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Összesen 12 darab önkormányzati tulajdonú ga -
rázs található a Deák téri épületekben. Ebből egy
kivétellel valamennyinek lejárt a bérleti szerző -
dése december utolsó napján. Adott volt tehát a
feladat, hogy a várost irányító grémium tagjai
hoz zájáruljanak a kontraktusok 2020. december
31-ig történő meghosszabbításához.

Ezt a képviselők többsége (11 igen, 3 tartózko -
dás) meg is tette, ám a szavazás előtt akadt tisz -
tázandó kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kovács Barnabás (MSZP) azt firtatta, mi indokol-
ja, hogy a garázsok közül háromnak ugyanaz a
gazdasági társaság a bérlője, miközben – miként
azt az egy hónappal korábbi tarifaemeléskor in -
dokként említették – nagy valószínűséggel az ott
lakók körében is mutatkozna igény garázsbérlés-

re. Arról nem beszélve, hogy a cég esetében fenn-
áll az esélye annak, hogy raktározásra használják
a garázsokat, számottevően kedvezőbb bérleti
díjért, mint, ha raktárhelyiséget bérelnének piaci
alapon – fogalmazott Kovács Barnabás.

Gémesi György elismerte, van igazság abban,
amit képviselőtársa felvetett. Ellenérvként azon-
ban elmondta, hogy a kezdeti időszakban gyér
volt az érdeklődés a garázsok bérlése iránt, ezál-
tal örülni kellett, ha az önkormányzat ki tudta
adni az ingatlanrészeket. Most a korábban meg -
kötött szerződések meghosszabbításáról van szó,
és nincs ok arra, hogy ezek ne történjenek meg.
Egyébként pedig miért ne lehetne tárolásra hasz-
nálni a garázst – vélekedett a polgármester. 

-eo

Közgarázs-bérlemények céges triplázással

November végén pályázati kiírás jelent meg a Pest megyei települések belterületi csapadékvíz-gaz-
dálkodásának fejlesztésére, kor sze rűsítésére. Miután a támogatási ké rel meket január 23-án reggel 8
órától lehetett benyújtani, a gödöllői önkormányzat tagjai január 10-én, rendkívüli ülésen döntöttek
arról, hogy élnek a külső forrás igénybevételének lehetőségével.

Sikeres kandidálás esetén az Antalhegyi utca zárt csapadékcsatorna-hálózatának bővítése va ló -
sulhat meg. A szóban forgó területre tett javaslatot azzal indokolták, hogy a hegyoldal beépítettsége
folyamatosan növekszik és terület csapadékvíz-elvezetése nem megoldott. Nagyobb mennyiségű csa-
padék lehullása esetén a víz az útpályán áramlik, vagy rendkívüli esetekben, a szegélyen átlépve
veszélyezteti a lentebb lévő ingatlanokat.

A projekt tervezett bekerülési költsége kevéssel több mint 349,1 millió forint. Ebből az összegből
megközelítőleg 261,8 millió forintra pályázik a településvezetés, amely a fennmaradó 87,3 millió forin-
tot önerőként biztosítja a város idei és jövő évi költségvetésében. -rg

Január 1-jétől – legalább – három évig, azaz, 2021.
december 31-ig a Volánbusz Közlekedési Zrt. lát -
ja el a Gödöllő közigazgatási területén zajló, me -
netrend szerinti autóbusz-közlekedést, mint köz -
szolgáltatást. Erről egyöntetű szavazással döntöt-
tek a helyi képviselőtestület tagjai december 13-i
összejövetelükön. A feladat elvégzésére kiírt pá -
lyázatra csak a Volánbusz Zrt. adott be érvényes
ajánlatot, más kandidáló nem élt a lehetőséggel.

A tevékenység elláttatása a közlekedési társa -
ság ajánlata alapján nettó 109,4 millió forintos
anyagi terhet ró a városi költségvetésre éves
szinten. Az ellentételezés összegét a közlekedési
társaság a buszok által ténylegesen megtett kilo -
méterek alapján számlázza ki. A helyi járatok ese-
tében ez a tétel 408,50 forint/km, a helyközi jára-
toknál pedig 37,10 forint/km.

Kitétele a viteldíj-emelést nem tartalmazó meg -
állapodásnak, hogy amennyiben a szerződés idő-
tartama alatt az önkormányzat számára lehetővé
válik normatív támogatás igénybevétele, vagy
más, azonos célú állami támogatást kap, akkor
azt az önkormányzat a jogszabályban meghatá -
rozottak szerint, a helyi közforgalmú közlekedés
ráfordításainak részleges finanszírozására céljá-
ból – az ellentételezésen felül – teljes egészében
átadja a Volánbusz Zrt. részére.

A szolgáltatót a közvetlen és közvetett költsé -
gek nem több mint 5%-ának mértékéig nyereség
illeti meg. Abban az esetben, ha a Volánbusznál
5% feletti nyereség realizálódik, a többlet-
összeget átutalja az önkormányzatnak, viszont,
ha a kimutatott nyereség 5%-nál kevesebb, az így
keletkezett negatívumot az önkormányzat köte -
les megfizetni a Volánbusznak. 

-eF

Bővülhet a csapadékvíz-elvezetési rendszer

Január 11-től a Spíler TV is bekerült a DIGI te levíziós csatornakínálatába – tájékoztatta la punkat a DIGI
Csoport illetékese. A TV2 Cso porttal kötött megállapodásnak köszönhetően a hazai piac meghatározó
műsorszolgáltatói között a DIGI-nél minden Magyarországon elérhető jelentős sportcsatorna és
prémium sporttartalom egy helyen megtalálható.

A DIGI Csoport továbbra is elkötelezett az ügyfelek magas szintű kiszolgálása iránt, ezért folyama-
tosan keresi annak lehetőségét, hogy miként tudja bővíteni televíziós csatornakínálatát. A most
született megállapodás újabb lépés ezen az úton, hiszen a jövőben további prémium sportesemények
is követhetők lesznek a távközlési szolgáltatónál. A Spíler 1 TV és Spíler 2 TV műsorait a DIGI
műholdas és kábeltévés platformján is élvezhetik a tévénézők, utóbbin akár HD minőségben is.

