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Ugyanis, a kormány zattal és a helyben élőkkel pár -
beszédet folytató, együttműködő attitűd nélkül
esélytelen a vál tozás.

- Miután az eddigi szavazásokból kitűnik,
hogy nem Önök képezik a képviselőtestületi
több séget, egyfajta ellenzéki szerepkört kell fel-
vállalniuk. Ebbe beletartozik az a „vád” is, hogy
ellenszavazatukkal veszélyeztetik a büdzsé elfo-
gadását, más szóval, a település működését. Mik
azok a minimális elvárások, ami esetén igent
mon danának a költségvetésre?

- Azt azért tisztázzuk, hogy – sajnos – nem sze -
reztünk képviselőtestületi többséget, hiszen a
pol gármester úr jelenleg egy 34 szavazatot kapott
alpolgármesterrel biztosítja azt. Mi minden értel -
mes, a gödöllőiek javát szolgáló javaslatot tá mo -
gattunk eddig is, és ezután is így teszünk majd. A
pazarló pénzszórást (például: az egészségügyi
dol gozók jutalmát meghaladó belső bizalmi sze -
mélyek kifizetései, gyanús ügyek, „álszerződések”,
önkormányzati lakások, kabinet költései) to vább -
ra is szóvá tesszük, hiszen ez a szavazók által
ránk ruházott felelősségünk. Mivel mi átfogó vál -
tozásokat szerettünk volna a kommunális adó
azonnali eltörlése után, ahol nem csak önma gá -
ban a város üzemeltetésén van a hangsúly, ezért
óriási elvárásaink nincsenek az idei költségve tés -
sel kapcsolatosan, miután ez a folyamat évti ze -
dek re visszanyúló és berögzült irányok alapján mű -
ködik a városban. Azt, hogy igent mondunk-e rá
vagy sem, meglátjuk. Egyelőre tanulmá nyoz zuk
a napokban megküldött tervezetet, ami előrelé-
pés ahhoz képest, hogy az elmúlt években a pol -
gármester saját képviselői is szinte csak az előter-

jesztéskor szembesültek azzal, amit megsza -
vaztak.

- Egy korábbi interjújában megemlítette, erköl-
csi felelősségük, hogy Gödöllőn visszaállítsák a
szolgáló intézmény alapú önkormányzatiságot,
és folyamatosan tükröt tartsanak a polgármes ter
úrnak. Meddig juthat el ez a folyamat 2020-ban?

- Erről csak az jut eszembe, hogy „tükröm, tük -
röm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken”.
Ilyen kor, ha nem az elvárt választ kapja a kér -
désfeltevő, akkor – ha nem is a mese szerint jár el
– már érthetjük az elmúlt hónapok történéseit.
Két konkrét ügyet emelnék ki az elmúlt hetek tör -
ténéseiből. A tüdőgondozó és a sportcsarnok épí -
tése esetében is tükröt tartottunk a polgármes -
ternek és csapatának. Felhívtuk a figyelmet arra,
hogy milyen anomáliák keletkeztek, illetve kelet -
kezhetnek akkor, ha kapkodás, átgondolatlanság
vagy a magánérdekek érvényesítése jellemzi a
politikát. Ezután is rávilágítunk majd azokra az
ügyekre (például: szálloda, városháza), amik
fogva tartják a várost, és szűkítik a mozgásteret.
De az erős ellenzéki szerepünk már önmagában
is egy tükör a számukra, mert voltak esetek
(mond juk: önkormányzati lakások piaci ár alatti
bérlése vezetőknek, versenyhelyzet nélküli alap-
anyag beszerzés a közétkeztetésnél), ahol érezték,
hogy ami eddig történt, az nem mehet már
tovább Gödöllőn egy erős ellenzék színrelépése
után, így saját maguk változtattak az elmúlt évti -
zedek szokásain. Szeretnénk, ha egy átlátható
hely zet valósulna meg városunk gazdálkodásá-
ban, ami a jövő egyik fontos célja lesz számunkra. 

-stv

Ha minden a terv szerint alakul, február 13-án
dönthet a gödöllői képviselőtestület a város idei
költségvetéséről. A helyi büdzséről szóló vita és
határozathozatal – néhány képviselőt leszámítva
– többek számára jelent majd újdonságot. Így van
ezzel a Fidesz-KDNP által támogatott Szö vetség
Gödöllőért elnevezésű, hét főből álló csapat hat
tagja is. Évindító beszélgetésünk során Kolozs
Csaba volt polgármester-jelöltet kér deztük.

- Képviselő úr! Tekintettel arra, hogy az egyéni
körzetekben a választást Önök nyerték meg, mi -
lyen fő szempontok alapján készülnek a Gö döllő
2020-as gazdálkodását alapvetően meg ha tározó
számhalmaz Önök számára is elfogadható tö ké -
letesítésére?

- A választási programunk alapját is adó „gödöl-
lőiek 10+1 pontját” egészítettük ki az azóta hozzánk
beérkezett javaslatokkal. Képviselőtár saim mal
minden kerületre lebontva meghatároztuk, hogy a
következő időszakban, a gödöllőiek véle mé nyét
figyelembe véve, milyen infrastrukturális fejleszté-
seket tartunk kiemelten fontosnak. Ezt a javaslatot
átadtuk polgármester úrnak egy álta lunk kért
költségvetési tárgyalás során. Így a lab da az ő
térfelén pattog. Ez Gödöllő többségi véle mé nyének
az akarata, amit polgármester úr a költségvetés elő-
terjesztése során nem hagyhat fi gyelmen kívül. A
mi felelősségünk pedig az, hogy minden demokra-
tikus eszközt felhasználva, folyamatosan figyel -
mez tessük erre őt és az ál tala irányított képvi se lő -
ket. A választásra való fel készülés során folytatott
egyeztetések egyértelműen meggyőztek arról,
hogy ha párbeszéd ké pes az önkormányzati veze -
tés, akkor a kormány zati támogatás is biztosított.

Rávilágítunk majd azokra az ügyekre, amik fogva tartják a várost!

