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KÖZLEKEDÉS

Dugómentes várost,
elkerülőt Gödöllőnek!
Kolozs Csaba polgármester-jelölt
Palkovics László innovációs
és technológiai miniszterrel találkozott
Kolozs Csaba polgármesterjelölt (képen balra az M3-as autópálya új Hungaroring-lehajtójának július 24-i átadásán egyeztetett a gödöllői közlekedésről dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, aki Magyarország útfejlesztéseit felügyeli.
Kolozs Csaba Gödöllő közlekedési fejlesztéséhez a kormány támogatását kérte és őszinte párbeszédet
ajánlott fel a cél megvalósulása érdekében. Palkovics László az új
mogyoródi lehajtó átadásán ismertette, hogy a kormány által tervezett

közúti beruházásokat keretbe foglaló Útprogram teljes költségvetése
3.200 milliárd forint.
Kolozs Csabát a szaktárca vezetője hamarosan fogadja egy személyes konzultációra, aminek keretében közösen igyekeznek megoldást
találni Gödöllő közlekedési problémáira. Reményeink megalapozottak, hiszen kormányzati oldalon régen várnak már egy párbeszédképes gödöllői vezetésre. Az Útprogramban lévő források Gödöllő fejlődését is kell, hogy segítsék.
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Közlekedési terv Gödöllőnek – Gödöllő-kártya bevezetése
Gödöllő közlekedési problémainak megoldása nem tűr halasztást.
Legyünk reálisak: amit a Lokálpatrióta Klub közel 30 év alatt nem tudott
megvalósítani, azt ezután se fogja. A városnak ezért új lendületre van
szüksége. Célunk egy környezet- és emberbarát, biztonságos és egészséges közlekedési rendszer kiépítése városunkban.
A Gödöllő-kártya bevezetését szorgalmazzuk, amivel a gödöllőiek
napi 1 órás ingyenes parkoláshoz juthatnak a fizetős zónákon belül,
ezzel segítjük a napi ügyintézés gördülékenyebbé tételét. A kártya bevezetésével egyéb szolgáltatási-, kulturális-, sportolási- és szórakozási kedvezményekhez is juthatnak a városban élők.
Az iskolabusz programmal enyhítjük a reggeli dugókat. Az egészségügyi intézmények körüli parkolási rendjét átdolgozzuk, hogy azok,
akik orvosi ellátást vesznek igénybe, a gyógyulásukra koncentrálhassanak.

Eltöröljük a fizetős szombati parkolást a városban!
Kormányzati támogatással megkezdjük a Gödöllőn tapasztalható közlekedési dugók felszámolását. Gödöllő fejlődéséért párbeszéden alapuló kapcsolatra törekszünk a kormánnyal. Gödöllő belvárosa nem lehet
átjáróház. A főutak áteresztőképességének és biztonságának javítása
érdekében a kormánnyal és a közútkezelővel együttműködésben
megkezdjük a gödöllői elkerülő út megvalósítását.
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Javuló tendencia mellett…

Közel 800 esethez riasztották
az elmúlt évben a helyi tűzoltókat

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018-ban végzett tevékenységéről az egység irányítója,
Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy (képen
balra) és Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, megbízott katasztrófavédelmi
kirendeltség-vezető adtak számot a
képviselőtestület június végi tanácskozásán. A képviselők ellenvetés
nélkül hagyták jóvá a beszámolót.

A gödöllői tűzoltóság és katasztrófavédelem helyi szintű vezetésirányítási rendszerében az elmúlt évben
személyi változások történtek. Ez
azonban nem gátolta meg az egységet abban, hogy a 2018-ra kitűzött feladatokat maradéktalanul teljesítse.
A Szabadság út 28. szám alatti épületben működő parancsnokság 26 településre kiterjedő működési területén összesen 792 (2017-ben 913) beavatkozást igénylő esemény történt
tavaly. A műszaki mentések száma
336 (2017-ben 393) esetre rúgott, míg
tűz miatt 456 (2017-ben 520) esetben
volt szükség beavatkozásra. Kiérkezés előtt felszámolt eset 71 volt, szándékosan megtévesztő jelzés pedig
kettő alkalommal történt. Gödöllő
területén 86 műszaki mentésnél, és 95
tűzesetnél akadt dolguk a helyi
lánglovagoknak, akik hét, jobbára
korszerű szerből álló gépjárműállományra támaszkodhatnak munkájuk során.
Mindent egybevetve, elmondható,
hogy – köszönhetően a lakosságtájékoztató és a minőségében, valamint

mennyiségében
egyaránt növekvő
megelőző tevékenységnek is – a
gödöllői parancsnokság tűzoltási
és műszaki mentési beavatkozásainak számában javuló tendencia figyelhető meg. Az
adatokat tovább elemezve, értékelve,
megállapítható, hogy a műszaki
mentések számának változása elsősorban a szélsőséges időjárásnak (például: hirtelen jött zivatarok, széllökések és fakidőlések, illetve vízeltávolítások) köszönhető. Fontos megemlíteni, hogy a 2018-as évben végrehajtott preventív tevékenység eredményeként a parancsnokság működési területén nem történt szénmonoxid mérgezés, és a tűzesetek következtében elhunytak száma is mérséklődést mutat.
Gémesi György három témakörben kérdezte a vezetőket: a szerinte
kivéreztetett hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, a kéményseprés fontossága, illetve a szúnyoggyérítés érdekelte a polgármestert.
A válaszokat Ürmösi Károly adta
meg, aki elmondta, a hulladékgazdálkodási tevékenység országos kompetencia, ezért erről csak annyit szeretne
megjegyezni, hogy a gödöllői központú egységnek főként az a feladata,
hogy hulladék ne maradjon az utcán,
és ennek az elvnek maradéktalanul
megfelel a tevékenységük. A kéménysepréssel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatják a lakosságot,
hogy éljenek az ingyenes lehetőséggel, és ne várják meg a fűtési szezont.
A szúnyoggyérítés kapcsán az alezredes úgy fogalmazott, hogy jelenleg a
pótigények felmérés zajlik, amiket
haladéktalanul továbbítanak a központhoz.
-G

