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Egyetem téri utak

Örömteli
fejlemények
Úgy tűnik, végre „jógazdára” találtak az évtizedek
óta botrányosan elhanyagolt Egyetem téri utak. A
korábbi években az ott lakó
családok aláírásgyűjtéssel,
egyénileg a legkülönbözőbb csatornákon próbáltak megoldást keresni az
áldatlan állapotok megszüntetése érdekében.
Legutóbb pedig a gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért Egyesület lakossági fórum összehívásával, az önkormányzat és az egyetem illetékes vezetőinek részvételével tett kísérletet valamiféle kompromisszumos megoldásra, sajnos
eredménytelenül.
A reménytelennek látszó helyzeten végül a terület egykori tulajdonosának, a nemrégiben apátsággá lett gödöllői premontrei rendnek sikerült
úrrá lenni.
Ismeretes, hogy a Gödöllői Premontrei Apátság
tulajdonát képező területet – a rajta lévő oktatási
célú és lakóépületekkel – a II. világháborút követően államosították, majd azt a Magyar Állam a
Budapestről Gödöllőre költöztetett Agrártudományi Egyetem vagyonkezelésébe adta. A rendszerváltáskor a premontreiek –anyagi források és
oktatási személyzet híján – a területnek és a rajta
lévő épületeknek csak egy részére tartottak
igényt, ám gondos és kitartó munkával rövidesen
sikerült létrehozniuk a régi elismertségét visszaszerző, színvonalas oktatási intézményt, megteremteni az oktatás feltételeit segítő alapvető kiszolgáló egységeket. Az apátság 2021-ben, alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejleszté-

si, bővítési elképzeléseit a Magyar Kormány jelentős, közel 10 milliárd forintos anyagi támogatásban részesítette. A tervek megvalósításához
feltétlenül szükséges állami tulajdonú területeket
visszaadta az apátságnak. A terület magában foglalja az Egyetem téri utak azon részét is, amik felújítására oly’ régen várnak az ott élő emberek.
- Nagy örömünkre szolgált, hogy Balogh Péter
Piusz apát október elején a Premontrei Auditóriumba lakógyűlésre hívta az érintett terület lakóit.
Az eseményen az apát ismertette a területrendezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos nagyívű terveket,
illetve egyúttal kérte a lakókat, hogy véleményük
és elképzeléseik megfogalmazásával segítsék a
munkálatok ésszerű lebonyolítását. A földmunkák
azóta már javában folynak. Sok erőt és kitartást
kívánunk a végrehajtáshoz, és köszönjük, hogy részesei lehetünk a jövő építésének – Vörös István
János, az alaposan
megromlott Egyetem téri útállapotok felszámolását
hosszú évek óta
szorgalmazó Szót
Kérünk a Közjóért
Egyesület elnöke.
-eF

Közel 34 milliós pályázati pénz útfejlesztésre
Sikeresen szerepelt a gödöllői önkormányzat azon, a Nemzetgazdasági Minisztérium által még év elején kiírt pályázaton, ami a belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítására biztosít forrást. A
településvezetés a Blaháné út és a Rét utca csomópontját, valamint a Szent-Györgyi Albert utca (egyetemi bejáró) Szabadság út és a vasúti híd közötti szakaszát jelölte ki kedvezményezett területnek. A
tervezett rekonstrukciók az előzetes számítás szerint 48,5 millió forintot emésztenek fel, amihez
33.922.556.000 forinttal járul hozzá a most elnyert pályázati forrás. A fennmaradó 30 százalékos önrész
(14,5 millió forint) a városi költségvetést terheli.
A szóban forgó pályázati lehetőségre biztosított támogatási keretet – a jelentős túligénylés miatt – a
Kormány 7 milliárd forintról 7,5 milliárd forintra emelte fel, amin végül 74 Pest megyei település osztozott. A dotált fejlesztések közül a második legkisebb összegű volt a gödöllői kandidálás.
Forrás: pestmegye.hu