SZÖVETSÉG GÖDÖLLŐÉRT
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Január 15-én komposztláda kihe -
lye zésével nyitották az újévet a Gö -
döllői Zöld Óvoda óvodásai, akik
kü lönleges környezetvédelmi edu-
kációs programban vesznek részt.
A TIGÁZ Zrt. Töltsük újra a termé -
sze tet! elnevezésű programját Ke -
let-Magyarország öt városában in -
dította el, köztük Gödöllőn is. A cél
megmutatni, hogy kis tudatos ság -
gal segíthetjük a környe zetün ket a
megújulásban, illetve felhívni a fi -
gyelmet az egyéni felelősségválla-
lás jelentőségére – olvasható a
TIGÁZ Zrt. kommunikációs részle -
ge által szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott sajtóközleményben.

Naponta egy kiló szemetet termel
egy átlagember, és ez akár 30 szá za -
lékkal is csökkenthető, ha a kido bás -
ra ítélt hulladék szerves része nem a
kukába, hanem a komposztálóba
ke  rül. Erre hívja fel a figyelmet a
TIGÁZ Zrt. Töltsük újra a termé sze -
tet! programja is, amely során Kelet-
Magyarország öt városának (Eger,
Debrecen, Hajdúszoboszló, Miskolc,
Gödöllő) öt óvodájában tart játékos,
edukációs élményprogramot, így
Gö döllőn, a Gödöllői Zöld Óvodá -
ban is.

A projekt célja, hogy az óvodások
– és rajtuk keresztül a családjaik –
tapasztalati úton szerezzenek isme-
reteket a komposztálásról, és megis -
merjék a természet ciklikusságát és
újratermelő erejét, amelyhez kis
oda figyeléssel és tenni akarással ők
is hozzá tudnak járulni. A program
során az óvodákba komposztládák
kerülnek, amelyeket az ovisok a ne -
velőikkel közösen töltenek, gondoz-
nak majd. A kihelyezett komposz -
tálók májusra már kész humuszt is
termelnek, amiből – családi önkén -
tes nap keretében – ehető kertet, vi -
rágágyást hoznak létre a pedagó gu -
sok, a gyerekek és a TIGÁZ dolgo-
zói közösen. A program szakmai
part nere a GATE Zöld Klub.

- Célunk, hogy megmutassuk
mun katársainknak és környe ze -
tünk nek, hogy a megújulásra való
ké pesség mindenütt tetten érhető.
Az emberben magában éppúgy,
mint a természetben vagy a társa -
dalomban. Ezért a társadalmi fenn-
tarthatósági programjainkban is
ennek a megélésére összponto sí -
tunk – mondta el Végh Zsófia, a
TIGÁZ kommunikációs vezetője.

- Óvodánkban a fenntarthatóság és
környezettudatosság szellemé ben
pró bálunk értékeket átadni a gyere-
keknek, formálni a környe zet tel kap -
csolatos viselkedési kultúrá ju kat – is -
mertette Tiborczné Garai Katalin, a
Gödöllői Zöld Óvoda vezetője, aki
hoz záfűzte: fontosnak tartják, hogy
ne csak elvegyenek, ha nem vissza is
ad janak a természet nek. A kom posz -
tálás egy nagyon jó lehetőség, rá -
adásul, ebbe a prog ram ba a szülők
bevonása is lehetsé ges. A Batthyány
Lajos utcában ta lálható óvoda célja a
családdal együtt működő szemlélet -
alakítás, ami megalapozza a gyere-
kek kör nye zettudatos látásmódjának
kiala ku lását.

Komposztálással töltik újra 
a természetet a Zöld Óvodában 

Ha kertészkedéssel szeretnénk foglalkozni, nem árt
tisztában lenni azzal, hogy mennyire fontos a nö vé -
nyek számára az, hogy életük során milyen mennyi -
ségű tápanyaghoz juthatnak hozzá. A profi ker -
tészek, növénytermesztők éppen ezért azt pontosan
tudják is, hogy a talaj őszi, illetve tavaszi tápanyag-utánpótlása mennyire
lényeges és elengedhetetlen. 

Növényeinknek a fejlődéshez szükséges energiát a vízből, a fényből, a
levegőből és a talajban található szerves-anyagokból kell kinyerniük. Fej lő -
désük során a talaj tápanyagforrásait kimerítik, így azok pótlását szerves és
szervetlen trágyákkal folyamatosan biztosítanunk kell, ezzel fokozhatjuk a
termőképességet, a termésbiztonságot, a gyümölcs minőségét, és javíthat-
juk a talaj szerkezetét.

A növények számára a legszükségesebb tápanyagok a nitrogén, a foszfor
és a kálium. A legfontosabb tápanyagforrás a talaj szerves anyag tartalma,
amiben optimális esetben megtalálható a növény számára szükséges összes
tápanyag.

Az elsősorban ősszel történő szervestrágyázással a talaj humusz tartalmát
és a hasznos élő szervezetek részarányát tudjuk növelni. A növények egész-
séges növekedése és fejlődése szempontjából a humusz rendkívül lényeges,
segítségével jobb termésminőséget, megbízhatóan több termést érhetünk el
és növényeink hosszabb ideig növekednek. A pezsgő talajélet, a földigilisz-
ták nagy számú jelenléte fontos jelzés a talaj termékenysége szempontjából.
A földigiliszták ugyanis javítják a talaj minőségét és fizikai adottságait
(vízgazdálkodás, szellőzés, talajszerkezet).

A szervestrágya lehet komposzt, ami növényi és állati hulladék szerves
vegyületté bomlásából jön létre, valamint zöldtrágya, ami az erre a célra
termesztett növények zöld, lédús állapotban történő talajba dolgozása, ille-
tőleg istállótrágya és hígtrágya. Istállótrágyaként az érett marhatrágya hasz-
nálata a leginkább elterjedt és javasolt, hígtrágyát pedig elsősorban nagy -
üzemi körülmények között hasznosítanak.

