti, személyes
tárgyait is megtekinthetik a látoga -
tók. Emellett nagy érdeklődésre
tarthatnak számot az öltözködé sé -
vel divatot teremtő Erzsébet ruhái -
nak pontos rekonstrukciói, amiket
Czédly Mónika és Kralovánszky
Mária készítettek.

A tárlat a gyerekek számára is tar -
togat felfedezni valókat, külön me -
se kuckó készül számukra, játékokat

rejtő utazóládával, meseszőnyeggel,
óriás mesekönyvvel. A felnőtteket
pedig filmes és olvasósarok várja,
ahol további benyomásokat, ismere-
teket szerezhetnek Erzsébet ma -
gyar országi kultuszának központ -
járól, a gödöllői kastélyról.

A bemutatót nagyszabású, látvá -
nyos rendezvény keretében Csiszár
Jenő milánói főkonzul és dr. Ujváry
Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyve -
zető igazgatója nyitotta meg október
első napján. A kiállítást Faludi Il -
dikó muzeológus rendezte, az ins-
talláció pedig Tóth László grafikus
munkája. A tárlat november végéig
látható Monzában. 
Forrás: kiralyikastely.hu

Magyarország Legszebb Birtoka 2018

Elsődíjas kertészet a város határában
Sisi-emlékkiállítás Monzában
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Az elmúlt években nem igazán volt
jellemző, hogy változzanak a gödöl-
lői piacon a bérlemények esetében
alkalmazott tarifák. Átfogó díjmó-
dosulás 2019 januárjától sem lesz,
néhány üzlethelyiséget azonban
érint a gödöllői városatyák által
jóváhagyott ügyvezető igazgatói
javaslat.

Két bérlemény bérleti díja emelke-
dik. Az egyik a csarnokban lévő 112-
es számú (virágos), amiért a jelenle-
gi nettó 45 ezer forint helyett január-
tól nettó 60 ezer forintot kell fizetni
havonta. A másik a mozi bérleti díja,
ami a mostan havi, nettó 100 ezer
forintról nettó 120 ezer forintra nő.

A főtéri létesítményben elkért
összeg hez igazítva, drágul a nyil -
vános mosdók használati díja, 50
forintról a duplájára, alkalmanként.

A bérlőknek marad a 400 forintos
ha vi tarifa. A parkolás napidíját 500
forintról 700 forintra emelik.

A fentiekkel szemben csökkentik
a Pavilon Büfé bérleti díját, a jelenle-
gi havi, nettó 145 ezer forintról nettó
135 ezer forintra. Fekete Zoltán, a
Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igaz-
gatója – akinek időközben egy év -
vel, 2019. október 31-ig meg -
hosszab bították a Deák téren lévő
önkormányzati ingatlanra vonatko -
zó lakásbérleti szerződését – azzal
indokolta a tarifa mérséklését, hogy
a vásárlói szokások változásával, a
„rohanó” világ hozadékául megfi -
gyelhető folyamat a büfé forgalmá-
nak folyamatos csökkenése. A bérlő-
nél évekre visszamenőleg kialakult
gyakorlat a számla késedelmes ren -
dezése. -r

A lakosság részéről többször ész -
revételként fogalmazódott meg,
hogy a Gödöllői Járási Kormányhi -
vatalban történő ügyintézéshez a
város szélére, nevezetesen a Kotlán
Sándor utcába kell kimenni. A járási
hivatal épületének megközelítését a
helyi autóbusz járatok sűrítésével
igyekeztünk elősegíteni, ami jelentő-
sen megkönnyítette a kijutást, de
nem mindenki számára jelentett tö -
kéletes megoldást. 

Mások mellett ezek a mondatok
szerepelnek abban az előterjesztés-
ben, aminek határozati javaslata ar -
ról szól, hogy Gémesi György kap -
jon felhatalmazást tárgyalásokat
folytatására a Pest Megyei Kor -
mány hivatal vezetőjével, valamint a
Gödöllői Járási Kormányhivatal
vezetőjével annak érdekében, hogy
a gödöllői főtéren lévő épületben ki -
alakított irodahelyiséget a Gödöllői
Járási Kormányhivatal hatáskörébe
tartozó feladatokkal kapcsolatos
ügy intézés céljára a Pest Megyei
Kor mányhivatal részére felajánlja.

