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- Két gyönyörű fiam van, szárnyaszegett an -
gyalként kaptam a földi létbe Márkot, akinek
ápo lása kitölti napjaim huszonnégy óráját, Levi
pedig színesre festi azokat. Ezzel a gondolattal fo -
galmazta meg a Nyíregyházáról évekkel ezelőtt
Gödöllőre költözött Zajácz Edina, hogy mit szánt
neki a sors és miképp éli mindennapjait.

A mérlegképes könyvelői és újságíró gyakor-
noki képesítéssel rendelkező Edina végzettségét
tekintve ápolónő, ám azt bizonyára kevesebben
tudják róla, hogy Verő László-díjas költő is. A kü -
lönféle irodalmi portálokon olvasható, legben -
sőbb énjét kitáró költeményein kívül, három éve
megjelent Csöndmadár című verses kötete, ami-
hez napjainkban mindenki hozzájuthat, ha –
anya gi lehetőségéhez mérten – támogatja fia, a
tavaly szeptemberben 17. életévét betöltött Márk
gyógykezelését.

Edinának nincs lehetősége arra, hogy dolgoz-
zon, mivel nagyobbik fiát ápolja otthon. Az or -
vosi mulasztás következtében fellépő oxigén hi -
ány miatt súlyos agyi bénulással született Márk
gondozása huszonnégy órát igényel. A kamasz -
korú fiú ép intelligenciával rendelkezik, járni és
beszélni azonban nem tud. Meggyógyulni sajnos
nem fog, de léteznek olyan terápiás kezelések,
amik segítségével a betegsége legalább szinten
tartható.

Csakhogy a speciális kezelések többsége igen-
csak költséges. Az Edina számára rendelkezésre
álló, ettől az évtől bevezetett, nettó 90 ezer forin-
tos otthongondozási díjból lehetetlen ezekre
pénzt elkülöníteni. Szükségük van külső se -
gítségre is.

Legfőbb céljuk, hogy Márk és az őt segítő csa-
ládtagok kijussanak Törökországba, egy komp -
lex, kifejezetten a sérült gyermekek számára ki -
fejlesztett, magasan képzett szakemberek által
végzett delfinterápiára, ami főként úgy „gyógyít”,
hogy az átélt élményben rejlik az ereje. A külföldi
kezelés két hetet vesz igénybe, és a repülőgépes
utazással együtt mintegy 5 millió forintba kerül.
Edina elmondta: erre gyűjtenek most, a befolyó
adományokat elkülönítve kezelik. Nincsenek
időhöz kötve, de két éven belül jó lenne, ha meg -
valósulhatna a vágyuk.

Óriási segítség Edina számára jelenlegi párja,
aki hatékonyan veszi ki részét a kamaszkorú fiú
mindennapi ápolásából. Többek között fürdeti őt
és kényelmi eszközöket készít neki, hogy Márk
ne csak a számára kialakított szobában, hanem a
családi ház más helyiségeiben is minél tovább jól
érezze magát.

Szerencsére, a családtagokon kívül többen van -
nak, akik támogatják Márk boldogulását. Példa -
ként említhetjük az Alvégi Civil Társaság veze -
tője, Tusorné Judit által tavaly nyáron szervezett
adománygyűjtő rendezvényt, a Gödöllői Sport
Klub szeptemberi jótékonysági focitornáját, a
helyi nyugdíjas egyesület – vásárlási lehetőséggel
egybekötött – könyvbemutatóját, és a közeli

tervek között szerepel a verses kötet bemutatója a
városi könyvtárban. Az alvégi eseményen részt
vett Gémesi György polgármester is, aki szemé -
lyesen tett vállalást arra, hogy átgondolja a tá -
mogatási lehetőségeket. 

Egy korábbi beszélgetés során Edina úgy fogal-
mazott: egyetlen feladata, hogy azt a fekete lapot,
amit útravalóul kaptak az élethez, kiszínezze
meg annyi fénylő csillagocskával, mire véget ér.

Anyagi lehetőségéhez mértén – a Zajácz Edina
nevén lévő 11773449-00305305-00000000 számla -
számra történő pénzadomány befizetésével, Tá -
mogatás Márknak közleménnyel – akár Ön is
hozzájárulhat ahhoz, hogy Márk egészségi álla -
pota ne romoljon, és a jelképes színvilág egy-egy
csillagocskával gazdagodjon! -rg

Összefogás a szárnyaszegett angyalért

Aki teheti, segítse Márk gyógykezelését!

HIRDETÉS
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Folytatva az elmúlt években kialakult hagyományt, a Szent István Egyetem
(SZIE) idén is megrendezi Állásbörzéjét. Április 10-én, szerdán 10 és 15
óra között a gödöllői kampusz aulájába várják az érdeklődőket. 

Rendkívüli előnye a munkaerő-piaci „egymásra találást” szolgáló Ál lás bör -
zének, hogy a személyes találkozásra helyeződik a hangsúly, melynek al -
kal mával kiváló lehetőség nyílik egyfelől a kiállítók, másfelől a leendő mun -
káltatók számára, hogy kiválasszák a számukra megfelelő, képzett mun -
katársakat, valamint a pénzkeresetet biztosító állásokat. 

A potenciális munkavállalók felkészülését a munkakeresésre, munkába
állásra számos tanácsadás is segíti. A rendezvény szerves részeként, a felső-
oktatási intézmény V. előadójában, a Gépészmérnöki Kar Kooperatív Szak -
mai Gyakorlat Börzéjén, a céges prezentációk segítségével lehetőséget kí -
nálnak az érdeklődők számára, hogy betekintést nyerjenek a kooperatív
képzésekbe.

Fontos kiemelni, hogy a SZIE Állásbörzére nem csak az egyetem hallga-
tóit várják, mivel olyan kiállítók is megjelennek, akik alap- vagy középfokú
végzettségű munkavállalókat keresnek. A helyi és környékbeli vállal kozá -
sok mellett, multinacionális vállalatok ugyancsak jelen lesznek, illetve kép -
viseltetik magukat az állásközvetítő cégek is.

Az Állásbörzén történő részvétel ingyenes, nem kell előzetesen jelentkez-
ni vagy regisztrálni rá. 

Miután a tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábbi években sokak kar -
rierje indult ezen a rendezvényen, ezért sem férhet hozzá kétség, április 10-
én, szerdán 10 és 15 óra között megéri kilátogatni a gödöllői egyetem aulá-
jába. Egyfajta felkészülésként pedig hasznos lehet tájékozódni az esemény
weboldalán, a www.allasborze.szie.hu elérhetőségen.