A szervetlen- vagy műtrágyák használatával nőnek a termésátlagok, or -
vo solhatjuk a hiánybetegségeket. Mennyiségüket a növények igényeihez
tud juk igazítani, akár a vegetációs időszakon belüli többszöri kijuttatással,
a fenológiai (fejlődési szakasz megfigyelésének tudományos területe) fázi-
suknak megfelelően. Viszont érdemes tudni, hogy túlzott és szakszerűtlen
adagolásukkal károsító hatást érhetünk el. 

Molnár Árpád mezőgazdász

Mennyire fontos 
a tápanyagok utánpótlása?

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek
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Jogi és Ügyrendi Bizottság (9 fős)
Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő
tagok: dr. Pappné Pintér Csilla,
Pely he József, Molnár Gergely,
Nagy Péter Nem képviselő tagok:
Varga Gyöngyi, dr. Járási Éva Zsu -
zsanna, Schalkház Miklós, Klement-
Szabó Krisztina

Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság (9 fős)

Elnök: Pelyhe József Képviselő ta -
gok: dr. Pappné Pintér Csilla, Mol -
nár Gergely, dr. Györfi Beáta, Nagy
Péter Nem képviselő tagok: Varga
András, Győri Ferenc, Petróczki
Károly, Kosaras Ferenc

Gazdasági és
Vállalkozásfejlesztési 

Bizottság (9 fős)
Elnök: Pelyhe József Képviselő ta -
gok: dr. Györfi Beáta, Nagy Péter,
dr. Pappné Pintér Csilla, Molnár
Ger gely Nem képviselő tagok: Bart -
ha Tibor, Szénási Szilvia, Szabó
End re, Tóth József

Köznevelési 
és Közösségfejlesztési 

Bizottság (9 fős)
Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Kép -
viselő tagok: Pelyhe József, Molnár
Gergely, dr. Györfi Beáta, Nagy Pé -
ter Nem képviselő tagok: Halász Le -
vente, Fülöp István, Fábián Ber talan,
Wirnhardt Bálint

Kulturális, Ifjúsági 
és Nemzetközi Kapcsolatok

Bizottsága (9 fős)
Elnök: Molnár Gergely Képviselő
ta gok: Pelyhe József, dr. Györfi Be -
áta, dr. Pappné Pintér Csilla, Nagy
Péter Nem képviselő tagok: Szűcs
Józsefné, Lapu Máté, dr. Umené
Kecskeméti Zita, Szedmák Ágnes

Városfejlesztési 
és Fenntarthatósági 

Bizottság (9 fős)
Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Kép -
vi selő tagok: dr. Györfi Beáta, Pely -
he József, Molnár Gergely, Nagy Pé -
ter Nem képviselő tagok: dr. Jeney
László, Szilágyi Fanni, Erdélyi Ti -
bor, Füle Sándor

Szociális és Családügyi 
Bizottság (9 fős)

Elnök: Nagy Péter Képviselő tagok:
Pelyhe József, dr. Györfi Beáta,
Molnár Gergely, dr. Pappné Pintér
Csilla Nem képviselő tagok: Tusor
Judit, Dolányi Sándor, Sebő
György né, Szabó Csaba

Egészségügyi Bizottság (9 fős)
Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő ta -
gok: Nagy Péter, Molnár Gergely,
Pelyhe József, dr. Pappné Pintér
Csil la Nem képviselő tagok: Jeneyné
dr. Szkalák Ilona, Dombrádi János,
dr. Vámosi István, Boros Botond 

-géhá

2019. október 23., ezt követően no -
vember 7., majd november 21. Ezek
azok a „jeles” dátumok, amikor az
ok tóber 13-án megválasztott gödöl-
lői képviselőtestület tagjai döntöt-
tek az állandó bizottságok személyi
összetételéről. Végül pedig decem-
ber 12-én, amikor a Királyi váróban,
zárt ülésen töltötték fel a szakmai
egységek létszámát. 

Az egyfajta rekordnak tekinthető
„variálásnak” több oka is volt. Rész ben
az, hogy a Fidesz-KDNP kép vi selői
közölték – bár, tanácskozási jo gukkal
élve, részt vesznek a bizottságok
munkájában, tisztséget (tag vagy
elnök) azonban nem kívánnak vál -
lalni. Teszik ezt mindaddig, amíg a
bizottsági struktúra megváltoz ta tá -
sára és a létszám öt főben történő
maximalizálására vonatkozó javasla-
tukat nem fogadják el.  Részben pe -
dig az, hogy dr. Jeney László (Gö -
döllői Lokálpatrióta Klub) lemon dott
kompenzációs listás mandátu máról.

Csavart jelentett a történetben,
hogy Gémesi György polgármester
pályázatot írt ki annak érdekében,
hogy – mint mondta – szakértőket
ku tasson fel, akik külsős tagként be -
ül hetnek a bizottságokba. A pályá -
zat jelentkezési határideje még nem
járt le, amikor a Fidesz-KDNP-s
kép viselők nevében Kolozs Csaba
és Török Sándor jelezték: elfogad-
hatatlannak tartják azt a módozatot,
amivel a polgármester a bizottságok
feltöltésére törekszik. Hozzátették: a
bizottságok nem kifizetőhelyek!

Ilyen előzmények után, december
12-én zárt ülésen „folytatódott” a gö -
döllői önkormányzat állandó bizott-
ságai személyi összetételének kiegé -
szí tése. A döntés következtében ér -
te sülésünk szerint mostantól (ki
tud ja, meddig?) így néz ki a lokál -
patrióta klubos képviselőket min -
den területen kihívás elé állító „dön-
tés-előkészítő szakértői egységek” tag -
jai nak névsora településünkön:

A Fidesz-KDNP-s képviselők szerint az egységek nem kifizetőhelyek

Zárt ülésen egészítették ki az önkormányzat állandó bizottságait
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Mérlegelve az előzetesen közzétett
felhívásra beérkezett ajánlásokat, a
gödöllői városvezetés tagjai 2019. de -
cember 12-én, zárt ülésen hatá roz tak
arról, hogy 2020-ban kiknek ítélik
oda a Gödöllő Kultúrájáért díjat.

