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IDŐPONTOK:
• 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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Megválasztása esetén

Kolozs Csaba azonnal
eltörölné a kommunális adót
Megválasztása esetén első intézkedéseként a kommunális adót fogja
eltörölni Gödöllőn Kolozs Csaba
független polgármester-jelölt. A Fidesz és a KDNP által is támogatott
lehetséges városvezető június 27-én,
a délutáni órákban megtartott sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a
kommunális adó megfizetése minden évben komoly terhet ró a gödöllői családokra.
Kolozs Csaba kiemelte: a Gémesi
György által irányított önkormányzat – kizárólag a lokálpatrióta klubos képviselők támogatásával –
2016 januárjában vezette be a kommunális adót. Az önkormányzati
rendelet értelmében minden, a város közigazgatási területén lévő lakásra, valamint üdülő- és hétvégi
házra szükséges ezt az extra adót
megfizetni. A polgármester-jelölt
példaként említette, hogy egy 60
négyzetmétert meghaladó hasznos

alapterületű lakás esetén 25
ezer forint az adó éves mértéke. Kolozs Csaba bejelentette, hogy együttműködést
kezdeményeznek a gödöllőiekkel, ennek részeként
aláírásgyűjtést indítanak a
mai nappal az adó eltörlése
érdekében. A Szövetség
Gödöllőért mottóval induló
polgármester-jelölt kihangsúlyozta azt is, hogy a párbeszéd jegyében várják
minden gödöllői észrevételét, javaslatát is a város megújítása érdekében.
Érdeklődésünkre Kolozs Csaba
megerősítette: az éves szinten mintegy 200 millió forintos tételt jelentő
kommunális adóbevétel pótlására
több lehetőség is mutatkozik. Főként külső, jobbára pályázatokból
származó fejlesztési forrásokból, illetve a városi költségvetés felhalmozási kiadásainak ésszerű átcsoporto-

sításával kiváltható az összeg, mi
több, akár annak többszöröse is.
Kolozs Csaba azt is elmondta,
hogy közel három és fél évvel ezelőtt már a bevezetésekor sem volt
erre szükség. Csaknem tízmilliárdos
városi költségvetés mellett nincs, és
nem is volt szükség a háztartások
ilyen terhelésére!
- Meggyőződésem, hogy a gödöllői költségvetésből helyes tervezés

esetén mindenre jut, ami a gödöllőieknek fontos. Nem a gödöllőieknek
kell finanszíroznia a városvezetés
egyéni, személyekre szabott ambícióit. Mi, szövetségben Önökkel, mindent városunk javára szeretnénk
fordítani, szolgálva ezzel a gödöllőieket. Kommunális adó helyett fejlesztéseket hozunk Gödöllőre, amiből az eddiginél is több bevétele
származik majd a városnak.
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Hírek, aktualitások – röviden
Magyar Szabadságért Díj: Roszík Gábor és Beer Miklós elismerése

Ebben az évben Roszík Gábor evangélikus lelkész, 30 évvel ezelőtt első
ellenzéki képviselőként a parlamentbe került gödöllői politikus (65 éves,
képen balra) és Beer Miklós római katolikus pap, a Váci egyházmegye
püspöke (76 éves) érdemelték ki a Magyar Szabadságért Díjat. Az elismerést június 29-én, a Magyar Szabadság Napja gödöllői, alsóparki eseményén
adták át a kiválasztott személyeknek.
A Magyar Szabadságért Díjjal olyan személyek, közösségek munkásságát
ismeri el a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma, akik sokat
tettek hazánk függetlenségéért, a magyar kultúra népszerűsítéséért,
megőrzéséért.
Fotó forrása: godollo.hu
Rövidült a kormányablak ügyfélfogadási időrendje

Az eddig megszokotthoz képest, július 1-jétől – miként a fővárosi kormányablakok esetében – rövidült a Gödöllői Járási Hivatal Kotlán Sándor
utca 3. szám alatt található épületében működő kormányablak ügyfélfogadási ideje. Bár, hivatalosan senki nem erősítette meg, de bizonyos sajtóértesülések szerint a változás oka a munkakör betöltésére megfelelő végzettséggel rendelkező személyi állomány hiányára vezethető vissza.
Az intézkedés a hétfői napot nem érinti, akkor továbbra is 7 és 17 óra
között várják az ügyfeleket. Kedden 9-17 óra (eddig 8-18 óra), szerdán 1020 óra (eddig 8-20 óra), csütörtökön 9-17 óra (eddig 8-18 óra), míg pénteken
9-13 óra (eddig 8-16 óra) között intézhetik dolgaikat az állampolgárok a
gödöllői kormányablaknál.
–r
Sikeres a Gödöllői Arborétum odútelep-programja