Értékesítésre jelölték ki az egykori pedagógus-szállót
Zárt ülésen tárgyalták a gödöllői képviselőtestület tagjai azt a polgármesteri indítványt, ami a Tanító
köz 7. szám alatt található „volt pedagógus-szálló” ingatlanának értékesítésre történő kijelölésére irányult. Az összközműves, ám a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. vezetékjogával terhelt létesítményegyüttest (lakóház, udvar, gazdasági épület) kétfordulós, versenytárgyalásos pályázat lebonyolításával kívánják eladni. Az irányárat bruttó 65 millió forintban, míg az ajánlattételi határidőt jövő év január közepi dátumban határozták meg. Az ajánlattevőnek – a vételár és a fizetési feltételek ismertetése
mellett – további fontos, főként hasznosítási és technikai kérdésekben is nyilatkoznia kell.
-áb
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Zár(ol)va: a kastély titkos élete
Április végéig tekinthető meg a műemlék-együttes
legújabb időszaki tárlata a Rudolf-szárnyban
Először készült időszaki kiállítás a gödöllői kastély azon időszakáról,
amikor az épületben egymás mellett kapott helyet szovjet laktanya, idősek otthona és magyar honvédségi lakássor – adták hírül a gödöllői
műemlék-együttest működtető gazdasági társaság illetékesei.
A gödöllői kastély munkatársainak hangsúlyozottan azt a célt is szolszakmai irányításával a nyár elején gálja, hogy a közöttünk élő szemtakezdte meg a munkát egy csapat núk saját emlékeikkel kiegészíthesdiák, akik vállalták, hogy felkutatják sék, gazdagíthassák a Gödöllői Kiennek a – 1950-től 1990-ig tartó – 40 rályi Kastély legújabb időszaki látévnek a még fellelhető emlékeit és a ványosságát, ami április 28-ig tekorosztályuk számára is befogadha- kinthető meg az épületegyüttes Rutó kiállítást rendeznek belőle.
dolf-szárnyának második emeleti
A diákok a nyár folyamán megis- teremsorában.
merkedtek a kastély épületével. AuKülönleges kedvezmény illeti
gusztusban, a háromnapos tábormeg a gödöllőieket!
ban tanultak kiállítás-rendezést, kreatív írást, forgattak reklámfilmeket, A tárlatot valamennyi, gödöllői lakebből az időszakból való porcelán- címkártyával rendelkező vendég
töredékeket ástak ki és tisztítottak egyedi, kedvezményes összegű bemeg. Interjúkat készítettek olyan lépődíj megfizetésével keresheti fel
szemtanúkkal, akiknek még szemé- jövő év február 28-ig. A felnőttektől
lyes emlékeik vannak ezekről a 200 forintot kérnek el, míg a diákokhelyszínekről. A diákok – a közös- nak 100 forintot kell fizetniük.
A kiállítás hangsúlyozottan azt a
ségi média segítségével – nagy
szimpátiát és támogatottságot vál- célt is szolgálja, hogy a közöttünk
tottak ki a helyi lakosokból, akik élő szemtanúk saját emlékeikkel kieszámos történettel és a kastélyból gészíthessék, gazdagíthassák a látszármazó eszközökkel, tárgyakkal nivalókat. Ezt a kiállítás végén álló
zárófalon található postaládán kesegítették a munkájukat.
Az így összegyűlt ismeretek, illet- resztül tehetik meg a helyszínen,
ve tárgyi anyag alapján közösen illetve az értékes emlékeket a
emailmeghatározták a kiállítás célját, cél- szasa@kiralyikastely.hu
csoportjait és tematikáját. A kastély címre is elküldhetik. Az illetékesek
egyik szolgálati lakásában „élő” kérik, hogy meséljenek nekik, mekisfiú, Misi szemével szeretnék lát- séljenek családjuknak! Ha nem
tatni ezt az izgalmas, zárt világot, ismerjük a múltat, nem értékelhetami most is hatással van azokra, jük a jelent és nem tervezhetjük a
jövőt. Hogyan értékelhetnénk azt,
akik kapcsolatba kerültek vele.
A diákok nagy lelkesedéssel vet- hogy ma Magyarország leglátogatek részt a terek kialakításában, a tottabb kastélya a gödöllői, nemzettárgyak tisztításában, az installáció közileg ismert és elismert Sisi-kulkivitelezésében. A legnagyobb él- tuszhely, ha nem beszélünk arról,
ményt a személyes sorsok, történe- hogy alig 30 éve még zárt világ volt.
Ugyanezen időszakban a gödöllői
tek megismerése jelentette számukra, ezért ezekből egy válogatást az lakcímkártyával rendelkezők az
enteriőrök monitorjain is megmu- állandó kiállítást – 400 forint/fő (felnőtt), 200 forint/fő (diák) – és a 3d
tatnak.
A projekt résztvevőivel közösen vetítőt, lovardát – 200 forint/fő (felolyan kiállítás készült, ami nem te- nőtt) 100 forint/fő (diák) – is kedkinthető lezárt egésznek. A tárlat vezményesen nézhetik meg.
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Könyvtári Minőségi Díjat kapott
a Dózsa György úti intézmény
Október 25-én jelent meg a Könyvtári Intézet honlapján, hogy megszületett a Minősített Könyvtár cím
és a Könyvtári Minőségi Díj odaítéléséről szóló döntés. A pályázatot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) hirdette meg idén áprilisban.
A Minősített Könyvtár címre pályázóknak önértékelést és szakmai
beszámolót kellett benyújtaniuk,
amiben bemutatták a szervezetfejlesztési munkájukat. A Könyvtári
Minőségi Díjra pályázó intézmények feladata két innováció bemutatása volt. Előnyben részesült az a pályázó, amelynek legalább egy innovációja a nemzet- és szakmapolitikai
célokat támogatta, azaz családtámogató vagy könyvtár- és olvasáskultúra népszerűsítő volt.
A Minősített Könyvtár címre
2018-ban 18, míg a Könyvtári
Minőségi Díjra 2 érvényes pályázat
érkezett a könyvtári minőségme-

nedzsment pályázatokat koordináló
Könyvtári Intézethez. Az utóbbiak
közül az egyik a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központé
volt, amelynek szakmai közössége
végül egyedüliként érdemelte ki az
elismerő címet.
A díjat november 13-án Fekete
Péter, az EMMI kultúráért felelős
államtitkára adta át Liskáné Fóthy
Zsuzsannának, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
igazgatójának.
Fotó:
Szigetváry Zsolt (MTI)
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Szabályozatlan a munkaköri
A koncepció-gyártás önmagában
bérlakások kijelölésének folyamata nem oldja meg a helyi közlekedés
A gödöllői városvezetés november dául: intézményvezető, irodavezekomoly problémáit
22-i összejövetelén két olyan előter- tő) jelzi ez irányú igényét, aki tojesztés is volt, aminek határozati javaslata munkaköri bérlakássá jelölt
ki két önkormányzati tulajdonú ingatlan. Egyet a Szent János utcában,
egyet pedig a Deák Ferenc téren.
Az indítványokat a képviselők támogatták, a döntések előtt azonban
Kovács Barnabás szocialista párti
városatya rákérdezett, hogy milyen
szabályozás alapján működik a
munkakör betöltéséhez kötődő bérlakás-kijelölés Gödöllőn.
Dr. Kiss Árpád jegyző válaszából
kiderült: írásba foglalt szabályozás
nincs! Van viszont kialakult gyakorlat, aminek az a menete, hogy a közintézményben dolgozó kérelmező
először közvetlen felettesének (pél-

vábbítja azt a jegyzőnek, aki konzultál a polgármesterrel, majd – amenynyiben alapos az indok – előterjesztés születik, és a képviselőtestület
tagjai szavaznak.
Mindebből kitűnik, hogy néhány
ember igencsak szubjektív megítélésén alapszik a gödöllői gyakorlat.
Az esetleges vitákat, súrlódásokat,
félreértéseket kiküszöbölendő, Kovács Barnabás javasolta, foglalják
írásba a legfőbb szempontokat
(mondjuk: munkában eltöltött idő,
munkaerő megszerzési- vagy megtartási célzat, kiemelten fontos munkakör), hogy egyértelműbbé váljon
a köztulajdonban lévő gödöllői bérlakások ilyen célú kiutalása. –r-r