K I A D Ó
40 lábas, duplafalú vas konténer
Hossza: 12 méter • Szélessége: 2,5 méter •
Magassága: 2,9 méter
Gödöllőn, a Méhész köz 5. szám alatti ipari
területen belül, őrzött, kamerával ellátott helyen.
Bérleti díj: 35. 000 forint +ÁFA/hó

Érdeklődni Ács Zoltánnál lehet,
a (06-70) 941-6013-as telefonszámon.
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Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi
törvény az ár feltüntetését
és a termék csomagolását?
Ár feltüntetése

A fogyasztót írásban kell tájékoztatni
a fogyasztóknak megvételre kínált
termék eladási áráról, az egységáráról
és a szolgáltatás díjáról. Ritkán fordul
elő és keveseket érint, de ezt a szabályt az árverés útján értékesítendő
termékre nem kell alkalmazni, ha annak kikiáltási (induló) árát az árverési
tájékoztatóban meghatározták.
Az eladási árat, az egységárat és a
szolgáltatás díját egyértelműen, könynyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
Az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak
rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. Kivétel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás.
A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként
a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb
kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni. Nem helyes az a kereskedői gyakorlat, miszerint a fogyasztóval (vásárlóval) úgynevezett nettó
árat közölnek, különösen az informatikai termékek vásárlói panaszkodnak
miatta. A fogyasztót (vásárlót) az érdekli, hogy a termékért mennyit kell
fizetnie és azt sem lehet elvárni, hogy számolja ki az áfás árat.
Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát, az egységárat is meg kell adni. Jogszabály kivételt meghatározhat. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.
Csomagolás

A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék
minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék
minőségét vagy mennyiségét. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések
megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítő vállalkozás köteles.
Ha a gyártó nem tesz eleget a kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles
azt pótolni. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni,
hogy a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.
A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó kérelmeket postai küldeményként a Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61.
II. em. 240 alatti címére lehet feladni.
A Fogyasztói Jogviták című fogyasztóvédelmi magazin műsor elérhető és
visszanézhető a FIX Televízió hivatalos honlapján (www.fixhd.tv) és a
YouTube oldalon is. Kéthetenként új műsor látható a képernyőn, páros
héten, csütörtökön, 21 óra 15 perckor.
Szeptemberben jövőtervezés a képernyőn! Tudják-e a lap Olvasói, hogy
mennyi lesz a vállalkozók nyugdíjba beszámítható szolgálati ideje az egyes
adózási lehetőségek választása esetében. A műsor szakértő vendége Kis J.
Ervin igazságügyi szakértő, pénzügyi tanácsadó.
Kedves Olvasóim! Legyenek naprakészek fogyasztóvédelemből!
Olvassák a helyi lapot, látogassanak el az online felületre és nézzék a
fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat!
Dr. Csanádi Károly elnök, Pest Megyei Békéltető
Testület, a FIX Televízió műsorvezetője
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Élvezetes tantárgyak a gödöllői központú egyetemen

Professzionális szinten sajátíthatók el a csokoládé, kávé és tea gyártásával kapcsolatos ismeretek
a gödöllői központú Szent István Egyetem budapesti Élelmiszertudományi Karán, a szeptemberben
induló Csokoládé-, kávé-, teakészítő mesterképzésen. Az ország első, diplomával elismert szakirányú továbbképzésére augusztus 15-ig még lehet jelentkezni.

Az ország első diplomával elismert képzésére nemcsak a felsorolt élvezeti cikkekkel foglalkozó
szakemberek jelentkezését várják, hanem lelkes amatőröket is. A képzés legfőbb célja minden esetben
a magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget biztosító oktatás megvalósítása, megfűszerezve a szükséges piaci, jogi és vállalkozási ismeretekkel. A kötelező és fakultatív tárgyak elvégzése során
a csokoládé-, kávé- és teakultúrától az érzékszervi minősítésen keresztül a termékek táplálkozástudományi vonatkozásáig tartó témakörökkel is megismerkedhetnek a hallgatók.
A négy féléves, levelező munkarend keretében végezhető képzés során a résztvevők olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyek alapján képesek lesznek akár önállóan is kiváló minőségű termékek
gyártására, a csokoládé-, kávé- vagy teakészítő üzemek szakmai és vezetői feladatainak ellátására, de
akár saját üzemet is menedzselhetnek. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. További információ:
www.csokoladekavetea.hu.
Forrás: SZIE Médiaközpont

Közel 200 millió forintból újítanák meg
a Rákos-patak városunkat átszelő szakaszát
Tavaly márciusban a gödöllői településvezetés
már jóváhagyta azt a konzorciumi együttműködési megállapodást, ami Rákos-patak völgye Pest
megyei szakaszának megújítására vonatkozik. A
kontraktust azonban a projekttel és a támogatási
kérelemmel kapcsolatos egyéb egyeztetések elhúzódása miatt nem írták alá.
Idén, június 20-án a gödöllői városatyák arra
bólintottak rá, hogy a Pest Megyei Önkormányzat a vonatkozó térségfejlesztési koncepció és
stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében egyedi támogatási kérelmet
nyújtson be az érintett települések (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) bevonásával, azokkal konzorciumot alkotva.
Az egyedi támogatási kérelmet bruttó 420 millió forintos igénnyel kívánják eljuttatni az illetékesekhez, amiből a gödöllői projektelemre –

pozitív elbírálás esetén a terv szerint – bruttó
197.167.924 forint jut.
Ezen összegen felül a Pest Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a támogatási összegből bruttó 12,3 millió forintot külön pénzeszközátadási megállapodás keretében átad Gödöllő
Város Önkormányzata részére, tekintettel a
Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt
egyéb beruházásokkal való összhangra és a korábbiakban megindított tervezési eljárásra.
A további konzorciumi tagok közül a Pécelt
érintő projektelemre bruttó 158 millió forintot, az
Isaszeget érintő projektelemre bruttó 37,5 millió
forintot, míg a Szadát érintő projektelemre bruttó
18 millió forintot áldoznának. A Pest Megyei Önkormányzat egyéb költség jogcímen 9,3 millió
forintot számolhat el.
-áb

