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ellenességet észlelünk váro sunk ban.
A bejelentést a hivatal mun katársa
rögtön továbbítja az il letékesnek, aki
azonnal megteszi a szükséges intéz-
kedéseket. Az alkalmazáson ke -
resztül gyorsan meg ta lálható lesz
minden gödöllői intézmény nyitva
tartása és elérhetősége, és a gödöllő-
iek híreket is kaphatnak ezen ke -
resztül minden olyan információról,
ami a mindennapjaikban segíti
életüket.

Az önkormányzat a Gödöllő-kár -
tya Program keretében vállalja a
kár tya előállítási és a program fenn-
tartási költségeit, valamint minden
kártyatulajdonosnak hétköznap egy
óra, szombaton pedig ingyenes par -
kolást biztosít.

Nekünk a Szövetség Gödöllőért azt
jelenti, hogy a gödöllőiek és az itt
szolgáltatásokat nyújtó kis- és kö -
zép vállalkozók kölcsönösen segít -
sék egymást. Ennek megvalósítását
a Gödöllő-kártya Programon ke -
resz tül kezdeményezzük. 

Célunk, hogy a városunkban élő
polgárok minél nagyobb arányban
itt, helyben vegyék igénybe a kü -
lönböző szolgáltatásokat. Itt, hely-
ben vásároljanak, szórakozzanak,
spor toljanak. A Gödöllő-kártya
Prog ram a gödöllői állandó lako -
soknak szóló sajátos program, ami
folyamatosan bővülő szolgál tatá sai -
val – a napi kártyahasználat mellett
– a lakosság mindennapjai részévé
válva, a megtakarítások és az egyes
városi szolgáltatások igénybevétel-
ének eszköze lesz. 

A programhoz csatlakozott keres -
kedők, szolgáltatók, vendéglátók
kedvezményeket nyújtanak annak
érdekében, hogy a tudatosan vá -
sárlók őket részesítsék előnyben, a
gödöllői szolgáltatóknak forgalmat,
az itt lakó polgároknak megtakarí -
tást eredményezve. 

A szolgáltatási szektor azon sze -
replői (például: éttermek, cukrász-
dák, üzletek), akik csatlakoznak a
programunkhoz, felkerülnek az el -
fo gadóhelyek listájára. A Gödöllő-
kártya tulajdonosai a szórakozás, re -
kreáció és a sport területén is ked -
vezményekhez jutnak az elfogadó-
helyekhez csatlakozó pontoknál. 

Ez egy mindenki számára pozitív
mérlegű program, hiszen a kisbolt-

tulajdonosának a forgalma növe -
ked het, amiből a tulajdonos fejlesz-
téseket hajthat végre, ezáltal a szol -
gáltatás színvonala is növekedni fog
a helyben élők örömére. Összes sé -
gé ben így hozzájárulunk ahhoz,
hogy alvóvárosból élettel teli, lük te -
tő település legyen Gödöllő. 

A kártyához kapcsolódva, létre -
ho zunk egy okostelefonos Gödöllő-
alkalmazást (iOS és Android egy-
aránt), amit integrálunk az önkor -
mányzat rendszerébe, ezáltal egy
intelligens panaszkezelő rend szer is
a gödöllőiek szolgálatára áll majd.
Ezen keresztül az okostele fo nunk -
kal pár gombnyomással jelezhetjük
a polgármesteri hivatalnak, ha sze -
metet, kátyút, vagy bármilyen rend -

Gödöllő-kártya: 
gödöllőiek a gödöllőiekért
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Kérdések
és válaszok

Ki igényelhet
Gödöllő‐kártyát?

Gödöllő‐kártyát Gödöllő város közi ‐
gaz gatási határán belül állandó lakó ‐
hellyel rendelkező természetes, 14.
életévét betöltött személy igényelhet. 

Hogyan lehet hozzájutni
az új Gö döllő‐kártyához?
Létrehozzuk a Gödöllő‐kártya Ügyfél ‐
szolgálatát a polgármesteri hivatalon
belül, ahol személyesen válthatja ki
minden igénylő a kártyáját, illetve Gö ‐
döllő város honlapján keresztül is lesz
erre lehetőség.

Honnan tudok
tájékozódni a Gödöllő‐

kártya Programban
résztvevő 

szolgáltatókról?
Gödöllő honlapján elérhetők lesznek
a programban résztvevők, valamint
mobiltelefonos applikáció is elérhető
lesz. A szolgáltatók pedig üzleteiken –
hasonlóan a bankkártyás kifizetések ‐
hez – jelölni fogják a programban való
részvételüket. 

Mennyibe kerül a kártya?
A Gödöllő‐kártya ingyenes, fenntartá‐
sát az önkormányzat vállalja.
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- Elérkezett végre a várva várt pillanat, örömteli változásról adhatok hírt
Önöknek. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy gyógyszertárunkat az elmúlt
he tekben megújítottuk, megszépítettük – fogalmazott dr. Lázár-Bacsik
Andrea.

A Gödöllő főterén található Alma Gyógyszertár vezetője elmondta, hogy
a patika belső miliőjét teljes mértékben megváltoztatták, így a jövőben mo -
dern, hangulatos és barátságos belső környezetben várják vásárlóikat. Az
átalakítás során – az esztétikum mellett – a legfontosabb cél az volt, hogy a
betérő vásárlók a megszokott gyógyszertári környezethez, szolgálta tások -
hoz képest, többet és jobbat kaphassanak.

- Gyakorló gyógyszerészként úgy vélem, a megjelenésnél is fontosabb,
hogy a gyógyszertárba betérők igényeit a lehető legmagasabb színvonalon
szolgálhassuk ki. A tervezés és a megvalósítás során sokat tettünk ennek ér -
de kében. Jelentősen megnöveltük a vásárlóteret és ezzel egyidejűleg szaba -
don hozzáférhetővé tettük a polcokon a termékek jelentős részét. Gödöllő
első szabadpolcos gyógyszertárában mindenki a kedvére válogathat a ter -
mékek között. Levehetik a polcról és megnézhetik a termékeket, összeha -
son líthatják ár vagy összetétel szempontjából éppúgy, ahogy a bevásárló-
központokban megszokhatták – emelte ki a gyógyszertár vezetőnője.