Teliáron juthat földterülethez
a polgármester testvére és sógornője

Tizennégy hónappal ezelőtt kisebb
vitát váltott ki a gödöllői képviselőtestület tagjai között az a telekértékesítési szándék, ami a Szabó Pál
utca és a Németh László utca által
határolt területen helyezkedik el,
alapterülete összesen 437 négyzetméter. Akkor az önkormányzati tulajdonú területrész mintegy felére,
219 négyzetméterre érkezett ajánlat,
ám a potenciális vevők csak az értékbecslő által megállapított forgalmi érték felét szerették volna
megadni.
Az adásvételi szerződés nem jött
létre, mert a telekalakítási eljárás során a telekalakítási vázrajz nem felelt meg a településrendezési követelményeknek. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztálya a telekalakítási eljárást másodfokon is
elutasította.

Időközben olyan megoldás született, amivel elháríthatóvá váltak a kifogásolt telekalakítási hiányosságok,
így újra lehetett dönteni a szóban forgó terület értékesítéséről. Ezt a gödöllői önkormányzat tagjai november
22-én megtették, és olyan határozatot
fogadtak el, ami szerint négy magánszemély vásárolhatja meg a 437 négyzetméteres ingatlant, összesen az értékbecslő által megállapított 3.584.274
forintos áron (8.202 forint/nm). A
218 négyzetméteres nagyságú területrészért 1.788.036 forintot fizetnek,
míg a fennmaradó 219 négyzetméteres terület megvásárlása 1.796.238
forintos kiadást jelent a polgármester
testvérének és sógornőjének.
Gémesi György bejelentette érintettségét, és nem szavazott. Ennek
következtében a képviselői véleménynyilvánítás 11 támogató és 2
tartózkodó voksot eredményezett.
-stv

Többek között ez is elhangzott az önkormányzat
közmeghallgatásán, a Török Ignác Gimnázium aulájában
A gödöllői képviselőtestület tagjai a reggeli, a város „népe” pedig a kora
esti órákban ismerkedhetett meg a település előzetes közlekedési
koncepciójának tartalmi elemeivel november 22-én.
A Gödöllő rövid- és középtávú köz- zetes közlekedési koncepciót. A
lekedési tervek aktualizálása című főbb fejlesztési elemeket részletesen
terjedelmes dokumentum végleges, bemutató szóbeli tájékoztatást Köna használható javaslatok beépítésé- czey Gábortól, a Pro Urbe Mérnöki
vel kiegészített verzióját várhatón a és Városrendezési Kft. – Gödöllőn
következő év elején fogadják majd lakó – felelős tervezőjétől hallhatták
el. Az anyag – a forgalmi modell ak- a jelenlévők.
tualizálásán túl – a tervezett fejleszA kérdéseket és észrevételeket
tések hatásait is elemzi, nulladik egyaránt megfogalmazó lakossági
fázisnak tekintve a már zajló közle- hozzászólások során – egyebek melkedési célú beruházások következ- lett – felmerült, hogy koncepcióményeit, és három további fejleszté- gyártással önmagában nem várható
si ütemet meghatározva a 2022-2029 el a közlekedési helyzet javulása, ehközötti időszakra.
hez elsősorban utakra van szükség.
A városatyák alig pazaroltak időt Hogy melyik fejlesztési elképzelés
az előterjesztés megvitatására. Mi megvalósítására mikor lesz anyagi
több, az ülésen nem vettek részt a fedezet, a jövő kérdése. Ha minden
dokumentációt készítő gazdasági jól megy – mondta Gémesi György –
társaság meghívottként feltüntetett 2019-ben megújulhat a pályázaton
illetékesei sem. No, meg, még vala- elnyert pénzből is finanszírozott Rét
ki: Vécsey László, akinek egy hó- utca Blaháné út kereszteződés, illetnappal korábbi javaslatai közül töb- ve egy sajátos, nyújtott, középszigebel is egyetértettek a szakemberek. tes és a nagyobb gépjárművekkel
Gémesi György hiányolta is a átjárható körforgalom a Szőlő-Szent
körzet országgyűlési képviselőjét, János-Röges utcák találkozásánál
majd summázta gondolatait, hogy a (képen).
legfőbb közlekedési problémát az
Azt is megtudtuk, hogy az Ady
átmenő forgalom egyre elviselhetet- Endre sétány tartós lezárása addig
lenebb intenzitása jelenti Gödöllőn, szóba sem kerülhet, amíg nem épül
ezért elengedhetetlen a várost elke- meg a települést déli irányban elkerülő út megépítése.
rülő út. Hogy ennek érdekében hoEhhez képest a Török Ignác Gim- gyan lobbizik a polgármester? Mint
názium épületének aulájában lezaj- utalt rá, a Gyurcsány-kormány idelott közmeghallgatáson kivetítő se- jén könnyebben ment, pedig akkor
gítségével vonták górcső alá az elő- ellenzékben volt…
-ván
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Főtéri kormányablak

Szerződésszegése felszámolására
szólították fel a városvezetést
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Non-stop használhatják a Forrást
a városban élő hajléktalanok
A nappali melegedő 8 és 18 óra, az éjjeli menedékhely
18 és 8 óra között fogadja a rászorulókat