Összesen hat személyre és egy kö -
zösségre érkezett javaslat a döntés-
előkészítő kulturális, ifjúsági és
nem zetközi kapcsolatok bizottság-
hoz. A szakmai szervezet az ajánlá-
sok megismerése után úgy döntött,
hogy Sukta Józsefné, Zsuzsa és Kö -
rösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Ala pítvány közösségének elismeré-
sét szorgalmazza a képviselőtestület
tagjainál. A javaslatot a városatyák
jóváhagyták. 

Ennek alapján a Magyar Kultúra
Napjához kötődő, lapzártánk után,
január 22-én, a Művészetek Háza
Gö döllő épületének színházter mé -
ben lezajlott városi ünnepi rendez -
vé nyen a Gödöllői Iparművészeti
Mű hely háztitkáraként 2002 óta
vég zett magas színvonalú szakmai
tevékenységéért a nyugdíjba készü -
lő Sukta Józsefné, valamint a mű vé -
szetek iránt elhivatott emberek, te -
hetséges fiatalok és pedagógusaik
erkölcsi és anyagi támogatását 1997
óta végző, a világhírű művész és al -
kotótársai kulturális hagyatékát
ápo ló civil szervezet részesült a vá -
rosvezetés által 22 esztendeje alapí-
tott díjban. -eF

A Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági társaság honlapján közzétették a
történelmi falak között 2020-ra tervezett hétvégi családi programokat és azok idő-
pontját. Jelentős változás nincs a korábbi években kialakult hagyományokhoz képest,
ha csak az nem, hogy – páros év lévén – idén megrendezik a Barokk Napok ka -
valkádját. Lássuk az ez évi kínálatot:

• Április 12., vasárnap Ibolya-nap, illetve április 13., hétfő Húsvét a kas -
télyban. Az Ibolya-nap ezúttal is kibővül kifejezetten gyermekeknek szóló
kalandtúrákkal. A kastély urai és úrnői címet viselő játékos tárlatvezetés
ibolyagyűjtéssel színesíti a családok programját. Húsvét hétfőn színes,
hagyományőrző programokkal várják látogatóinkat, akik – többek között –
részesei lehetnek az Erzsébet királyné által a díszteremben tartott cercle-nek
(fogadás).

• Június 6-7., szombat és vasárnap Koronázási hétvége. A gödöllői Gras -
salkovich-kastély 1867-ben, koronázási ajándékként került Erzsébet
királyné és I. Ferenc József használatába. Erre az eseményre emlékeznek
min den évben a koronázási szertartás felelevenítésével, valamint kellemes
kikapcsolódást kínáló hétvégi családi programokkal.

• Augusztus 15-16., szombat és vasárnap Barokk Napok. A gödöllői kas -
tély történetének egyik legkiemelkedőbb és leglátványosabb eseménye Má -
ria Terézia 1751-es látogatása volt.  Grassalkovich I. Antal gróf, a kastély
építtetője rendkívüli pompával fogadta az uralkodónőt. Felidézve a ki rály -
nő itt töltött napjait, a látogatás 250. évfordulóján, 2001 augusztusában ren -
dezték meg először az ünnepi barokk rendezvényt.  Idén különleges zenei
csemegékkel és a sakk varázslatos világával idézik fel a kastély első arany-
korát.

• Szeptember 20., vasárnap Vadásznap. A nap indításaképp vadász kür -
tök szavára megnyitja kapuit a kastély, megjelenik Erzsébet királyné imitá-
tora és üdvözli a vendégeket, majd bábjáték és vadászati témájú előadások
várják az érdeklődőket. A kastély parkjában egész nap vadászathoz kap -
csolódó programok váltják egymást: agárfuttatás, vadászkutyák, soly -
mászok, íjászok bemutatói mellett, különleges élményt ígér a szarvasbőgés-
bemutató és az erdélyi kopó fajtakiállítás is.

• December 12-13., szombat és vasárnap Adventi Kastélynapok. Az esz-
tendő legbensőségesebb időszakában ünneplőt ölt a Gödöllői Királyi Kas -
tély. Az ünnepre készülődve családi programokkal és gazdag látnivalóval
várnak minden kedves látogatót. A gyermekeknek különleges tárlat ve ze -
téseket, előadásokat és kézműves foglalkoztatót, a felnőtteknek karácsonyi
koncerteket és operaelőadásokat kínálnak a szervezők.

• December 28., hétfő Erzsébet királyné karácsonyai.  Az 1870-es évek -
ben a királyi család előszeretettel töltötte a karácsonyi ünnepeket a gödöllői
kastélyban. A karácsony és újév közötti időszakban a kastély 2008 óta várja
a látogatóit az Erzsébet királyné karácsonyai címet viselő rendezvényre. A
családoknak kínált kulturális program egyfajta karácsonyi ajándékként is
értelmezhető, ugyanis a kastély sok izgalmas lehetőséget (találkozás
Erzsébet királynéval, tárlatvezetés gyerekeknek, rejtvényfejtés, tánctanulás,
mesejáték) kínál a gyermekek számára.

Íme, a Grassalkovich-kastély 
2020-as családi programsorozata!

Ők kapták idén a Gödöllő Kultúrájáért díjat

Tizennyolcadik alkalommal rendez -
te meg a Gödöllő Környéki Regioná -
lis Turisztikai Egyesület (GKRTE) az
év végi hagyományőrző gasztronó -
mi ai versenyét, ami 2010 óta dr. Ket -
ter László nevét viseli. A december 7-
én Dányban, a Gyöngyvirág Ven -
dég lőben lezajlott eseményen két ka -
tegóriában (hagyományőrzők, ven -
dég látó-ipari tanulók/főiskolai-egye -
temi hallgatók) hirdettek eredményt.

A résztvevőknek disznótoros te ma -
ti kájú ételekből (levesek, előételek, fő -
é telek, és befejező fogások, desszer-
tek) készült menüsorok finom és
szak szerű elkészítésével kel lett meg -
győzni az Első Magyar Fe hé r asz tal
Lo vagrend képviselője, Garaczi Já nos
szakmai irányításával véle ményt for-
máló zsűri tagjait. Ez a ha gyomány őr -
zők között a – gasztronómiai ver se -
nyen az abszolút győztesen járó ván -
dor ser leggel is elismert – Nyug ál lo -
mányú Honvédők Nagytarcsai Egye -
sülete orjalevest, vasi toroská posz tát,
sül teket, hurkát, kolbászt kö rettel, il -
letve hájas süte ményt készítő és feltá-
laló csapatának sikerült a leg job ban. 