Leegyszerűsítve, arról van szó,
hogy a korábban a gödöllői kor -
mány hivatalnak helyet biztosító
Sza badság tér 7. szám alatti épület
ledózerolása után kialakított iroda-
helyiségbe visszaengednék az ügy -
intézést. A minden képviselő által
megszavazott felhatalmazás kizáró -

lag a tárgyalások lefolytatására jogo-
sítja fel a polgármestert. Az esetleges
bérbeadás részleteit, a szerző dés kö -
tés feltételeit a képviselőtestületnek
kell majd jóváhagynia.

Kovács Barnabás (MSZP) kérdése
kapcsán megtudtuk, hogy 130 négy -
zetméteres helyiségről van szó, ami
az egészségügyi központ felé eső
épületblokkban található. A képvi -
se lőtestület ülésén jelen volt a Gö -
döllői Járási Kormányhivatal nem -
ré giben kinevezett új vezetője, dr.
Jávor Ágnes, és helyettese is. A köz -
tisztviselő hozzászólásában el -
mond ta, hogy a Pest Megyei Kor -
mányhivatal illetékesei már meg -
tekintették a helyszínt, amiről kide -
rült, hogy kormányablaknak kicsi,
pedig ezen a helyen ilyen szervezeti
egység lenne kívánatos. A végső
szót azonban a kormánymegbízott
úr mondja majd ki – fogalmazott
Jávor Ágnes. -áb

Lajmer György rendőr alezredest
fel kérték, hogy október 18-án, szó -
beli előterjesztés formájában tájé -
koztassa a gödöllői városvezetést az
általa irányított rendőrkapitányság
sze mélyi állományában bekövetke-
zett változásokról. A kapitányság
első embere eleget tett az invitálás-
nak, és – többek között – elmondta,
hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság
személyi állománya a létező fluktu-
áció mellett is stabil, a toborzó mun -
ka pedig folyamatos. Minden szol -
gálati forma ellátása megfelelő szin -
tű, ám ez nem jelenti azt, hogy a
nívón ne lehetne javítani. Megem lí -
tette, hogy a helyi kapitányság mun -

katársainak leterheltsége meg ha -
 ladja az országos állagot, ami több
tényezőre vezethető vissza. A rend -
őrkapitány hozzátette: novem ber 1-
jétől új vezetője lesz a köz rend vé -
delmi osztálynak.

Az élet úgy hozta, hogy Gödöllő
egy, hajléktalant sújtó ítélet kapcsán a
kapitányi tájékoztatót megelőző na -
pon bekerült az országos hírfolyam-
ba. Kézenfekvő volt, hogy a té ma elő-
jön a képviselőtestületi ülésen.

Mint ismeretes, a Gödöllői Járás -
bíróság gyorsított szabálysértési el -
járásban figyelmeztetésben részesí -
tett egy hajléktalan férfit, akinek 20
ezer forintos szabálysértési költséget

is meg kellene fizetnie. Az üggyel
kapcsolatosan felmerült, hogy az új
törvény szerint 90 napon belüli há -
romszori figyelmeztetés után von -
ha tók eljárás alá azok, akik ilyen
életvitelt folytatnak. Ebben az eset-
ben azonban ez nem így történt.

Lajmer György általánosan és a
konkrét esettel kapcsolatosan is is -
mertette szakmai véleményét. A
rendőrkapitány úgy fogalmazott,
hogy rendőrei, ha az utcán lakókkal
szemben intézkednek, minden eset-
ben szociális alapon, segítő szán -
dék kal közelítik meg az érintett sze -
mélyeket. Ha együttműködést tanú -
sí tanak, akkor figyelmeztetést kap -
nak. Ebben az esetben nem ez tör -
tént, hiszen a férfi kategorikusan ki -
jelentette, nem hajlandó együttmű-
ködni a hatósággal és nem megy be

a hajléktalan szállóra, hanem az
Erzsébet-parkban akar éjszakázni.
Ezért került egy éjszakára a Ceglédi
Rendőrkapitányság fogdájára, majd
másnap a bíróság elé. A 20 ezer fo -
rintos szabálysértési költséggel kap -
csolatosan Lajmer György kijelen -
tette: sem a rendőrségi, sem a bíró-
sági eljárásnak nincs költségvon za -
ta, ezért az összeg nem igazán lehet
más, mint az ügyvédi díj.