A vállalkozás ügyfele a fogyasztó,
aki terméket vásárol vagy igénybe
veszi a vállalkozás szolgáltatását.

Fogyasztónak minősül a ter mé -
sze tes személy, a civil szervezet, az
egyházi jogi személy, a társasház, a
lakásszövetkezet, a mikro, kis- és
kö zépvállalkozás, ha az önálló fog-
lalkozásán és gazdasági tevékeny sé -
gén kívül eső célok érdekében (ma -
gán célból) árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz vagy az áru -
val kapcsolatos kereskedelmi kom -
mu nikáció, ajánlat címzettje. 

A vállalkozás a fenti felsorolt te -
vékenységet önálló foglalkozásával
vagy gazdasági tevékenységével
össze függő célok érdekében végzi.
A vállalkozás abban az esetben lehet
fogyasztó (végfelhasználó), ha a pa -
nasz tárgya nem függ össze a vál -
lalkozási tevékenységével. A vál lal -
kozás gyártmányaihoz vásárolt
anya gokkal, félkész termékekkel
kapcsolatos jogviták vagy a vállal -
kozás nevére szóló előfizetői szer ző -
déssel használt mobil telefon vitás
ügyeinek rendezése bírósági eljárás-
ban történhet, ha a Felek nem tud -
nak egymással megegyezni.

Gyártó a termék üzletszerű előál-
lítója, termelője, helyreállítója vagy
fel újítója, illetve aki a terméken elhe-
lyezett nevével, védjegyével vagy
egyéb megkülönböztető jelzés alkal-
mazásával önmagát a termék gyár-
tójaként tünteti fel; vagy importáló.

A forgalmazó az a vállalkozás,
amely a terméket közvetlenül a fo -

gyasztó részére forgalmazza (eladja,
értékesíti). Legtöbbször a kereskedő
vállalkozás a forgalmazó, de ritkább
esetben a fogyasztó a gyártóval is
kapcsolatba kerülhet. A forgalma-
zás valamely termék vállalkozás
által – értékesítés, fogyasztás vagy
használat céljára ellenérték fejében
vagy ingyenesen – történő rendel -
kezésre bocsátása, ideértve a fo -
gyasz tó számára történő felkínálást
is, A termék minden birtokba vehe -
tő forgalomképes ingó dolog – ide
nem értve a pénzt, az értékpapírt és
a pénzügyi eszközt – és a dolog
mód jára hasznosítható természeti
erő. (Folytatjuk!)

Dr. Csanádi Károly
elnök, Pest Megyei
Békéltető Testület

Nem csak egyetemi hallgatóknak!

SZIE Állásbörze április 10-én

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149

Email-cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

A vállalkozás tudnivalói, 
ha fogyasztói panaszról értesíti 
a Pest Megyei Békéltető Testület:
értelmezési tudnivalók (1. rész)
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Szakítva az elmúlt években kialakított hagyománnyal (tavaszi
szombatokon konténereket helyzetek ki a város több pontjára), a gödöllői
székhelyű Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2019-ben a lomtanítás új
rendszerét vezeti be.

A „házhoz menő lomtalanítás” fontos eleme, hogy évente egyszer, legfeljebb
2 köbméter hulladékot lehet ártalmatlanítani térítésmentesen. Az igényről
bejelentőlapot kell kitölteni, és azt is nyilvánosságra hozták, hogy a társaság
szolgáltatási területén mely településen, mikor tervezik a házhoz menő
lomtalanítást. A Gödöllőre vonatkozó időponttok az alábbi táblázatban
olvashatók.

Tavaly kora nyáron merült fel elő-
ször, hogy anyagi forrást áldoz ná -
nak a gödöllői piacépület csarnoka
üvegtető-szerkezetének rekonstruk -
ciójára. A nettó értéken számolva,
mintegy 30 millió forintos kiadást
jelentő beruházást eredetileg saját
erőből kívánták végrehajtani, de jött
egy pályázati lehetőség, amivel élni
kívánt a városvezetés. Sikeres kan -
di dálás esetén a költségek megkö ze -
lítőleg 70 százalékát fedezte volna a
vissza nem térítendő dotáció.

Nos, mára kiderült, hogy a gödöl-
lői részről megfogalmazott pénz i -
gény lés nem járt sikerrel a Pénz -

ügyminisztérium által meghirdetett
pályázaton, ahol valamivel több
mint 2,2 milliárd forintot osztottak
szét 20 Pest megyei település között.
A támogatást részben új piac léte -
sítésére, részben pedig a már meg -
lévő kereskedelmi egységek fejlesz-
tésére lehet felhasználni.

A Pest Megyei Önkormányzat ol -
dalán közzétett lista alapján el mond -
ható, hogy a gödöllői köz pon tú vá -
lasztókerületből két település kan di -
dált eredményesen: Isaszeg csaknem
148,9 millió forintot, míg Szada 149,8
millió forintot fordíthat piacfejlesz -
tésre ebből a forrásból. -D

A gödöllői képviselőtestület tagjai
tavaly decemberi tanácskozásukon
döntöttek arról, hogy pályázatot ír -
nak ki öt darab, az önkormányzat
tu lajdonában álló Deák Ferenc téri
(Lumniczer Sándor és Szent János
utcák torkolata) lakás költségelvű
bérbeadására. 

A megadott határidőig beérkezett
igényeket (összesen 122 darab, ami-
ből 13 darab érvénytelen volt) az ön -
kormányzat gazdasági bizottsága
ér tékelte, méghozzá súlyozásos
rend szerű pontozással.

Ezen felül vizsgálni kellett a pá -
lyá zók jövedelmét és fizetőképessé-
gét a bérleti díj és a fenntartási költ -
ségek finanszírozása tekintetében. A
pályázók jövedelmi és fizetőképes-
ségi helyzetüknek megfelelő sor -
rend alapján kaptak pontokat (na -
gyobb jövedelem több pontot ért). A
legmagasabb pontszám jövedelmi
vi szonyait figyelembe véve arányo-
sítással kellett meghatározni a többi
pályázónak adható pontszámot.
Azo nos összpontszám esetén a gaz-
dasági bizottság nyilvános sorsolás -
sal dönthette volna el, hogy az adott
lakás bérleti joga kit illet meg. Sor -
solásra azonban nem került sor, mi -
után mind az öt lakás vonat ko zá sá -
ban sikerült a pontszám alapján
„győztest” hirdetni. Íme:

Deák Ferenc tér 1. II/8. (44 négy -
zetméteres): Kádár József (13,86
pont) • Deák Ferenc tér 2. fszt. 1 (45
négyzetméteres): Tóth László (12,09
pont) • Deák Ferenc tér 3. fszt. 1. (45
négyzetméteres): Pozmán Edina
(12,51 pont) • Deák Ferenc tér 3.
II/10. (60 négyzetméteres): Nagy
Péter (12,71 pont) • Deák Ferenc tér
3. II/l4. (45 négyzetméteres): Czeg -
lédi Ingrid (14,24 pont)

Mielőtt a képviselőtestület tagjai
rábólintottak volna a bizottság ja -
vaslatára, vita alakult ki. A szó csa -

tában Kovács Barnabás (MSZP) úgy
fogalmazott, hogy ez a pontozási
rendszer nem működőképes, éssze -
rűt len. Az lenne a méltányos meg -
oldás, hogy a pályázók pontszám -
ban felső egyharmadának tagjai kö -
zött legyen lakásonként sorsolás.

Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
meg erősítette, hogy ez a
szisztéma nem szeren -
csés, majd hozzáfűzte,
hogy a közintéz mények -
ben dolgozók kaphat ná -
nak szolgálati jelleggel
lakást, csak bátorság kel -
lene ezt a dön tés felvál-
lalni.

Halász Levente és
Pely he József lokálpat -
rióta klubos képviselők

úgy érveltek, hogy a döntés előké-
szítése az önkormányzati rende -
letben foglaltak szerint történt, ami
jogilag alátámasztja a határozati
javaslat hitelességét.

Gémesi György sem állta meg
szó nélkül: a polgármester – többek
között – elmondta, hogy a sorsolás
kínos helyzetet teremthet, ami ne -
hezen kezelhető. - Tökéletesen jó ez
így, hiszen senki nem támadhat sen -
kit – közölte Gémesi, aki hozzátette,
hogy a 2003-as évben lezajlott
sorsolást a képviselőtestületben ak -
koriban fennállt, szavazategyenlő -
ség ből eredő patthelyzet tette szük -
ségessé. Szavaival élve: az akkori
politikai helyzet ezt az objektivitást
követelte meg. Most azonban más a
helyzet...

A voksolás végül 11 igen (10 lo kál -
patrióta klubos és egy Jobbikos kép -
viselő) és 2 nem (Fidesz-KDNP-s
kép  viselők) szavazattal kapott zöld
utat. Ketten nem szavaztak: a lo -
kálpatrióta klubos Tóth Tibor hi -
ányzott az ülésről, Kovács Barnabás
(MSZP) pedig tiltakozásul kikap -
csol ta a gépét.

A szerencsés lakásbérlőkről nem
hoztak nyilvánosságra egyéb részle -
teket, esetleges kötődéseket, ám
annyi azért elég könnyen kiderít -
hető, hogy – mint munkavállalók –
hárman is összefüggésbe hozhatók
valamelyik helyi közintézménnyel.
Túlmenően, a nyertesek között
olyan is van, aki cégvezető ott, ahol
az egyik lokálpatrióta klubos kép -
viselő férje ügyvezető. -org

Elvérzett piacfejlesztési igény

Március 14-i keltezéssel együttműkö-
dési megállapodás jött létre a gö döllői
önkormányzat és a MÁV-HÉV Zrt.
kö zött. A Gémesi György polgár -
mes ter és Keresztes Péter ve zérigaz -
gató által aláírt dokumentumban a

felek – mások mellett – olyan célokat
fo galmaztak meg, mint:

• a gödöllői HÉV-állomásokon ta -
lálható utcabútorzat állapotának,
eset leges cseréjének felülvizsgálata a
kulturált és kényelmes várakozás
elő segítése érdekében.

• a palotakerti HÉV-állomás terü -
letén – a tulajdonos MÁV-HÉV Zrt,
engedélyével – P+R parkoló megva -
ló sításának lehetősége.

• a gödöllői HÉV-állomások és a
MÁV-HÉV Zrt. kezelésében lévő
zöldterület rendezése és folyamatos
karbantartása.

• az utastájékoztatást szolgáló
táb lák elhelyezése, állapotuk felül-
vizsgálata, szükség esetén cseréje.

• új kerékpártároló(k) elhelyezé-
sének vizsgálata. -gr

P+R pakolók építését tervezik
a palotakerti HÉV-állomás térségében

Nyárra várható településünkön
a házhoz menő lomtalanítás

Többen utálhatják azt, ahogy 
kiutalták a Deák téri bérlakásokat
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könnyen rájuk mondják: ők a haza
ellenségei. Erről azonban – tette
hozzá Gémesi – a jövő generációi
mon dnak ítéletet, akik másként is
vélekedhetnek, mint ahogy azt a
nagy politikacsinálók leírták és gon-
dolták. 

- Én azok közé tartozom, akik
hisz nek a cselekvő hazaszeretetben
és mindig keresik ennek a cselekvés-
nek a lehetőségét. Mert ezernyi le -
hetősége van a cselekedetnek. Gö -
döl lőn is – tért át a helyi hazaszeretet
és a különbségek helyett a hasonló-
ságokat kereső közösségformálás
han goztatására a polgármester. Gé -
mesi szólt azokhoz is, akik valamiért
nem kívánnak bekapcsolódni a kö -
zös ségépítésbe, mint mondta: a ká -
kán is csomót keresve, távol tart ják
magukat, de ez legyen az ő dolguk.

A közösségépítés újabb kis köve -
ként Gémesi György örömmel jelen-
tette be, hogy az elkövetkező öt esz-
tendőben 1000 darab fa ültetését
határozták el, ezzel is demonstrálva
azt, hogy a jövőről gondolkodnak. A
fákat a generációk együtt ültetik
majd el, tette hozzá a polgármester,
aki Petőfi Sándor: Magyar vagyok
című versének egy sorát bajnok
nem zetemről bajnok Gödöllőmre
változtatta, hogy még inkább has-
son az érzelmekre.

Az idei, március 15-i szabadtéri
meg emlékezés – a hagyományok-
nak megfelelően – a Petőfi téri szo -
bornál megrendezett koszorúzással
és a Tarsolyos Lovas Egylet szerve -
zésében lezajlott látványos lovas- és
fogatfelvonulással zárult Gödöllőn. 

-eF

Miután tavaly augusztus 20-án a
idő közben elhunyt dr. Stella Leontin
kanonok, majd október 23-án Pely -
he József alpolgármester szólt az
egybegyűltekhez, egy év elteltével
ismét március 15-e volt az a nem -
zeti ünnep, amikor Gémesi György
polgármester intézett beszédet az
érdeklődőkhöz a település „város -
há zat lanított” főterén kialakított sza -
badtéri színpadról, ahol a fel-feltá -
ma dó szél díszletelemeket döntö-
getett.