A vendéglátó-ipari tanulók mező -
nyé ben az egri Eszterházy Károly
Egye tem Gazdaságtudományi In -
té zet Turizmus Tanszékének egy-
sége diadalmaskodott. A kategória
győztesét megillető díjat a hurkaro-
pogós mustáros jus-sal, szilvacsatnis
házi kolbász, sült hagymás vér, te -
pertős tésztakosárban, bőrös malac -
ge rinc lilakáposzta mártással, sza -
lon nás gancával és variációk hájas
tésztára menüjükkel érdemelték ki.

A közönségdíjjal a dányi Hűség
Sú  lya Nyugdíjasklub formációja
büsz kélkedhetett, amelynek tagjai
orjalevest, véres-májas hurkát ha gyo -
mányosan és „dedelkába” (fodor hár -
tya) töltve, töpörtyűs pogácsát, illetve
meggyes kelt rétest készí tet tek.

A gasztronómiai versennyel pár -
hu zamosan zajló szakmai konferen -
ci án és közgyűlésen a GKRTE leg -
főbb döntéshozó szerve jóváhagyta
2020 januárjától fizetendő tagsági
díjakat. A határozat alapján a diá -
kok nak és a nyugdíjasoknak 9.200
fo rintot kell fizetniük, míg a ma gán -
személyektől 34.500 forintot kérnek
el egy évre. Az agro-turisztikai ka te -
góriába sorolt tagokat 36 ezer forin-
tos díjfizetési kötelezettség terheli, a
vállalkozók, illetve egyéb szerve ze -
tek és intézmények pedig 92 ezer fo -
rintos, ez irányú kiadással számol -
hat nak jövőre. A legnagyobb össze -
gű tagdíjjal, éves szinten 110 ezer fo -
rinttal, az idegenforgalomhoz közel
állónak tekintett vállalkozásoknak
kell hozzájárulniuk a GKRTE költ -
ség vetési bevételéhez. Az egyesület-
hez csatlakozott önkormányzatok
tag díja – a települések kategória-be -
so rolásától függően – lakosonként
84, 86 és 92 forintos fizetési kötele -
zett séggel lesz egyenértékű a követ -
kező évtől. A legmagasabb összeg
az egyesület vonzáskörzetébe tarto -
zó városokra vonatkozik.

Amennyiben a gödöllői vá ros ve -
zetés úgy döntene, hogy visszalép
az egyesületbe, tagdíja 2020-ban alig
ma radna el a 3 millió forinttól. -gb

Nagytarcsai, egri és hazai siker a GKRTE  gasztronómiai versenyén

Disznótoros-ínyencségek kavalkádja
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Gémesi György polgármester megbízásából a gödöllői polgármesteri hiva-
tal jegyzői irodájának munkatársa elküldte szerkesztőségünknek a kép -
viselőtestület 2020 első félévi üléseinek tervezett időpontjait. A tanács -
kozások az eddigi gyakorlatnak megfelelően, csütörtöki napokon, reggel 8
órakor kezdődnek a VÜSZI Kft. Dózsa György úti épületének második
emeleti tárgyalótermében.

Ha semmilyen rendkívüli esemény nem jön közbe, az október 13-án man -
dátumhoz jutott városatyák február 13-án találkoznak először az új eszten-
dőben. Ezt követően március 12-én, április 23-án, május 21-én, valamint
június 18-án várhatók – gyaníthatóan sok esetben vitával felvezetett – dön-
tések helyi közügyekben.

Bár, az egyes ülések napirendi pontjai egyelőre nem ismertek, és a tör -
vényi kötelezettség szerint március 15-e az elfogadási határidő, nem lenne
meglepő, ha a február közepi tanácskozás legfőbb témája a város idei költ -
ség vetésének jóváhagyása lenne, aminek járulékos részét képezi az ön kor -
mányzati alapítású és közpénz dotációban részesülő gazdasági társaságok
(VÜSZI Kft., Kalória Kft. és Művészetek Háza Kft.) 2020-ra vonatkozó üzleti
tervének megszavazása is.

Hogy a gödöllői büdzsé milyen tartalommal kaphat majd zöld utat, jelen-
leg kérdéses. Elsősorban azért, mert a képviselőtestületi tagság többsége (8
fő, vagyis: A Hely az Érték Városvédő Egyesület színeiben mandátumot
szerzett Bajkó Norbert, illetve a Fidesz-KDNP hét képviselője) a választási
kampány során közzétett ígéretek között a település megújulásának
szükségességét fő szempontnak tartotta. Ezzel szemben a valóság az lett,
hogy Gémesi György – az alpolgármesteri tisztség felkínálásának is
köszönhetően – az eddigi testületi üléseken lezajlott szavazások alapján
„szövetségesévé” tette Bajkó Norbertet, a maga és lokálpatrióta klubos csapa-
ta javára fordítva ezzel a többséget. -áb

Februárban eldőlhet a költségvetés sorsa 

Tizenkilenc nappal a lejáratát meg e -
lő zően, 2019. december 12-én meg -
hosszabbították az önkormányzati
tulajdonú Erzsébet királyné Szállo -
da Kft. és az Accent Hotel Mana ge -
ment Szolgáltató Kft. között 2018 jú -
liusától hatályban lévő menedzs -
ment szolgáltatási együttműködési
szerződést. A gödöllői képviselő tes -
tület tagjai támogatták a kontraktus
2024. december 31-ig történő pro -
longálását.

A két gazdasági társaság közötti
kooperáció előtörténetéhez tartozik,
hogy a budapesti székhelyű cég,
mint szakmai partner, 2013. július 1-
jétől szerződött az időközben felszá-
molás alá került G-Magistratus Szál -
loda Zrt-vel. Csaknem négy évvel
ezelőtt, 2015. december 28-án a G-
Magistratus Zrt. kilépett a szer -

ződésből, helyére az egyfajta reno -
mé mentés okán alapított Erzsébet
királyné Szálloda Kft. lépett be. 