Utolértük dr. Varga Zolán ügy -
védet, aki érdeklődésünkre úgy nyi -
latkozott, hogy kirendelt ügyvéd -
ként vett részt az eljárásban, aminek
hivatalból megállapított díját ter -
helte rá a hajléktalanra a bíróság.
Varga doktor kihangsúlyozta, hogy
fizetési kötelezettség minden egyes
fillérét magára vállalja. 

-stv

Kifizette a kirendelt ügyvéd 
a hajléktalanra rótt anyagi terhet

FÓKUSZBAN

Nyílik-e kormányablak a főtérre
telepített függőágyak alatt?

Az illetékesek kicsinek ítélték az erre a funkcióra 
a városháza-maradványépületben felajánlott helyiséget

Lesz olyan bérlő, akinek többet 
kell fizetni a városi piacon

Emelkedik a mosdóhasználat díja és a parkolás napi 
tarifája. Januártól kevesebbet kérnek el a büféstől
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Október 18-ik tanácskozásukon a gödöllői kép vi -
selőtestület tagjai – 10 igen vokssal és 3 tartóz ko -
dással – áldásukat adták azokra a szerző dé sekre,
amiket az önkormányzat nevében – a szavazás -
ban családi érintettsége miatt nem résztvevő –
Gémesi György polgármester, másfelől pedig
unokaöccse, az Ötvös Károly Sport Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, Gémesi Csanád ír alá.

Az egyik kontraktus a leendő vívócsarnoknak
helyet adó Isaszegű úti (Hajós iskolával szem -
közti 1.115 négyzetméteres terület, amiből a csar-
nok területe 782,5 nm, a hét darab parkolóé 97,7
nm a közlekedési felületé 234,9 nm) ingatlanra
vonatkozó, határozatlan idejű földhasználati jog
létesítéséről szól, a másik pedig a gödöllői költ -
ségvetés terhére megszavazott 50 millió forintos
vissza nem térítendő támogatásról.

Az összeget két, egyenlő részletben kapja meg
a támogatott kft.: az első 25 millió forintot no -
vember 10-ig, míg a második 25 milliót az épület
szerkezetkész állapotának támogatott általi jelen-
tése és a polgármesteri hivatal által kiállított iga-

zolást követő 10 munkanapon belül. A csarnok-
építés augusztus közepe óta építési engedéllyel
rendelkezik, a kivitelezés megkezdé sének jogi
akadálya nincs. Az Ötvös Károly Sport Nonprofit
Kft. az illetékesek elképzelése szerint legkésőbb
jövő év végig elkészülő vívócsarnokot nem kizá -
rólag az utánpótlás nevelés céljára használná. A
Hajós Alfréd Általános Iskolában tanuló gyerme-
kek rendszeres testnevelése, tanórai foglalkozásá-
nak elősegítése érdekében a társaság a délelőtti
órákban ingyenesen az oktatási intézmény ren -
del kezésére bocsátja a létesítményt, és tervezik,
hogy egyedi megkeresések alapján – amennyiben
a rendeltetésszerű használattal és a vívóteremben
folyó utánpótlás nevelés céljait szolgáló feladatok
ellátásával nem összeegyeztet hetetlen – más
gödöllői általános iskolai, óvodai megkeresé -
seknek is próbálnak helyet adni. Szándéknyilat -
ko zatában az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.
vállalta a sportlétesítmény 15 éven át tartó, folya-
matos, sportcélú üzemeltetését és fenntartását. 

-org

www.godolloihirek.hu

Azt már hónapokkal ezelőtt
tudni lehetett, hogy kevéssel
több mint öt és féléves szolgálat
után távozik a Gödöllői Járási
Kormányhivatal éléről dr. Ur -
banics Gábor. Nemrégiben arra
is fény derült, hogy ki követi őt a
tisztségben, ugyanis október 1-
jétől – eleget téve dr. Tarnai
Richárd Pest megyei kormány -
meg bízott felkérésének – dr.
Jávor Ágnes (bal oldali képen)
lett a szervezet vezetője.