Emlékezetes: két éve ezen a napon
jelentette be Gémesi György az el -
nökletével működő Új Kezdet nevű
párt zászlóbontását, amelynek – az
LMP-vel állított közös listának kö -
szönhetően – lett parlamenti képvi -
se lője tavaly, ám azóta csend honol a
szervezet körül. Egy esztendeje pe -
dig arra hívta fel a figyelmet Gö -
döllő első embere, hogy a magyar -
ságot nem megosztani kell, hanem
egyben tartani.

Hogy idén, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc kezdetének
171. évfordulóján mit üzent a város
„népének” Gémesi, az az Ella Attila
által dirigált gödöllői fúvósok térze -
néjét és a himnusz elhangzását kö -
vetően, a Garabonciás Színtársulat
vezetője, Mészáros Beáta által szer -
kesztett és rendezett, Köztük élek!
című ünnepi műsor előtt derült ki.

A település első embere történel -
mi áttekintéssel nyitotta beszédét,
hogy a hazaszeretet méltatása után,
a helyi hazaszeretet fontosságának
hangoztatásán át, eljusson a kö zös -
ségépítésben rejlő hangzatos mon -
datokig.

Gémesi szerint az önzetlenségben
is megmutatkozó hazaszeretet érzé -
se csak a nagy nemzeti hanyatlás
kor szakában gyengül el, amikor elő-
térbe kerül a magánérdek kielégíté -
sének hajhászása. A polgármester
utalt arra is, ha egyesek nem a hata-
lom nézete szerint gondolkodnak,

Öt év alatt ezer fát ültetnének

Bajnok Gödöllőmre költötte át 
Petőfi verssorát a polgármester

A március 15-i nemzeti ünnep idei gödöllői díjazottjai

A március 15-i nemzeti ünnep gö döl lői programjának részeként a ké ső dél-
utáni órákban, a Művészetek Háza Gödöllő épületének színház ter mében
átadták a Gödöllő Vá rosért díjat, amit idén Kiss János nénak (balról a har-
madik), Kája Sán dornak (balról a második) és a Gö döllői Egyesített
Szociális Intéz mény Czeglédi Ingrid (jobbról a má sodik) által vezetett
szakmai kö zösségének ítéltek oda a képvise lő testület tagjai. A település
második legrangosabb kitüntetéséhez díszoklevél, Világfa-kisplasztika,
vala mint pénzjutalom jár. A magán sze mélyek 200-200 ezer forintnak örül -
hettek, a közösség pedig 400 ezer forinthoz jutott.

Kiss Jánosné 1983 óta dolgozott a városhoz köthető szervezet alkal ma -
zásában (1983-1992 GAMESZ munkaügyi előadója, 1992-2000 Ka lória intéz-
ményvezető-helyettese, 2000-től nyugdíjazásáig Kalória Kft. vállalkozási
igazgatója). Ágnes asszonynak a város életéért páratlan tisztességgel és
szakértelemmel vég zett kimagasló és lelkiismeretes mun káját ismerték el a
díjjal.

Kája Sándor 13 éves korától kán tora a Máriabesnyői Kegytemp lom nak,
majd Bazilikának, és a gödöllőiek, valamint a máriabesnyőiek egyházi-,
illetve városi életében végzett színes és magas színvonalú szakmai
tevékenysége alapján érdemelte ki a kitüntetést.

A Gödöllői Egyesített Szociális In tézmény szakmai közössége a fo gya -
tékkal élők és az idősek min dennapi ellátásában, gondozásában hivatástu-
dattal és szorgalommal végzett kiemelkedő szintű munká jukért vehették át
az elismerő címet.

Rajtuk ívül Polgármesteri Ezüst é rem Gödöllőért elismerésben része sült
Rácz Barnabás (jobbról az első) hangszerkészítő mester, valamint az erdé-
szeti arborétum kisvasútját élet re hívó Kardos Zoltán mozdony ve zető (bal-
ról az első). –G
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Március 13-án tisztújító taggyűlést
tar tott a Kereszténydemokrata Nép -
párt (KDNP) Gödöllői Szervezete. A
tagság dr. Boros Botondnak szava -
zott bizalmat az elnöki tisztségben,
aki két nappal később már a helyi
csoport vezetőjeként – Simon Gel -
lért, helyi Fidesz-elnök társaságá -
ban – koszorúzott a nemzeti ünnep
gödöllői rendezvényén, a Petőfi-
szo bornál. Az országot a Fidesszel
közösen kormányzó KDNP gödöllői
tisztújítása több kérdést is felvet.
Bo ros Botondot kérdeztük.

- Elnök úr! Mindenekelőtt gratu-
lálunk megválasztásához. Azt
azon ban kérjük, árulja el, hogy mi
indokolta a tisztújítást a párt helyi
szervezetében.

- Köszönöm a gratulációt. Elnö -
künk nek, Varga Árpádnak hosz-
szabb ideje szándékában állt távozni
a pozíciójából, csak arra várt, hogy
elfogadható kezekbe kerüljön szer -
ve zetünk vezetése. Végül, a követ -
ke ző tisztújításig elvállaltam a tiszt -
séget. Varga Árpád köztiszteletben
áll tagságunk körében, titkárként
folytatja rendkívül jól végzett mun -
káját a KDNP-ben.

- Mik voltak a legfőbb szem pon -
tok, amiért úgy döntött, hogy elvál-
lalja a jelölést az elnöki posztra?

- A tagság támogató bizalma első-
sorban, de több, hasonló biztatás

mel lett, saját meggyő ző -
désem is: Gö döllő lakos -
ságának elemi érdeke,
hogy megszűnjön az az
ellenségeskedés, ami
fenn áll a városi önkor -
mányzat vezetése és a
kormány ol dal között. Ezt
próbálom elősegíteni.
Kon szolidált, jó vi szony -
ra van szük ségünk, ez
Gö döllő érdeke.

- Gondolom, számos
teendője lesz a KDNP
helyi csoportjának élén.
Mit tekint a legfon to -
sabb, meg oldásra váró
fel adatnak?

- Az előbb említett a
legfontosabb. Előttünk
áll két választás, az ezek-
re való felkészülés, a je -
löltállítás és a válasz tások
eredményes lebo nyolí tá -
 sa a következő feladat.

Fiatalítás sal akarunk építkezni. Mi
rendez zük a KDNP Megyei Talál ko -
zóját. Illusztris vendégeket hívunk
ren dez vényeinkre.