Érdeklődésünkre a Gödöllőn is szolgáltató társaság munkatársa elmondta, hogy a DIGI ügyfelei a
változással járó frekvenciamódosításokkal kapcsolatosan a következő elérhetőségen tájékozódhatnak:
www.digi.hu/hirek/frekvenciamodosulas-spiler-tv.

Miután a tavalyi év első felében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megvásárolta az Invitel Táv -
közlési Zrt-t, adódik a kérdés, hogy az Inviteltől származó, bizonyos csomagokban a Spíler 1 sport -
közvetítéseivel eddig is szembesülő előfizetők számára január 11-től elérhetővé vált-e a Spíler TV 2-es
csatornája. A válasz – sajnos – nemleges.  Ugyanakkor, a rendszerek folyamatos egységesítése miatt
cseppet sem reménytelen. -st
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Élvezhetik az elitfocit a DIGI-előfizetők

Újabb három évig 
szolgáltat a Volánbusz

2005. július 10-én ilyen következményekkel járt az özönvízszerű természeti csapás Gödöllőn
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A gödöllői önkormányzat tagjai de -
cember 13-án 12 igen szavazattal
és 2 tartózkodással fogadták el a
vá ros településrendezési eszközei-
re (GÉSZ - Gödöllő város helyi épí -
tési szabályzata, TSZT - telepü lés -
szer ke zeti terv) tett polgármesteri
ja vaslatot. 

A döntés előtt az egyik tartózko -
dó, Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)
megkérdezte: a dokumentum készí -
tői az övezeti besorolások és az öve -
zet-határok kijelölésekor figyelembe
vették-e azokat a – főként a családi
otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
igénybevételére vonatkozó – lakos -
sági igényeket, amik azokat az utcá -
kat érintik, ahol ugyan üdülőövezeti
besorolás áll fenn, de ott régóta élet -
vitelszerűen élnek a családok.

Gémesi György válaszában kifej -
tet te: figyelembe vették, de a helyi
építési szabályzat szempontjából
nem lényeges a CSOK, a város ren -
delkezésre álló erőforrásait tartották
szem előtt a településrendezési esz-
közök kialakításának megfogalma -
zá sakor. Mindez egybecsengett a
he lyi főpolgár évek óta hangoztatott
nézetével, miszerint: azt is mérle -
gelni kell, hogy a város számára to -
vábbi kötelezettségekkel járó lakó -
öve zeti bővülés ne veszélyeztesse a
már meglévő közfeladatok megszo -
kott színvonalú ellátását.

Molnár Árpád érdeklődésünkre
az zal egészítette ki kérdését, hogy
annak azért van létjogosultsága,
mert az odatelepülő kisgyermekes
családok otthonteremtését jelentős
mér tékben befolyásolja az a körül -
mény, hogy a besorolás miatt nem
igényelhetnek a kormány által tá -
mo gatásként biztosított CSOK-ot.
Ezen felül az ott élők számára is
szük séges lenne biztosítani az alap-
vető infrastruktúrát.

- Az mindenképpen örvendetes,
hogy városunk egyre vonzóbb a
meg fe lelő lakóhelyet keresők szá -

Más témakörök mellett, egyes üres
önkormányzati tulajdonú lakások
költségelvű lakbérért történő bérbe-
adási pályázata feltételeinek megha -
tározását is tárgyalták a gödöllői
kép viselőtestület tagjai december
13-i tanácskozásukon.

A mellékelt táblázatból kitűnik,
hogy milyen paraméterű ingatla -
nok ról van szó, illetve azt is tudni le -
het, hogy a pályázati határidő febru-
ár 11., hétfő. A pályázatokat a határ-
idő alatt az erre a célra rendsze re -
sített, a godollo.hu/Városháza/
Polgárok/Hirdetmények oldalon el -
érhető nyom tat ványon kell benyúj-
tani. A beérkezett igényeket az ön -
kormányzat gaz dasági bizottsága
értékeli, majd javaslatot tesz a végső
döntést ki mondó képviselőtestü let -
nek a leen dő bérlők személyére.

A bizottság az alábbi szempontok
és pontszám-súlyozás szerint végzi
az értékelést:

• a pályázó életvitelszerűen Gö -
döl lőn való tartózkodását igazolni
tudja, aminek időtartama legalább 5
év esetén – 1 pont

• a pályázó életvitelszerűen Gö -
döllőn való tartózkodását igazolni
tudja, aminek időtartama legalább
10 év esetén – 3 pont

• gödöllői munkaviszony időtar-
tama legalább 5 év esetén – 2 pont

• gödöllői munkaviszony időtar-
tama legalább 10 év esetén – 3 pont

• házastársak, egyedülálló pá lyá -
zó – 0 pont

• egyedülálló pályázó 1 gyerekkel
– 1 pont

• egyedülálló pályázó 2 gyerekkel
– 2 pont

Van, amit jelentősen hátráltatnak 
az övezet-besorolási szabályok

• házaspár/élettársak 1 gyerekkel
– 1 pont

• házaspár/élettársak 2 gyerekkel
– 2 pont

mára, és ennek természetes velejá -
rója, hogy a jelenlegi település hatá -
rokon belül egyre több helyet hasz-
nálnak fel lakhatás céljára. Ugyan -
akkor nyilvánvaló, hogy önkor -
mány zati feladat lenne a lakóövezeti
besorolással járó, nélkülözhetetlen
beruházásokat elvégeztetni ezen ut -
cák vonatkozásában – közölte Mol -
nár Árpád. 

A polgármesteri válaszra reagál -
va, a városatya elmondta, szerinte
ez nem túl barátságos hozzáállás
egy város vezetésétől. A családok
ott honteremtését elősegíteni nem
csak kötelesség, de alapvető szem -
pont is kell, hogy legyen és nem
elfogadható a külső területeken élők
szükségleteinek figyelmen kívül
hagyása, egyfajta kirekesztése. En -
nek a városnak teljes jogú lakói, lak -
címkártyával rendelkeznek, ebben a
városban élnek. Nem érdemlik ezt a
fajta érzéketlenséget, nem érdemlik
azt, hogy a problémáikkal kapcso -
latos empátiának a teljes hiányával
kell szembesülniük.

A Fidesz-KDNP-s képviselő hoz-
záfűzte: Gödöllő 2018-as költségve -
té sébe mintegy két milliárd forint
került át az előző évek költségve -
téseinek maradványaként. Emellett
az is tény, hogy jó néhány városszéli
utcában az ott lakók költségén tör -
téntek már közműfejlesztési beruhá-
zások.