Október 13-a lesz az önkormányzati választás napja
Eldőlt: Áder János köztársasági elnök október 13- ára (vasárnap) tűzte ki a 2019. évi önkormányzati
választást. Ezen a napon reggel 6 óra és este 7 óra között adhatják le a voksaikat az erre jogosultak.
Az államfő döntése azt eredményezi, hogy a hivatalos választási kampány augusztus 24-én,
szombaton kezdődik.
Képviselő- és polgármesterjelölteket, megyei listát ajánlani augusztus 26-ától (hétfő) lehet, a jelöltek
pedig szeptember 9-én, hétfőn 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat.
A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a választókerületi bizottságok
döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 10-én (kedd) 16 óráig lehet bejelenteni.
-gh
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Biztos, hogy többet is tehettem volna,
de nem vagyok elégedetlen
Harminc évvel ezelőtt első ellenzékiként került be az állampárti parlamentbe
Roszík Gábor, aki vallja: az maradt, aki volt. Nagyinterjú
Mintha tegnap történt volna. E sorok írója 1989 január végén, a budapesti munkahelyéről HÉV-vel hazatérve, a
Szabadág téri megállóban egy kisebb csoportra lett figyelmes. Az aktivisták, a kellemetlenül hideg időjárással
dacolva, bőszen agitálták az embereket, hogy írják alá Gödöllő akkori, állampárti (MSZMP) országgyűlési
képviselője, Cservenka Ferencné tisztségéből történő visszahívásának kezdeményezését. Sokan megtették,
majd az ezt követő politikai nyomás hatására a képviselőasszony 1989 tavaszán lemondott mandátumáról. Ezzel megteremtődött a jogi feltétele annak,
hogy időközi parlamenti képviselőválasztást rendezzenek a gödöllői körzetben.
Az időközi voksolást 1989. július 22-én rendezték meg. A győztes 70 százalékos szavazati többséggel az MDF Gödöllői Szervezetének egyik alapítója,
az evangélikus lelkész Roszík Gábor lett, aki 42 év elteltével lett a magyar országgyűlés első demokratikusan választott ellenzéki tagja. A három
évtizeddel ezelőtti történések felidézése mellett, napjaink várospolitikai kérdései is felmerültek a beszélgetés folyamán. Íme:

- Ha javasolhatom, Cservenkáné
visszahívásának ötletétől a választás napjáig idézzük fel a legemlékezetesebb momentumokat, mivel 30
esztendő távlatából ez sokak számára érdekes és tanulságos lehet.
- 1988. október 21-én alakult meg a
Magyar Demokrata Fórum Gödöllői
Szervezete, 26 alapító taggal. Első
akciónk volt, hogy egy képviselői
beszámolóra meghívtuk Cservenka
Ferencnét, aki az akkori választókerület országgyűlési képviselője
volt. Nagyhatalmú és befolyásos
kommunista, ahogy akkoriban emlegettük. Pest megyei párttitkár, az Országgyűlés alelnöke, tagja a Központi Bizottságnak, 56-tól Kádár János jobb keze volt. Többszöri invitálásunk után november második felében végre elfogadta meghívásunkat.
A képviselői beszámolót az akkori
Hazafias Népfront tanácstermében
rendeztük meg. Az alkalom botrányosra sikeredett. Először Cservenkáné „magyarázta a bizonyítványt”,
hogy miért és mennyire sokat köszönhet a nép a szocializmusnak, itt
mennyivel jobban élnek az emberek,
mint sok országban, pedig „kommunisták vezették az országot”. A beszámoló után nagyon éles kérdéseket
tettünk fel, mint, például: meddig
lesz még nemzeti ünnep április 4-e és
november 7-e. Felelősségre vontuk,
hogy megszavazta a bős-nagymarosi
vízlépcső építését, és felelőssé tettük
az egész országban lévő áldatlan állapotok miatt. A képviselő asszony
úgy válaszolt a kérdésekre, hogy
egyik kérdésre sem adott választ…
Az összejövetel végén kijelentette,
hogy ő ezután is a pártot fogja képviselni a parlamentben. Ez a kijelentés annyira felháborított engem,
hogy pár nappal később nyílt levelet
intéztem a képviselő asszonyhoz,

ami engedély nélkül jelent meg a Gödöllői Mindenesben, a művelődési
központ havi, tulajdonképpen programfüzet jellegű kiadványában. Felelős szerkesztője Varga Kálmán
volt, aki akkor a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója volt. A nyílt levélben kifejtettem, hogy Magyarországon nem azért élnek jobban az emberek, mert kommunisták vezették az
országot, hanem, azért – ha legalábbis a keleti országokkal hasonlítjuk össze -, mert 1956-ban forradalom volt. S azért élnek rosszabbul,
mint tőlünk nyugatra, mert a forradalmat leverték. Végül szemére vetettem, hogy ő a pártot képviseli a
parlamentben, nem a népet. A nyílt
levél még 1988 decemberében, karácsony előtt jelent meg: a Gödöllői
Mindenes januári számában, mert
abban az évben már nem lehetett
hivatalosan megjelentetni. Mire elmúltak az ünnepek, Gödöllőn „kitört
a forradalom”, az egész város erről
beszélt, izzó volt a hangulat. Azt hiszem, 1956 óta egyszer sem nem
jelent meg Magyarországon olyan
nyomtatott sajtó, ahol az emberek azt
olvashatták, hogy 56-ban forradalom
volt, és azt a kommunisták leverték.
Ilyen előzmények után döntött az
MDF közgyűlése január 4-én, hogy
kezdeményezzük a képviselő aszszony visszahívását a parlamentből.
Január utolsó hétvégéjére időzítettük
az aláírásgyűjtést. Mintegy 2.400 aláírást kellett összegyűjteni, ahhoz,
hogy helyi népszavazás döntsön a
visszahívásról. Szombat délután már
4.800 aláírás gyűlt össze, ami óriási
dolog volt, hiszen mindenkinek nevével, címével vállalnia kellett, hogy
támogatja a visszahívást. Sokan nem
merték aláírni a gyűjtőívet, de másokat bíztattak az aláírásra. Az aláírásokat benyújtottuk az Elnöki Tanács-