- Nem zárhatjuk le anélkül a
beszélgetést, hogy ne kérdezzek rá
egy, hosszú évek óta húzódó el -
lent mondásra. Nevezetesen arra,
hogy a parlamenti képviselővá -
lasz tás idején a KDNP Gödöllői
Szervezete rendre a Fidesz jelöltje
mellé állt, ugyanakkor az önkor -
mányzati választási kampányban
ha dakozni kellett, hogy a párt lo -
góját Gémesi György és lokálpat -
rióta klubos csapata vagy a Fidesz
jelöltjei használhatják. Mondhat -
juk azt, hogy ez a vita az Ön meg -
választásával lezárult? Ha igen, ki
lesz ősszel a támogatott?

- A KDNP a Fidesszel együtt, kö -
zös jelöltekkel indul az önkor mány -
zati választáson. A korábbi vita nem
az én megválasztásommal zárult le,
hanem az Új Kezdet párt megala kí -
tása után, az LMP-vel kötött együtt-
működéssel. Megválasztásom, csak
jelzi a város nemzeti oldali több sé -
gé nek, hogy a Fidesz és a KDNP vá -
rosunkban is szoros szövetségben
mű ködik. A változás – több-keve -
sebb fájdalommal – tagjaink szívé -
ben-lelkében egyénileg, fokozatosan
zajlott le és a vezetésnek is követnie
kellett ezt a metamorfózist. -stv

VÁROSPOLITIKA - EGÉSZSÉGÜGY

A gödöllői képviselőtestület márci -
us 28-i ülése azzal indult, hogy Si -
mon Gellért (Fidesz-KDNP) ügy -
ren di javaslatát – az SZMSZ ren del -
kezéseire hivatkozva – nem méltá -
nyolhatta a várost irányító grémium
tagsága. Ezért a gödöllői testületben
ellenzéki szerepet felvállaló képvise -
lő jelezte, hogy az egyebek napi ren -
di pontnál kíván majd szólni.

Így is lett! Simon Gellért a Tormay
Károly Egészségügyi Központ
pénz ügyi támogatására Molnár Ár -
pád képviselőtársával közösen jegy-
zett, és a helyszínen kiosztott előter-
jesztésben foglaltak lényegét szóban
ismertette. Határozati javaslatokból
kettőt fogalmaztak meg: az egyik-
ben 85 millió forintot, a másikban 75
millió forintot kértek a település idei
költségvetéséből biztosítani az
egész ségügyi központ gép- és esz-
közparkjának cseréjére (például: tü -
dő röntgen-gép), felújítására, pótlá -
sá ra. Legfőbb indokuk az volt, hogy
az intézmény fenntartója a gödöllői
önkormányzat, így ez városi feladat.
Ráadásul, a település idei költség ve -
tésében lehet találni fedezetet, akár a
fejlesztési tartalék, akár a városháza
átépítésére szánt 500 millió forint
átcsoportosítása szóba jöhetne.

Várható volt, hogy Simon Gellért
szavai a másik oldalon „olajat jelente-
nek a tűzre”. Gémesi György múlt -
béli dokumentumokkal próbálta
alá támasztani véleményét, misze -
rint: az önkormányzat – annak elle-

nére, hogy szerinte nem fenntartó –
az elmúlt években 116 millió forin-
tot költött a járóbeteg-ellátással kap -
csolatos infrastruktúra fejlesztésére.
A működés éves szinten 60-80 millió
forintos hiányát viszont nem lehet
számon kérni az önkormányzaton,
hiszen a bérek, az energia és a vegy -
szerek finanszírozása a NEAK (ko -
rábban OEP) feladata.

Tegyük hozzá, hogy a pol gár -
mester utóbbi mondatát senki nem
vitatta, ám némi közjáték lezajlott
Gé mesi György és Simon Gellért kö -
zött. A város első embere azt kér -
dez te elmosolyodó képviselő társá -
tól: mi olyan vicces? Az érvelése –
hangzott a válasz. Akkor csak ne -
vessen rajta – zárta rövidre a szóvál -
tást a városvezető.

A vitába bekapcsolódott Vécsey
Lász ló kormánypárti országgyűlési
képviselő is, aki kifejtette: tovább fo -
lyik a maszatolás. Egyértelmű, hogy
– mivel annak idején, amikor lehe -
tősége volt, nem adta át az államnak
– az önkormányzat feladata a gödöl-
lői egészségügyi központ fenntartá-
sa, ezért nem korrekt folyamatosan
az államra mutogatni.

Az érvek és ellenérvek ütköz teté -
se egymás szavába vágásával ért vé -
get. Az előterjesztésről az SZMSZ-
ben foglaltak miatt szavazni nem le -
hetett, ezért nagy a valószínűsége,
hogy a téma április 25-én újra a gö -
döllői képviselőtestület elé kerül. 

-ván

A KDNP a Fidesz partnere lesz 
a helyi önkormányzati választáson

A kormánypárti képviselők szerint

A Tormay Károly Egészségügyi 
Központ több városi pénzt érdemel
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Itt a tavasz, ami nem csak mindannyiunk hangu-
latán javít, hanem kiváló lehetőség az esztendő
első szabadtéri eseményeinek meg szer ve zé sé -
re is. Gödöllőn a kulturális- és a családi prog -
ramok kínálatának egyik főszereplője a Gödöllői
Királyi Kastély, így kézenfekvő volt, hogy a mű -
em lék-együttest működtető gazdasági társaság
ügyvezető igazgatóját, dr. Ujváry Tamást kértük
fel kedvcsináló beszélgetésre.

- Igazgató Úr! A 22 és fél éve nyitva lévő gö -
döl lői kastély programjait rendszeresen láto ga -
tók – kis túlzással – gyakorlatilag előre beírhat-
ják naptárukba a legfőbb eseményeket. Tavaszi
dátummal az Ibolya-napot és húsvéthétfőt, nyár
eleji keltezéssel pedig a Koronázási hétvégét.
Idén sem lesz másképp. Mégis, mi a legfőbb
szem pont a programelemek tervezésekor: a ha -
gyománytisztelet vagy a megújulás?

- A gödöllői kastély történelmi helyszín, így
természetes a hagyományok tisztelete. Ugyan ak -
kor az épület ma a magyarországi kulturális tu -
rizmus egyik leglátogatottabb helyszíne, és mint
ilyen, a látogatói igényeket is ki kell, hogy szol -
gálja, mely igények változnak. A két említett
prog ram kapcsán elmondható, hogy nem csak a
helybéliek szeretik és várják, hanem az ország
számos részéről vannak visszatérő vendégei.
2018-ban vezettük be és helyben érthető módon
nehezen fogadták, hogy a programokra 500 forin-
tos sétálójeggyel lehet belépni. Ez idén sem lesz
másként. Cserébe azonban a korábbiakhoz ké -
pest színesebb és számosabb programot kapnak a
látogatók és az 500 forint levásárolható nem csak
múzeumi belépőre, de a kávézóban, ajándékbolt-
ban, fotóműteremben és a pálmaházban is. Azt
gondolom, hogy az 500 forint ennyi programért,
előadásért nem sok, a kastély fenn- és a ren -
dezvények meg-tartásában viszont hatalmas
segítség.