- Nem értem, miért nem látható
komolyabb városvezetői erőfeszítés
ennek a kérdésnek a rendezésére. A
hozzám eljutott lakossági megkere -
sések ugyanis nem az együttműkö-
dő hozzáállást támasztják alá – zárta
gondolatatit Molnár Árpád. -ed

Öt önkormányzati bérlakásra lehet pályázni • emelt összegű családi pótlékra
jo gosító fogyatékos- vagy tartósan
beteg gyermekenként – 1 pont

Ezen felül vizsgálni kell a pályá zók
jövedelmét és fizetőképességét a bér-
leti díj és a fenntartási költségek finan-
szírozása tekintetében. A pá lyá zók
jövedelmi és fizetőképességi helyze-
tüknek megfelelő sorrend alap ján
kap nak pontokat (nagyobb jövede-
lem több pontot ér). A pon tozás során
a legmagasabb elérhető pontszám 10.
A legmagasabb pont szám jövedelmi
viszonyait figyelembe véve arányosí-
tással kell meg ha tározni a többi pá -
lyázónak adható pontszámot. Azo -
nos összpont szám esetén a gazdasági
bizottság nyilvános sorsolással dönti
el, hogy az adott lakás bérleti joga kit
illet meg. -áb
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• A lakóingatlanok csatornázása a
városfejlesztési koncepció keretében
folytatódott. Az Antalhegyi terület
csa tornázásának II. üteme is elké-
szült, így újabb 100 lakóingatlan
kapcsolódhatott a hálózatra.

• Gödöllő területén a nem köz -
mű vel összegyűjtött háztartási
szenny víz begyűjtésére továbbra is
Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállal -
kozó jogosult, mint közszolgáltató.
A 2017-es évben 896 köbméter ház-
tartási szennyvíz elszállítása tör -
tént meg.

• Az Úrréti-tó vízminőségét két
al kalommal vizsgálták a 2017. év -
ben. Néhány paraméter (nitrát-ion,
klorofill-a, oldott oxigén, oxigén te -
lítettség) nem felelt meg a vonat -
kozó határértékeknek, amik a tó
esetleges eutrófizációját (elalgáso -
dás) mutatják.

• A Csemetekerti városrészből
(Batthyányi u.) elvezetett csapadék-
víz a városi csapadékvíz elvezető
csa tornán keresztül a Besnyő-pa tak -
ba (Aranyos-patakba) kerül. A csa-
padékvíz-elvezető rendszer vízjogi
üzemeltetési engedélye alapján a
befogadóba vezetett csapadékvizek
megfelelőségét évente legalább egy
alkalommal vizsgálni kell. A pa tak -
ba vezetett csapadékvíz vizsgálatára
2017. november 14-én került sor. A
mért paraméterek az előírt határér-
tékek alatt maradtak, tehát a Bes -
nyő-patakba (Aranyos-patakba) ve -
ze tett csapadékvíz minősége meg -
felelt az előírásoknak.

• A 2014., 2015., 2016.és 2017. évi
hulladékadatok alapján megállapít -
ható, hogy a szelektív hulladékgyűj-
tés jól működött a városban a ta -
valyi évben.

• Az illegálisan lerakott hulladék
mennyiségének mérsékléséhez a te -
rületeken felállított korlátokkal,
árok ásással és egyéb fizikai módon
történik a védekezés, illetve három
szelektív hulladékgyűjtő szigetet ka -
merával is ellenőriznek. Míg 2016-
ban 95,9 tonna illegálisan lerakott
sze mét elszállítására volt szükség,
2017-ben 113,3 tonna illegálisan le -
rakott szemét összeszedése és el -
szál lítása történt meg. Főbb helyszí-
nek: Kikerics utca, Röges utca, Ba -
bati út, Besnyő szervizút, Határjárók
útja, Öreghegyi út, Szárítósi út,
Tájkép utca, Úrréti tó. 

• A VÜSZI Nonprofit Kft. 2017-
ben a korábbi évekhez hasonlóan,
szerződés szerint végezte a város -
ban a zöldterületek, illetve közterü -
letek fenntartását, üzemeltetését, a
temető fenntartását, valamint a
sportcentrum működtetését.

• A korábbi terveknek megfele lő -
en, 2017-ben is folytatódott a „Le -
gyen Gödöllő kerékpárosbarát város!”
program: a Dózsa György úton – a
Körösfői utca és a Széchenyi utca
közötti szakaszon – a közös járda és
kerékpárút rekonstrukciója befeje-
ződött, illetve megkezdődött a
Széchenyi utca és a Dózsa György
út 69. szám közötti szakaszon. 

A 2017. évben történt intézkedé-
sek, változások Gödöllő fenntartha-
tóbbá tételéhez járultak hozzá, me -
lyek jótékony hatását hosszú távon a
város minden lakosa megérezheti.
Az elért eredmények az Önkor -
mány zat, a VÜSZI Nonprofit Kft., a
Zöld Híd B.I.G.G. NKft. és a vá ros -
ban tevékenykedő civil szervezetek,
valamint a lakók közös érdemének
tekinthetők.

Lopás bűntett, lopás vétség és jár -
mű önkényes elvétele bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja
mi att folytat nyomozást a Gödöllői
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz tá -
lya négy kerepesi férfi ellen – adt a
hírül a police.hu.

A nyomozás jelenlegi adatai sze -
rint három kerepesi férfi tavaly dec-
emberben és idén januárban Gö döl -
lőn, Kistarcsán, Nagytarcsán és Ke -
repesen összesen tizennégy alka -
lom mal követtek el gépjárművekkel
kapcsolatos bűncselekményeket.
Több autót elloptak, többet pedig
fel törtek és azokból különböző ér -
tékeket, személyes iratokat, kész -
pénzt, szerszámokat és műszaki cik-
keket vittek el. A gödöllői rendőrök
az ügyben végzett adatgyűjtés alap-
ján azonosították a bűncselekmé-
nyek feltételezett elkövetőit, két 20
éves és egy 28 éves férfit, akiket ja -
nuár 9-én elfogtak majd a Gödöllői
Rendőrkapitányságra előállítottak.