Az elmúlt években a Gödöllői és a Budakeszi Arborétumban, a pilismarót
környéki erdőkben, valamint a visegrádi Bertényi Miklós Füvészkertben is
helyezett ki mesterséges odúkat a Pilisi Parkerdő Zrt. a madárvédelmi
program keretében. A különböző méretű és elhelyezésű odúk a rágcsálókra
vadászó bagolyfélék mellett a szintén kártékony hernyókat, rovarokat
pusztító énekesmadaraknak, valamint mókusoknak, peléknek, sőt,
poszméheknek is otthont nyújtanak.
A Gödöllői Arborétum 3 éve működő odútelepének ellenőrzésekor sikeres költések nyomaira bukkantak a szakemberek, továbbá 9 széncinegét
és 5 csuszkát láttak el a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
egyedi jelölő gyűrűivel. Ennek során derült ki, hogy az egyik költő széncinege egy 2017-es, szintén az arborétumban felhelyezett gyűrűt viselt. Idén
először újabb fajjal bővült a „lakók” listája: két erdei pele foglalt el egy-egy
odút. A fokozottan védett kisemlős Magyarország legritkább pelefaja,
amely a Dunántúli- és az Északi-középhegységben él, de a Cserhát illetve a
Gödöllői-dombság területén is előfordulhat. A Gödöllői Arborétumban
most sikerült először lefényképezni az erdei pelét. Fontos számára a zárt,
kellően bokrosodott, vagyis a többszintes erdőtársulás, azok közül is a
szárazabb tölgyeseket részesítik előnyben, de ugyanúgy megtelepedhet a
felhagyott gyümölcsösök sűrűiben is.
Egy cinkepár a fészkelési időszakban akár 15 ezer hernyót is zsákmányolhat, ennek 70-90 százalékát az erdei fák lombkoronájában komoly károkozásra képes lepkehernyók teszik ki. Mindez az jelenti, hogy az odúkba
költöző énekesmadarak komoly szerepet játszanak az erdők védelmében.
Forrás: PP Zrt.
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A vállalkozás tudnivalói, ha fogyasztói
panaszról értesíti a Pest Megyei Békéltető
Testület: a vállalkozás fogyasztói
panaszkezelése, teendői (2. rész)
A vállalkozást a békéltető testületi
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a felhívásban rögzített tartalommal és a megadott határidőn belül válasziratát megküldeni a Békéltető Testületnek. A vállalkozás a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Ha a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Az együttműködési kötelezettségét
megsértő vállalkozásról a Békéltető
Testület értesíti a székhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot és bírság kiszabására kerül sor.
A Békéltető Testület eljárása során
az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések
szerint kézbesíti. A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az
irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni. A békéltető eljárásban
jelenleg nincs elektronikus ügyintézés.
A felek meghatalmazott útján is
eljárhatnak. Meghatalmazott lehet
bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet. A vállalkozást aláírási címpéldánnyal törvényes képviselő, meghatalmazással
jogtanácsos, ügyvéd vagy munkatárs képviselheti.

A vállalkozás a székhelye szerinti
békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban,
visszavonásig érvényes általános
alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az általános
alávetési nyilatkozatban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében
vagy más módon is korlátozhatja.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nála megtett általános alávetési nyilatkozatokról, a Békéltető
Testület az illetékességi területén
székhellyel rendelkező vállalkozások
nála megtett általános alávetési nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
A Békéltető Testület az ajánlást
nem teljesítő vállalkozások nevét,
székhelyét, tevékenységét 60 nap
elteltével nyilvánosságra hozhatja, a
fogyasztó a kötelezést vagy egyezség jóváhagyását tartalmazó békéltető testületi határozatra a megyei
törvényszéken végrehajtási záradékot kérhet.
Dr. Csanádi Károly
elnök, Pest Megyei
Békéltető Testület

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
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Ötven napig lesznek kint a választási Mi lesz 2019-ben, hogy ebben az évben
hirdetőtáblák a belvárosban
topjutalmat kaptak a közcégek vezetői?
A jelekből ítélve, hatott Kovács Barnabás intelme. Az MSZP gödöllői önkormányzati képviselője május utolsó előtti napján azt követelte, hogy az
őszi önkormányzati választás idejére helyezzenek ki térítésmentesen használható megállító-táblákat a város frekventált pontjaira.
Kovács Barnabás elszántságát látva, Gémesi György ígéretet tett arra,
hogy lesznek ilyen, a jelöltek által ideiglenesen igénybe vehető hirdetési
felületek. Ezt nyomatékosítandó, a polgármester június 20-án olyan határozati javaslattal állt elő, miszerint: a képviselőtestület úgy dönt, hogy 15 darab választási célú, ideiglenes, térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblát
helyez ki Gödöllő város belterületén a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának választási kampánya időtartamára. A táblákat a szavazás napját megelőző 50. naptól a voksolás napjáig
lehet használni.
Kovács Barnabás hozzászólásában örömét fejezte ki, hogy a polgármester
legalább „részleges önkorrekcióra” képes volt, majd hozzátette: a táblák száma
30 százalékkal kisebb, mint öt évvel ezelőtt.
-débé

Kistermelői engedély nélkül

Vargányagomba-árusítás a városi piacon
Lapunk olvasója arról tájékoztatta
szerkesztőségünket, hogy az elmúlt
hetekben a gödöllői városi piacon ismételten árusítanak erdei, vadon
termő gombát, és véleménye szerint
a gomba ellenőrzése, vizsgálata kétséges. Olvasónk úgy fogalmazott,
hogy az illegális gombaárusítást az
észleléskor bejelentette a rendőrségen, valamint a folyamatos törvénysértésről értesítette a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt
(NÉBIH).
Érdeklődésünkre a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a témakörben valóban érkezett bejelentés a Gödöllői
Rendőrkapitányságra. A rendőrség
munkatársai adatgyűjtést végeztek
a bejelentés kapcsán. Ennek során
olyan körülményt nem állapítottak
meg, ami további rendőri intézkedést tett volna szükségessé.
A NÉBIH-nél megerősítették,
hogy a témában a hivatal zöldszámára érkezett bejelentés. Hozzátették: az esetet kivizsgálás céljából
haladéktalanul továbbították a te-

rületileg illetékes Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Megkeresésünkre
a Pest Megyei Kormányhivatal sajtóosztálya az alábbiakat közölte:
Június12.-én panaszbejelentés érkezett egy gödöllői piacon lévő
erdei gomba árusra. Mivel a bejelentés nem tartalmazta, hogy az árus
kistermelői tevékenység keretein belül árusít, vagy csupán kereskedőként, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa helyszíni szemlét tartott a gödöllői piacon. A helyszínen egy gombaárus kínálta termékeit, friss és szárított vargánya
gombát egyaránt. A gomba gombaszakértői bevizsgálása annak begyűjtését követően megtörtént,
melyről szóló hivatalos igazolólapot
bemutatták és azt az árusítás helyén
kihelyezték. A (szárított) gomba forgalmazása kistermelői tevékenység
keretein belül valósítható meg, és az
erre vonatkozó engedélyt a helyszínen szükséges tartani. Jelen esetben
a gombaárus ezt az engedélyt bemutatni nem tudta, ezért az aznapi
tevékenységét beszüntette.
-ghm