hoz, kérvén, hogy írja ki a referendumot.
Közben Gödöllőn folyamatosan izzítottuk a tüzet, szinte naponta történt valami esemény, amin tömegek
vettek részt. Az Elnöki Tanácstól
nem kaptunk választ, de képviselő
asszony április elején váratlanul bejelentette, hogy lemond képviselői
mandátumáról. Eufórikus volt a hangulat Gödöllőn, hiszen ilyen a kommunizmus óta soha nem fordult elő.
Különösen fontos volt, hogy ez egy
híres-hírhedt kommunista személyiség tette meg. Azonnal hivatalosan kértük az Elnöki Tanácsot, hogy
írja ki az időszakos választást Gödöllőn, amit két hónapon belül meg is
tett, és kijelölte a választás napját
1989. július 22-ére. Ezután az MDF
Gödöllői Szervezetének közgyűlése
nagy többséggel engem választott az
MDF képviselőjelöltjének. Csak az
idősebb generációnak voltak régi
emlékei arról, hogy mit jelent a szabad választás, választási kampány,
forrongó nagygyűlések hangulata.
Az akkori törvények szerint, a Hazafias Népfront szervezésében két
választási gyűlést kellett tartani Gödöllőn, és egyet Isaszegen. Az a jelölt
lehetett végül hivatalos képviselőjelölt, aki a jelenlévők legalább egy szavazattal több mint felének a támogatását megkapták. Kilenc képviselőjelölt mutatkozott be a választási
gyűléseken, és végül ketten kaptuk
meg a szükséges támogatást Körösfői Lászlóval. Könnyű dolgom volt,
mert nyolc jelölt a szocializmus megreformálását tervezte, én pedig azt
képviseltem, hogy azt felejtsük el, az
MSZMP-vel együtt, vessünk véget a
diktatúrának, legyen többpártrendszer, demokrácia. A választási eredményt már ismerjük, 70 %-os szavazati aránnyal kerültem Cservenkáné