A rendőrök január 9-én egy 29
éves kerepesi férfit is elfogtak, aki a
megalapozott gyanú szerint 2018
szeptemberében, novemberében és

decemberében Kerepesen, Kistar -
csán és Mogyoródon több alkalom-
mal gépkocsikat tulajdonított el,
vagy azokat feltörte és azokból mű -
szaki cikkeket, készpénzt lopott el. 

A nyomozók a négy férfit gyanú-
sítottként hallgatták ki a bűncselek-
ményekkel összefüggésben, őrizet -
be vették őket és előterjesztést tettek
letartóztatásuk indítványozására,
amit az illetékes járásbíróság január
11-én elrendelt.

A négy férfi ellen a Gödöllői
Rend őrkapitányság lopás vétség,
lopás bűntett és jármű önkényes el -
vétele bűntett elkövetésének mega -
la pozott gyanúja miatt folytatja az
eljárást, aminek során vizsgálják azt
is, hogy további bűncselekmények
elkövetésével összefüggésbe hozha-
tóak-e a gyanúsítottak.

Elalgásodhat az Úrréti tó

Meghaladta a 110 tonnát
az illegálisan lerakott szeméthalmaz

Rendőrkézen a gépkocsi-tolvaj banda

Tavaly október végi keltezéssel a helyi székhelyű WENFIS Mérnök Iroda Kft.
szakemberei elkészítették Gödöllő város 2017. évre vonatkozó kör nyezeti
állapotának értékelését, amit a képviselőtestület tagjai december 13-án
jóváhagytak. Néhány megállapítás, a teljesség igénye nélkül:
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országgyűlési képviselőjével –
össze fogottan, lobbierővel kell ren -
delkeznie, hiszen számos más te le -
pü lés is próbálja megnyerni a kor -
mányzatot saját értékei érdekében.
Anekdotába hajló és morális határo-
kat súroló történeteket tudnék me -
sélni, hogy annak idején miniszteri
biztosként milyen harcokat kellett
vívnom pártfórumokon, miniszteri
értekezleteken, sőt, a parlament bi -
zott sági ülésein is, hogy jusson pénz
Gödöllő kastélyára. Lehet az ilyes-
min fanyalogni, de ez a realitás…

- Úgy véli, hogy a lobbierős po -
litika hiánya az oka, hogy nem foly-
tatódott a felújítás?

- Ne kerülgessük a forró kását:
igen! Mivel Gödöllő közösségét a
kül világ felé a város polgármestere
képviseli, szerepe a kormányzati,
szak mapolitikai elfogadtatásban és
a központi források megszerzé sé -
ben perdöntő. Az a konfrontatív po -
litika azonban, ami idestova egy év -
tizede jellemzi a település első em -
berének a viszonyát a jelenlegi kur -
zussal, bizony nem mozdította elő a
kastély további fejlődését. Nem vé -
let len, hogy ez a barokk gyöngy-
szem kimaradt a nemzeti kastély -
prog ramból és nem szerepel a ki -
emelt műemléki helyreállítások kö -
zött sem. S hozzáteszem: olyannyira

elmérgesedettnek látom ezt a vi -
szonyt, hogy a közeli jövőt tekintve
szkeptikus is vagyok. Csak remélni
tudom, hogy például az épület -
együttes megsemmisülés szélére ke -
rült narancsháza (képen), muzsikus
szárnya, vagy kocsiszíne egyszer
még megmenthető lesz a teljes pusz -
tulástól.

- Amennyiben a helyzet megvál -
tozna, vállalna újra szerepet a to -
vábbi munkálatokban?

- Nézze, a jövő nem az ilyen deres
hajú, meszesedő fejű fickóké, mint
amilyen én is vagyok. Mi már in -
kább örülni tudunk a fiatalos lendü -
letnek, mintsem részt venni benne,
hiszen az idő elkerülhetetlenül kor -
látozza az új iránti fogékonyságun-
kat. S aki ezt nem látja be, kellemet -
lenkedő és nevetséges alakká válik.
Én tehát jobban bízom a nálam kor -
szerűbb gondolkodású, történeti
iden titásunk iránt is érzékeny fiata-
lokban és maradnék a háttérben.
Tör ténészi minőségemben persze
vagyok, e tekintetben nem koptam
el. Sőt, amióta kikerültem a mókus -
kerékből és nyugdíjas lettem, több
erőm és időm van a kutatómunkára.
A visszajelzések alapján merem
mon dani, hogy az említett előadá-
sok is bizonyították ezt. 

-tete

- Ősszel Ön több történeti előa -
dást is tartott a kastélyban az épít -
tető Grassalkovich-család és az Es -
terházyak rokoni kapcsolatairól.
Az erről szóló korábbi cikkünkben
úgy fogalmaztunk, hogy Ön „ön -
ként vállalt száműzetése” után
vissza tért a kastélyba…

- Kissé romantikus volt ez a meg -
állapítás, de lényegében helyénvaló.
Az ausztriai Esterházy Privatsiftung
– melynek munkáját történészként
segítem – egy érdekes múzeumpe -
dagógiai kiállítást rendezett itt a kas -
télyban, és ennek apropóján kértek
fel az előadásokra. A felkérést öröm -
mel fogadtam és remélem, sikerült
új históriai tényekkel bemutatnom a
18. század két mértékadó famíliájá-
nak közös történelmét.

- Nem túl eredeti kérdése, de mu -
száj feltennem: mit jelent Önnek a
kastély?

- A kastély ügyét – most hadd le -
gyek magam is kicsit szentimentális
– én amolyan sorstól rám ruházott
feladatként éltem meg. Az 1980-as
évek elején, amikor még szovjet lak -
tanya és szociális otthon volt az épü -
letben, műemlékes barátaimmal
együtt kezdtük meg a kutatásokat.
Aztán 1985-ben én rendeztem meg
az első történeti kiállítást, majd dol-
goztam ki a muzeológiai progra -
mot, az állandó kiállítások tervét, és
végig vittem a Kastélymúzeum
meg alapítását. Miniszteri biztosként
sikerült kormányzati forrásokat
moz gósítani és a részbeni felújítást
követő 1996-os megnyitásig az első
nagy helyreállítási ütemet befejezni.

Később megírtam a műemlék-
együt tesről szóló könyvet, ami máig
a legteljesebb kastélytörténeti mun -
ka. De hadd ne soroljam… Mind -
ebből csak az a fontos, hogy hason-
lóképp gondolom ma is, hiszen egy
hivatást nem lehet csak úgy letenni,
mint egy kávéscsészét.