- Hitünk szerint a szabad választás korunk velejárója, és ezt a gyógyszer-
tárban is a legjobb tudásunk szerint kell támogatnunk. A teljes választékot
a pénztár mögött lehetetlen felsorolni, ezért nagyszerű, hogy 20 termékka -
tegóriában – a vitaminoktól a kozmetikumokig – vásárlóink saját maguk
szem revételezhetik az igen széles kínálatot, mindeközben kollégáink szak -
mai segítségére is számíthatnak. A választék jelentősen bővült az átalakítás
következtében. A klasszikus gyógyszertári termékkategóriák, vagyis, az ét -

rend-kiegészítők, a vitaminok, a szervezetünk különböző részeit támogató
szerek mellett, a diabétesz, a fogyókúra, a száj- és hajápolás, szépségápolás is
nagy hangsúlyt kapott. A dermokozmetikumok közül az öt legjelentősebb
márka kínálatát biztosítjuk vásárlóinknak. Jó hír az is, hogy gyorsabbak le -
szünk a kiszolgálásban, mivel már négy pénztárral működünk a korábbi
három helyett, így kevesebbet kell majd nálunk sorban állni. Gondoltunk a
babakocsis kismamákra, valamint a mozgásukban korlátozott látogató ink ra
is: mostantól még kényelmesebben, akadálymentesen térhetnek be hozzánk.

Lázár-Bacsik Andrea azt is elmondta, hogy a megújulás alkalmából ün -
nepi akcióval szeretnének kedveskedni vásárlóiknak, ezért az összes, sza -
bad polcon elérhető terméküket - több mint ezer termék – kedvezménnyel
kínálják szeptember folyamán. 

- Térjenek be hozzánk, vegyenek magukhoz egy kosarat és nézzék meg
kibővült kínálatunkat! Szakértő munkatársaimmal szeretettel várjuk a
megszokott kedvességgel, és örömmel segítünk a fontos kérdésekben –
hívta fel a figyelmet a gödöllői Alma Gyógyszertár vezetője.

Megnyílt Gödöllő első
szabadpolcos gyógyszertára
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A gödöllői képviselőtestület tagjai
az első félév záró, június 20-ára
összehívott ülés zárt szakaszában
jóváhagyták, hogy idén kik vehetik
át a helyi önkormányzat által ti -
zenhét esztendeje alapított Gödöllő
Vállalkozója díjat. A kitüntetésre
leg inkább méltónak ítélt szemé lye -
ket hat jelölt közül választották ki.
Az elismerésben részesülő vállal ko -
zók díszoklevelet, a pelikános kutat
ábrázoló bronzplakettet, illetve a
város címerével ékesített asztali
zászlót kapnak, pénzjutalom azon-
ban nem jár nekik. 

A városatyák nem mentek szem -
be a döntés-előkészítő gazdasági
bizottság javaslatával, ezáltal 2019-
ben Megyeri Péter és Szabadi Sán -
dor kapja meg az évente legfeljebb
két személynek odaítélhető elismerő
címet. A díjátadó ünnepséget szep -
tem ber 19-én, csütörtökön 11 órától
a vasútállomáson található Királyi
váróban rendezik meg.

Íme, a felterjesztők által megfo -
gal  mazott indoklások, amik meg -
győzték a döntéshozókat:

Megyei Péter (képen jobbra) 1990
márciusában indította gödöllői vál -
lalkozását, akkor nyitotta meg Gö -
döllő első kerékpár-szervizét, ami a
mai napi – más sportokkal kiegé szít -
ve – működik. 1994-ben egészítette
ki tevékenységét sí és snowboard
szervizeléssel, kölcsönzéssel és
értékesítéssel. 2008-ban megépítette
a Hunyadi utcai sport komplexu -
mot, ahol minden emeleten más
sport kapott helyet: kerékpárbolt, sí -
bolt, harcművészeti terem. 2011-ben
nyitotta meg a tévétoronynál az or -
szág legnagyobb műanyag borítású
sísiklóját. Az egyszemélyes vállal ko -
zás ból három személyt foglalkozta-

tó sport- és szabadidő központot va -
rázsolt 29 év alatt. Magánemberként
is rendszeresen és elszántan sportol,
a karate sportba 1998-ban első, 2000-
ben második, 2003-ban harmadik
dan fokozatot szerzett. Lelkes támo -
gatója a Gödöllő kerékpáros barát vá -
ros elnevezésű mozgalomnak. Anya -
gi  lag is támogatja a rászoruló és több -
gyermekes családokat. Pél dát mutat
a gödöllőieknek a sportot szerető
életével és a környezetbarát kerékpá -
ros közlekedés népszerűsí tésével.

Szabadi Sándor (képen balra) a
Smarni étterem és a Pizza Palazzo
vezetője. A két étterem Gödöllő
központjában található, szinte egy-
mással szemben, két műemlék-
épületben. A Smarni egyediségét
adja, hogy elsősorban az ételérzé -
keny ségre specializálódtak, szinte
va lamennyi ételük gluténmentes, de
figyelnek a laktóz-érzékenyekre,
vagy a kalóriaszegény étrenden
élőkre is. Mégis, aki ide betér, biztos
lehet benne, hogy nagyon finom
ételeket kóstolhat. Az étterem neve
nem véletlen, hiszen köztudott,
hogy a kaisersmarn magyarul a csá-
szármorzsa, Ferenc József egyik
ked venc desszertje volt. A smarni
íz világa egyedi, különleges, egy-
szerre ötvözi a XXI. század elvárása-
it az Osztrák-Magyar Monarchia
kony hájának és ízvilágának tradí -
cióival. Nem véletlen, hogy szinte
ál landó teltházzal üzemelnek. Sza -
ba di Sándor nem csak éttermeire és
konyhájára figyel oda. A HÉV-meg -
állóban található Pizza Palazzo épü -
letét, mind pedig az egykori – ma a
Smarninak helyez adó – barokk la -
kóépületet igényesen újíttatta fel,
hozzájárulva Gödöllő épített örök -
sé gének védelméhez. -ed