A számok makacs dolgok – szokták
mondani. Lehet benne valami. Írásunk a gödöllői önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok
(VÜSZI Kft., Kalória Kft. Művészetek
Háza Gödöllő Kft., Piac Kft.,
Erzsébet királyné Szálloda Kft. és
Távhő Kft.) ügyvezető igazgatói
számára a lokálpatrióta klubos
többség által – a cégek mérlegbeszámolóinak elfogadásával egyidejűleg – az elmúlt öt esztendőben
(2015-2019) megszavazott jutalmak
odaítélési gyakorlatát és az erre a
célra fordított összegek nagyságát
vázolja fel.

Mielőtt elmélyülünk a számhalmazban és annak „üzeneteiben”, tanácsos tisztázni a jutalom fogalmát.
Az értelmező szótár szerint a jutalom nem más, mint bér vagy díj, ami
valakinek szolgálat, fáradság, érdem fejében jár, és jut. Fontos kitétel,
hogy a jutalom nem csupán munkateljesítmény alapján adható, hanem
a legváltozatosabb okokból (például: pontosság, példamutató magaviseletet, vagy a cég jó év végi eredménye) is biztosíthatja a munkáltató,
esetünkben a tulajdonosi jogokat
gyakorló képviselőtestület.
És akkor a számok!

• 2015 és 2019 között, mindent
egybevetve, bruttó 31.856.650 forint
jutott jutalomként a hat gazdasági
társaság direktorának (éves átlagban 6.371.330 forint). Négy évvel
ezelőtt bruttó 6.648.450 forint, 2016ban bruttó 5.088.200 forint, 2017-ben
bruttó 4.700.000 forint, tavaly bruttó
5.520.000 forint, míg idén május 30án, a beszámolók elfogadásakor
bruttó 9.900.000 forint.
• Két esetben fordult elő, hogy az
igazgató nem kapott jutalmat: 2017ben a Kalória Kft. irányítója a vesz-

teség miatt, 2018-ban a Piac Kft. vezetője az igazgatóváltás okán.
• Bármennyire furcsa, a vesztesége gazdálkodásnak nem egyenes
következménye a „jutalmatlanság”,
hiszen a VÜSZI Kft. góréja az általa
vezetett cég 2017-es és 2018-as negatív gazdálkodási egyenlege ellenére is különpénzt érdemelt.
• A legnagyobb összeg a 6 havi
bruttó bérnek megfelelő volt, a
2.772.000 forintot a Kalória Kft.
éléről 2015-ben nyugdíjba vonult
Hatolkai Szaniszló kapta. A legkisebb nagyságrendű jutalom odaítélése is erre az évre datálódik: az egyhavi bruttó 380.000 forint a szállodacég ügyvezetőjét illette meg.
• Az időszak egyik legérdekesebb, jutalmazással kapcsolatos javaslata négy évvel ezelőtt történt,
amikor Kovács Barnabás (MSZP)
kéthavira szerette volna emelni két
igazgató 1,5 havi mértékben javasolt
különpénzét, de ezt Gémesi György
nem támogatta. A polgármester azzal indokolta ellenvetését, hogy a
helyi közintézmények vezetői az
utóbbi évek gyakorlata szerint egyhavi jutalmat kapnak, ezért „jutalomfeszültség” alakulhat ki.
• Az öt évből álló ciklusban csupán a 2019-es választási esztendő.
Lehet, hogy a véletlen műve, de
idén a hat ügyvezetőből öt 3 havi
jutalmat élvezhet (a kivétel 2 havit),
és az erre fordított bruttó 9,9 millió
az elmúlt fél évtized legmagasabb
cégvezető-jutalmazási összege.
Mielőtt az a vád fogalmazódna
meg, hogy ezt a kiugró számot az
évek során végrehajtott béremelések
okozzák, álljon itt két arányszám: a
béremelés rátája 2015 és 2019 között
34,7% volt, ugyanakkor az idei jutalom teljes összege 55,4%-kal múlja
felül az ötéves átlag-összeget. -org
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Kettős évforduló

Gödöllő szülöttje a televíziózás elődjének
világhírű feltalálója, Mihály Dénes
Kettős évforduló ad lehetőséget az emlékezésre: 125 éve, 1894. július 7én született Gödöllőn a tudós feltaláló, fizikus Mihály Dénes, az „európai
televíziózás atyja”. Világelsőként, éppen 100 éve, 1919. július 7-én tartott
bemutatót Telehor elnevezésű távolbalátó készülékről, a televízió elődjéről. A település híres szülöttje életútjáról és vívmányairól Szlávik Jánosné
Zsóka helytörténész gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat. Íme:

Mihály Dénes neves családba érkezett. Édesanyja, Ambrus Mária testvére a jeles író, Ambrus Zoltán volt.
Édesapja, dr. Mihály József orvos,
tanár, műfordító. A humán beállítottságú környezet ellenére Dénest
már ifjú korától a műszaki tudományok vonzották.
Az Ambrus- és a Mihály-család a
nyári időszakra közösen béreltek
házat a jó levegőjéről is híres Gödöllőn (ami szükséges volt az édesapa,
Ambrus József gyógyulásához). A
hajdani Kálvária soron (ma Táncsics
Mihály utca), a 374. számú házban
látta meg a napvilágot Mihály Dénes. A ház éppen a Kálváriára nézett. Az épület ma már nincs meg,
lakótelep épült a helyére.
Ambrus József halála (1880) után
özvegye, Ambrus Józsefné Spett
Vilma 3 szobás, tornácos házat vett
az Alvégben, a Tégla utcában (ma
Lovarda utca). Általában nyaralásra
használták az 1897-1915 közötti
években, de az édesanya hosszabb
ideig állandó jelleggel itt is lakott.
Az egész család, az unokák is boldog hónapokat töltöttek itt nyaranta. A Mihály-család hamarosan
saját nyaralót vett Pécelen, a Vasút
soron (az épület ma is áll, de régi
szépsége már eltűnt).
Lángelme volt már gyermekkorában is, 16 évesen könyvet írt az
autókról. Pécelen 1912-ben (18 éves
korában) kísérletezni kezdett és rövid idő alatt megszerkesztette a kis
széncellás gépét, a világ első dróttalan képtávíróját, amit „Telehornak”
nevezett el. A tanári karnak be is
mutatta: a tornaterem egyik végéből
a másikba levelezőlap méretben arcokat vetített.
Mérnökhallgatóként foglalkozott a
„távolbalátás”, a képtovábbítás, a hangosfilm technológiai megoldásaival is.
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Semmelweis-napi díjazottak
Lapzártánk után, július 4-én rendezték meg a városi Semmelweis-napi
ünnepséget a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Dózsa
György úti épületében. Az eseményen átadták a település vezetése által 21
éve alapított Gödöllő Egészségügyéért díjat és az azzal járó 100 ezer forintos
pénzjutalmat.
Az előzetesen közzétett felhívásra hat jelölés (5 magányszemély és 1
közösség) érkezett. A helyi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága
közülük – miután a felterjesztett szakmai közösségek jutalmazásától ezúttal
eltekintett – három személy kitüntetésére tett javaslatot, amit a képviselőtestület tagjai május végi zárt ülésükön jóváhagytak.
A határozat értelmében, 2019-ben dr. Bernáthné dr. Fehér Ágnes, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató-helyettese, a bőrgyógyászati
szakrendelő és gondozó vezető főorvosa, Lakné dr. Kriston Katalin, az
Ezüstkehely Gyógyszertár gyógyszerésze, valamint dr. Oravecz László
háziorvos vehetik át a Gödöllő Egészségügyéért díjat. Valamennyien a saját
szakterületükön több évtizeden át végzett lelkiismeretes és magas
színvonalú tevékenységükért érdemelték ki az elismerést.
-áb

Negatív mutatós közalapítványok
Május végi tanácskozásukon a gödöllői városatyák elvileg négy, gyakorlatilag három, a helyi önkormányzat által a korábbi években alapított közalapítvány 2018-ban folytatott gazdálkodását bemutató kuratóriumi beszámoló elfogadására is áldoztak néhány percet. Az előterjesztéseket vita és
ellenvetés nélkül hagyták jóvá a települést irányító grémium tagjai.

Gyakorlati kísérletező munkája
1919-re csúcsosodott ki, amikor sikerült állóképeket több kilométer távolságra továbbítania. Ezzel tökéletesítette találmányát, a televízió ősének tartott „Telehort” a „magyar Edisonként” is emlegetett Mihály Dénes,
amit 1919. július 7-én nagy érdeklődés közepette mutatott be.
Magánéletéről csak nagyon szórványos adataink vannak: egyéni
sorsa szomorú volt. Gyermeke nem
született, amit nem igazán tudott
feldolgozni. Szívesen hazatért volna
Magyarországra amennyiben egyetemi katedrát kap, de ekkor még
nem voltak meg az oktatás feltételei.
Utoljára 1940. november 23-án,
édesanyja temetésén járt itthon.
Gödöllő mindig büszke volt híres
fiára. Egykori lakóhelye közelében,
a Mihály Dénes közben emléktábla
hirdeti, hogy itt született a világhírű
feltaláló, aki 1953-ban hunyt el
Nyugat-Berlinben.

www.godolloihirek.hu

Korábbi tulajdonosi döntés alapján a hosszú éveken át a rezsihátralékos
gödöllői családokat támogató Segítség Közalapítványról kiderült, hogy
tevékenységét 2017 decemberében lezárta,
számláját megszüntette. A megszüntetés jogi folyamatát átadta az alapítóknak. Tavaly a megszüntetési folyamat zajlott, aminek befejezése mostanság várható.
Alapvetően a kevéssel több mint 3 millió forintos önkormányzati támogatás és a pályázatokon elnyert pénzek eredményezték a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tavalyi, 8.272.000 forintos bevételi forrását, miközben
a közhasznú ráfordítások ennél 397 ezer forinttal magasabb összeget emésztettek fel.
A könyvvizsgálói jelentésből – többek között – kitűnik, hogy jelentős kétségek merülnek fel a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Az alapítótól tavaly 800 ezer forintos támogatást élvező szervezet 1.913.000 forintos veszteséget halmozott fel 2018-ban. Nem sorolható a pozitívumok közé, hogy az
alapítványnál lévő három gépkocsi közül az egyik totálkárosra tört az
elmúlt esztendőben.
A Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolójából kitűnik, hogy 2018-ban
valamivel több mint 29,1 millió forintos bevételt realizáltak, miközben
kiadásaik megközelítették a 32 millió forintot (ebből közel 11 millió forint
személyi kiadás volt), így a döntően a közösségi tulajdonban lévő sportcélú
ingatlanok – köztük a Kornya Mihály utcai skatepark – hasznosítására
szorítkozó tevékenységük vesztesége az elmúlt évben kevéssel több mint
2,8 millió forintra rúgott.
A skateparkkal kapcsolatosan érdemes megjegezni, hogy annak működtetése során tavaly 1.358.800 forintos bevétel képződött, a költségek viszont
1.846.216 forintos összeget tettek ki, ezáltal az üzemeltetés 487.416 forintos
veszteséget eredményezett. Ráadásul, 2019-ben nagyobb karbantartási, felújítási munkák lesznek időszerűek a létesítményben.
-stv

facebook.com/godolloihirek
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Exkluzív interjú Bók Károllyal