- Pedig a 2000-es esztendőkben –
jórészt Gödöllő polgármesterének
nyomására – Ön kiszorult a kastély
vezetéséből.

- Nem csak én, hanem mások is,
például, a kastély – szerintem máig
pótolhatatlan tudású – főépítésze,
Bakonyiné Schubert Éva. De akár-
hogy is alakultak a közelmúlt évei, a
háttérben mindig ott voltam és tet -
tem, amit lehetett. Kutatómunkával,
tanácsokkal, kapcsolati tőkével. Már
csak azért is, mert a kastély mai ve -
zetésének és munkatársi gárdájának
szakmai felkészültségét vitathatat -
lan nak tartom, munkáját nagyra ér -
té kelem és erőfeszítéseivel egyet -
értek.

- Az elmúlt évtizedek alatt, ha
változó ritmusban is, de a kastély
felújítása folyamatos volt. 2009 óta
azonban érdemi munkára nem ke -
rült sor, ha csak az nem tekinthető
annak, hogy lefüggönyözték a hely-
re nem állított szárnyakat.

- Van néhány közhelyszerű, de
mé lyen igaz tény, amit a kastély ese-
tében is tudomásul kell venni. Az
egyik, hogy ilyen léptékű műemlé -
kek helyreállítása, majd értékelvű
működtetése mindenütt meghalad -
ja a helyi önkormányzatok erejét. A
központi, állami forrásokra tehát
szükség van, ahogy a korábbi ered-
mények eléréséhez sem voltak nél -
külözhetők. Ebből fakad a másik
tény: a rehabilitáció mindenkor
nagy politikai kérdés is, és én most
ennek a megállapításnak a pozitív
kicsengésű értelmezését hangsúlyo-
zom. A dominók persze dőlnek to -
vább… A helyi közösségnek, amely
egyébként a legnagyobb haszonél-
vezője az élő-lélegző kulturális és
turisztikai értéknek, keresnie kell az
együttműködést a nagypolitikával.
Szövetségesekkel – például, a körzet

A dominók dőlnek tovább, avagy…

…milyen jövő vár a kastélyra?
Nem járunk messze a valóságtól, ha kimondjuk: nem sok olyan ember van
ma hazánkban, akinek annyira a szívügye a gödöllői kastély múltja, jelene
és jövője, mint Varga Kálmán. A történész-muzeológus tavaly ősszel
„megtörte a csendet” és eladásokat tartott a történelmi falak között.
Többek között ez volt az apropója, hogy beszélgetésre kértük a gödöllői
Grassalkovich-kastély korábbi miniszteri biztosát.

Mérlegelve az előzetesen közzétett felhívásra beérkezett ajánlásokat, a gö -
döllői városvezetés tagjai december 13-án zárt ülésen határoztak arról, hogy
2019-ben kiknek ítélik oda a Gödöllő Kultúrájáért díjat.

Összesen három személyre és négy közösségre érkezett javaslat a döntés-
előkészítő bizottsághoz. A szakmai szervezet az ajánlások megismerése
után úgy döntött, hogy Szlávik Jánosné helytörténész és Gödöllő Város
Népi Zenekara művészeti közösségének elismerését szorgalmazza a
képviselőtestület tagjainál. A javaslatot a városatyák jóváhagyták. 

A település vezetése által 21 esztendeje alapított díjat a Magyar Kultúra
Napjához kötődő, a Művészetek Háza Gödöllő épületének színház termé -
ben lapzártánk után megrendezett városi ünnepségen adták át. 

-bi

Ők az idei Gödöllő Kultúrájáért díjasok
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Január 4.: Négy – elsősorban a 2017
márciusa óta pártként mű ködő, a
Fidesz leváltásán munkál kodó Mo -
men tum Mozgalomhoz köt hető –
fia tal aktivista szervezésé ben ren -
dez tek kora esti demonstrációt Gö -
döllőn. 

A Gödöllő sem hagyja! Tüntetés a
tör vénymódosítások ellen! elnevezésű
békés demonstráció több száz főre
tehető résztvevői az Alsóparkból in -
dultak a csaknem öt kilométeres vá -
rosi menetelésre. A hideggel is
szem besülő tiltakozók útjuk során
érintették az Ady sétányon épülő
ver senyuszoda-beruházást, majd
mé cses-gyújtással fejezték ki ellenér-
zéseiket a Gödöllői Járásbíróság Tes -
sedik Sámuel utcai toronyépülete
előtt, hogy onnan – a belvárost
érintve és némiképp megfogyat koz -
va – visszajussanak az Alsóparkba.

A sétájuk során Orbán- és Fidesz-
ellenes rigmusokat kiabáló tüntetők
– miként az ország számos pontján –
azért vonultak ki az utcára, hogy
követeljék az ellenzéki pártok által
„rabszolgatörvénynek” titulált túlóra -
tör vény azonnali visszavonását, a
kevesebb rendőri túlórát, a függet-
len bíróságokat, hazánk európai
ügyészséghez történő csatlakozását,
valamint a független közmédiát, és
jelenlegi vezetője leváltását. 

A felszólalók (Varju László – DK,
Lengyel Szilvia – LMP,  Kovács
Barnabás – MSZP,  Varga Zoltán
Péter és Brenner Koloman – Jobbik,
Holló István – MoMa, Donáth An -
na – Momentum) közül a hallgató-
ságot „lázadónak” nevező Penz And -
rás (DK) volt az, aki felszólította Gö -
döllő polgármesterét, Gémesi Györ -
gyöt, hogy határolódjon el Vécsey

László kormánypárti országgyűlési
képviselőtől, és jogkörénél fogva
tegyen meg mindent, hogy a helyi
munkavállalókat ne sújtsa a Fidesz
által elfogadott „rabszolgatörvény”.

Értesülésünk szerint a rendőrség
által biztosított gödöllői demonstrá-
ción erőszakos cselekmény és eljárás
megindítását igénylő rendbontás
nem történt. Egyesek provokáció jel-
legű beszólására határozottan, de
további konfliktust nem gerjesztve
reagáltak a szervezők és a tüntetők.