A McDonald’s Cor -
po ration idén feb -
ruárban jelentette
be, hogy a ha zai
vállalatban meg lé -
vő tulajdoni ér de -
keltségét teljes kö -
rű en Scheer Sán -
dor magyar üzlet -
em berre ru ház za
át. Az új tulajdonos
irányításával a tár -
saság feladata, hogy
a McDonald’s hazai De velopmental
Licensee Partnereként üzemeltesse
és fejlessze a piacon működő McDo -
nald’s éttermeket és franchise háló-
zatot – olvasható az erről szóló, szer -
kesztőségünkhöz eljuttatott sajtó -
köz  leményben. 

Az új tulajdonos nem késlekedett,
a hét elején Gödöllő fő közlekedési
útvonala, a Dózsa György út mellett
már meg is kezdődtek első új egysé-
gének, egyben Gödöllő első McDo -
nald’s éttermének építési munká la -
tai. A tervek szerint a vendégek 2020
elején vehetik birtokba az autós
kiszolgálást is nyújtó éttermet.

A gödöllői a hazai hálózat 7. olyan
étterme lesz, ahol a vendégek a „Jövő
Élménye” éttermi koncepcióval talál -
kozhatnak majd. A látogatók szá -
má  ra a legfeltűnőbb újdonságot az

érintőképernyős rendelésfelvevő ki -
oszkok és a „table service”, azaz: az
asztalhoz történő kiszolgálás jelen-
tik majd. Ezeknek a fejlesztéseknek
köszönhetően a vendégek az igé-
nyüknek és elképzelésüknek legin -
 kább megfelelő módon rendelhetik
meg, fizethetik ki, kaphatják meg és
fogyaszthatják el kedvenc „mekis”
termékeiket.

Szintén izgalmas újítás lesz a két -
sávos rendelésfelvétel és kiszol gá -
lás, ami az autóval érkező vendégek
számára teszi gyorsabbá és kényel -
mesebbé a vásárlást. Az épület meg -
jelenésében is a jövőt idézi majd: a
homlokzat új nemzetközi dizájnnal
készül, emellett a belső tér kialakí -
tása is Magyarországon először
meg  valósuló nemzetközi belsőépí-
tészeti tervek alapján történik.

Idén ők büszkélkedhetnek a top-
vállalkozóknak járó városi díjjal

McDonald’s épül a Dózsa György úton

Gödöllő január utolsó napján elfogadott költségvetésében közel 800 millió
forintot különítettek el a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére. A ke ret -
összegből a két legnagyobb tételt a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6.
szám alatti épületének átépítésére, bővítésére (500,2 millió forint), valamint
a Testőrlaktanya helyreállítására (226,5 millió forint) tervezték be.

Az „új városházának” szánt ingatlan esetében a közbeszerzési eljárás – a
ren delkezésre álló fedezetnél magasabb árajánlatok miatt – eredménytelen
lett, a Várkapitányi lakként is aposztrofált épületnél azonban gőzerővel zaj -
lanak a belső munkálatok.

A város központjában található műemlék állatmegóvásához, restaurálá -
sá hoz 6 millió forinttal járul hozzá a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Örök -
ségvédelmi Kollégiuma, amelynek tagjai támogatásra méltónak ítélték a
gödöllői pályázatot – derül ki a szervezet honlapján közzétettekből.

A történet azonban úgy teljes, ha feltárjuk az előzményeket. A gödöllői
vá rosvezetés tavaly január végén döntött a pályázaton való részvételről,
azzal, hogy a bruttó értéken számolva 30.480.000 forintos munkákra – figye-
lembe véve a pályázat 50%-os intenzitását – a felső határnak számító 15 mil -
lió forintot igényel, a fennmaradó összeget (15.480.000 forint) pedig öne rő -
ként vállalja biztosítani. Ha ezt vesszük alapul, akkor az NKA a meg pá -
lyázott összeg 40 százalékát ítélte meg az idei év utolsó napjával záruló
megvalósítási időszakra. -bi

Testőrlaktanya-felújítás

A kért tizenöt millió helyett
hatmilliót kapott a városvezetés
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- Bő három és fél éve, 2016 janu-
árjában jelentette be, hogy önálló
régió lesz Pest megye 2021-től. Mi -
lyen előnyökkel jár ez a megye és
Gödöllő számára?

- A fővárostól való leválás célja,
hogy a Budapesthez képest kevésbé
fejlett Pest megyére kedvezőbb eu -
rópai uniós támogatási feltételek le -
gyenek érvényesek 2020 után. A
me gye települései ugyanis semmi -
vel sem nyertek többet Budapest kö -
zelségéből, mint bármelyik hazai
nagy város. Uniós forrásból sem ju tott
több, sőt, kevesebb, ezért is hoz ta létre
a kormány a Pest Megyei Kom -
penzációs Alapot, amivel 80 mil liárd
forintot biztosított a megye számára.
Így minden településünk – tehát Gö -
döllő is – több pénzhez jutott.

- Milyen fejlesztések valósultak
meg ebből a megyében és a tele pü -
lésünkön?

- Olyan nagyságú beruházásokat
hajtottunk végre, amikre nem volt
példa az elmúlt évtizedekben Pest
megyében. Hatvan egészségügyi
szak rendelő épül vagy újult meg a
megyében, 285 kis- és középvállal -
ko zást nyert összesen 9 milliárd fo -
rintot telephelyfejlesztésre, eszköz-
beszerzésre, 123 településen épültek
vagy újultak meg utak 11 milliárd
forintból; 81 településen épül óvo -

da/bölcsőde, 80 kilométer hosszú
belterületi kerékpárút épül, ipari
parkokat alakítottunk ki, megoldot -
tuk több település csapadékvíz-elve-
zetését, 20 település élelmiszerpiaca
újul meg. Az elmúlt hónapokban
nem volt olyan nap, amikor ne lett
volna egy elkészült fejlesztés átadója
a megye valamelyik településén.