Semmi olyat nem tettem, amiért vissza kellene lépnem!
Május utolsó előtti napján a gödöllői képviselőtestület tagjai többségi szavazással hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat 60 millió forintért eladja a tüdőgondozó Ady sétány és Légszesz utca találkozásánál lévő épületét és a hozzá tartozó telkeket a helyi székhelyű BOMM
Egészségügyi Kereskedelmi Kft-nek. Az ügyletet
a Fidesz-KDNP képviselői mutyi-szerűnek ítélték, és kilátásba helyezték, hogy a szerintük
áron aluli értékesítés miatt büntetőfeljelentést
tesznek. Simon Gellért és Molnár Árpád első
körben a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztek a Pest megyei Kormányhivatal illetékeseinél. Hogy mit szól a történtekhez Bók Károly, az ingalant megvásárló cég ügyvezető igazgatója? Többek között ez is kiderül az alábbi
interjúból.

- Igazgató úr! Az Ön által vezetett gazdasági
társaság megadta az ingatlanokért a pályázati
kiírásban szereplő 60 millió forintos minimál
árat. Ehhez képest a Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselők úgy számoltak, hogy az
épület és a telkek legalább 200 millió forintot érnek, vagyis: az önkormányzatot mintegy 140
millió forintos anyagi hátrányt szenvedett el.
Reális ez a meglátás?
- Már korábban terveztem ezt a beruházást,
magánkézben lévő más helyszínen, ám az az
elképzelés sajnos, meghiúsult. A kötött felhasználási célhoz, mérethez és a pályázati kiírásban
szereplő egyéb feltételekhez, valamint a bontással járó további költségekhez képest, egyáltalán
nem aránytalan a vételár. Meglepődnék, ha lényegesen eltérő szakvélemények lennének a háttérben.
- Olyan pletykák is terjengtek a városban,
hogy Ön, illetve az Ön cége közreműködött, pontosabban anyagi segítséget nyújtott Gémesi
Györgynek abban, hogy 2017 tavaszán életre
hívja az Új Kezdet pártot. Ennek mennyi a valóságtartalma?
- Figyelemmel kísérem a helyi és országos közéletet, Gémesi György közéleti szerepléseit is.
Ennyi. Esetleg időnként néhány nagy beszélgetés
maradt a régi politikai aktivitásból. Beszélgetni
viszont minden ,,oldal” képviselőivel szoktam.
Túl vagyok egy súlyos betegségen. Tavaly februárban egy komoly műtétem volt, majd azt követően a kezeléssel teltek a napjaim. A Boróka
Egészségház lefoglalja az energiáimat és egyébként sem szeretnék ilyen durva, romboló, értelmetlen megosztottság mellett a táborok közé szorulni. Sem az Új Kezdetet, sem más politikai pártot nem támogattam.
- Szavaiból azt veszem ki, hogy Ön sem korábban, sem most nem kíván sem politikai, sem
gazdasági közösséget vállalni Gödöllő jelenlegi
polgármesterével. Vagy tévedek?
- Sem vele, sem mással nincs szükségem politikai közösségre az ügyben. Ez számomra messze
nem politikai ügy. Az önkormányzat elad egy
HIRDETÉS

ingatlant a maga szabályai és érdekei szerint,
amin egészségügyi fejlesztést szeretne látni, szigorú feltételek mellett. Nekem volt egy magánkórház projektem, kész tervekkel, ráadásul, nem
önkormányzati ingatlanon. Ez meghiúsult, most
pedig esélyt láttam rá, hogy feléleszthető legyen
bizonyos adaptációkkal.
Ha valaki, akkor én látom, milyen a hazai
egészségügy helyzete. Az emberek egy életen át
fizetnek az állami ellátó rendszernek, mégis hozzánk jönnek, egyre többen. Ez nem véletlen. Ha
én lennék a város vezetője és bizonyos lennék,
hogy egy ilyen beruházás megvalósulhat a kiírt
feltételekkel a városban, ingyen is próbáltam
volna telket adni hozzá.
- Hogy a lényegről is szó essék: a törvényességi
felügyeleti eljárás miatt nem gondolkodott azon,
hogy visszalép?
- Ez nem az én ügyem! Nyílt pályázaton indultam, más is megtehette volna, hogy pályázatot
nyújt be. Semmi olyat nem tettem, amiért nekem
vissza kellene lépnem. A projekthez kell az ingatlan, de ez csak egy lépés, az első lépés, és ez mellé
még sok kis lépésre van szükség a létesítmény
megvalósításáig. Ha nem sikerül, a telek újra a
közösségé lesz. Ha nekem esetleg nem sikerül, a
Gödöllőn élőknek akkor is azt kívánom, hogy
mással sikerüljön.
- Ha minden a terv szerint alakul, mikor nyithatja meg kapuit Gödöllő első magánkórháza?
- Kettő, legfeljebb három éven belül, az engedélyes tervek meglététől számítva.
- Lehet, hogy korai még a kérdés, de nem
megkerülhető: kik és milyen feltételekkel vehetik
majd igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat?
- Addig még sok víz lefolyik a Dunán, de, aki
jár a Boróka Egészségházban, érezheti, hogy tisztességes ellátást kap a pénzéért, egy korrekt környezetben. Egyre több magán egészségügyi létesítmény lesz. Szükség van rájuk! Színvonal, biztonság, versenyképesség: ez az, amit garantálni
szeretnék.
-stv
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93 millióra értékelték