Magazinunk novemberi számában
hírt adtunk arról a képviselőtestületi
döntésről, miszerint: a polgármester
felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon az illetékesekkel annak érdekében, hogy a gödöllői főtéren lévő épületben kialakított irodahelyiséget a Gödöllői Járási Kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos ügyintézés céljára a
Pest Megyei Kormányhivatal részére felajánlja.
A kezdeményezésre szűk két héten belül megszületett a válasz. Dr.
Tarnai Richárd kormánymegbízott
a Gödöllői Járási Kormányhivatal
kertjében osztotta meg gondolatait.
A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője – többek között – kiemelte: tudatában van annak, hogy a gödöllőieknek és a környékbelieknek az a
jó, ha minden szolgáltatást a városközponthoz minél közelebb vehetnek igénybe. Ezért kötöttek 2012 októberében megállapodást a gödöllői
vezetéssel. Az abban foglaltakat a
Pest megyei Kormányhivatal teljesítette, hiszen Gödöllő központtal létrehozták a járási kormányhivatalt és

az ország egyik legnagyobb kormányablakát.
- Most azt várjuk el, hogy a város
is teljesítse a szerződésben foglalt
kötelezettségét. A város azt vállalta,
hogy 424 négyzetmétert biztosít az
állami feladatok ellátására, és ezt a
város központjában, a Szabadság téren teljesíti. Ehhez képest lebontatta
a Városháza épületét. A polgármester úr által most felajánlott helyiségcsoport 80 négyzetméteres, ahol legfeljebb 4 ablakkal tudnánk működtetni a kormányablakot, ráadásul,
váróterem sincsen, az utcán kellene
várakozni. Ez nem fair, nem megfelelő az ügyfeleknek sem. Nyitottak
vagyunk a kérdésben, ezért várjuk,
hogy a város tegyen lépéseket szerződésszegése megszüntetésére – fogalmazott a kormánymegbízott.
Gémesi György a képviselőtestület
novemberi ülésén reagált a kormánymegbízott szavaira. A polgármester
többször is hangsúlyozta, dokumentált, hogy a városvezetés mindig
is együttműködő volt a kormányhivatal elhelyezésének megnyugtató
rendezésében.
-áb

Szakorvosi óraszám-átcsoportosítás
November 22-i ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai hozzájárultak
ahhoz, hogy átcsoportosítsák a Tormay Károly Egészségügyi Központ két
szakrendelésének óraszámait. A döntés értelmében az urológia jelenleg
szünetelő heti 3 óraszámát az angiológia kapja meg, ahol a szakorvos – az
eddigi, heti 12 óra helyett – 15 órában fogadhatja a pácienseket. Az urológia
heti 27 órás rendelési ideje megmarad.
A javaslat benyújtását megelőzően megtörtént a szakrendelések kapacitásainak felülvizsgálata, aminek eredményeként megállapítható, hogy az
intézményben az engedélyezett 927 szakorvosi órából 189,5 óra szünetel
szakorvosi hiány miatt. A szóban forgó átcsoportosítás javítaná az intézmény finanszírozási helyzetét: éves szintem mintegy 1,8 millió forinttal több
bevételre lehet számítani a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK).
-G

Miután az október 15-től módosult
Alaptörvény, illetőleg szabálysértési
törvény szankcionálja a közterületen történő életvitelszerű tartózkodást, változtatni kellett a Gödöllői
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ működését szabályozó okirat tartalmán és a házirenden
is. Ha valaki, akkor a szociális ellátórendszer gödöllői illetékesei és a városvezetés tagjai – az országban elsőként megtörtént bírósági elmarasztalás okán – tudják, mennyire
érzékeny kérdésről van szó.
A jogszabályváltozás azt a célt
szolgálja, hogy életvitelszerű lakhatásra ne használják a települések
közterületeit és napi 24 órában minden rászoruló kapja meg a szükséges ellátást. Településünkön a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Központ működteti a nappali melegedőt (engedélyezett létszám 20
fő), az éjjeli menedékhelyet (engedélyezett létszám 6 fő), valamint a hajléktalanok átmeneti szállását (férőhely 8 nő és 20 férfi). Az egyénre
szabott szociális és mentálhigiénés
munka mellett, különböző közössé-

gi programokat is szerveznek az
érintetteknek.
Hogy biztosítható legyen a gödöllői rászorulók 24 órás ellátása, módosítani kellett a nyitvatartási időkön. A nappali melegedő mostantól
8 és 18 óra között (napi 10 óra), az
éjjeli menedékhely pedig 18 és 8 óra
között (14 óra) tart nyitva a hét minden napján a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium toronyépületének szomszédságában található faházas létesítményben.
Az ülésen rövid helyzetjelentést
adott a gödöllői hajléktalanokról
Forrainé Murányi Judit, aki elmondta, hogy két fő kivételével
minden rászoruló igénybe veszi a
szállót. Az intézményvezető viszont
aggályosnak nevezete, hogy az
egészségügyi intézmények, azon
belül a kórházak nehezen fogadják
az érintetteket, és pszichiátriai vonalon könnyen hivatkoznak arra,
hogy nem indokolt a sajátos életkörülmények között élő emberek
ellátása.
-org

Rendelet szabályozza a vásártéri
gyepmesteri telep működését
A jogszabály megalkotását főként a helyzet
egyértelműsítése és a magasabb szintű
jogbiztonság megteremtése indokolta
Októberi ülésünkön rendeletet alkottak a gödöllői képviselőtestület
tagjai az egykori vásártéren kialakított gyepmesteri telep működéséről. A november 1-jén hatályba lépett „helyi törvény” kidolgozását elsősorban a helyzet egyértelműsítése
és a magasabb szintű jogbiztonság
megteremtése indokolta.
Az ebek ideiglenes elhelyezésére
szolgáló gödöllői gyepmesteri telepet a VÜSZ Kft. üzemelteti, az önkormányzattal kötött közszolgálati
szerződésben foglaltak alapján. A
rendelet sok mindent szabályoz, és
emellett meghatározza a díjakat is.
Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabbakat említjük:

Gödöllő közigazgatási területéről
beszállított vagy befogott eb igazolt
gazdája részére történő átadás díj
munkanapokon (8-16 óráig) 5.600 forint/eb, munkaidőn kívül 8.200 forint/eb. Az átadási díjon felüli tartási
díj 1.905 forint/eb/nap. Új gazdához
juttatott eb kiadási díja 6.000 forint/
eb. Bejegyzett állatvédő szervezetek
által örökbefogadott eb kiadási díja
3 048 forint/eb. Gödöllő közigazgatási területéről befogott, azonosító
transzponderrel nem rendelkező
kóbor eb átadási díja 15.000 forint/eb.
Szabad kennelek esetén, bérmegőrzés (panzióztatás) tartási díja 2 540 forint/ eb/nap (a kutya ellátmányát a
tulajdonos biztosítja).
-áb
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Ha a Fideszes képviselőkön múlt volna…