Gödöllő 760 millió forintnyi pá -
lyá zati forráshoz jutott hozzá. Ebből
épül meg az észak-déli irányú ke -
rék párút I. üteme, illetve megújul -
nak a belterületi utak. Fontos, hogy
nemcsak az önkormányzat, hanem
helyi vállalkozások is kaptak támo -
gatást telephelyfejlesztésre, eszköz-
beszerzésre.

- A megyei önkormányzat gyűjti
össze a Pest megyei értékeket. Hol
tart ez a munka?

- Ez egy igazi sikertörténet. Nem -
csak az értékek száma miatt, ami
már jóval meghaladja a kétszázat,
ha nem, ahogy az emberek, a tele pü -
lések reagáltak erre a kezdemé nye -
zésre. Nagyszerű az élmény, ahogy
újra felfedezzük egymás értékeit. Ter -
mészetesen, az ország egyik leg szebb
kastélya, a Gödöllői Királyi Kastély is
az értéktárunk része, nem véletlenül
volt itt az értékeinket be mutató ván -
dorkiállítás első állo mása. 

–aa

HIRDETÉS

www.godolloihirek.hu

A gyermek- és fiatalkorúak védelme
céljából a fogyasztóvédelmi törvény
(1997. évi CLV. törvény) az alkohol-
tartalmú italok, a dohánytermékek
és a szexuális termékek értékesí t é -
sére és kiszolgálására vonatkozóan
tartalmaz tiltó rendelkezéseket.

A fogyasztóvédelmi törvény sze -
rint;

• tilos tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy részére – a ki -
zárólag orvosi rendelvényre kiad -
ható gyógyszer kivételével – alko-
holtartalmú italt értékesíteni, illetve
kiszolgálni,

• tilos tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy részére dohány-
terméket értékesíteni, illetve kiszol -
gálni, és

• tilos tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy részére szexu -
ális terméket értékesíteni, illetve
kiszolgálni. 

A fogyasztóvédelmi törvényben
meghatározott korlátozás érvénye -
sítése érdekében a vállalkozás vagy
annak képviselője kétség esetén fel-
hívja a fogyasztót életkorának hitelt
érdemlő igazolására. Az életkor
meg felelő igazolásának hiányában a
termék értékesítését, illetve kiszol -
gá lását meg kell tagadni.

A közhiedelemmel ellentétben a
kereskedő és vendéglátó vállalko -
zások a kiszolgálás előtt bizonyíté-
kot kérhetnek a vásárlótól a nagy -
korúság elérésére vonatkozóan.

A fogyasztói jogviták rendezésére
vonatkozó kérelmeket postai külde -
ményként a Pest Megyei Békéltető
Testület 1119 Budapest, Etele út 59-
61. II. emelet 240. alatti címére lehet
feladni.

Nézzen, olvasson, tájékozódjon!
A „Fogyasztói Jogviták” című fo -
gyasz tóvédelmi magazin műsor el -
érhető és visszanézhető a FIX Te le -
vízió (www.fixhd.tv) hivatalos hon-
lapján és YouTube oldalán is. Két he -
tenként premier adásban, 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
nyug díjba beszámítható szolgálati
ideje az egyes adózási lehetőségek
választása esetében? A műsor szak -
értő vendége lesz Kis J. Ervin igaz-
ságügyi szakértő, pénzügyi ta -
nácsadó.

Kedves Olvasóim! A békéltetés
nem tudomány, hanem a jogérvé-
nyesítés eszköze a napi gyakorlat-
ban. A nem várt helyzetek keze lé -
sére fel lehet készülni. Olvassák a
Gödöllői Hírek fogyasztóvédelmi
cik keit, látogassanak el a lap online
felületére (www.godolloihirek.hu),
és nézzék a FIX TV-ben a fogyasztó-
védelmi televíziós műsorokat! Le -
gyenek naprakészek fogyasztóvéde-
lemből! Dr. Csanádi Károly elnök,
Pest Megyei Békéltető Testület, a
FIX Televízió műsorvezetője

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

Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi
törvény a gyermek- és fiatalkorúak
védelmét?  (I. rész)

Interjú Szabó Istvánnal

A Gödöllői Királyi Kastély 
a megyei értéktár ékköve

Szabó István aláírja az önálló Pest megye régió térképét



Ingyenesen parkoltathatják
ügyfeleiket a belvárosi cégek
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Megbillent a gödöllői Tormay Ká -
roly Egészségügyi Központ gazdál-
kodása előirányzat-rendszerének
belső egyensúlya, ezért dr. Dunai
György igazgató pénzek átcsopor -
tosítását kezdeményezte a fenntartó
önkormányzatnál.

A képviselőtestület tagjai augusz-
tus 22-én, rendkívüli ülésen – egy-
öntetű szavazással – foglaltak állást
a kérdésben. A határozati javaslat
ar ról szólt, hogy a személyi juttatá-
sok előirányzatából 12.375.000 fo -
rint, a munkaadókat terhelő járulé-
kok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatából pedig 2.625.000 fo -
rint, összesen 15 millió forint átke -
rüljön a dologi kiadások előirány -
zat ra, aminek főösszege ezzel a
pénzügyi manőverrel 129.775.000
forintra módosul.

Borítékolható volt, hogy az előter-
jesztéssel kapcsolatosan vita alakul
ki. Így is történt, mi több, a szemé -
lyes kedő hangnemet sem nél kü -
lözte egyesek vélemény nyilvání tá -
sa. A szócsata Simon Gellért (Fi -
desz-KDNP) kérdésével indult, mi -
szerint: az átcsoportosítás meddig
segíti majd az intézmény likvidi -
tását? Gémesi György erre azt vá -
laszolta, hogy 1-2 hónapig bizonyo-
san, és reméli, hogy ezt követően az
állam teljesíti kötelezettségét.