Gémesi György megszólítottsága
miatt megkerestük a polgármester
kabinetfőnökét, hogy reagáljon a fel-
vetésre. L. Péterfi Csaba a követ -
kező választ küldte el szerkesztősé -
günknek:

- Polgármester úrhoz semmilyen
hivatalos kérés nem érkezett, őt a
tün tetéssel kapcsolatban sem érte -
sítette senki, arra nem hívták. Ezáltal
az ott elhangzottakkal kapcsolatban
nem kíván és nem is tud reagálni.
Polgármester úr élő, közösségi ol da -
lán történt bejelentkezésekor ponto -
san elmondta, hogy a meghozott
törvénnyel nem ért egyet. Gödöllőn
– tudomásom szerint – egyik ön -
kormányzati cég sem alkalmazza
azt. Amennyiben túlórára kerül sor
(például: hóügyelet), azt azonnal ki
is fizetik.

Szavaznak-e a gödöllői képviselők
rabszolgatörvény-ügyben?

Január 10.: A képviselőtestület rend -
kívüli ülésének egyebek napirendi
pontjában – miután a Demokratikus
Koalíciónak nincs önkormányzati
képviselője Gödöllőn – Kovács Bar -
nabás (MSZP) vetette fel Penz And -
rás indítványának elfogadását, pon -

Tíz nappal azt követően, hogy a gö -
döllői képviselőtestület tagjai dön-
töttek a helyi közvilágítás fejleszté-
sét szolgáló 410 millió forintos, 13
éves futamidejű hitel felvételének
fel tételhez kötött módjáról, a kor -
mány hozzájárult az igényelt teljes
öszeg tranzakciójához. Az erről a
határozatról szóló, akár karácsonyi
ajándéknak is felfogható határozat –
né miképp rendhagyó módon – a de -
cember 23-i Magyar Közlönyben je -
lent meg.

A miniszterelnök által aláírt doku-
mentumban kikötésként szerepel,
hogy az engedélyezett ügylet 2018.
évben történő megkötéséhez a kor -

mány az alábbi kiegészítő feltételek-
kel járul hozzá:

• Az önkormányzat az engedélye-
zett ügyletértékek teljes összegétől
lefelé eltérhet, ha ez nem okozza
ezen érték valamelyikének növeke -
dését egyik évben sem.

• Az önkormányzat egy adott év
végéig legfeljebb akkora összegű
adósságot keletkeztethet az ügy -
letből, mint amekkora az ügyletből
az adott év végéig keletkező kumu -
lált adósságösszeg.

• Fejlesztési célú ügylet esetében –
amilyen a gödöllői is – a hitelt csak a
jóváhagyott fejlesztésre lehet fordí-
tani. -vn

FÓKUSZBAN

Engedélyezte a kormány

Hitelből fejlesztik a közvilágítást

A kormányzati intézkedések ellen tiltakoztak

Demonstrációk a városban
tosabban azt, van-e hajlandóság
arra, hogy a városvezető előterjesz-
tést készíttessen a témakörben.

Gémesi György válaszában le -
szö gezte: bár, megvan a véleménye
a meghozott törvényről, nem gon-
dolja, hogy a gödöllői képviselő -
testületnek határozatot kellene elfo-
gadni a kérdésben. 

Hogy mi lesz az előterjesztés sor -
sa, egyelőre bizonytalan. Érdeklődé -
sünkre Kovács Barnabás elmondta,
fontolóra veszik, élnek-e a lehető -
séggel, nevezetesen azzal, hogy vá -
rost irányító grémium tagjai sza va -
zatukkal formáljanak véleményt.
Erre legkorábban lapzártánk után,
január 31-én nyílhat lehetőség.

Gödöllőn is csatlakoztak az Álljon
le az ország! demonstrációhoz

Január 19.: Csatlakozva a nem kor -
mánypártiak által „rabszolgatör vény -
nek” titulált jogszabály elleni orszá -

gos megmozdulásokhoz, Gödöllőn
is félpályás útlezárással tiltakoztak
civilek és ellenzéki pártok kép vi -
selői, aktivistái és szimpatizánsai.

Az Álljon le az ország! elnevezésű
mozgalom részeként lezajlott dél-
előtti esemény szervezője Lengyel
Szilvia, az LMP korábbi országgyű -
lési képviselője volt. A rendőrség
által biztosított demonstráció részt -
ve vői a Szabadság út forgalmát kí -
sérelték meg lassítani gépjárműve-
ikkel, méghozzá – amint az a képen
is látható – a Szabadság tér és a
Táncsics Mihály utca közötti sza -
kaszon, Budapest irányába. 

GH-összeállítás

facebook.com/
godolloihirek
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HIRDETÉS

A résztvevőknek pulykából (lehetőleg nem
pulykamellből) készült menüsorok és gesztenyés
desszertek finom és szakszerű elkészítésével
kellett meggyőzni a Benke László olimpiai baj-
nok mesterszakács vezetésével véleményt formá-
ló zsűrit.

Ez a hagyományőrzők között a – közönségdíjjal
és Benke László vándorserlegével is elismert –
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egye -
sülete (képen) pulyka falatkákat, édes-savanyú
tekercseket, gesztenye parfét, gesztenyés kiflit ké -
szítő és feltálaló csapatának sikerült a legjobban.
A vendéglátó-ipari tanulók mezőnyében pedig a
Váci Szakképzési Centrum Szentendrén működő
Petzelt József Szakközépiskola egysége diadal-
maskodott, és nyerte el a Benke László által fel-
ajánlott Első Magyar Fehérasztal Lovagrend ván -
dorserleget. A fődíjat a győztesek a pulykacomb

mousse vörösboros körte körettel és
dísztésztával, gránátalma mártással,
illetve saját májával és házi lecsóval
töltött, meleg füstön sütött pulyka -
rolád, kap ros-juhtúrós szalvétake -
nyér rel, sonkás polentával és papri -
kás már tással, valamint Gem ma Ma -
roni (Gesztenyés ékkő) menüjükkel
érde melték ki. 