A Gödöllői Járási Kormányhi -
vatal új, határozatlan időre kine -
vezett irányítója jogász végzettségű, ezen belül munkajogi szakjogász képesítéssel rendelkezik.
Másoddiplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Marketing és Teljeskörű Minő -
ségirányítás Szakán szerezte, angol nyelvből felső-, német és olasz nyelvből középfokú minősítése
van. Pályafutása során dolgozott a Szociális- és Munkaügyi Minisztériumban, az Országgyűlés
Hivatalába, a veresegyházi polgármesteri hivatalban, majd 2011-től a Pest Megyei Kormány hi -
vatalban. Dr. Jávor Ágnes férjével Veresegyházon él, három lány és egy fiúgyermek édesanyja.

Nem csak a hivatalvezetői, hanem a helyettesi poszton is változás történt a gödöllői egységben.
Budai Katalin feladatkörét október 3-ától – határozatlan időre – dr. Tordai Istvánné dr. Galántai Éva
vette át. Ő is jogász végzettséggel rendelkezik. Korábban dolgozott a Szociális- és Családügyi
Minisztériumban, az I. kerületi polgármesteri hivatalban, ahol hét éven át a gyámhivatal vezetője volt.
Ezt követően a Gazdasági Minisztériumba került, majd 2011-től a Pest Megyei Kormányhivatal
kötelékében tevékenykedett. Az újdonsült hivatalvezető-helyettes 1980 óta Kistarcsán lakik. Férje dr.
Tordai István, akit több autósműsor vezetőjeként ismerhetnek. Gyermekeik a 6 éves Bertalan és a 3
éves Gábor. -ed
A vívócsarnok érdekében

Unokaöccsével szerződik a polgármester

Új vezetők a járási kormányhivatal élén
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RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 1-4. forduló
MTK Budapest – Penta-Gödöllői RC 3-0 (17, 11, 14)
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – Penta-Gödöllői RC 3-0 (22, 13, 14)
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 1-3 (-14, -22, 20, -20)
TFSE – Penta-Gödöllői RC 0-3 (-12, -21, -22)
A Penta-GRC csapata 3 ponttal, 4-9-es szett- és 247-300-as pontaránnyal a
tabella 6. helyét foglalja el.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Szent Benedek Balatonfüred RA – Penta-Gödöllő RC 3-0 (18, 19, 21)
A visszavágót október 31-én, szerdán 19 órától rendezik meg Gödöllőn, a
Szent István Egyetem sportcsarnokában.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 7-10. forduló
Gödöllői SK – Vecsési FC 2-0 (0-0) Góllövő: Mudroch Mendel (2).
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői SK 1-1 (0-0) Gödöllői gólszerző:
Mudroch Mendel.
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 2-0 (0-0) Góllövők: Schlemmer
Balázs, Tóth-Ilkó Áron.
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-0 (1-0)
A Gödöllői SK együttese 22 ponttal, 15-6-os gólkülönbséggel a bajnoki tabella
2. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 2. és 7-10. forduló
Albertirsa SE – Gödöllői EAC-SZIE 4-5 (2-4) Gödöllői gólszerzők: Vitárius
Tamás, Gyetván Péter, Bor Tamás (öngól).
Dány KSK – Gödöllői EAC-SZIE 6-2 (2-2) Gödöllői góllövő: Vitárius Tamás (2).
Gödöllői EAC-SZIE – Sülysápi SE 4-4 (3-3) Gödöllői góllövők: Péter Patrik,
Vitárius Tamás, Székely Dániel, Bánki Edömér.
UFC Gyömrő II. – Gödöllői EAC-SZIE 2-1 (1-0) Gödöllői gól: Vitárius Tamás.
Gödöllői EAC-SZIE – Abonyi KID FC 5-2 (4-2) Gödöllői gólszerzők: Bánki
Edömér (2), László Viktor, Kővágó Ádám, Gyetván Péter.
Kilenc mérkőzés alapján a GEAC-SZIE csapata 11 ponttal, 26-35-ös gólkü-
lönbséggel a csoport 12. helyezettje.
Pest megyei IV. osztály, Keleti csoport, 1. és 5-7. forduló
Turai TC – Gödöllői SK II.-Szada 0-4 (0-3) Gólszerzők: Kovács Dániel,
Dolhai Máté, Szabó László, Dékány Balázs.
Mogyoród KSK – Gödöllői SK II.-Szada 0-1 (0-1) Góllövő: Kovács
Benjamin.
Gödöllői SK II.-Szada – Zsámboki SE 10-0 (4-0) Gólszerzők: Gulyás
Dominik (3), Szabó László, Lukács János, Kovács Dániel, Pakuts Barna,
Dékány Balázs, Molnár Vilmos, Csakmag Martin.
Hévízgyörki Petőfi DSE – Gödöllői SK II.-Szada 1-3 (0-1) Gödöllői gólok:
Dolhai Gergő, Szabó László, Dékány Balázs.
A GSK II. csapata 18 ponttal, 28-5-ös gólkülönbséggel a 2. a tabellán.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 3-6. forduló
Gödöllői KC – MAFC 29-26 (12-14) • ifjúságiak: 40-34
Budakalászi SC – Gödöllői KC 29-26 (10-15) • ifjúságiak: 33-30
Gödöllői KC – TFSE 29-26 (16-11) • Gödöllői KC – Solymári SC 39-37
Csömör KSK – Gödöllői KC 30-24 (17-11) • ifjúságiak: 27-18
A Gödöllői KC együttese 8 ponttal, 158-155-ös gólkülönbséggel a 4. helyen
áll a csoport táblázatán.