helyére a parlamentbe, mint az Országgyűlés egyetlen olyan tagja, akit
szabadon választottak meg, nem a
kommunisták támogatásával, mint
az 1985-ben megválasztott „képviselők”, ellenzéki, azaz, antikommunista
programmal. Az egész szocialista
világot beleértve, ilyen soha, sehol
nem fordult elő. Világszenzáció lett,
és még Fidel Castro is szomorúságának adott hangot, hogy Magyarországon „beengedték” az ellenzéket a
parlamentbe.
Szeretném megjegyezni, hogy
Gödöllő-Isaszegen kívül még három
településen volt időszaki választás –
Szegeden, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán -, de az alacsony részvétel miatt csak Gödöllőn lett érvényes
a voksolás.
- Nyilvánvaló, hogy egyedül képtelen lett volna végigmenni a sikerhez vezető úton. Ha neveket kellene
említeni, kiket sorolna a gödöllői
„rendszerváltó segítők” közé?
- Nehéz lenne mindenkit felsorolni,
hiszen rengetegen, több százan voltak. Mégis, a teljesség igénye nélkül:
Varga Kálmán, Odorics Ferenc, Pál
Gábor, Szikra János, Durkó Károly,
Éder Tamás, Glattfelder Béla, Földi
Péter és felsége Marika, Pesti Rudolf és felesége Gyöngyös, Samu
Mihály, Boros György, Winkler
Csaba, Emericzy Enid, Kottán Attila
és Emese, Kresz Albert, Horváth Péter, Polónyi Péter, Szepessy Péter,
Újvári Miklós, Mayer Helga, Gémesi György, Fábián Zsolt és Mária,
Száraz Tamás, Ecseri István, Hajós
Lajos, Goldner Ibolya, Smaroglay
Ferenc, Tompa Ferenc, Viszló Tamás, Aranyos Lajos, Bényi László,
Bodnár Levente, Bodnár Ágnes, Fejes András, Kecskeméti Győző, Juhászné Kovács Ágnes, Lelkes Lászlóné, Kovács Ágnes, Six Edit, Tallós
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Emil, Füzy Árpád, Kulcsár Péter és
Marica, Boros Botond, Vécsey László. Meg kell említeni az Isaszegi Április 6. kört, ők Isaszegen vezették a
kampányt. Néhányan a tagjai közül:
Pénzes János, Papp Elek, Szatmáry
Zoltán, Hatvani Miklós. De a támogatóim között tartom számon –
például – Mark Palmer akkori amerikai nagykövetet is. A választási
kampány kezdetén mögém állt a
helyi Fidesz és SZDSZ is, így lettem
közös ellenzéki jelölt.
- Nem csak a magyar történelemben, hanem nemzetközi mércével
mérve is hatalmas tettnek számított
a választási győzelmed 1989 nyarán.
Ha utólag kellene mérleget vonni: kihasználta ennek összes előnyét, vagy
maradt némi hiányérzete?
- Ez a valóban nagy választási győzelem számomra nem jelentett
előnyt, legalább is nem tekintettem
annak. Legfeljebb annyiban, hogy
1990-ben simán megnyertem a választást Gödöllő-Isaszegen, és soron
kívül beszerelték a telefont a parókiára, amire már 15 éve vártunk…
Inkább lehetőséget jelentett, amit
igyekeztem kihasználni. Létrehoztam a Tessedik Sámuel Hogy a Gyermekek Megszülessenek és Felnőjenek Alapítványt, ami ma is működik
és sok ezer családnak nyújtottunk segítséget az elmúlt közel 30 évben.
Megalapítottam Magyarországon az
első Anyaotthont és börtönmissziós
szervezetet, gödöllői barátaimmal
megszerveztem a Magyar Szabadság
Napját. Számtalan külföldi konferencián vettem részt, és képviselhettem
Magyarországot, mint kormánypárti
képviselő és, mint a Külügyi Bizottság tagja. Albániában komoly segítséget nyújtottam az ottani ellenzéknek a rendszerváltás megvalósításához. Biztos, hogy többet is tehettem
volna, de nem vagyok elégedetlen.
- Mint a honi rendszerváltás ikonikus alakja, 1989 és 1994 között
közel öt éven át ült az Ország
Házában. Ez idő alatt mik voltak
azok a javaslatok, indítványok,
amik meghatározták, netán túlélték
az elmúlt három évtizedet?
- Az első önálló képviselői indítványom 1989-ben az volt, szülessen országgyűlési határozat arról, hogy
1956-ban forradalom volt és október
23-a Nemzeti Ünnep legyen. Ezt a
javaslatot az akkori kommunista parlament lesöpörte, viszont az új parlament első döntése 1990-ben úgy
szólt, hogy 1956-ban Magyarorszá-
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gon forradalom volt, és
október 23-a Nemzeti Ünnep. Nagy elégtétel volt.
1989-ben az első interpellációm a gödöllői kastély
ügyében történt, amire nagyon pozitív választ kaptam Németh Miklós miniszterelnöktől. Ennek a
következménye lett, hogy
az utolsó kommunista
kormány utolsó kormányülésén – amin magam is,
mint meghívott részt vettem Vass István akkori
gödöllői tanácselnökkel –
határozat született a Grassalkovich-kastély felújításáról. Ennek
alapján kezdődött meg azután a
kastély felújítása és folyt hosszú éveken keresztül. Erre nagyon büszke
vagyok, bár, ma ezt kevesen tartják
számon. 1990 után parlamenti felszólalásban hívtam fel az ország népét,
hogy 1991. június 30-a legyen a Magyar Szabadság Napja, ünnepeljük
meg a szovjet csapatok kivonását
hazánkból. Később erről a javaslatról
országgyűlési határozat is született
Gémesi György közbenjárására, aki
akkor parlamenti képviselő volt. Más
önálló indítványom nem volt, ezeket
megtette a kormány „helyettem”.
- Létezik egy, 1991 óta minden
évben lezajló nagyszabású rendezvény június utolsó szombatján, Gödöllőn, a Magyar Szabadság Napja.
Az ünnepi eseménysorozatot az Ön
parlamenti felszólalása indította el,
majd az első, rendkívüli sikerrel
zárult programot követően meghívást sem kapott a későbbi estekre.
Idén viszont az a megtiszteltetés
érte, hogy átvehette a Magyar Szabadságért díjat. Mi történt, mi változott meg, hogy „hirtelen” a Gémesi
György által elnökölt kuratórium
kegyeltje lett?
- A Magyar Szabadság Napjáról
már szóltam Sokáig kaptam meghívást a rendezvényekre, de nem mentem el, mert sok mindenben nem
értettem egyet Gémesi Györggyel és
az ünnepség rendezésével kapcsolatban is voltak fenntartásaim. Aztán,
természetesen, elmaradtak a meghívások. Bántó a „kegyeltje” kifejezés,
inkább azt mondanám, hogy megtiszteltetettje. Nagyon sok visszajelzést kaptam arra, hogy ezt már régen
meg kellett volna kapnom, mert
megérdemelném. Én nem így gondolom. Talán most jött el az ideje. A
harminc év, az mégiscsak harminc