Bár, a mostani döntésre nincs köz -
vetlen hatással, annyit azért érde -
mes megjegyezni, hogy a gödöllői
önkormányzat, az Erzsébet királyné
Szálloda Kft., valamint a felszámo-
lás alatt álló G-Magistratus Zrt. alpe-
resei annak a – városi költségvetés
kiadási oldalát jelentős mértékben,
akár milliárdos összegű nagyság -
rend ben kedvezőtlenül befolyásol-
ható – polgári pernek, ami megjárta
már a Kúriát, és az eljáró tanács
olyan végzést hozott, hogy a jogerős
ítéletet az elsőfokú ítéletre is ki -
terjedően hatályon kívül helyezi és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra, új
határozat hozatalára utasítja. A jog-
vita jelenleg is zajlik. -rr

Erzsébet-hotel: meghosszabbított
menedzsmentszolgáltatási szerződés

Amint arról annak idején beszámol-
tunk, tavaly október elején a gödöl-
lői Fidesz-szervezet nevében rend -
őr ségi feljelentés született a Lo kál -
patrióta Klub választási plakátjainak
tiltott önkényuralmi jelképpel tör -
tént megrongálása miatt. 

A feljelentéssel kapcsolatos érte -
sü lést a nem kívánatos esemény
után néhány nappal a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtó osztá -
lyá nak munkatársa megerősítette,
mondván: a Gödöllői Rendőrka pi -
tányság önkényuralmi jelkép hasz-
nálata vétség gyanúja miatt indított
eljárást az ügyben. Túlmenően, az
esettel kapcsolatban a rendőrök

vizs gálják, hogy további bűncselek-
mény megvalósult-e.

Mintegy három hónap elteltével,
január második hetében érdeklőd -
tünk: történt-e érdemi fejlemény az
ügyben elrendelt nyomozás során? A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
saj tószóvivője a következő so rokat
jut tatta el szerkesztő ségünk nek:

A jelzett üggyel összefüggésben a
Du nakeszi Rendőrkapitányság Bűn -
ügyi Osztálya rongálás elkövetése
mi att folytat büntetőeljárást, vala mint
vizsgálja, hogy további bűncselek-
mény megvalósult-e. A folyamatban
lévő nyomozásról egyéb in formációt
nem áll módunkban adni. -vn

Dunakeszi rendőrök nyomoznak
a választási plakátrongálás ügyében 

Értesülésünk szerint több közbe szer -
zési eljárást is indított a gödöllői vá -
rosvezetés az elmúlt időszakban. Hir -
detmény nélküli tárgyalásos eljárás
ke retében keresik a kivitelezőt a Hegy
utcai csapadékvíz csatorna és út fel -
újítás (Hegy utca Perczel Mór utca és
Hársfa utca közötti szakasz csapa -
dék víz elvezetése, valamint Hegy ut -
ca-Hársfa utca vízelvezető árok ki a -
lakítása), illetve a bekerülési összeg
felére állami támogatást el nyert alsó-
parki futókör építése tár gyában.

A megindított eljárások közül kie -
melkedik az – első, tavaly nyár vé -
gén kudarcba fulladt kísérlet után –
„új városháza” Szabadság tér 6. szám
alatti épületének felújítása és bővíté-
se kapcsán másodjára közzétett fel-
hívás, amit a helyi közbeszerzési
sza bályzatban foglaltak alapján ál lí -
tottak össze.

A tervezett, bruttó értéken szá -
mol va az egymilliárd forintot min -
den bizonnyal meghaladó beruhá-
zás műszaki tartalmának lényege,
hogy az átalakítás eredményekép-
pen a foghíjterületen új épületszár -
nyak létesülnek, a belső udvarban

földszintes, többfunkciós rendez -
vény terem építése valósul meg és a
meglévő tetőt is beépítik. Az épí -
tőipari munkák 2 ezer négyzet mé -
teres alapterületet érintenek. Megú -
julnak a nyílászárók, liftakna létesül
és elbontják a meglévő garázsépüle-
tet. A kőzet- vagy üveggyapotból
meg valósítani tervezett homlokzati
hőszigetelésnél 800 négyzetméteres
felülettel számolnak.

Amennyiben a lapzártánk utáni,
január 28-i ajánlattételi határidőt kö -
vetően eredményesnek minősítik a
köz beszerzési eljárást, a munkálatok
előkészítése akár heteken belül el -
kezdődhetnek, a teljesítési véghatár -
időt pedig 2022. január 14-i dátum-
mal határozták meg.

Hogy a gödöllői adófizetőknek
mennyibe kerül a sajátos, a régi
lebontásával és az új létesítésével
járó „városháza-projekt”, egyelőre ne -
héz megjósolni. A 2018 szeptember
elején összegzett költségek a tel jes -
ség igénye nélkül számolva is elér-
ték a háromnegyed milliárd forintot,
és ez a tétel azóta – legalább – a bér-
leti díjakkal növekedett. -stv

Két évig is eltarthat a Szabadság téri 
új városháza átépítése és bővítése 

www.godolloihirek.hu
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HIRDETÉS

Ezen előzményekhez képest, egyfajta felüdülést
jelentett, hogy a választási kampány során Ko -
lozs Csaba, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje
– sportszövetségi és egyetemi illetékesek társa sá -
gában – bejelentette, hogy összefogással újítanák
fel az igencsak leromlott állagú egyetemi sport -
csar nokot. Az eseményen elhangzott, hogy szorít
az idő, hiszen a rekonstrukcióra – a kosarasok
jóvoltából – csaknem 600 millió forint rendel ke -
zésre áll, és hogy ez ne vesszen el, mielőbb meg
kell teremteni a jövő júniusra befejezni szükséges
beruházás indításának feltételeit.