…nem üti jutalom
a városvezetők markát

Gyakorlatilag hagyományként kezelhető, hogy a gödöllői képviselőtestület novemberi ülésén napirendre kerül az év végi jutalmazás.
Idén sem volt ez másképp, mivel a
városvezetés tagjai – kiegészítve az
önkormányzati fenntartású intézményeknél (bölcsődék, óvodák, múzeum, könyvtár, egészségügyi központ, Forrás, szociális otthon) eltérő
mértékben képződött bérmaradványt – november 22-én anyagi fedezetet biztosítottak ahhoz, hogy a
munkát vállalók különpénzhez jussanak. A vezetők egyhavi, a dolgozók kétheti munkabérüknek megfelelő, differenciáltan szétosztható
összegre számíthatnak. A városi
költségvetés általános tartalékát terhelő kiegészítés 13.128.000 forintos
(tavaly 23.657.000 forintos) nagyságrendű, amiből 10.986.000 forint a
bérre, míg 2.142.000 forint a járulékra nyújt fedezetet.
Aki azt hiszi, hogy a jutalmazási
folyamat ezzel a döntéssel lezárult,
téved. A gödöllői közpénzből megvalósuló év végi honorálásból a település négy csúcsvezetője sem marad(hat) ki. A jogi és ügyrendi bizottság elnöke ezúttal is előállt olyan
javaslattal, ami a városvezetők (polgármester, alpolgármesterek) egyhavi pluszlóvéjának jóváhagyását
szorgalmazta.
Az indoklás pedig önmagáért beszél: Gödöllő 2018. évi kiegyensúlyozott és stabil gazdálkodásának
folyamatos fenntartásáért, a feladatellátás körülményeinek biztosításáért, illetőleg az elvégzett és folyamatban lévő fejlesztések érdekében
végzett tevékenységért kap – akár
13. havi fizetésnek is felfogható –
extrapénzt városunk polgármestere
és a három helyettese.