Feszült helyzetben fogadták el a képviselők
Ingyenes ingatlanátadás a Premontrei Apátság telepítési tanulmánytervét
A várost irányító grémium június 20-i tanácskozásán arról is döntés született, hogy a gödöllői
önkormányzat a Gödöllői Református Egyházközség részére ingyenesen adja tulajdonba a
Szabadság út 201. szám alatt található, 2.200
négyzetméteres területű kivett óvoda megnevezésű ingatlant.
Ezen felül a település vezetése kötelezettséget
vállalt arra, hogy az ingatlan Szabadság út irányából történő közvetlen megközelítésének, valamint a Tábornok utca területén az ingatlan utca
frontján megfelelő számú parkoló kialakításának
jogi és műszaki feltételeit a következő évben
megteremti, illetőleg a beruházás fedezetét a
2020. évi városi költségvetés terhére biztosítja.
A Gödöllői Református Egyházközség illetékesei az alábbiakra tettek nyilatkozatot:
• helyben biztosítandó közfeladat körébe tartozó óvoda fenntartása és működtetése érdekében kívánják tulajdonba venni az ingatlant és az
óvodai ellátás folyamatos biztosítása céljára kívánják a továbbiakban felhasználni azt, méghozzá: a szerződés aláírásától számított l5 évig,
• vállalják a tulajdonba adással felmerülő valamennyi költség megtérítését,
• vállalják, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítik
el, és a juttatás céljának megfelelően hasznosítják,
valamint állagát megóvják,
• vállalják, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámolnak a vagyont átadó
önkormányzatnak,
• tudomásul veszik, hogy az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon a törvény erejénél fogva
15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.
A szóban forgó döntés előzményeként érdemes
megjegyezni, hogy a gödöllői önkormányzat
2011 májusában – 2035. december 31-ig – kizárólag óvodai ellátás céljára ingyenes használatba adta a református egyházközségnek az ingatlant. Tavaly februárban az egyházközség prominensei bejelentették, hogy megvásárolnák a
létesítményt. A felkért értékbecslő 93 millió forintban állapította meg az értékét.
A reformátusok kimutatták, hogy 2011 óta
csaknem 23,5 millió forintot költöttek az óvodaépületre és a hozzá tartozó telekre, majd a tárgyalások során – hivatkozva a törvényi rendelkezésre, miszerint: a nemzeti vagyon körébe
tartozó ingatlan kötelező önkormányzati feladat
ellátásához térítésmentesen átadható – kérték az
ingyenes tulajdonszerzést. További előnye lehet a
tulajdonjog megszerzésének, hogy az szinte
minden esetben feltétele a pályázaton történő
részvételnek.
-st

A gödöllői városvezetés tagjai június 20-i
ülésükön – szakmai
kiindulási alapként –
az alábbi, a témakörben tartott lakossági
fórumon elhangzottakkal is kiegészült feltételekkel fogadták el a
Gödöllői Premontrei
Apátság által készíttetett telepítési tanulmánytervet:
• A tervezett közlekedési rendszert felül
kell vizsgálni abból a
szempontból, hogy az
iskola és az óvoda által generált napi szintű, csúcsidőben jelentkező forgalom súlypontja ne
terhelődjön át a lakóházak környezetére, és a tervezett új létesítmények (például: sportcsarnok) –
várhatóan csak időszakosan jelentkező, de akkor lökésszerű – forgalma se a lakózónát terhelje.
• A parkolók kapacitásának számításánál figyelembe kell venni a korábbiakhoz képest megnövekedett lakossági személygépjármű-állományt, ami átlagosan lakásonként mintegy 1,5 autót
jelent.
• A továbbtervezés során meg kell vizsgálni a zöldfelületek jövőbeli megújításának ütemezettségére
vonatkozó szabályozási garanciák beépíthetőségét.
A jóváhagyott határozati javaslatban az is szerepel, hogy a területre vonatkozó helyi építési
szabályzat módosításának tervezetét fentiek figyelembe vételével kell elkészíteni. A szóban forgó
terület beépítése terve a képen látható.
Gémesi György szóbeli kiegészítésében arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy komoly feszültség
keletkezett az ügyben tartott legutóbbi lakossági fórumon, ami nem igazán volt kezelhető. A
polgármester leszögezte: a konfliktuskezelésben az önkormányzat szakmai segítséget tud nyújtani,
valamint közvetítői szerepre vállalkozhat. Az apátság képviselőinek és a lakosok által delegáltaknak
kellene megállapodni a vitatott kérdésekben.
-gb

Kerékpárút-fejlesztés: elvérzett a gödöllői pályázat
A gödöllői városvezetés tagjai tavaly szeptemberben jutottak arra az elhatározásra, hogy részt
vesznek a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
elnevezésű pályázaton. A remélt dotációt a
település észak-déli irányú kerékpárútja második
ütemének (Alsópark, Ady Endre sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca és Isaszegi út) megvalósítására kívánták fordítani. A beruházás tervezett
bruttó összköltségét 209.612.883 forintban állapították meg, amiből a 25 százalékos önrész bruttó 52.403.221 forintot tett ki.