- A két nagy esemény mellett, milyen ki kap -
csolódási lehetőségeket kínálnak még a látoga -
tóknak 2019 első félévében? 

- A Gödöllői Királyi Kastély a világon ismert
Sisi kultuszhely, de mára már nem csak Sisi, vagy
több mint Sisi. Fesztiválok, koncertek, rendez -
vények, előadások helye. 

A kastély egybeforrt az elmúlt években a Ter -
mészetfilm Fesztivállal, mely idén is gyönyörű
alkotásokkal és színes programokkal várja majd a
vendégeket. Kapcsolódva a Fesztivál témájához,
május elejétől 6 hétre a kastély parkjában Máté
Bence természetfotós látványos, nagyméretű ki -
világított installációkon bemutatott tárlata lesz
látható.

A látogatók nagyon szeretik és ezért júniusig
meg hosszabbítottuk a Zár(ol)va időszaki kiállí -
tásunkat, mely a kastély 1950-1990 közti idősza-
káról szól. Különösen ajánlom ezt a gödöllőiek-
nek, hiszen szinte mindenki találkozhat ismerős-
sel a kiállításban egy-egy képen. Ráadásul, helyi,
környékbeli iskolások tervezték és valósították
meg a tárlatot, a megtekintésekor sokan ezt el
sem hiszik, hiszen látványos, kreatív bemutatót
lát hatunk. A tárlathoz kísérőprogramok is tár sul -

nak, zárásként – például – bolhapiacot is igyek-
szünk megszervezni június elejére.

Az első félév, vagy talán az év legjelentősebb
hagyományt tisztelő újdonsága pedig a kastély
barokk színházának élettel való megtöltése. A
2003-as felújítás óta évente csak egy-két ven dég -
előadást lehetett eddig látni. Idén májustól azon-
ban önálló évaddal indul a teátrumunk. Ady 100
évfordulót tartunk, és helyben mindenki ismeri,
tudja, hogy a kastély mellett található a Léda-vil -
la. Pozsgai Zsolt egy igazán gödöllői darabot írt
Lédáról, melynek bemutatója május 11-én lesz, és
év végéig más darabok mellett folyamatosan
játsszuk. Ez tehát nem egy máshol bemutatott,
megvásárolt előadás, hanem egy olyan darab,
ami ide készült és csak itt látható. Nagyszerű
színészek: Varga Izabella, Szőke Zoltán, Dózsa
Zoltán és Nagy Nati előadásában élhetünk át egy
megrendítő szerelmi történetet 1922-ből Gödöl lő -
ről, mely darab azért nem nélkülözi a humort sem.

- Tavaly sikeres volt a Gödöllői kastélykert,
aho gyan még sosem látta! elnevezésű kon cert so -
rozat, és már tudvalévő, hogy ebben az évben is
neves fellépőket láthat a publikum a kastély dísz -
udvarán. Lehet hosszú távú, akár orszá go san is
felkapott attrakció ebből a kezdemé nye zésből?

- Egy külső programszervező keresett meg
2018-ban minket, hogy olyan neves fellépőknek
szeretne ebben a csodálatos környezetben kon -
cer teket szervezni, akik kapcsán az első gondola-
tunk nem feltétlenül egy kastély. Azt gondoltuk,
hogy ha minőséget képviselnek a programok,
nem gépi zenét hallunk, nem tátogó művészek
lépnek fel, akkor bizony helye lehet ilyen prog -
ramoknak is a kastélyban. Az előző évi sikerek
után idén is folytatódik a rendezvény és valóban,
segítségünkkel már más helyszíneken, például a
keszthelyi Festetics-kastélyban is szerveznek
könnyedebb stílust képviselő koncerteket. 

- Ahhoz, hogy közönségvonzó rendezvé nye -
ket tudjanak kínálni, nem lebecsülve a szakmai
stáb értékes munkáját és kapcsolatait, pénz is
kell. Beavatna abba, hogy idén mekkora összeg -

ből gazdálkodhat a gödöllői kastélyt működ te -
tő gazdasági társaság? Az elkölthető pénzből
mek kora a saját bevétel hányada és milyen
nagy ságrendű forrás érkezik a központi
költségvetéstől?

- A gödöllői Grassalkovich-kastélyt működtető
kft. az idei évben közel 1 milliárd forinttal gazdál-
kodik, melynek nagyjából negyede, harmada
költségvetési támogatás. Ehhez hozzá tartozik az
is, hogy továbbra sem csak a gödöllői, hanem a
hatvani kastélyt is mi üzemeltetjük, így ezt a for-
rást két helyszínre osztjuk be. Sok pénznek tűnik,
de a két kastélyt, közel 27 hektár területet, össze -
sen a két helyen közel fél millió belépést 140 ál -
landó alkalmazott és számos egyéb segítő koor -
dinálja. Csak a gödöllői kastély villanyszámlái
2018-ban 18 millió forintot tettek ki.

2017 elején vettem át a társaság irányítását, és
sikerült elérni, hogy a támogatásunk majdnem
négy szeresére nőtt és saját árbevételünket is
jelen tősen növeltük. A kastély működése stabil, a
programok fejlesztésére, színesítésére, a szolgál -
ta tásaink javítására koncentrálhatunk. Azt kívá -
nom, hogy sose legyen rosszabb éve a társasá -
gunk nak, mint amilyen 2018 volt és amilyen 2019
lesz.

- Ha már az anyagiaknál tartunk: van-e olyan
fejlesztési terv, aminek végrehajtásával belátha-
tó időn belül tovább folytatódhat a romos-, illet-
ve eddig fel nem újított épületrészek rekon -
struk ciója?