A gasztronómiai versennyel pár -
hu zamosan zaj ló szakmai konfe ren -
cián és közgyűlésen a GKRTE leg -
főbb döntéshozó szerve jóváhagyta

2019 januárjától fizetendő tagsági díjakat. A hatá-
rozat alapján a diákoknak és a nyugdíjasoknak 8
ezer forintot kell fizetniük, míg a magánsze mé -
lyektől 30 ezer forintot kérnek el egy évre. Az
agro-tu risztikai kategóriába sorolt tagokat 31 ezer
forintos díjfizetési kötelezettség terheli, a vállal -
kozók, illetve egyéb szervezetek és intézmények
pedig 80 ezer forintos, ez irányú kiadással szá -
mol hat nak. A legnagyobb összegű tagdíjjal, éves
szinten 95 ezer forinttal, az idegenforgalomhoz
közel ál lónak tekintett vállalkozásoknak kell hoz-
zájárulniuk a GKRTE költségvetési bevételéhez.
Az egye sülethez csatlakozott önkormányzatok
tagdíja – a települések kategória-besorolásától
füg gően – lakosonként 73, 75 és 80 forintos fizeté-
si kötelezettséggel egyenértékű ettől az évtől. A
legmagasabb összeg az egyesület vonzáskör ze -
tébe tartozó városokra vonatkozik. -org

GKRTE óévi gasztronómiai versenye

Különleges pulyka- és gesztenye-ételek

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben döntött
úgy, hogy december 4. napját Megyenappá
nyilvá nítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-
Solt vár megyét 1659. december 4-én alapí-
tották. Ebből az alkalomból különféle díjakat
adnak át a fővárosi Vármegyeháza díszter-
mében. 

Köztük a Pest Megye Népművészetéért
dí jat, amit ebben az esztendőben két sze -
mély érde melt ki. Egyikük nem más, mint
Tóth Judit (ké pen balról a negyedik), a Gö -

döllő Táncegyüttes táncpeda gó gusa, koreográfusa. A Galga-menti származású hölgy a december 7-
én megrendezett megyenapi ün nepségen vehette át a kitüntetést.

Tóth Judit – aki számára halott az a népművészet, ami görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz és
nem próbál járni új utakon – a Galga-patak völgyében található Hévízgyörkön nőtt fel. A néptánccal
Bagon, a Bagi Muharay Népi Együttes gyermekcsoportjában ismerkedett meg. Gimnáziumi tanul -
mányait az Aszódi Petőfi Sándor két tannyelvű gimnáziumban folytatta. 1996-ban néptánc-páros
kategóriában Ki mit tud győztes lett. 2001-2004-ig az Állami népi Együttes hivatásos táncosa, majd
2002-2006-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója. 2006-ban néptánc-pedagógus szakon dip-
lomázott. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Főiskola, tánctanári mesterképzési szak hallgatója. 1996-
tól táncol a Gödöllő Táncegyüttesben, ahol jelenleg a vezetői, koreográfusi- és táncpedagógusi felada-
tokat is ellátja – olvasható a Gödöllő Táncegyüttes honlapján. Fotó forrása: pestmegye.hu

Pest Megye Népművészetéért díjas lett Tóth Judit

Tizenhetedszer rendezte meg a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) az év
végi hagyományőrző gasztronómiai versenyét, ami 2010 óta dr. Ketter László nevét viseli. A decem-
ber 4-én a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi-, Vendéglátó-ipari- és Idegenforgalmi
Karának Alkotmány utcai oktató kabinetjében lezajlott eseményen két kategóriában (hagyományőr-
zők, vendéglátó-ipari tanulók/főiskolai-egyetemi hallgatók) 10 formáció mérte össze a tudását.
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RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 11-15. forduló
Szent Benedek Balatonfüred RA – Penta-Gödöllői RC 1-3 (19, -22, -22, -27)
Gödöllői RC – Palota Volley 3-2 (-14, 12, -21, 12, 13)
Diósgyőri VTK – Gödöllői RC 1-3 (-17, -15, 25, -10)
Gödöllői RC – TFSE elmaradt
MTK Budapest – Gödöllői RC 3-0 (16, 22, 17)
Tizennégy mérkőzés alapján a Gödöllői RC csapata 21 ponttal, 25-26-os
szett- és 1.074-1.081-es pontaránnyal a tabella 5. helyét foglalja el.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 11. forduló
Gödöllői KC – Móri KSC 32-20 (17-7) • ifjúságiak: 51-22
A Gödöllői KC együttese 12 ponttal, 311-290-es gólkülönbséggel a 7. helyen
áll a csoport táblázatán.

Küzdőtéri gólok, pontok

Újra a Gödöllői EAC színeiben ver -
senyez Deák Nagy Marcell, aki két
esztendővel ezelőtt döntött úgy,
hogy – nevelőegyesületét elhagyva
– a Budapesti Honvédhoz igazol. A
hírt dr. Kriszt Balázs, az egyetemi
klub atlétika szakosztályának veze -
tője újságolta el magazinunk mun -
 ka társának. A sportvezető azt is el -
mondta, hogy Marci a 400 méteres
síkfutásban ebben az évben hazai
ver senyen veretlen, háromszoros
országos bajnok, Szuper Liga-győz-
tes Nádházy Evelin edzőnőjével,
Ka rakas Józsefnével készül a ki -
hívásokra.

A gödöllői sportbarátok számára
feltétlenül örömteli fejlemény kap -
csán említést érdemel, hogy a 27.
éle tévét rövidesen betöltő Deák

Nagy Marcell trénere a 2013 decem-
berében elhunyt Benkő Ákos volt.
A mesteredző és tanítványa – a szá -
mos, hazai, szabadtéri és fedett pá -
lyás bajnoki diadal, valamint egyéb
elismerő cím mellett – fantasztikus
nemzetközi sikereket értek el.

Túl azon, hogy Marci indulhatott
a 2012-es londoni olimpián, felnőtt
Európa-bajnoki ezüstérmet nyert
(2012, Helsinki), valamint junior
világbajnoki ezüstéremmel is dicse-
kedhet (2010, Kanada). Ezen kívül
junior Európa-bajnoknak (2011, Tal -
linn) és Universiade-győztesnek
(2011, Kína) mondhatja magát, illet-
ve a mai napig a nevéhez fűződik a
400 méteres síkfutás 45,42 másod -
per ces országos csúcsa (2011. július
22., Tallinn). -G

Deák Nagy Marcell visszatért

December 14-én, a budapesti Vár -
me gyeházán megrendezett Sport ka -
rácsony programjának részeként kö -
szöntötték és jutalmazták a 2018-as
esztendőben nyújtott teljesítményük
alapján legjobbnak ítélt Pest megyei
sportolókat és sportvezetőket.