Az érintettek saját jutalmukról
nem szavaztak, ám ez nem befolyásolta, hogy egyik városvezető esetében sem született egyhangú támogatási arány. A döntések értelmében
Gémesi György bruttó 797.736
forintra (11 igen, 2 nem), Pelyhe József főállású alpolgármester (j2)
bruttó 558.415 forintra (11 igen, 2
tartózkodás), Lantai Csaba főállású,
nem képviselő alpolgármester (j1)
bruttó 600.000 forintra (12 igen, 2
tartózkodás), míg dr. Pappné Pintér
Csilla társadalmi megbízatású alpolgármester bruttó 358.981 forintra
(11 igen, 2 tartózkodás) tarthat
igényt. A jóváhagyott kifizetések és
az azzal összefüggő járulékok a helyi közkasszát terhelik.
A voksolást kisebb vita előzte
meg, amit Simon Gellért (FideszKDNP) képviselő gerjesztett azzal,
hogy kategorikusan kijelentette: Gémesi György polgármester 2018-ra
aligha érdemel jutalmat! Indoklásul
a Városháza ledózerolását, a tavaszi
országgyűlési képviselőválasztás
kampánya során nem Gödöllő érdekében folytatott országjárását, a
vagyonvesztést eredményező sorozatos ingatlanértékesítéseket, illetve
a hulladékszállítás leállítását, ellehetetlenítését hozta fel a kormánypárti
városatya.
A lokálpatrióta klubos képviselők
közül többen is védelmükbe vették
Gémesit. Pelyhe József a fejlesztéseket, az élő közösség létét és fenntartását, a közszolgáltatások biztosítását, a sikeres pályázatokat, illetve a
látható fejlődést említette, míg
Halász Levente odáig merészkedett, hogy a volt Városháza proletárdiktatúrát idéző épülete helyett
egy oázisra emlékeztető zöldfelület
keletkezett a főtéren.
-ed
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Lemondásokhoz vezetett a hónapok
óta húzódó hulladékkáosz
Az elmúlt hetek egyik legnagyobb, Gödöllőt jócskán érintő botrányát a
szemétszállítás leállításával kapcsolatos intézkedések, illetve az azt követő, politikai felhangoktól sem mentes történések jelentették. A teljesség igénye nélkül megkíséreljük összefoglalni a „hulladékkáosz” legfontosabb momentumait.
• Gyenes Szilárd, a Zöld Híd vetelmények teljesítésére, mivel októB.I.G.G. Nonprofit Kft. megbízott ber 30-án a BM Országos Katasztróügyvezető igazgatója október 25-ét favédelmi Főigazgatóságának kellett
jelölte meg véghatáridőként, hogy gondoskodnia a szemét elszállításápénzt kapjon a társaság a Nemzeti ról több mint száz településen.
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
• November 5-én összeült az ÉszakVagyonkezelő Zrt-től (NHKV Zrt.), Kelet Pest és Nógrád Megyei Regioellenkező esetben 116 településen – nális Hulladékgazdálkodási és Körköztük Gödöllőn is – október 26-ától nyezetvédelmi Önkormányzati Tárleáll a szemétszállítás. Elmondásuk sulás legfőbb döntéshozó szerve, a
szerint ebben az évben havi szinten társulási tanács. Egyesek arra készülmintegy 130 millió forinttal kaptak tek, hogy lemondatják a szervezet elkevesebbet, mint amennyire szüksé- nökét, Gémesi Györgyöt. A polgárgük lenne a szolgáltatás fenntartásá- mester azonban elébe ment lemondahoz. Ráadásul, 2010-től napjainkig tásának, és bejelentette: megválik
csaknem 2,5 milliárd forint nem folyt tisztségétől. Ezzel okafogyottá tette a
be az önkormányzati társulás fejlesz- bizalmi szavazást a személyét érintő
tési alapjába.
kérdésben. Gémesi azt is elmondta,
• Miután az ultimátumra nem ér- hogy egy nemzetközileg auditált cégkezett érdemi válasz, október 29-étől bevonásával vizsgálatot indít a szea társaság – a hulladékszállítást a métszállítás leállításához vezető okok
működtetés pénzügyi feltételeinek kiderítésére, és ennek eredményét a
hiánya miatt – határozatlan időre legfeljebb három hét múlva esedékes
felfüggesztette.
tisztújító tanácsülésen ismerteti. Ad• Október 30-án a BM Országos dig ügyvezető elnökként tevékenyKatasztrófavédelmi Főigazgatóság kedik a társulás élén. Döntése bejelenközérdekű közleményt tett közzé tésekor Gémesi már tisztában volt
honlapján. Ebben leírták, hogy a azzal, hogy benyújtotta felmondását
nem rendszeres hulladékszállítás Gyenes Szilárd, a társaság – decemszabályairól és az ennek során eljáró ber 31-ig – megbízott ügyvezető igazállami szervek kijelöléséről szóló gatója és több vezetőtársai is.
kormányrendelet előírása alapján
• A tanácsülés napjának délelőttjén
október 31-től visszavonásig a hulla- megtartott sajtótájékoztatón Vécsey
dék elszállítása szükségellátás kere- László, a gödöllői központú választében történik az érintett Pest és tókerület kormánypárti országgyűléNógrád megyei településeken, köz- si képviselője – mások mellett – hangtük Gödöllőn is. Ugyanezen a na- súlyozta: ki kell deríteni, hová lett az
pon jelent meg az a kormány- a pénz, amit a Zöld Híd „folyamatosan
határozat, miszerint: a Kormány a megkapott a működésére” az államtól és
hulladékgazdálkodási közszolgálta- az önkormányzatoktól. Gémesi letási feladatok ellátásához 2018. év- mondására Vécsey László is reagált, a
ben feltétlenül szükséges kiadások honatya az MTI-nek elmondta: ez
fedezetére közel 26,5 milliárd forint gyakorlatilag felér egy beismerő valtámogatást biztosít.
lomással, és érzékelhető volt, hogy
• Október 31-én a Nemzeti Hulla- Gémesi György azért akar időt
dékgazdálkodási és Vagyonkezelő nyerni, mert ügyvezetőként egy
Zrt. (NHKV Zrt.) illetékesei azonnali olyan jelentést akar összeállítatni a
hatállyal visszavonták a Zöld Híd társulás pénzén, ami valószínűleg
B.I.G.G. Nonprofit Kft. szemét elszál- arról szól majd, hogy „ők semmiben
lítására vonatkozó engedélyét. Indok- nem hibásak, mindent jól csináltak, csak a
lásként azt hozták fel, hogy a gödöllői körülmények és a többi szereplő hibázott”.
székhelyű gazdasági társaság nem
• A december 1-jén megtartott tisztalkalmas az OHKT-ban (Országos újító közgyűlésen Fördős Attila váci
Hulladékgazdálkodási Közszolgálta- polgármestert választották a társulás
tási Terv) foglalt célok elérésére, kö- elnökévé.
GH-összeállítás
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Bontásból eredő törmelék-lerakat
a máriabesnyői bazilikával szemközt?
Javában zajlik a Rákos-Hatvan vasútvonal teljes felújítása, aminek egyik, várhatóan jövő februárban bekövetkező fázisa az lesz, hogy leáll a vonatközlekedés Pécel és
Aszód között, ezáltal a gödöllői utasokat is vonatpótló
autóbuszok szállítják majd a szakaszon.
A kihívás teljesítéséhez részben kiszolgáló infrastruktúra (például: konténerek kihelyezése), részben pedig az
átépítés során használt al- és felépítményi bontásból
származó kevert anyag kitermelés utáni deponálása
szükséges, amire megoldást kell találnia a kivitelezéssel megbízott Swietelsky Vasúttechnikai Kft-nek.
A társaság képviselői megkeresték az önkormányzat illetékeseit, hogy bejelentsék terület-bérleti igényüket a feladatok zökkenőmentes megoldása érdekében. Az autóbusz-forgalom szabályszerű
lebonyolítása miatt szükségessé vált kiszolgáló konténereknek a buszpályaudvar melletti (bútoráruház előtti) városi tulajdonú területet választották, míg a kevert anyag elhelyezésével kapcsolatosan a
Máriabesnyőn található (gyakorlatilag a Nagyboldogasszony Bazilika alsó parkolójával szemközti) 15
ezer négyzetméteres, ugyancsak önkormányzati terület jött szóba.
A Swietelsky Vasúttechnikai Kft-nek mindkét területért bérleti díjat kell fizetnie. Az előreláthatólag
egy évig bérelni szándékozott buszpályaudvar mellettiért havonta nettó 300 forintot négyzetméterenként, míg a két évre bérbe venni tervezett külvárosiért havi nettó 43 forintot négyzetméterenként.
Az elképzelt „üzletnek” járulékos vonzata is van. Méghozzá az, hogy a kivitelező cég a bérleti jogviszonyok megszűnését követően bruttó 50 millió forint értékben vállalja a fejlesztés során igénybevett
utak, járdák és egyéb területek felújítását. Ezzel a kikötéssel kapott felhatalmazást a polgármester a
tárgyalások lefolytatására.
-bor