év, együtt küzdöttünk akkor Gyurival, és most azt gondolta kuratóriumi
társaival együtt, hogy ez egy jó döntés lesz. Nekem tényleg megtisztelő
volt, különösen, hogy Beer Miklós
püspök úrral együtt vehettem át a
díjat. De elmondom, amit elmondtam a díj átvételekor is, hogy az, ami
30 évvel ezelőtt történt, egy fantasztikus csapatmunka volt, amiben – az
Isten tudja miért – nekem különleges
szerep jutott.
Különben az történt, hogy csaknem másfél éve egy alapítvánnyal
kapcsolatos kérdés tisztázása végett
megkerestem Gyurit, és jót beszélgettünk. Azóta négyszer-ötször találkoztunk, beszélgettünk, lezártuk a
múlt kényes kérdéseit, és arra törekszünk, hogy együtt tudjunk működni a városban élő emberek javára. Ő
is ezt teszi 30 éve, én is.
- Miután 1994-ben nem választották meg újra, igencsak kacskaringósnak látszó politikai utat járt be.
Mi volt ennek az alapvető logikája?
Hol tart ma Roszík Gábor politikai
identitása?
- Már régen örülök neki, hogy 1994
után nem lettem képviselő. Kacskaringósnak, nem csak látszó, hanem
ténylegesen megvalósuló utat 1994
óta elsősorban a Fidesz járt be. Kezdetben liberális párt volt, aztán lett
konzervatív, kereszténydemokrata.
Ma már egyik sem, sőt, demokratikusnak sem mondanám. Nincs
sokkal jobb véleményem az MSZPről vagy a DK-ról sem, ők kommunistákból lettek a demokrácia harcosai, de kacskaringós utat járt be az
LMP, vagy a Jobbik is. Az én
utamnak a logikája az, hogy az
vagyok, aki voltam, az is maradok, és
az is leszek. Liberális-konzervatív,
népi és nemzeti. Ahogy az MDF egykoron, a legszebb időkben.
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- Kanyarodjunk egy kicsit vissza
Gödöllőre. Túl azon, hogy parlamenti képviselőként akadt dolga bőven a
település ügyeivel, a későbbiek során
is tett olyan politikai lépéseket,
amik befolyásolhattak folyamatokat. Emlékszik arra a nyílt levélre,
amit 2006. április 15-én, a két választási forduló között írt Gémesi
Györgynek, nyomatékosítva, hogy
nem rá szavaz?
- Igen. Akkor így gondoltam jónak,
de ma már valószínűleg nem írnék
ilyen és hasonló levelet senkinek.
Nyilván Gémes György is emlékszik
erre, de, amikor azt mondta, hogy
semmiféle harag nincs benne, akkor
ebben ez is nyilván benne van, és ez
kölcsönös.
- Ősszel ismét választ Gödöllő is.
Ön szerint van esélye annak, hogy 29
év után távozzon tisztségéből a
polgármester és lokálpatrióta klubos csapata, vagy újabb öt évre bizalmat szavaznak nekik?
- Esély természetesen mindig van.
A kérdés, hogy lesz-e jobb polgármester jelölt, mint Gémesi György, és
lesznek-e jobb jelöltek, mint a lokálpatrióta klubos jelöltek. Mindenki
szavazzon a legjobb belátása és lelkiismerete szerint. Én általában híve
vagyok annak, hogy helyi szinten is
legyen erős ellenzék a képviselőtestületben, mert akkor a valódi vitákban általában jobb döntés születik, de
ez nem feltétlenül igaz mindig és
mindenhol. Az idei helyhatósági választásnak azonban más jelentősége
is van. Azt látjuk, halljuk, hogy a
Fideszes önkormányzatok kézi vezérléssel működnek, a központból
irányítják őket, egyéni és pártérdekeket szolgálnak. Nem örülnék annak,
ha Gödöllőn Fideszes polgármester
lenne, és többségben lennének a
Fideszes képviselők.
-fedorg
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Az oligarchák miatt a Fideszből kiábrándult…

Ángyán József lesz Gödöllő idei díszpolgára
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Első kézből – röviden
Egy alpolgármesterrel kevesebb

nak parlamenti ügyekért felelős államtitkáraként
ténykedett. Tisztségéről önmaga mondott le, amit
azzal indokolt, hogy spekuláns nagytőkés oligarchák, maffiacsaládok veszik fel az európai
uniós agrártámogatások nagy részét, és ugyanezen érdekkörök ellehetetlenítették államtitkári
tevékenységét.
Baj azzal van, hogyha…

A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés 1996-os újraalapításától kezdődően 22 személy részesült a
település legrangosabb elismerésében. Azóta –
a 2011-es és a 2016-os esztendőt leszámítva –
rendszeresen találtak a város legrangosabb,
díszoklevéllel és a település címerével ékesített
arany pecsétgyűrűvel honorált elismerésére
méltó személyt.

Idén is így történt, hiszen két jelölés érkezett a
felhívásra, akik közül június 20-án a nagyatádi
születésű, 67. születésnapját szeptemberben ünneplő dr. Ángyán Józsefre esett a városatyák választása. A díszpolgári cím odaítélésével az agrármérnök, politikus kimagasló szakmai életútját,
példaértékű erkölcsi kiállását a tisztesség és emberség mellett, továbbá a Gödöllői Szent István
Egyetemen végzett értékteremtő munkáját ismerik el. A díszpolgári címet – a hagyományoknak
megfelelően – augusztus 20-án adják át.
Ángyán József kitüntetésével – az MSZP színeiben 1994-1998 között parlamenti képviselő Pécsi Ildikó után – másodszor lesz olyan díszpolgára Gödöllőnek, aki pályafutása során (2010-ben a
Fidesz Pest megyei listáján szerzett mandátumával, kilépéséig a Fidesz-frakció tagjaként) a napi
pártpolitika gyakorlója volt. Amint az köztudott,
a szakmai körökben is elismert professzor 2010.
június 2-a és 2012. február 6-a között a második
Orbán-kormány Vidékfejlesztési Minisztériumá-

Ángyán József díszpolgárrá válását nem minden
képviselő támogatta. Egyikük, Kovács Barnabás
(MSZP) meg is indokolta, miért:
- A városi kitüntetéseknél számomra az a fő
szabály, hogy ha valaki felhatalmazást kapott a
választóktól a város vezetésére, akkor az ő hatásköre és felelőssége, hogy kit terjeszt elő a díjakra.
Ennek megfelelően – néhány felháborító kivételtől eltekintve – az előterjesztett személyeket általában megszavaztam.
A mostani díszpolgári címmel kapcsolatban
vegyesek az érzelmeim. Gémesi György egyik,
állandóan ismételgetett „marketingmondata”,
hogy a gödöllői önkormányzat pártpolitikától
független, és a városi közéletbe nem férkőzik be a
politika. Ezzel szerintem nincs összhangban Ángyán József díszpolgári címre történő előterjesztése. Ángyán József személyét ugyanis nem lehet
elválasztani a politikától. Előbb Fideszes államtitkárként, majd onnan lelépve, a kormány egyik
fő kritikusaként politizál. Önmagában egyikkel
sincs baj. A Fideszes államtitkársággal sem, és a
kormánykritikával sem, az utóbbival különösen.
Baj azzal van, hogyha – a deklarált városvezetési elvnek megfelelően – Ángyán Józsefről „leveszem” a politikát, akkor marad az egyetemi
oktató és a Gödöllőn élő közéleti személyiség.
Mindkét kategóriában vannak még rajta kívül
többen, akik szerintem legalább ennyire megérdemelnék a díszpolgári címet. A szavazásnál
ezért tartózkodtam.
-stv