Simon Gellért hozzászólásában
kifejtette, hogy a gödöllői egészség-
ügyi központ a saját belső forrását
kénytelen felélni, mivel az önkor -

mány zat nem teljesíti a kötelezett sé -
gét. Érdemes lenne ismét megfon -
tol ni és támogatni a Fidesz-KDNP-s
képviselők tavaszi javaslatát, és
megnyugtató mértékű támogatást
adni az intézménynek - fogalmazott
a kormánypárti városatya, majd
hoz zátette: netán személyes ellenér-
zései vannak a polgármester úrnak?

Pelyhe József alpolgármester ki -
hangsúlyozta, hogy belső átcsopor -
tosításról van szó, ilyen előfordulhat
más intézmény esetében is, ezért
nem lát semmi különlegességet a ja -
vaslatban. Simon Gellért erre úgy
reagált: a belső átcsoportosítás nem
jelent külső segítséget, vagyis, az
önkormányzat nem ad plusz pénzt
a probléma megoldásához. Kovács
Barnabás (MSZP) azt jegyezte meg,
el kell ismerni, hogy vannak gon-
dok, ezért nem szabad elbagatelli-
zálni a kérdést.

A zárszó Gémesi Györgynek ju -
tott, aki kihasználta, hogy ülésve ze -
tőként korlátlan ideig szónokolhat.
A polgármester – többek között –
elmondta, hogy kampánycélok han-
goztak el szakmai érvek helyett.

- A magyar egészségügy padlón
van, ami nem a város vezetését mi -
nősíti. A járóbeteg-ellátás nem köte -
lező önkormányzati feladat, ettől
függetlenül több tízmillió forintot
fordított erre a célra a város az el -
múlt években, és a biztonságos mű -
ködéshez szükséges feltételeket to -
vábbra is biztosítják. -org

Két gödöllői székhelyű vállalkozás közül az egyik kevéssel több mint nettó
24,9 millió forintért vállalta a szakvéleményben foglalt műszaki tartalom mal
elvégezni a gödöllői piaccsarnok üvegtető-szerkezetének teljes felújítását, a
másik ennél valamivel kisebb összegért, 24,8 millió forintért. A „má sikra” esett
a piaccég ügyvezetőjének választása. Feltehetőleg a kedvezőbb ár miatt dön-
tött így a Fekete Zoltán, akit bizonyára nem befolyásolt az sem, hogy a nyertes
cég vezetője viszonylag közeli rokoni kapcsolatban áll az önkormányzat vá -
ros fejlesztési bizottságába a lokálpatrióta klubosok által delegált nem kép -
viselő taggal.

A munka július közepén elkezdődött. Leszállították a beépítésre szánt üve -
get is. Ennek láttán a hozzáértők a fejükhöz kaptak, hiszen az új üveg műszaki
paraméterei lényegesen alulmúlják azt a minőséget, ami a szak értői vélemény -
ben szerepel, és ami az árajánlat alapjául szolgált. A témakörben jártasak vé le -
ménye az, hogy a leszállított üveg fény- és hő technikai tulajdonsága mege gye -
zik a közönséges ablaküveggel. Ráadásul, a kiírás szerint napvédő üveget kel -
lene beépíteni, ami azért szükséges, hogy a nap által gerjesztett hő ne jusson be
az épület belsejébe. A történtek tisztázása érdekében megkérdeztük Fekete
Zoltánt. Arra vol tunk kíváncsiak, mi volt az oka, hogy nem a szakértő által
ajánlott minőségű üveget építette be a kivitelező a piaccsarnok tető szer -
kezetébe. A belvárosi kereskedelmi cég direktora az alábbi választ adta:

- A beépítésre került üveg UG értéke, (hőszigetelő érték) az előírásoknak
megfelelő. A G érték (fényáteresztés) eltér az előírástól, vagyis: nagyobb a
fényáteresztés, mint a kiírásban előírt. A gyár két hónapos késéssel tudta
volna szállítani az üveget, mint ahogyan azt a kivitelező által vállalt
teljesítési határidő engedte volna. A két üveg közti különbség miatt nettó 2,8
millió forinttal csökkent a vállalkozónak fizetendő díj.                               -áb

FÓKUSZBAN

Vezérlik-e személyes ellenérzések
Gémesit az eü-központtal szemben?

Augusztus 22-én rendkívüli tanácskozáson adtak randevút egymásnak az
október 13-ig hivatalban lévő gödöllői önkormányzat tagjai. A vá ros a tyák
– mások mellett – az alábbi kérdésekben is dűlőre jutottak:

• Miután egyes gödöllői vállalkozások, akik tevékenységüket fizetőparko -
lás sal terhelt zónában végzik, igényelték, hogy ügyfeleik ingyen parkol has -
sanak a környezetükben, a település vezetése megfontolta kérésüket, és a vo -
natkozó rendelet módosításával eleget tett annak. A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy az érintett vállalkozások a jövőben bérletet váltanak adott számú par -
kolóhelyre, amin vagy a gépjármű rendszáma, vagy a vég neve szerepel. Az
illetékesek szerint ez a módosítás nem érinti lényegesen a feladat ellátásával
megbízott VÜSZI Kft. parkolási díjból származó bevételét.

• További két évig, azaz: 2021. július 21-ig maradhat munkaköri bérlakásban
a Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója. Fábián Bertalan korábban ér -
tékesítette saját tulajdonú lakását, és eltökélte, hogy másikat szeretne vásárolni
vagy építeni. Az önkormányzat a Deák téren biztosított átmeneti hajlékot a
direktor számára, aki azért kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását, mert
családja lakhatását egyelőre nem tudta véglegesen megoldani. -r

Idén dr. Ángyán József (képen) ve -
hette át a település legrangosabb ki -
tüntetését, a titulus elnyerését igazo-
ló díszoklevelet, valamint a város cí -
merével ékesített arany pecsétgyű -
rűt. A cím 1996-os újraalapítása óta a
nagyatádi születésű, 67. születés -
napját szeptemberben ünneplő Án -
gyán professzor a 23. személy, aki
kiérdemelte az elismerést.