Amint az a pestmegye.hu oldalon is olvasható,
a gödöllői kandidálást – hasonlóan a piacépület
üvegtető-felújítására igényelt anyagi segítséghez
– nem támogatták a döntéshozók.
Ehhez képest, a Pest megyei 6-os számú, gödöllői központú választókerület három települése is
sikerrel járt a mindent egybevetve 29 kedvezményezett fejlesztésre 4,2 milliárd forintos összkeretösszegű pályázaton: Kartal 191,3 millió forintot, Kistarcsa 129,9 millió forintot, míg Galgamácsa 94,9 millió forintot nyert el kerékpárút-felújításra, - fejlesztésre és -építésre.

Elbontották a legendás felüljáró hidat
Javában zajlik a Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítése, ami érinti a sínpályák gödöllői szakaszát
is. Amint az a címoldali képeken látható, a megújulásnak „ára” van, hiszen június 11-én elkezdték
lebontani a vasútállomást az egyetemi területet összekötő – mondhatni, legendás – gyalogos hidat. A
helyi civilek gondoltak egyet, és június 8-án elbúcsúztak az inkább az élmények, semmint a szépsége
miatt ikonikussá vált felüljárótól.
Ha a beruházás elkészül, aluljáró köti majd össze a gödöllői vasútállomást az egyetemmel, olyan,
aminek a vágányokhoz is lesz feljárója. Ráadásul, felüljáró nélkül sem marad a város, hiszen a
Köztársaság út felől érkező vagy arra haladó gépjárművek egy ilyen építményre felhajtva
keresztezhetik a síneket.
-G
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Ezüstre cserélt Európa-bajnoki arany Vecsey Fanni, a történelemíró tinilány
Miután az egyéni versenyben a nem
túlságosan előkelő 25. helyen végzett, a 12 indulót felvonultató csapatversenyben is érdekelt volt a Gödöllői EAC kardozója, Gémesi Csanád a
németországi Düsseldorfban június
17-22. között megrendezett vívó Európa-bajnokság zárónapján.
Második helyen történt kiemelésének köszönhetően, Európa-bajnoki címvédő nemzeti kardcsapatunk
(Szilágyi Áron, Szatmári András,
Gémesi Csanád Decsi Tamás) a ne-

gyeddöntőben kapcsolódott be.
Eredmények:
Negyeddöntő: Magyarország –
Nagy-Britannia 45-28 • Elődöntő:
Magyarország – Románia 45-40 •
Döntő: Németország – Magyarország 45-43.
Navarrete József tanítványa, Gémesi Csanád és csapattársai legközelebb a július 15-23. között lezajló
budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon adhatnak számot
felkészültségükről.
-or

Jó tanuló, jó sportoló

Kitüntették a helyi tanodák top diákjait
Június 11-én a Művészetek Háza Gödöllő épületének zsúfolásig telt színháztermében köszöntötték a 2018/2019-es tanévben kimagasló tanulmányi- és sporteredményeket elért gödöllői fiatalokat. A késő délelőtti órákban kezdődött díjátadón a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai
szórakoztatták az egybegyűlteket.

Ahogy az az utóbbi években gyakorlattá vált, a szellemi-, művészeti-, illetve sportteljesítményükért elismert gödöllői általános- és középiskolás
diákok döntő többsége tárgyjutalmat kapott, míg a városban működő oktatási intézmények tanári kollektívája és vezetői által kiválasztott egy-egy legjobb díszes serleggel térhetett haza.
A Damjanich János Általános Iskolából a vívásban jeleskedő 3. osztályos
Kormos-Vellás Helka, az Erkel Ferenc Általános Iskolából az atléta Lippai
Tünde, a Hajós Alfréd Általános Iskolából az atlétika több versenyszámában is sikeres Simonváros Zille, a Petőfi Sándor Általános Iskolából a judo
és jiu jitsu küzdősportban eredményes Kovács Benedek Alfréd, a Török
Ignác Gimnáziumból a tőrvívó, tavaly Talentum díjjal kitüntetett Hanzl
Lilla, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból a főként triatlonban elért
értékes helyezéseivel kitűnő Ferencz Ábel, a Református Líceumból a
kung-fu sportágat űző Gróf Domonkos, míg a Szent Imre Katolikus Iskolából a több sportágban (atlétika, kosárlabda, röplabda) élenjáró Szabó
Emese tanulmányi- és sporttevékenységét értékelték a legtöbbre a 2018/
2019-es suli-idényben.
A Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
illetékesei az elsősorban asztaliteniszben és atlétikában eredményes Diós
Mariann jutalmazására tettek ajánlást, míg a Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola döntéshozói Hiripi Abigél oboa-szakos növendéküket tartották a legméltóbbnak arra, hogy sikereit a Zeneiskola legkiválóbb
növendéke címmel ismerjék el.
A Madách Imre Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékesei részéről ebben az évben sem érkezett jelölés kiemelt jutalmazásra méltó
tanulóra.
A gödöllői tanodák diákolimpiai helyezéseken alapuló rangsorában az
általános iskolák közül – akárcsak egy évvel ezelőtt – a Hajós Alfréd nevét
viselő lett a legeredményesebb a most zárult tanévben, míg a középiskolák
táborában a Török Ignác Gimnázium védte meg címét, és bizonyult a
legsikeresebbnek. A trófeákat az intézményvezetők, Zmák Júlia és Fábián
Bertalan vették át, hogy ezt követően ők is élvezhessék a 21 évvel ezelőtt
önerőből létrejött, Horváth Zoltán vezetésével működő Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének színvonalas produkcióját.
-ergé