Júliustól két főre csökkent a gödöllői alpolgármesterek száma, miután a tisztséget 2017. január
26-a óta betöltő dr. Lantai Csaba a Gödöllői Üzleti Park Zrt. vezérigazgatója lett. A város nyugati
határában működő létesítményt működtető gazdasági társaságban a gödöllői önkormányzatnak
10 százalékos tulajdoni része van, így a posztjáról
távozó, főállású, nem képviselő alpolgármesternek a jövőben is megmarad a kapcsolata a település vezetésével.
Az 1987 óta Gödöllőn élő Lantai Csaba bő hat
évvel ezelőtt, 2013 tavaszán pályázta meg a
VÜSZI Kft. megüresedő ügyvezető igazgatói
álláshelyét, amit szűk négy éven át töltött be. Mielőtt ezt megtette volna, saját tanácsadó vállalkozást működtetett, korábban pedig az EHP Zrtnél értékesítési- és marketing igazgatóként, az
EBPP.HU Zrt-nél vezérigazgatóként, míg a
Generali-Providencia Biztosító Rt-nél marketing
osztályvezetőként dolgozott.
Megkeresésünkre a geológus diplomával is
rendelkező Lantai Csaba egy hangüzenetet küldött, amiben megköszönte az érdeklődést, és úgy
fogalmazott: a választás után elmeséli, miért döntött így.
Ítélkezési szünet a járásbíróságon

A Budapest Környéki Törvényszék sajtóosztálya
arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a
törvényszéken és járásbíróságain a nyári törvénykezési szünet 2019. július 16. (kedd) napjától
2019. augusztus 19. (hétfő) napjáig tart. Ebben az
időszakban a bíróságokon tárgyalásokat nem tartanak. Az egy hónapos nyári szünet utáni első
munkanap 2019. augusztus 21. (szerda).
A soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyekben az eljárásokat az ítélkezési szünetben is lefolytatják. A törvényszéken és a többi
járásbíróságon a félfogadás az év közben megszokott rend szerint működik.
A Gödöllői Járásbíróságon az ítélkezési szünet
tartama alatt az ügyfélsegítő ügyfélfogadása hétfőnként 9 órától 11 órára, az ügyfélközpont nyitva tartása hétfőtől péntekig 9 órától 11 órára módosul.
–GHHIRDETÉS
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Közelebb az olimpiai induláshoz

Gémesi Csanád újabb
vébé csapatezüstérme
A július 15-23. között lezajlott budapesti
világbajnokságon egyéniben ezüstérmes
Szatmári Andrással, valamint a kétszeres
egyéni olimpia bajnok (2012 és 2016)
Szilágyi Áronnal, illetve Decsi Tamással
és a Gödöllői EAC versenyzőjével, az egyéni verseny során a 14. helyig jutott Gémesi
Csanáddal (képen) vágott neki július 20-án a kardozók csapatversenyének
a magyar formáció a hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs megmérettetésen. Nemzeti együttesünk a döntőig menetelt, ahol mindössze
egyetlen tussal maradt alul, és – miként két éve Lipcsében – lett ezüstérmes.
Eredmények: Magyarország – Vietnam 45-31 • nyolcaddöntő: Magyarország – Egyiptom 45-32 • negyeddöntő: Magyarország – Irán 45-29 • elődöntő: Magyarország – Olaszország 45-38 • döntő: Dél-Korea –
Magyarország 45-44.
Férfi kardválogatottunk ezüstérmével (104 pont) megszilárdította a
világranglistán elfoglalt 3. pozícióját. Mindez egyelőre azt jelenti, egyre biztosabb, hogy a harmadik számú csapattagnak számító Gémesi Csanád ott
lehet a tokiói ötkarikás játékokon.
-org

Indul a bajnoki- és kupaidény

Gőzerővel készül a gödöllői tizenegy
Július első hetében megkezdte a felkészülést a
Pest megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság
2019/2020-as idényére a
Gödöllői SK csapata,
amely a képzeletbeli dobogó második fokán zárta
az előző, június elején zárult pontvadászatot.
A Pest megyei elit küzdelemsorozata augusztus harmadik hétvégéjén indul. Pozder Nenad
(képen balra) együttese 17-én, szombaton 17 órától a megyei második
vonalból feljutott Veresegyház gárdáját fogadja, a továbbiakban pedig a
Pilis, a Törtel, a Százhalombatta, a Tököl, a Törökbálint (feljutó), a Nagykőrös, a Kisnémedi (feljutó), a Maglód, a Vecsés, a Dunakeszi, a Szentendre,
a Dunavarsány, a Nagykáta és a Biatorbágy formációi ellen lép kétszer
pályára az idény folyamán.
Érdeklődésünkre Rózsavölgyi Sándor, a GSK elnökhelyettese, a nagypályás labdarúgó szakosztály vezetője elmondta, hogy – miután a szerb
származású edző tavalyi szerződtetése beváltotta a hozzá fűzött reményeket – meghosszabbították az együttműködést Pozder Nenaddal. A játékoskeretben jelentős változás nem lesz, ugyanakkor továbbra is cél, hogy
minél több – lehetőleg – gödöllői nevelésű futballista jusson szerephez a
Pest megyei élvonalban.
A Gödöllői SK társulatának első tétmeccse a Magyar Kupa Pest megyei
ága 2. fordulójában lesz. A helyi tizenegy augusztus 4-én, vasárnap 17 órától a Vecsés alakulatát fogadja a Táncsics Mihály úti sportcentrumban. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, büntetőrúgásokkal dől el a legjobb 12 közé
jutó csapat kiléte. A Magyar Kupa országos főtábláján (128 csapat) Pest megyéből három együttes szerepelhet.
Kapcsolódó hír, hogy a Gödöllői EAC-FISE alakulata a Pest megyei III.
osztály Keleti-csoportjában játszik az új bajnoki szezonban, a Gödöllői SK II.
bajnokságot nyert (IV. osztály, Keleti-csoport) együttese – mivel az idősebb
játékosok nem vállalták az újabb kihívásokat, a fiatalok meg kevesen
maradtak – nem nevezett.
-ergé
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Veresegyház felé kacsingat
a gödöllői röplabda klub vezetése
Különlegességként hatott az mfor.hu
oldalon megjelent cikk, miszerint:
Csapat nincs, de 1 milliárdos röplabda csarnokot épít Veresegyház. A
nem mindennapi kezdeményezés
azzal vált „gödöllői érintettségűvé”,
hogy a történet részeseként nevesítették a Gödöllői Röplabda Clubot,
miután Veresegyház nem rendelkezik sem profi, sem amatőr röplabda-csapattal.
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium bővítéseként megvalósítani
tervezett fejlesztés hátteréről Barta
Lászlónál érdeklődtünk. A Gödöllői
Röplabda Club elnöke elöljáróban
elmondta, hogy az együttműködés
lehetősége már korábban, a GRC
előző elnökének mandátuma idején
felmerült, de – a veresegyházi képviselőtestület június végi döntéséből
fakadóan – most történt olyan lépés,
ami az érdeklődés középpontjába
terelte a csarnoképítés ügyét.
Barta László kihangsúlyozta: mivel
törvényi akadálya nincs, a Gödöllői
Röplabda Club sportszakmai együttműködőként szerepet vállal a beruházás megvalósulásában. A klubra
ezen felül semmilyen kötelezettség
nem hárul, hiszen a csarnok építéséhez szükséges anyagi forrás előteremtését a veresegyházi városvezetés – a helyi vállalkozásokra támaszkodva – magára vállalta. A
szakvezető bosszantónak nevezte,
hogy Gödöllő jelenlegi vezetése a
röplabda kapcsán nem kínált és napjainkban sem kínál ilyen lehetőséget.