Az indoklás szerint Ángyán József
a Gödöllői Agrártudományi Egyete -
men, majd annak jogutódján, a
Szent István Egyetemen végzett ma -
gas szintű felsőoktatási, oktatásfej -
lesz tési és tudományos munkája, a
mezőgazdaság-tudományi és mező -
gazdaság-kutatói tevékenységében
nyújtott kimagasló szakmai ered-
ményei, továbbá a vidékfejlesztésért
tett erőfeszítései, példaértékű szak -
mai helytállása miatt vált méltóvá a
gödöllői díszpolgári címre.

Az augusztus 20-i átadón Gémesi
György – többek között – kihangsú -
lyozta, hogy Ángyán József olyan em -
ber, akinek legfeljebb törik a ge rince,
de nem hajlik, és ezért miden tiszte le -
tet megérdemel. Gödöllő újdonsült
dísz polgára kö szönőbeszédében nem
maradt adó sa a polgármesternek, hi -

szen több ször is utalt rá, hogy az el -
múlt közel 30 év alatt sokat fejlődött a
település, és örömét fejezte ki, hogy
ennek a közösségnek a maga módján
ő is for málója lehetett.

Ángyán Józsefnek többször is
meg  csuklott a hangja. Főként akkor,
amikor családjának, rokonainak, ba -
rátainak, valamint már elhunyt és
ma is élő munkatársainak mondott
köszönetet. Gazdákat is szeretett
vol na említeni, olyanokat, akik kiál -
lá sukkal, észrevételeikkel, vélemé -
nyük kel segítették szakmai, közéleti
és politikai munkáját és az ország
mezőgazdaságának fejlesztésére tett
törekvéseket. Kihangsúlyozta, min -
dig a lelkiismerete szerint döntött:
akkor is, ha előremutató dologról
volt szó, és akkor is, amikor szerinte
rossz irányt vettek a történések, és
tisztségéről lemondott.

Ángyán József beszéde végén a
díjat szociálisan rászoruló családok-
nak ajánlotta fel. Pontosan nem
tudni, hogy mire gondolt, mert a
díszpolgári címmel anyagi elisme-
rés nem jár. -fdr

Piac-üvegtető: ami majdnem az, az nem az 

Gerinc-kérdés 
a díszpolgár-avatáson 
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Varga Kálmán történész-muzeológussal legu -
tóbb az elmúlt év decemberében közöltünk ri -
portot a Grassalkovich-kastély jelenlegi helyze-
tének problémáiról. Már akkor felmerült, hogy
Gödöllőnek nem csak a kastély jelent különle -
ges kulturális örökséget, hanem az 1901 és 1920
között működött művésztelep is. Folytatva a ko -
rábbi beszélgetést, a szakember most erről
mondja el a gondolatait.

- Amikor a kastély múzeumi terveit elkészítet-
te 1988-1993 között, ön a Gödöllői Városi Mú -
zeum igazgatója volt. Ha jól emlékszem, akkor
kidolgozott egy nagyobb léptékű múzeumi fej-
lesztési programot, ami a száz évvel ezelőtti
művésztelepre is kiterjedt.

- Hú, de régen volt már… de igen, valóban így
volt. A város kulturális fellendítése szempont já -
ból is izgalmas elképzelés a történeti-művészeti
örökség két pillérére, a kastélyra és a gödöllői
művésztelepre építette volna fel a város értékőrző
munkáját és turisztikai jövőjét. Utóbbinál azon-
ban nem múzeumi zárványban gondolkodtam,
hanem egy gödöllői Montmartre kialakításában.

- Hallhatnánk egy kicsit bővebben az egyfajta
„művészeti negyedre” vonatkozó ötletről?

- A kastélyról nem kell beszélnem, hiszen a
tervek jórészt megvalósultak. Talán csak annyit –
és ez érinti a művésztelep ügyét –, hogy az én
elképzelésem szerint a városi múzeum a kas -
télymúzeumba integrálódott és a Hamvay-kúriát
– a 19. század végi tradícióknak megfelelően –
Erzsébet királyné szállodaként hasznosítottam
volna, ezzel is vonzóbbá téve a kultuszát. Korhű
kialakítással de high-tech komforttal, ugyanis a
két elv nem feltétlenül áll szemben egymással. A
művésztelep esetében abból indultam ki, hogy
Gödöllő szerencsés helyzetben van, mivel a korát
meghaladó művészkolónia hiteles épületei meg -
maradtak az egykori Erdő, ma Körösfői utcában.
Áll Belmonte Leó és Nagy Sándor háza (címol-
dali képen), megvan az újjáépített szövőműhely,
a Körösfői-ház (képen), a Remseyek otthona, és
legalább ennyire fontos, hogy él a szellemisége is,
természetesen korszerű tartalmakkal. Maga az
utca, ahol ezek az épületek sorjáznak, még 18.
századi, Grassalkovich-telepítésű része a város -
nak és felfut az Erzsébet-parkhoz. Hangulatos
hely, tele régi házakkal… Szóval, ideális lett
volna művészutcává fejleszteni. Tudatos helyi
művészetpolitikával, stratégiai gondolkodással
és – persze – évek munkájával elérhető lett volna,
hogy pezsgő, turisztikailag is izgalmas művészeti
élet költözzön oda, amire más szolgáltatások is
épülhetnek. A fentebb, majd imént elmondottak
nem jelentik azt, hogy a városi múzeumban lévő
gyűjtemény „hontalanná” vált volna: egy klasz -
szikus múzeum éppen az utcában lenne indokolt,
akár egy országos közgyűjtemény, például, a

szintén sok művésztelepi művet őrző Magyar
Nemzeti Galéria támogatásával.