Bő egy esztendővel ezelőtt még az
U17-es leány röplabda-válogatottat
erősítve vett részt a Bulgáriában
megrendezett korosztályos Európabajnokságon, június közepén pedig
– egy hónap híján 16 évesen – az
U18-as strandröplabda kontinensviadalon lépett homokra Vecsey Fanni (képen balra), a Gödöllői RC, Karádi Zoltán vezetésével működő
szakosztályának játékosa. Az utóbbi
évek egyik, nem csak gödöllői, hanem országos szinten is legígéretesebb tehetségének kikiáltott gimnazista az alig 15 esztendős Vasvári
Zsófiával (Strandröplabdázásért SE)
az oldalán rivalizált az ausztriai Badenben.
Az előzetes erősorrend alapján a
32. helyen rangsorolt, Soós Izsák által trenírozott magyar kettős osztrák
(1. helyen kiemelt), norvég (16.) és
angol (17.) párosokkal került egy
csoportba a 32-es főtáblán. Fanniék
eredményei.
Csoportmérkőzések: Vasvári, Vecsey – Janka, Rihs (osztrák) 2-0 •
Vasvári, Vecsey – Maaseide, Kaelo
(norvég) 1-2 • Vasvári, Vecsey –

Keefe, Tucker (angol) 2-1. A magyar
kettős az A jelű csoport 2. helyén
végzett.
Nyolcaddöntőbe jutásért (legjobb
16): Vasvári, Vecsey – Gusarova,
Siakidou (ciprusi, 22.) 2-1
Nyolcaddöntő: Vasvári, Vecsey –
Windeleff, Bisgaard (dán, 13.) 2-1
Negyeddöntő: Vasvári, Vecsey –
Moreno, Vergara (spanyol, 5.) 0-2
5-8. helyekért: Vasvári, Vecsey –
Klein Lankhorst, Poiesz (holland, 11.)
0-2
7. helyért: Vasvári, Vecsey – Antonakaki, Perdikaki (görög, 7.) 0-2
A Vasvári Zsófia, Vecsey Fanni
alkotta páros a 8. helyen végzett a
korosztályos Európa-bajnokságon.
Ez minden idők legjobb magyar
eredménye a sportág kontinensviadalainak történetében. A Török Ignác Gimnáziumban tanuló gödöllői
lány azzal is történelmet írt, hogy ő
lett az első magyar röplabdázó, aki
terem- és strand szakágban egyaránt részt vehetett Európa-bajnokságon.
–fg
Fotó forrása: cev.eu

25 milliós közpénz-injekciót élvez
a Dózsa György úti pingpong-csarnok
Annak ellenére, hogy városi sportcsarnokban egyelőre nem reménykedhetnek a gödöllőiek, az utóbbi
években három sportág helyi reprezentánsai is dédelgethetnek – nevezzük így – munkacsarnok-álmokat.
A röplabdások számára kijelölt,
Táncsics Mihály útról megközelíthető helyszínre elképzelt létesítményről egyelőre nincs olyan információ, ami a mielőbbi megvalósulásról szólna, a vívók új rezidenciáját
jelentő Isaszegi úti objektum létesítését az önkormányzat – a telken túl
– 50 millió forinttal támogatja, aminek felét tavaly ősszel megkapta a
polgármester unokaöccse által vezetett gazdasági társaság.

A harmadik sportág az asztalitenisz, aminek helyi hódolói – ha minden a terv szerint alakul – a VÜSZI
Kft. Dózsa György úti telephelyén
ragadhatnak majd ütőt. Miután a
Gödöllői Sport Klub megszerezte az
építési engedélyt a csarnokra, megkezdődhet a beruházás kivitelezése.
Feltéve, hogy ennek megvan az
anyagi fedezete. A települést irányító grémium tagjain ez nem múlik,
ugyanis május 30-án jóváhagyták
azt a szerződést, ami alapján az
egyesület 25 millió forintos, év
végéig felhasználható vissza nem
térítendő támogatást kap az önkormányzattól.
-or
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. . . h a s z n o s . . .
• 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

Két részeg kifelé tántorog a kocsmából. Amikor
már mintegy 400 méterre tartanak az ivótól,
megszólal az egyik: - Te, nagy gond van, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: E) 12.
Az egyik nyelvet 13. Kábítószer 14. Európa Kupa
15. Ozmium vegyjele 17. Hírügynökség 18. Melyik tárgyat? 20. Komédia jelzője is lehet 23. Alko-

A megfejtéseket július 19-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@
grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Június 7-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGY ÁTLAGOS MAGYAR HAT LITERT FOGYASZT SZÁZON.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Töreki Jánosné
Dózsa György út 1-3.

holfajta 25. Alulmaradt 26. A poén második
része 29. Mennyei 30. Római számok 31. Mindig
ez van 33. Idegen olaj 35. A hosszúság jele 36. Kiss
…, Kate! 37. Apróra zúzott kő 38. Kalauz nélküli
járat jelölése 39. Híradástechnikai márka 41. Kapcsolat van ilyen 42. Japán autójelzés 43. Francia
folyó 46. Majomfajta 48. Egészségügyi vizsgálatának eredménye
Függőleges: 1. Bútor jelzője 2. Bács-Kiskun megyei település3. Forint 4. Német fagyi 5. Málnaszemek! 6. Győri sportklub 7. Joule 8. Állóvíz 9.
Irodalmi műfaj 10. Személyes névmás 11. Afrikai
berber nép 16. Konyhastúdió 19. Becézett Tímea
21. Földet forgat 22. Személyesen tapasztal 24.
Alma centruma! 25. Világbajnokság 27. Fohász
28. Kis József 32. Erdei altalaj 34. Tanoda 36. A poén harmadik, befejező része (M) 37. Megszüntet
38. Iskolai írószer 40. Éppen 44. Becézett Ilona 45.
Végtelenül telít! 47. Erre fele! 49. Latin kötőszó 50.
Igekötő 51. Nincs nélküle teke! 52. Nano
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