Másfél évvel hosszabbították meg
a Kikelet Óvoda önkormányzati működtetését
A gödöllői önkormányzat 20 évvel ezelőtt kötött
először szerződést az egyetemi óvoda (ma Kikelet Óvoda) működtetésére, amit tíz esztendővel
ezelőtt újabb egy évtizedre meghosszabbítottak.
A kontraktus idén lejárt, ám időközben egy kormányhatározat a Gödöllői Premontrei Apátság
tulajdonába adta a szóban forgó ingatlant.
A létesítmény jövőbeni működtetésére vonatkozó tárgyaláson a Gödöllői Premontrei Apátság
képviselője úgy nyilatkozott, hogy az ingatlan

tulajdonjogának bejegyzését követően két köznevelési évre vonatkozó bérleti szerződést kíván
kötni az önkormányzattal a Gödöllői Kikelet
Óvoda köznevelési feladatellátásának folyamatos
biztosítása érdekében.
Balogh Péter Piusz apát szándékát fejezte ki
arra vonatkozóan is, hogy a 2020 évben bekövetkező átvételt követően is óvodaként kívánják működtetni az intézményt és megtartják az intézmény néphagyomány ápoló szellemiségét. Az átvételkor az óvoda dolgozóit is átveszik, továbbá
nyitottak arra, hogy – szem előtt tartva a városrész óvodai körzetében élő gyermekeinek érdekét
– feladatátvállalási szerződést kössenek az önkormányzattal.
A várost irányító grémium tagjai végül többségi szavazással jóváhagyták azt a bérleti szerződést, ami december 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra szól. A dokumentumban kikötötték, hogy a közüzemi költségeket magára vállaló
önkormányzat bérleti díjat nem fizet, ellenszolgáltatásként viszont vállalja, hogy az ingatlan
karbantartási-, valamint a tárgyi eszköz pótlási
költségeit viseli, továbbá a szerződés megszűnésekor a leltár szerint felvett tárgyi eszközöket a
Gödöllői Premontrei Apátság részére külön megállapodás keretében átadja.
A napirend tárgyalása során Kovács Barnabás
(MSZP) megnyugtatónak nevezte Balogh Péter
Piusz apát szóbeli kiegészítését, miszerint: az apátság nem csak átveszi az óvodai dolgozókat, hanem
továbbfoglalkoztatásukról is gondoskodik. -fg

XXII/12. 2018 december

XXII/12. 2018 december

SPORT

Lemondott a röplabda klub
elnökségének három tagja

November 23-án a következő hír jelent meg a klub honlapján:
November 22-én a Penta-Gödöllői
Röplabda Club megtartotta éves közgyűlését. A közgyűlés után a jelenlévő
egyesületi tagok előtt bejelentette lemondását Pánczél Ottó Péter elnök,
valamint Laza Bálint és Saáry Csaba
elnökségi tagok. Az elnökség a lehető leghamarabb összehív egy tisztújító közgyűlést. A tisztújító közgyűlésig a hatályos törvényeknek megfelelően az aktuális elnökség intézi az egyesület ügyeit.
Szerkesztőségünk kísérletet tett
arra, hogy megtudja, mi is történt
valójában, illetve arra is kíváncsiak

voltunk, hogy milyen következményekkel járhat az öt főből álló elnökség három tagjának lemondása. Választ egyelőre csak Pánczél Ottó Pétertől (képen) kaptunk.
A tisztségéről lemondott elnök
úgy fogalmazott, hogy elindultak
egy úton, amit szerettek volna bejárni a gödöllői röplabdázás érdekében. Jól érezték magukat ebben a
közösségben, de az általuk elvárt
rendezettség és fegyelem az utóbbi
időben egyre kevésbé érvényesült,
amit sajnálnak. A Penta Kft-nek december 31-ig van érvényes támogatási szerződése a klubbal, aminek
esetleges meghosszabbításáról a cég
tulajdonosai jogosultak dönteni. Heteken belül meglesz a munkacsarnok engedélye, de a létesítmény
megvalósítása már az új elnökség
egyik fontos feladata lesz.
- Ehhez, illetőleg az egyesület felnőtt és utánpótlás csapatainak bajnoki szerepléséhez további sportsikereket kívánunk – zárta gondolatait a posztjáról távozó elnök.
-bi

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I. Liga, alapszakasz 5-10. forduló
Penta-Gödöllői RC – Szent Benedek Balatonfüred RA 3-1 (19, -18, 19, 18)
Palota Volley – Penta-Gödöllői RC 0-3 (-12, -19, -19)
Penta-Gödöllői RC – Diósgyőri VTK 3-0 (15, 22, 8)
Penta-Gödöllői RC – MTK Budapest 2-3 (16, -19, -19, 23, -14)
Penta-Gödöllői RC – 1.MCM Diamant-Kaposvári Egyetem 0-3 (-22, -19, -15)
Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (-23, 14, 15, 19)
A Penta-GRC csapata 13 ponttal, 16-19-es szett- és 721-754-es pontaránnyal
a tabella 5. helyét foglalja el.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés
Penta-Gödöllő RC – Szent Benedek Balatonfüred RA 3-2 (24, 15, -24, -20, 17)
Továbbjutott a Balatonfüred 4-2-es pontaránnyal (játszmaarány: 5-3).
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 11-15. forduló
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 0-2 (0-1)
Gödöllői SK – Tököl VSE 3-0 (2-0) Gólszerzők: Méhes Pál, Tóth-Ilkó Áron,
Lédermayer András.
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 4-0 (4-0)
Gödöllői SK – VS Dunakeszi 5-1 (4-0) Gödöllői góllövők: Mudroch
Mendel (3), Tóth-Ilkó Áron, Somogyi Levente.
Törteli KSK – Gödöllői SK 2-1 (0-0) Gödöllői gól: Tóth-Ilkó Áron (11-esből).
A Gödöllői SK együttese 28 ponttal, 24-15-ös gólkülönbséggel a bajnoki tabella 3. helyéről várja a tavaszi folytatást.
Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 1. és 11-15. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Galgahévíz SK 1-3 (0-0). Gödöllői gól: László Viktor.
Tápióság KSK – Gödöllői EAC-SZIE 2-1 (0-0) Gödöllői gólszerző: Vitárius
Tamás.
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Ha minden jól megy, 2020 második negyedévére elkészül