- Az igazsághoz tartozik, hogy működik ott
egy iparművészeti műhely…

- Igen, mégpedig egy remek és termékeny alko-
tóközösség! De éppen az ő sikerük mutatja, hogy
a hiteles épületeken túl, a magas művészi szín -
vonal teremtett volna szellemi lehetőséget a helyi
Montmartre kialakításához. Ám az egykori mű -
vészházak valamelyike helyett kaptak egy meg -
le hetősen jellegtelen, lakóház múltú épületet, az
egykori művésztelep tagjainak művei pedig
amolyan zárványként visszaszorultak a múzeum
gyűjteményébe. Az egészből éppen az hiányzik,
amit „ars loci”-nak, azaz, a hely szellemének mon -
danak, és ami egyébként idegenforgalmat gene-
ráló erő is lenne.

- Közel harminc esztendeje fogalmazta meg
ezeket a gondolatokat. Elmúlt volna felettük az
idő?

- Nem hinném, ugyanis a kellemes hangulatú
utca megvan, a művésztelep épületei ma is állnak
és jeles alkotók élnek a településen. A művész -
utcához szükséges történeti és szellemi feltételek
tehát adottak, ezért úgy vélem, várospolitikai
kérdés ennek kihasználása. Nyilván nem rövid,
néhány éves távlatban kell gondolkozni, hiszen
izgalmas program alakítható ki a meglévő ala-
pokra – például: művészeti oktatás, manufak -
túrák –, és ehhez egyéb feltételeket is meg kell
teremteni, amihez idő kell. Csak végre el kellene
indulni, ki kellene használni azt az örökséget, ami
kizárólag Gödöllőnek adatott meg, és ami a kas -
télyba látogató százezernyi turistát újabb
művészeti-kulturális értékkel marasztalhatja
városunkban. 

Adalék: A kezdeményezésnek különleges ak -
tu alitást ad egy közelgő centenárium, neveze -
tesen: jövőre lesz 100 éve lesz annak, hogy az
egyik alapító, Körösfői-Kriesch Aladár (1863-
1920) ha lálával megszűnt a méltán világhírű
gödöllői művésztelep, a magyar szecesszió köz -
ponti iskolája. –ván 

Fotók forrása:
nemartdecor.blog.hu, mapio.net

Egy elszalasztott lehetőség: a gödöllői Montmartre
Varga Kálmán szerint nincs még semmi veszve, 

hogy a település újabb, idegenforgalmat generáló 
látványossággal gyarapodjon
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-3. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház KSK 0-1 (0-1)
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 1-1 (1-0) Gödöllői gólszerző: Mud -
roch Mendel.
Gödöllői SK – Törteli KSK 5-1 (2-0) Gödöllői gólok: Pancsuska Tamás (4),
Méhes Pál, 
A Gödöllői SK együttese 4 ponttal, 6-3-as gólkülönbséggel a bajnoki tabella
8. helyezettje.

Magyar Kupa Pest megyei ág, 2. forduló (legjobb 12 közé jutásért)
Gödöllői SK – Vecsési FC 0-0 (tizenegyesekkel: 5-6)

Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 1-2. forduló
Pilisi LK II. – Gödöllői EAC-FISE 6-1 (2-0) Gödöllői gól: Bánki Edömér.
Gödöllői EAC-FISE – Dánszentmiklós KSK 0-5 (0-3)
A GEAC-Főnix ISE csapata 0 ponttal, 1-11-es gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 16. helyén áll.

Gödöllői gólok, pontok

A 2018-ban megszerzett csoportbaj-
noki cím után, idén tavasszal a 6.
helyen zárta az NB II-es bajnokság
Északi-csoportjának küzdelmeit a
Gödöllői KC férficsapata. Bartos
Gá bor együttese ezzel megőrizte
tagságát a bajnoki osztályban.

A gödöllőieknek szeptember 15-én,
vasárnap 17 órakor, a Hajós iskola
tor nacsarnokában (az ifjúsági csapat
két órával korábban kezd) in duló
2019/2020-as pontvadászatban az
első ellenfél a VS Dunakeszi lesz.

Szólni kell a klub utánpótlás-csa-
patairól is. A Bartos Gábor szakmai
irányításával készülő ifjúságiak
(U19) továbbra is a harmadik vo -
nalban, ezúttal a B jelű csoportban
vitézkednek ősztől. Az elmúlt sze -
zonban a III. osztály Északi-csoport-
jában – Mácsár Gyula edző vezeté -
sével – bajnoki címet nyert serdülők
(U17) viszont egy osztállyal feljebb
léptek, és az NB I/B-nek is tekint -
hető másodosztály Keleti-csoportjá-
ban indulnak. -ef

Kiválóan szerepeltek a Gödöllői
EAC versenyzői az augusztus 3-án
és 4-én, a Budapesti Honvéd atléti-
kai pályáján megrendezett összetett
(többpróba) országos bajnokságon. 

Kriszt Balázs szakosztályvezető
arról tájékoztatta hírportálunkat,
hogy a férfi tízpróba két napos meg -
mérettetése után a tavalyi bajnok, a
képen balra látható Kriszt Botond –
az élete utolsó versenyén induló há -
romszoros olimpikon sportági le -
genda, Zsivoczky-Pandel Attila (42
éves) mögött – ezüstérmet szerzett a
felnőttek között, 6323 pontot elérve.
Csapattársa, Tóth Zsombor (közé -
pen) az utánpótlás-korúak mező -
nyé ben sérüléssel küzdve, de tisz -
tességesen teljesítve a tízpróbát, a

do bogó harmadik fokára állhatott
fel (4133 pont). Kemenes Ákos
(jobbra) a felnőttek mezőnyében
szer zett hatodik helyet (5018 pont).
A Zsivoczky-Pandel Attila által fel-
készített három gödöllői többpró -
bázó eredménye a felnőtt csapat -
versenyben bajnoki címet eredmé-
nyezett! 