Október elején sajtótájékoztatót tar -
tottak a Penta-Gödöllői RC illetékesei
a Török Ignác Gimnáziumban. Az
ese ményen a jövőben megoldás ra vá -
ró feladatokról Pánczél Ottó Péter
klubelnök, Laza Bálint, a Penta-Gö -
döllői RC Sport Kft. ügy vezető igaz-
gatója és Grózer György vezetőedző
egymást kiegészítve be széltek.

Bár egyértelműen senki nem mond -
ta ki, a hölgyek előtt nem igazán le -
beghet más cél, mint vissza jutni a
jövő szeptembertől nyolc csapatosra
bővülő Extraligába. Az osz tályváltást
kizárólag magyar, zömé ben saját
nevelésű fiatal játékosokkal kívánják
elérni, lépésről lépésre haladva, úgy,
hogy a – hazai mér kő zéseiket az egye -
temi sportcsarnok ban játszó – lányok
ne érezzék te hernek az elvárást. 

Fontos momentuma volt a ren -
dez vénynek, hogy átadták a sajtótá -
jékoztatónak helyet adó középfokú
tanodának a névadó szponzor sze -
repét betöltő Penta Kft. által vásárolt
defibrillátort. A készüléket Fábián

Bertalan intézményvezető vette át
Pánczél Ottó Pétertől. 

A klub gazdasági hátteréről szóló
tájékoztató során meghatározónak
nevezték a TAO-támogatásból szár -
ma zó bevételek akár működési-, akár
fejlesztési célú felhasználását. Ez
utób binál szóba került a Táncsics
Mihály útról megközelíthető terület re
tervezett munkacsarnok – vár ha tóan
2019-ben megkezdődő – építé se, hi -
szen a létesítmény elkészülte után
valódi „otthonhoz” jutnának a klub
kü lönböző korosztályú alakulatai.

A folyamat felgyorsításához arra is
szükség van, hogy a megpá lyá zott és
a szövetség részéről jóváhagyott
TAO-támogatási keretet sike rüljön
feltölteni. Döntően ebben a folyamat-
ban lesz – kapcsolatai ré vén – segít -
ségére az egyesületnek a szomszédos
Szadán lakó háromszoros olimpia
baj nok, világbajnok és kétszeres Eu -
ró pa-bajnok vízilabdá zó, dr. Kiss
Gergely, akivel együttműködési
meg állapodást kötöttek. -ergé