A klubelnök hozzáfűzte: az egyesület csak nyerhet az ügyön, hiszen
Gödöllőtől mindössze nyolc kilométerre épülhet egy olyan létesítmény,
amit – ha a Török Ignác Gimnázium
tornaterme, netán a Szent István
Egyetem sportcsarnoka az egyre
rendszeresebbé váló beázás miatt
nem használható, vagy a műszaki
hiányosságok okán a szövetség nem
hitelesíti – a gödöllői röplabda-csapatok birtokba vehetnek.
Emellett jó hír, hogy az önkormányzat által biztosított, Táncsics
Mihály útról megközelíthető telken
megvalósítani tervezett gödöllői
röplabda-munkacsarnok már jogerős építési engedéllyel rendelkezik,
csupán a TAO lehívását engedélyező támogatói szerződés szövetségi
jóváhagyására kell várni.
-fg

Futókör épülhet az Alsóparkban
Tizenkét futópálya épülhet az ország tizenegy városában annak a
szakmai programnak a keretében,
amit szerdán jelentett be Révész
Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.
Az összesen 900 millió forintos
program fele-fele arányban állami,
illetve önkormányzati forrásból valósul meg. A szakmai segítséget és
iránymutatást a március végén megalakult Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége
(SZEOSZ) biztosította. A futópályák
rekortán borításúak, egyenként legalább egy kilométer hosszúak lesznek,
és további feltétel volt az is, hogy főutakat nem keresztezhetnek.

Amennyiben minden a tervek
szerint alakul, Budapesten két pálya
is épülhet. Ezen kívül Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged,
Székesfehérvár és Szolnok lakosai is
futhatnak majd az új futópályákon,
méghozzá díjmentesen – adta hírül
az MTI.
Emlékezetes, hogy a gödöllői képviselőtestület tagjai május 30-án
döntöttek arról, hogy pályáznak az
Alsóparkban megvalósítani tervezett 120 centiméter széles, egy kilométer hosszúságú futókörre, aminek bekerülési költségét az előzetes
számítás szerint bruttó 60 millió
forintban állapították meg.
-r
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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

Bíróságon: - Vádlott, valóban úgy történt a betörés, ahogy azt az ügyvéd úr előadta? - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Növényi rész 13. Idegen új 14. Autószerelő műhely rész 15. Mulatság 17. Készpénz 18. Nincs

A megfejtéseket augusztus 23-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Július 5-i lapszámunk helyes megfejtése:
ELFELEJTETTEM PISILNI. SEMMI BAJ,
MAJD MEGTANÍTALAK.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: G. Tátrai Ferenc
Palotakert 14.
nélküle teknő! 19. Igekötő 20. Törlés, idegen
szóval 23. Aktív pihenés 26. Díszterem 28. Egy-

szem! 29. Öreg 31. Szekér van ilyen 32. Védelmezője 34. Állati eledel 35. Kiss …, Kate! 37.
Szőlőszemre mondják 40. Felmenő ági rokon 42.
Személyes biztosítéka 43. Azonban 44. Templomi
rész 46. Angol csillag 48. Erre fele! 49. Belső
szerve
Függőleges: 1. Kórház jele 2. A másik oldalra
mozdul 3. Fegyver 4 Nano 5. Vége, angolul 6.
Gyári dolgozó 7. Olasz síkság 8. Semmi 9. Friss
információkkal rendelkezik 10. Néma téka! 11.
Szakorvos 15. A poén második, befejező része
(Z) 16. Nagyon szeret 17. Kiütés jele 21. Rövid
morzehang 22. Fordított magyar országjelzés 24.
Zavaros íve! 25. Mi több 27. Arzén vegyjele 30.
Nyakmelegítő 33. Elvonultan élő 36. .. mio
(szerelmem) 37. Idegen levegő 38. Muzsikás 39.
Fizikailag sért 41. Rangjelző 42. Kiejtett mássalhangzók 45. Három olaszul 47. Kardközép! 49.
Igavonó patás 50. Utóirat nemzetközi jelölése 51.
Kötőszó 52. Sugár jele

Magazinunk következő
száma
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IDŐPONT: augusztus 12-16.
Napközis tábor 35.000 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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