A junioroknál bajnoki címnek ö rül -
hetett a végig nagyon magabiz tosan
versenyző, rúdugrásban U18-as Eu -
rópa-bajnoki döntős Mihály Ádám,
aki 6334 pontos egyéni csúccsal gyűj-
tötte be az aranyérmet. Ádám a két -
napos verseny során több számban is
megjavította egyéni legjobbját. A baj-
nok edzői: Szörényi István, Körmen -
dy Katalin és Máté Alpár.

Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk
a sportok

királynője csapatába! Az ország egyik legjobb atlétika műhelye, a Gö döllői EAC
atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004‐2010‐es születésű gyors, ügyes, illetve
erős alkatú gyerekeknek, akik szívesen sportol ná nak, versenyeznének.
Jelentkezni lehet szeptember végéig telefonon vagy email‐ben, az alábbiak
szerint:

Kérjük továbbá, hogy azok a 2005‐2008‐as születésűek, akik Márton Ani ta vagy
Pars Krisztián nyomdokaiba szeretnének lépni, hívják Máté Alpár dobóedzőt
(súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés, kalapácsvetés) a 06‐20‐504‐5889‐es
számon, akik pedig az ország kiemelt szövetségi mű helyében szeretnének rudat
ugrani, Szörényi Istvánt (06‐20‐775‐3204) kereshetik.

Lehetőséget biztosítunk szintén a 2005‐2008‐as születésű, nem verseny ‐
sportra vágyó gyerekeknek is a rendszeres testmozgásra, a „hobbicsoportról”
érdeklődni a 06‐30‐948‐0916‐os telefonszámon lehet.

További információk: www.geac.hu

Egy híján húsz pont megszerzésével segítették
a válogatottat a gödöllőiek

Négy versenyszámban három gö döl lői atléta erősítette a magyar vá -
logatottat az augusztus 9-11. között a norvégiai Sandnesben lezajlott Csa pat
Európa-bajnokság 1. ligájá nak megmérettetés-sorozatán. Nád házy Evelin
(képen jobbra) 400 mé teren és a 4x400 méteres váltó tag jaként (edzője
Karakas Józsefné), Renner Luca (balra) magasug rás ban (edzője Deutsch
Péter), míg Simonváros Csanád rúdugrásban (edzője Szörényi István)
gyűjtötte a pontokat.

Hazánk legjobbjai a belgákkal, a fe héroroszokkal, a hollandokkal, az írekkel,
a litvánokkal, a házigazda nor végokkal, a portugálokkal, a ro mánokkal, a
szlovákokkal és a tö rökökkel rivalizáltak az első ligában maradásért. A feladat
nem ígérke zett egyszerűnek, hiszen a Csapat Európa-bajnokság rendszerének
át a la kítása miatt a legjobb hét formáció (közülük az első feljut a Szuper-ligába)
kerüli el a kiesést a második vonalba.

Evelin 53,62 másodperces idővel kvalifikálta magát a döntőbe, ahol 53,97
másodperc alatt ért célba, amivel 8. lett, és 4 pontot szerzett. A Gö döllői
EAC ugróbajnokai közül a szebbik nem képviselője a 8. pozí ciót érő 175 cen-
timéterig jutott ma gasugrásban (4 pont), míg Csanád 491 centiméteres ered-
ménnyel a 7. helyen zárta a rúdugrást (5 pont).

A Nádházy Evelint is soraiban tu dó
női váltó (további tagok: Mátó Sára,
Molnár Janka, Répássy Han na)
3:35,82 perces idei legjobb idővel a
hatodik lett, amiért 6 pont járt.

A magyar válogatott 223 ponttal a
9. helyen zárta a Csapat Európa-baj-
nokság 1. ligájának versenyét, így a
következő, 2021-ben esedékes sze -
zonban a második vonalban lesz
érdekelt. -géhá

Hazai pályán rajtolnak a kézilabdázók

www.godolloihirek.hu

GEAC ATLÉTIKA

Férfias munkával kiállták a többróbát
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mizációs hang 18. Vadász is van ilyen 20. Magam
21. Lábízület 23. Gyümölcs 24. Egykori német ál -
lam 25. Húron hangszer 26. Fehér ital 27. Molib -
dén vegyjele 28. Fegyver 29. Eltérő 30. Szán  tó eszköz
32. Múlt idő jele 33. Szita 35. Egyszem! 36. Adó-
nem 38. Csekély 39. Végtelen perc! 40. Kiss …,
Kate! 42. Azonban 43. Veszprém megyei település
45. Élőlényhez kötött jelző 48. Hajó hátsó része
Függőleges: 1. Menyasszony 2. Vallási úton részt -
vevő 3. Becézett Nikolett 4. Névelő 5. Agyműkö-
désének szüleménye 6. Ipszilon 7. Angol öböl 8.
Forma 9. … Sander, divatmárka 10. Néma mese!
11. Mindenhez értő iparos 15. Kisméretű ver -
senyautó 18. Vakcina 19. Tejtermék 20. A poén
második, befejező része (R) 22. Idegen kötőszó
29. Alga 31. Végtelenül beás! 33. Keservesen sír 34.
Fejem része 37. Kölykezik 38. Kicsinyítő képző 41.
Német tizenegy 42. Jutalom 44.Ezen a helyen 46.
Igekötő 47. Magad 48. Fél tett! 49. Tárgyrag 50.
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• 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 (IX.) . . . h a s z n o s . . .

Egy idős úr összejön egy nagyon fiatal lánnyal.
Ágyba bújnak, majd megszólal az agg férfi: - Te,
anyukád elmondta, hogy mit kell ilyenkor csi-
nálni? – Nem – hangzik a lány válasza. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: R) 12.
Olasz tévétársaság 13. Névelős gabonaőrlemény
14. Isteni hírvivő 16. Egyneműen nyári! 17. Szol -

A megfejtéseket szeptember 20-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Augusztus 2-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: HÁT, NEM PONTOSAN, DE AZ
Ő MÓDSZERE SEM ROSSZ.

… lett volna, de technikai okokból rossz
rejtvényhálót jelentettünk meg, amiért
utólag is elnézésüket kérjük.
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