- Sajnos a gödöllői kastély felújításainak befeje-
zésére EU-s forrásra nem számíthatunk. 2018
októberében a társaságban az állami tulajdonosi
képviseletet a Magyar Turisztikai Ügynökség
vette át. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel
közösen áttekintjük és aktualizáljuk a fejlesztési
terveket annak érdekében, hogy megfelelő dönté-
si alapot adhassunk Magyarország Kormányá -
nak. A cél egyértelmű: mielőbb kerüljenek le a
hálók a romos szárnyakról és pár év elteltével azt
mondhassuk, hogy a teljes kastély-együttes
visszanyerte régi fényét. -edo

Tavaszi interjú Ujváry Tamással

Bolhapiaccal is pezsdítenék az életet a kastélyban



9SPORTXXIII/4. 2019 április

RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 21. forduló
Gödöllői RC – Diósgyőri VTK-FUX 1-3 (-22, 18, -21, -20)
A Gödöllői RC csapata 33 ponttal, 39-36-os szett- és 1.618-1.588-as pont -
aránnyal a tabella 5. helyén zárta az alapszakaszt.
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-14. helykért, 1-4. forduló:
Gödöllői RC – TFSE 3-2 (22, -14, 17, -9, 13)
Gödöllői RC – Diósgyőri VTK FUX 3-2 (13, 19, -25, -20, 13)
Palota Volley – Gödöllői RC 0-3 (-26, -24, -20)
TFSE – Gödöllői RC 3-0 (23, 20, 18)
A Gödöllői RC csapata 40 ponttal, 48-43-as szett- és 1.956-1.932-es pont -
aránnyal a minitabella 1. helyét foglalja el.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 17-21. forduló
Gödöllői SK – Szentendre VSE 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Tóth-Ilkó Áron.
Felsőpakony KSE – Gödöllői SK 1-1 (0-0) Gödöllői gólszerző: Tóth-Ilkó Áron.
Gödöllői SK – Százhalombattai LK 0-0
Maglódi TC – Gödöllői SK 0-2 (0-1) Gólszerzők: öngól és Tóth-Ilkó Áron.
Gödöllői SK – Tápiószecső 2-1 (1-1) Gödöllői gólok: Schlemmer B., Méhes P.
A Gödöllői SK együttese 37 ponttal, 32-21-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 3. helyezettje.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 14-18. forduló
MAFC – Gödöllői KC 26-39 (12-17) • ifjúságiak: 28-33
Gödöllői KC – Budakalászi SC 31-33 (15-15) • ifjúságiak: 31-36
TFSE – Gödöllő KC 29-37 (13-20) • ifjúságiak: Solymári SC – Gödöllői KC 34-44
Gödöllői KC – Csömör KSK 32-26 (18-12) • ifjúságiak: 34-40
ALBA-MÁV ELŐRE – Gödöllői KC 27-24 (13-14) • ifjúságiak: Komárom
VSE – Gödöllői KC 22-50
A csapat 20 ponttal, 538-490-es gólkülönbséggel a 7. helyen áll a tabellán.

Gödöllői gólok, pontok

Ami az önkormányzat által éves
szin ten biztosított működési támo -
ga tási keretösszeget illeti, megállni
látszik az idő Gödöllőn. Ebben az
évben nem változik a tavalyi 37 mil -
lió forintos összdotáció mérté ke, mi
több, a belső elosztási arány is
csak két helyen módosul 2018-hoz
képest.

A március 28-án elfogadott hatá-
rozatból kiderült, hogy a sportcélú
közpénz-keretből 13 millió forintot
szánnak a kiemelt egyéni- és csapat-
sport szakosztályok (Gödöllői EAC
atlétika és vívás, illetve Gödöllői SK
asztalitenisz) pályázati úton történő
alaptámogatására. Ezen felül 8,5
mil lió forintos összeg szolgálja a he -
lyi versenysport- és szabadidős szak -
osztályok dotációját, úgy, hogy az
előbbiek között 6 millió forintot, az
utóbbiak körében pedig 2,5 millió
forintot osztanak szét pályázati úton.

A tavalyinál félmillió forinttal ki -
sebb összeg, azaz, 2 millió forint jut a
F.U.T. Alapítványnak, miként a Vá -
rosi Diáksport Bizottság ez évi dotáci-

ója ugyancsak 2 millió forintra rúg.
Az oktatási intézmények pályá zati
úton történő motivációs támo gatá sá -
ra 2019-ben is 1,5 millió forintot áldoz
a városvezetés. Nem változik 2018-
hoz képest a polgármesteri hivatal
polgármesteri kabinet sportfeladatai -
nak ellátására szolgáló 4 millió forin-
tos tétel, és idén is megmarad a tar -
talékkeret, ami 6 millió forintos mér -
téket takar. Ezek, a határozati javas-
latban nem nevesített felhasználású
összegek a teljes előirányzat csaknem
egyharmad részét fedik le.

Adalékként szolgál, hogy a TAO-
támogatásban részesülő sportágak
gö döllői képviselői külön önkor -
mány zati pénzinjekcióban idén sem
reménykedhetnek. Elgondolkodtató
azonban, hogy a helyi sport egye -
sületeknek szánt keretösszegek fel-
osztása után minden bizonnyal az
derül majd ki, hogy a tartalékkeretet
anyagilag jobban megbecsüli a vá -
rosvezetés, mint a kézzel fogható
eredményeket szállító sportszakmai
műhelyek bármelyikét… -org

Verne Gyula azt a címet adta egyik
könyvének, hogy 80 nap alatt a föld
körül. Ha a francia származású irodal-
már legenda élne, és a gödöllői röp -
labdázás történetének legfris sebb fej-
leményeiről kellene beszámolnia,
nem választhatna más cí met, mint
azt: 2143 nap alatt a menny ből a pokolba

Az van, hogy 2013. április 19-e és
2019. március 2-a között ennyi nap
telt el. Közel hat éve a gödöllői női
röplabda-csapat négy pontnyira
volt attól a történelmi tettől, hogy
bajnoki címet nyerjen. Sajnos, nem
jött össze, a Vasas elleni párharc vé -
gén meg kellett elégedni az ezüst-
éremmel. Akkor a szövetség mosta -
ni főtitkára, Ludvig Zsolt volt a he -
lyi hatos vezetőedzője, és két olyan
centerjátékos (Széles Petra és Hackl
Szilvia) is van, akik – könnyeikkel
küszködve – átélték az elbukott ara-
nyat, majd mintegy hat esztendővel
később azt is, hogy a gödöllői együt-
tes besorolása két évtizedes mély -
pontra zuhanjon.

Nagy a valószínűsége, hogy a már -
cius 2-i, „szomorú szombati” össze csa -
pás miatt szívesen lemondtak volna
erről a párhuzamról, de a tények
ma kacs dolgok. Félreértés ne essék,
nem őket kell hibáztatni a mennyből
a pokolba jutásért. Nagyon nem. Ar -
ra azonban egyelőre nincs (és vár -
hatóan sohasem lesz) egyértelmű
vá lasz, hogy kit vagy kiket.