Több mint 1,7 milliárd forintos
állami pluszforrás táplálja
a versenyuszoda építését
Miközben az építkezés augusztus óta
jó tempóban zajlik, november 20-án
megtörtént az, amire hosszú hetek
óta többen is vártak: a Magyar Közlönyben megjelent a gödöllői uszodaberuházás megvalósítását érintő legfrissebb kormányhatározat.
A döntés lényege, hogy a Kormány egyetért a gödöllői uszoda beruházási program megvalósítási koncepciójával, amely szerint a beruházás összesen 6.684.923.317 forint keretösszegű központi költségvetési
forrásból valósul meg.
A beruházás megvalósításához legfeljebb 1.719.076.526 forint többletforrás szükséges, aminek ütemezett
rendelkezésre állása 2019-ben legfeljebb 833.347.170 forint, míg 2020ban 885.729.356 forint.
Vécsey László, a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője nyilatkozott a
Régió Pluszt TV és a Gödöllői Hírek

közös sportmagazin műsorának, a
TÉRFÉL-nek. A honatya – többek között – elmondta, hogy a három medencét (verseny-, bemelegítő- és gyermek medencék), valamint a kiszolgáló egységeket magában foglaló beruházás előreláthatólag 2020 második
negyedévére készül el. A létesítményt
a gödöllőieken kívül a környező településeken élők is használhatják, a
működtetésre az állam éves szinten
mintegy 350 millió forintos közpénzt
biztosít majd. Ezen kívül vállalkozói
tőke bevonásával jégcsarnok építését
tervezik az uszoda szomszédságában.
-org

Gödöllői EAC-SZIE – Újszilvás KSE 2-1 (1-1) Gödöllői góllövő: Kapdebo
Lóránd (2).
Pilisi LK II. – Gödöllői EAC-SZIE 7-0 (4-0)
Gödöllői EAC-SZIE – Ceglédberceli KSE 5-2 (2-0) Gödöllői gólszerzők:
Kapdebo Lóránd, Angyal Zoltán (2-2), Gyetván Péter.
Nagykőrösi Kinizsi SE II. – Gödöllői EAC-SZIE 5-1 (2-1) Gödöllői góllövő:
László Viktor.
A GEAC-SZIE csapata 17 ponttal, 36-55-ös gólkülönbséggel a csoport 11.
helyezettje.
Pest megyei IV. osztály, Keleti csoport, 8-11. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – SK Tóalmás I. 5-2 (1-2) Gödöllői gólszerzők:
Gulyás Dominik (2), Kovács Dániel, Lukács János, Dékány Balázs.
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II.-Szada 0-8 (0-8) Góllövők: Kovács Dániel
(3), Szabó László (2), Lukács János, Kovács Benjamin, Gulyás Dominik.
Gödöllői SK II.-Szada – Mendei LSE elmaradt (miután a mendei csapat
háromszor nem állt ki, a kizárás sorsára jutott, és korábbi eredményeit törölték)
Gödöllői SK II.-Szada – SK Tóalmás II. 7-1 (4-1) Gödöllői gólok: Szabó
László (4), Dékány Balázs (2), Kerecsényi-Fodor Norbert.
A GSK II.-Szada csapata 27 ponttal, 48-8-as gólkülönbséggel az 1. helyen
zárta az őszi idényt a csoport tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 7-10. forduló
Gödöllői KC – ALBA-MÁV-Előre 25-26 (12-13) • ifjúságiak: Gödöllői KC
– Komárom VSE 51-17
Pilisvörösvári KSK – Gödöllői KC 31-30 (13-18) • ifjúságiak: 24-29
Gödöllői KC – Budapesti Honvéd SE 43-27 (22-14) • ifjúságiak: Gödöllői
KC – Grundfos-Tatabánya KC II. 45-34
FTC-Diagnosticum U23 – Gödöllői KC 31-23 (15-11) • ifjúságiak: FTC II. –
Gödöllői KC 31-28
A Gödöllői KC együttese 10 ponttal, 279-270-es gólkülönbséggel a 7. helyen
áll a csoport táblázatán.
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Humoros csattanó (XII.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Gyógyszer tári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

December 9-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
December 10-től december 16-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585

Szilveszteri bulin odamegy egy jóképű férfi egy
nőhöz. – Mondja, hölgyem, van már partnere a
következő tánchoz? – Még nincs! – csillan fel a
nő szeme. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Simán csúszó 13. Fékez 14. Körszem! 15. Személyes névmás 16. Idegen gróf 17. Téli sport 18.
Keservesen sír 20. Kiejtett mássalhangzó 22.
Középen szab! 23. Zavaros váz! 24. Ő, egyedül 27.
Szájat nyit 29. Spanyol autójelzés 30. Hazai hírcentrum 31. Női név 33. Segéd 35. Mező 37. Fehérnemű 39. Kis patak 40. Félig mese! 41. A poén
második része (Z) 44. Névelő 45. Magot szór 46.
Rangjelző 47. Lám 48. Mázsál 50. Növényi rész 52.
Egynemű baki! 54. Ablakvégek! 55. Európai nép
56. Török rang 58. Orvos a szlengben
Függőleges: 1. A poén harmadik, befejező része
(G) 2. Mely személy? 3. Társasági forma 4. Déli
bogyó 5. Fába vés 6. Hosszúság jele 7. Elismerő
kifejezés 8. Torok része 9. Neves építész volt
(Miklós) 10. Igekötő 11. Nép is van ilyen 19. Figyelmeztetés 21. Felhők közötti 23. Ellenőrzi 25.

Kérdőszó 26. Épphogy 28. Fordított szamárhang!
32. Egyik szülő 34. Zamatot árasztó kemény anyag
36. Hajlata 38. Díszelőadás 42. Piás 43. Számukra
45. Némán váró! 49. Bizonyítást alátámasztó
körülmény 51. Évszak 53. Óra méri 56. Idegen
utóirat 57. Egyforma hangzók 59. Védelmez 60.
Római szám 61. Japán autójel

A megfejtéseket 2019. január 4-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az

December 17-től december 23-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
December 24-től december 30-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
December 31-től január 6-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Január 7-től január 13-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Január 14-től január 20-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Január 21-től január 27-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Október 30-i lapszámunk helyes megfejtése: MIÉRT, EZREDES ÚR? MERT A
MUNKÁJÁNAK NINCS NYOMA.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: V. Mészáros-Kis
Márton Kossuth Lajos u. 13.

Magazinunk következő
száma

2019. január 25-én,
pénteken jelenik meg.
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