Kiemelkedő sikereik miatt a gö -
döllői illetékességű sportközösségek
tagjainak népes táborából ebben az
évben is többen voltak részesei a díj-

December 19-én a fővárosi Duna
Palotában rendezték meg a Magyar
Röplabda Szövetség év végi díját-
adó gáláját – olvasható a szövetség
honlapján.

A rendezvényen gödöllői, illetve
gödöllői kötődésű sportolókat és
sport vezetőt is köszöntöttek. A
legjobb női strandröplabdázónak já -
ró díjat a zsinórban ötszörös orszá -
gos bajnok, Lutter Eszter érdemelte
ki, jelenlegei párjával, Szombathelyi
Szandrával. Eszter legutóbbi négy
bajnoki aranyérmét a Gödöllői RC
színeiben szerezte meg, a Karádi
Zol tán irányításával működő szak -
osz tály sportolajaként. Idén nyáron
azonban kedvezőbb ajánlatott ka -
pott, és Kaposvárra igazolt.

átadó ünnepségnek: a Pest Megyei
Közgyűlés által tizenhét kategóriá -
ban honorált sportolók és sportve -
zetők közül gödöllői érdekeltségű
egy kategóriában bizonyult a leg -
jobb nak.

Az Év legjobb Pest megyei spor -
tolója női felnőtt korosztályban a
ber lini atlétikai Európa-bajnokságon
is rajthoz állt Nádházy Evelin, a
Gödöllői EAC hazai szinten, 400
mé teres síkfutásban, ebben az esz-
tendőben szabad téren és fedett pá -
lyán egyaránt veretlen sprintre érde -
melte ki a díjat. Edzője Karakas Jó -
zsefné.

További gödöllői vonatkozású
elismerés, hogy az Év legeredmé -
nye sebb középiskolája versengés -
ben a Török Ignác Gimnázium a
második helyen végzett. -eF

Pest megye legjobb női sportolója

Nádházy Eveliné lett a díszes serleg

A közönségdíjat két gödöllői
strand röplabdázó lánynak, Háfra
Dominikának (képen balra) és
Szabó Dorottyának szavazta meg a
népes publikum. A röplabdázás
alap jait mindketten Gödöllőn sajátí -
tották el, mi több, a 2018-as nyári
strandröplabda szezonig városun -
kat képviselték a megméretteté se -
ken. Ebben az évben viszont már
nem, miután az Óbudai SSC ajánla-
tát kedvezőbbnek tartották.

A kerek évfordulós születésnapo -
sok köszöntése során a szövetség
egykori elnökéről, a gödöllői röplab -
dázás nagy öregjéről, Körösfői
Lász lóról sem feledkeztek meg, aki
márciusban ünnepelte 85. szüle tés -
napját. -rg

Gödöllőieket is díjaztak a röpi-gálán

www.godolloihirek.hu

Mester és tanítványa a 2011-es városi Év sportolója díjátadón
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15. Kar része 18. Angol vörös 19. Pocak 21. Leégés
23. E napon 24. Mutatószó 25. Folyadék 26. Pest
megyei település 28. Manchester United 30.
Házasságkötési szertar tás 33. A tavak városa 35.
Megelégelt 37. Locso lócső 39. Humorista volt
(Lász ló) 41. Latin kö tőszó 42. Ételízesítő 43.
Végtelen kalap! 44. Borsodi település 46. Haza 47.
Becézett Tamás 49. Autentikus
Függőleges: 1. Égitest 2. Műanyag 3. Űrmérték 4.
Kiütés jele 5. Horvát sziget 6. Semmi 7. Banda is
van ilyen 8. Némán ejtő! 9. Róla van szó 10.
Jászolvégek! 11. Keleti bölcselet 16. Tapasztalás
17. A legutóbbi 19. Méreg 20. Téli sport 21. A
poén második, befejező része (O) 22. Rangjelző
szó 23. Irányt ad 27. Asztácium vegyjele 29. Ér -
dektelenség 31. Keresztül 32. Kettős hangzó 34.
Névtelen 36. Az USA elnöke 38. Világító diódás
40. Magasra tesz 42. Budapesti egyetem 45.Vé -
delmezője 46. Sebmaradvány 48. Feltéve, angolul
50. Kiejtett mássalhangzó 51. Spanyol autójelzés

- Mit parancsol, uram? - kérdezi a pincér a
vendéget. Mindegy, csak nagy legyen, hideg és
sok pálinka legyen bene! -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Ö) 12.
Abban az időben 13. Alapérték 14. … vagy kontra
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száma

március 1-jén,
pénteken jelenik meg.

• Segélyhívó 112
• Gödöllői Rendőrkapitányság
(06-28) 524-600, (06-20) 444-1274 

• Orvosi ügyelet (06-70) 370-3104
• Flór Ferenc kórház

(06-28) 507-600, (06-30) 396-2318
• Polgármesteri hivatal (06-28) 529-100,

email: pmh@godollo.hu
• Járási kormányhivatal (06-28) 512-440,

email: godollo@pest.gov.hu
• Kormányablak telefonszáma 1818

• Népegészségügyi osztály (06-28) 416-363
• Foglalkoztatási osztály (06-28) 410-175

• Földhivatal (06-28) 514-305
• Posta (06-28) 430-825

• ELMŰ hibabejelentés (06-80) 383-940
• Gáz-közmű üzemzavar bejelentés

(06-80) 300-300
• Vízmű  hibabejelentés (06-27) 511-511

• NAV Gödöllő (06-28) 420-801, 1819
• Műszaki vizsgabázis (06-28) 410-048

• VÜSZI Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 410-295 
• Távhő Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 514-096 

• Szemétszállítás - Zöld Híd Kft.
(06-28) 561-200)

• Művészetek Háza (06-28) 514-130
• Könyvtár (06-28) 515-280
• Múzeum (06-28) 422-003

• Gödöllői Királyi Kastély (06-28) 410-124

Derűs pillanatok (I-II.) . . . h a s z n o s . . .

A megfejtéseket február 15-ig kér jük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljut-
tatni.

December 7-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: AKKOR LEGYEN SZÍ VES, VI -
GYÁZZON A SÖRÖMRE, AMÍG
VISSZA JÖVÖK.

TRATTORIA La Mamma 2 szemé lyes
pizza-utalvány nyertese: Vince Szabina
Százszorszép u. 73.
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