Mert vitán felül áll, a sportág női
vonalának utóbbi években tapasz -
tal ható eredményességbeli süllyedé -
se nem ok nélküli. Legfeljebb sokan,
sokféleképpen próbálják magyaráz -
ni a bizonyítványt.

Annyi biztos, a 2010-es évek ele-
jén, közepén magasra került a mér -
ce, aminek szinten tartásához a je -

lenleginél jobb anyagi és létesít -
ménybeli feltételek szükségesek. El -
vi kérdésként fogalmazódott meg,
hogy a saját nevelésű játékosokra
ala pozza a klub a jövőjét. Ez derék
(nem mellesleg jól hangzó) szem -
lélet, ugyanakkor komoly veszé -
lyek kel is járhat.

Vitathatatlan, hogy a minőségi
utánpótlás-nevelés Gödöllőn „bein-
dult”, a korosztályos csapatok az
utóbbi években rendre bajnoki dön-
tőbe jutnak, és többször fordult elő,
hogy onnan éremmel térnek haza.

Azt viszont ne gondolja senki ko -
molyan, hogy kizárólag saját nevelé -
sű játékosokkal a gödöllői klub ve -
zetés megváltja majd a sportág honi
elitjének világát. Csodák ugyanis nin -
csenek. Ezzel a koncepcióval jó eset -
ben a második vonal (nevezzük NB
I. Ligának) alsó-, szerencsés esetben
közép-szekciójához lehet tartoz ni.

Önmagában ez nem baj. Ilyen vál -
lalást is lehet tenni. Ehhez viszont
leg alább két dolgot érdemes lenne
mielőbb tisztázni. Részben azt, hogy
a döntést tudatni kell minden érin -
tettel. Köztük a szülőkkel, a szur ko -
lókkal, a támogatókkal. Részint pe -
dig azt, hogy ezért a célért érdemes-
e akár a játékosállomány, akár a
szak mai stáb „légiósaira” anyagi for-
rást áldozni…

Tudjuk, hogy az élet rendszeresen
produkál különös dolgokat. Így volt
ez két nappal a „bukás” után, amikor
Grózer György vezetőedző (képen)
bejelentette lemondását. Végleges -
nek nevezhető utódját egyelőre nem
nevezte meg a klubvezetés, amely
az utánpótlás vezetőedzőre, Szaba -
dos Istvánra és a másodedzőre, Sza -
lay Attilára bízta, hogy lezárják a
bajnoki idényt. -fg

Edzőváltás a helyi röplabda-klubnál

2143 nap alatt a mennyből a pokolba Stagnáló városi sporttámogatás
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Becézett Etelka 20. -ről párja 23. Semmi 24.
Számnév 25. Pörögni kezd! 26. Labdarúgó edző
(János) 29. Érzékiség 32. Latin kötőszó 33. Szé pít -
kezés kelléke 34. Mali fővárosa 36. Csellel meg -
szerez 37. E napon 38. Eperszemek! 39. Mértani
alakzat 40. Azonban 41. Mókuslak 42. Római
szám 43. Hosszú morzejel 46. Eresem! 48. Sugár
jele 49. Rangjelző szó 51. Megdorgál
Függőleges: 1. A poén második, befejező része
(G) 2. A tegnap holnapja 3. Koros 4. Népcsoport
5. Mega 6. Pecások eszköze 7. Tagadás 8. Gene -
tikai információt tároló molekula 9. Babahang 10.
Egyforma hangzók 12. Útvonalat vétő 16. Mindig
tartó 19. Jövendő időszakot 21. Álca centruma! 22.
Feltéve 25. Szín 27. Férfinév 28. Számodra 30. Zúz
31. Alkotmánybíróság 35. Amelyik irányba 41.
Or szágos méhészegyesület, röviden 44. Egy hely-
ben tartózkodik 45. Újpesti sportklub 47. Idegen
játszma 50. Kettős mássalhangzó 52. Elemvégek!
53. Csahos 54. Tangens 55. Spanyol autójelzés

A páciens felkeresi orvosát, elmondja pana sza -
it, amire a doktor válaszol. A beteg némi töp -
rengés után megkérdezi. - Nem értettem..
Vízszintes: 2. A poén első része (zárt betű: T) 11.
Fentről a mélybe juttató 13. Női név 14. Tömlőben
van! 15. Iskolai érdemjegy 17. Némán tudó! 18.

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Ma -
ga zin • Alapítva 1997-ben • Online: www.
godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesz -
tőségi email: godolloihirek@gmail.com • Pos -
ta cím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. •
Te lefon: (06-20) 935-7102 • Alapítók: Fedor
Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője
és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai elő-
készítés: Nabu Grafika Kft. Email: info@grafit -
depo.hu • Nyomtatás: Prime Rate Nyomdaipari
Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) Felelős
vezető: dr. Tomcsányi Péter • Terjeszti a kiadó.
• Hirdetésfelvétel: (06-20) 935-7102 • Email:
godol loi hirek@gmail.com • A hirdetések tartal -
máért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A
lapban megjelent vélemények nem okvetlenül
azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lap -
ban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvé-
delem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes köz lése
kizárólag a kiadó hozzájárulásával lehet séges. 
• Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

Magazinunk következő
száma

május 3-án,
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 (IV.) . . . h a s z n o s . . .

A megfejtéseket április 19-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljut-
tatni.

Március 1-jei lapszámunk helyes meg -
fejtése: ÉLJEN, AKKOR TÉNY LEG SI -
KERÜLT MEGSZÖKNÖM!

TRATTORIA La Mamma 2 szemé lyes
pizza-utalvány nyertese: Tamáska Péter
Kazinczy körút 24.
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IDŐPONTOK: június 17-21. • július 1-5. (bentlakási lehetőség)
• július 22-26. (bentlakási lehetőség) • augusztus 12-16.
Napközis tábor 35.000 Ft/fő, bentlakásos tábor ára 45 000 Ft/fő

Az idei nyáron is szeretettel várunk minden érdeklődőt a Babatvölgyi
Lovasközpont táboraiba, ahol a gyerekek betekintést nyerhetnek
és bekapcsolódhatnak a lovarda életébe, közelebb kerülhetnek
az állatokhoz a lovak gondozása és ápolása révén.

Napközis jellegű (hétfőtől péntekig 8-16 óráig tartandó) lovas táborokat 
szervezünk, turnusonként 10-12 fő részére, gazdag programmal, 6-18 éves korig.

További információ és jelentkezés:
Ecsédi Viktória: +36 30 864 4949 • babat@gak.hu
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