Defibrillátort kapott a Penta Kft-től a gimnázium

Olimpia bajnok vízilabdázóval 
bővült a röplabda klubot segítők köre

A lebonyolítási rendszer sajátossága
miatt Mihály Ádámnak két versenyt
kellett teljesítenie az argentin főváros-
ban, Buenos Airesben október 6-18. kö -
zött megrendezett 3. Nyári Ifjúsági
Olim piai Játékokon. A magyar spor tolói
küldöttség egyetlen gödöllői tagja októ -
ber 13-án – nekifutási gondokkal küszködve, ezáltal egyéni legjobbjától 45 cen-
timéterre elmaradva – 445 centiméterig jutott rúdugrásban, amivel a 11. helyen
zárt a 14 fős mezőny ben. A győztes orosz versenyző 520 centimétert teljesített.

Szörényi István tanítványa három nappal később, október 16-án újra
nekiveselkedett, hogy minél magasabbra jusson. Ez sikerült, hiszen Ádám
482 centimétert teljesített, amivel a 9. pozícióban zárta a második etapot.

Ádám végső helyezését a két verseny során szerzett magassági eredmé-
nyességének az összege határozta meg. Ez a szám 927 centimétert (445+482)
tett ki, ami azt jelentette, hogy a Gödöllői EAC sportolója a 10. helyet sze -
rezte meg a világversenyen. Ha csak az európai indulókat nézzük, Mihály
Ádám a 8. legjobb volt. A végső győztes a francia Thiery Baptiste lett (1.037
cm), megelőzve japán és orosz riválisát (1.032-1.032 cm). -bor

Mihály Ádám az ifjúsági olimpia 10.
legjobb rúdugrója 

Gödöllői gólok, pontok

Fotó: Lengyák György
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kér dőszó 17. Egyforma hangzók 19. Elhibázott
20. Feléje tü zel 23. Kar része 25. Magyar sakkozó
(Péter) 27. Hangot ad 29. Rágcsáló 31. Megtisztítja
34. Szintén 35. Ütőlap 37. Szabályos mértani for -
ma 41. Kolor 43. Egykori magyar miniszterelnök
(Gyula) 45.Becézett Ilona 46. Élelmiszerbolt 48.
Reformkori író, politikus, nemzetgazda (András)
49. Postai azonosító 51. Puha fém 52. Pest része!
53. Igavonó patás

A megfejtéseket november 16-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Szeptember 28-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: MÓRICKA VISSZASZÓL AZ AJ-
TÓBÓL: ÍGY PERSZE A TANÁR ÚR-
 NAK LESZ IGAZA.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Zelnik Róbert
Palotakert 9.

- Őrmester! Magából inkább lenne jó bűnöző,
mint rendőr – ripakodik beosztottjára elöljáró-
ja. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Ligetvégek! 13. Ötlet 14. Mókus lakhelye 15. Jövő
időre utaló szó, névelővel 17. Heves megye fővá-
rosa 18. A poén második része 19. Épület ré sze
21. Járófelület 22. Minden rendben 24. Rang jelző
szó 26. Van felesége 28. Növény van ilyen 30.
Egyszerű gép 32. Többes szám jele 33. Egy fajta
hangzás jelzője 35. Valamely személy 36. Férfinév
38. Vas megyei település 39. Közter hem 40. Való -
ság érzékszerveinkkel felfogható darabja 42.
Rádió hul lám, röviden 44. Ellenérték 45. Ritka női
név 47. Végtelen kofa! 49. Kettős mássalhangzó
50. Gazdaságpolitikai irányzat
Függőleges: 1. Mega 2. Bizonyos személy 3.
Elektro mágneses hullámok terjedéséhez szük -
séges közeg 4. Sugár 5. Kerek szám 6. Idegen fér-
finév 7. Muzsika 8. Rádium vegyjele 9. Spanyol
autójelzés 10. Erős meggyőződés 11. Férfinév 15.
A poén harmadik, befejező része (A) 16. Orosz
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Magazinunk következő
száma

2018. december 7-én,
pénteken jelenik meg.

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

November 4-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

November 5-től november 11-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749 

November 12-től november 18-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251 

November 19-től november 25-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002 

November 26-tól december 2-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551 

December 3-tól december 9-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (XI.)
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