És eljött 2019. december 12-e, amikor a gödöl-
lői képviselőtestület ülésén terítékre került az a
nyilatkozat, miszerint: az önkormányzat bizto-
sítson területet a VÜSZI Kft. Dózsa György út
69. szám alatt található székhelyén kosárlabda-
csarnok építéséhez. Az egyórás szócsata után
végül egyhangúlag elfogadott polgármesteri ja -
vaslatban az szerepelt, hogy a tervezett objek -
tum meg valósítása érdekében a Pelyhe József
elnök ve zetésével működő Gödöllői Sport Klub
építési en gedélyt kérhet. Többek között azzal a
kikö tés sel, hogy a tervezésnél figyelembe kell
venni, hogy a parkolási igények biztosítása az
ingatlanon történhet, igazodva az asztalitenisz-
csarnok létesítse során kialakuló parkoló he -
lyekhez.

Igen, jó helyen tapogatózik az, aki a két eset kö -
zött összefüggést lát, hiszen a szóban forgó és
rendelkezésre álló 600 millió forintos TAO-s for-
rás az alapja mind a két verziónak. Adódnak te -
hát a kérdések: tekintettel az alig több mint fél-
éves időkorlátra, melyik beruházás megvaló sí -
tása a reálisabb? Egy felújítás fél év alatt, vagy egy
vadonatúj építmény felhúzása? Mit gondol min -
derről a sportági szakszövetség illetékese? Netán,
addig őrölnek a malmok, amíg vissza kell majd
téríteni a pénzt az állami adóhivatalnak?

Gémesi György – aki az egyetemi sajtótájé koz -
tatót „kommunikációs afférnak” titulálta, illetve tu -
dakolni próbálta, hogy ki és milyen alapon tár -
gyalt a várost érintő kérdésben, mivel akkor is ő
volt a polgármester – azzal egészítette ki az írásos
anyagot, hogy június végéig el kell költeni a
TAO-s forrást, és lényeges szempont, hogy az
önkormányzatnak nem kerül egy fillérjébe se a
beruházás.

A Fidesz-KDNP nevében kérdező dr. Péterfi
Gábor az idő rövidsége miatt fejezte ki aggodal-

mát, valamint a megvalósíthatósági tanulmányt
is hiányolta, illetőleg azt feszegette, hogy egy
mul tifunkciós sportcsarnok építése jobb meg ol -
dás lenne. Kolozs Csaba a fenntarthatóság és a
kihasználtság kérdéskörét firtatta, majd elmond-
ta, hogy a projekt meghiúsulásával nem csak a
TAO-s forrás veszhet el, hanem a 12 százalékos,
nagyságrendileg 70 millió forintos kiegészítő
támogatás is, amit a Gödöllői Sport Klubnak kel -
lene visszafizetnie. Epres György rövid hozzá-
szólásában a megvalósításra vonatkozó garanciá-
kat kérte számon.

A Gödöllői Sport Klub nevében Bartha Tibor
alelnök kelt a csarnoképítés védelmére. A saját
bevallása szerint a feladatot társadalmi munká -
ban ellátó sportvezető elmondta, hogy a beruhá-
zás nem esik a közbeszerzés hatálya alá, a kivi -
telezőt meghívásos tenderen választják ki. Nem
sportcsarnok, hanem 200 fő befogadására alkal-
mas munkacsarnok épülne, a június 30-i jogvesz-
tő határidő pedig azért tartható, mert minden elő
van készítve. A kivitelező – tette hozzá Bartha
Tibor – tisztában van vele, hogy nagyon feszes a
beruházás megvalósításának időtartama, és az
esetleges csúszás esetén komoly kötbér-igénnyel
léphetne fel a sportklub. A GSK alelnöke úgy vé -
lekedett, nem szükséges a használatbavételi en -
gedély megszerzése június végéig, szerinte a 30-
35 százalékos készenlét is elegendő a forrás jog-
szerű felhasználásához. 

A vitát némiképp oldotta Bárdy Péter alpolgár-
mester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) véle mény -
nyilvánítása, miszerint: most csak arról kell sza -
vazni, hogy az önkormányzat ad-e esélyt a mun -
kacsarnok felépítésének, vagy – nemleges döntés
esetén – veszni hagyja a TAO-s forrást. Mivel a
döntés kétlépcsős, a témakör a további jognyilat-
kozatok jóváhagyása miatt hamarosan újra a kép -
viselőtestület elé kerül.

A hosszas szócséplés után a voksolás már si -
mán ment: mind a 15 képviselő megszavazta az
indítványt, ezáltal megmaradt az esélye annak,
hogy kosárlabda-munkacsarnok épül Gödöllőn,
a VÜSZI Kft. telephelyén. 

Más kérdés, hogy az egyetemi sportcsarnok fel-
újítása ebből a forrásból már biztosan nem
valósulhat meg. Más szavakkal élve: nem tűnik
úgy, hogy kirobbanó egészségi állapotnak ör -
vend a „szomszéd tehene”.

–org

Esélyt kapott a kosárlabda-munkacsarnok építése
Dőreség lenne azt állítani, hogy az elmúlt bő két évben a gödöllői önkormányzat nem foglalkozott
volna akár egy többfunkciós-, akár egy-egy sportág otthonát megteremtő sportcsarnok építésének
pénzbeli dotálásával (vívás 50 millió forint, asztalitenisz 25 millió forint), vagy telekingatlannal
történő (röplabda) segítésével.

Indulhat a vívócsarnok kivitelezése
A Gödöllői EAC vívószakosztályának közösségi oldalán megjelent hír szerint január 7-én aláírták az
Isaszegi úton, a Hajós iskolával szemközti területen épülő vívócsarnok kivitelezési szerződését. A
kontraktust a sportcélú létesítmény építését koordináló társaság, az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.
és a gödöllői székhelyű ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. illetékese látta el kézjegyével. A
fejlesztés támogatásáról a gödöllői önkormányzat 2017 szeptemberében döntött, a közpénz-dotáció
mértékét 50 millió forintban hagyták jóvá.
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KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 11. forduló
Váci KSE – Gödöllői KC 38-39 (19-17) • ifjúságiak: 33-51
A Gödöllői KC együttese 18 ponttal, 376-330-as gólkülönbséggel a 3. helyen
áll a csoport táblázatán. A gödöllői ifjúsági együttes 20 ponttal, 466-318-as
gólkülönbséggel vezeti csoportja tabelláját.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 6. forduló:
Gödöllői SBE – Andornaktálya SE 6-6
Győzelem: Reznák Attila, Ruttkay Péter, Kapitz Dominik. Döntetlen: Veréb
Gábor, Burghardt József, Kőszegi Lajos, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Maráczi
Ernő. Vereség: Nagyajtai Gábor, Törőcsik József, Molnár László.
A GSBE formációja 26 tábla- és 3 csapatponttal a 9. helyen áll a csoport
tabelláján.

Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 6. forduló:
Gödöllői SBE II. – Szentendre 2-3
Győzelem: Rigó József. Döntetlen: Dezső Edmund, Horváth János. Vereség:
Fehér Mihály, Nagy Adrián.
A GSBE II. együttese 10 tábla- és 3 csapatponttal a bajnoki osztály 9. helyezettje.

RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 9-12. forduló:
TFSE – Gödöllői RC 3-0 (29, 19, 24)
Gödöllői RC – Szent Benedek RA Balatonfüred 0-3 (-14, -11, -18)
Palota VSN Kft. – Gödöllői RC 3-2 (22, 20, -20, -17, 13)
Gödöllői RC – Debreceni SZC-Eötvös DSE 3-0 (10, 11, 11)
A Gödöllői RC csapata 7 ponttal, 13-33-as szett- és 890-1.031-es ponta -
ránnyal 7. a tabellán.
A Palota elleni találkozót megelőző napon az egyesület elnöksége meg kö -
szönte Szabados István vezetőedző tavaly április óta végzett munkáját a
felnőtt formációnál, és utódjául az eddigi másodedzőt, Szalay Attilát bízta
meg a szakmai munka irányításával. Szabados mester – amennyiben ő is
úgy gondolja – a jövőben visszatérhet korábbi, klubbeli pozíciójához, az
utánpótlás vezetőedzői tisztséghez. Szalay Attila számára nem újkeletű ez
a feladat, hiszen 2013 nyara és 2014 februárja között 23 tétmérkőzésen ült
vezetőedzői minőségben a gödöllői kispadon. 
A Debrecen elleni ütközeten bemutatkozott a csapat két, újonnan szer -
ződtetett idegenlégiósa, a 31 éves bolgár szélsőütő, Irena Mishonova, illet-
ve a venezuelai feladó, a 32 éves Soriana del Pilar.

Gödöllőiek a küzdőtéren

Valamivel több mint öt esztendővel
ezelőtt jött létre a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium Diáksport Egye -
sü le tének (TIG DSE) sportlövő-
szak osztálya. Az egyik legnagyobb
kihívást már a megalakuláskor is a
megfelelő lőtér kialakítása jelentet-
te, amihez a Honvédelmi Minisz té ri -
um egyik cége adott akkoriban se -
gítséget. A 2019-es év elején a tár -
sa ság illetékesei azonban úgy dön-
töttek, hogy biztonsági okokból
jobb lenne, ha felszámolnák a lő te -
ret a területükön. Nem igazán ma -
radt más választás, lépni kellett. Ér -
tesülésünk szerint Fábián Bertalan,
a TIG igazgatója megkereste a
Szent István Egyetem (SZIE) pro -
minenseit, hogy tudnának-e a TIG
DSE sportlövői számára egy lőtér

kialakításhoz helyet biztosítani,
mert a városban nem sikerült hely-
színt találni.

A kérést követően a SZIE kan cel -
lárja, Magyar Ferenc felkérte Ko -
vács Zoltánt, a SZIE sportügyekért
felelős referensét és dr. Kriszt Ba -
lázst, a Gödöllői EAC elnökét, hogy
keressen megoldást az igény tel je -
sítésére, amennyiben ez lehetséges,
a SZIE területén.

Hosszas és jó ideig eredménytelen
munka után, a tavalyi év vége felé
sikerült két szálon elindulni: egy-
részt a GEAC a SZIE Sport Kft. se -
gítségével létrehozott az egyetem
főépületének alagsorában egy 10
méteres, 6 lőállásos lőteret, másrészt
az egyetem biztosított egy területet,
ahol megkezdődhet egy hosszabb

távú lőtérfejlesztés. Mivel a Gödöllői
EAC elnöke sze mélyesen tárgyalt
mind a TIG DSE vezetőivel és edző-
ivel, kiemelten Szucsák Lászlóval –
aki többek kö zött az olimpiai kvótás
Mészáros Eszter és a korosztályos
Európa-bajnoki bronzérmes Klencz -
ner Márton edzője –, továbbá a Ma -
gyar Sport lövők Szövetsége (MSSZ)
elnökével, Nagy Györggyel, dr.
Kriszt Balázst kérdeztük a legfris -
sebb fejleményekről.

- A szövetség vezetője erkölcsi,
szak mai és nem utolsó sorban anya-
gi támogatásáról biztosította az
egye temi sportklubot és meg kö -
szönte, hogy felkaroljuk ezt az igen
eredményes, de Gödöllőn lassan
ellehetetlenülő kis sportműhelyt –
fogalmazott az GEAC első embere. 

Hozzátette: az elmúlt év végén a
Magyar Sportlövők Szövetsége fel-
vette tagjai közé a GEAC megala -
kult sportlövő szakosztályát, a TIG
DSE edzői és versenyzői átigazol -
tak, átigazolnak a GEAC-ba, ahol az
eddigieknél jóval kedvezőbb szak -
mai és anyagi körülmények között
folytathatják igen eredményes mun -
kájukat. Mészáros Eszter rendezet -
tebb és megfelelő körülmények kö -
zött készülhet a 2020-as tokiói olim -
piára, amihez a GEAC-tól – a le he -
tőségekhez mérten – minden tá mo -
gatást megkap. A többi versenyző,
köztük Klenczner Márton és Lovász
Dorina tovább küzdhet az esetleges
újabb olimpiai kvótáért, illetve a
kiváló hazai és nemzetközi eredmé-
nyekért.

Kriszt Balázs azt is elmondta,
hogy a GEAC részére a Magyar

Sport lövők Szövetsége, illetve a
BMSK jóváhagyott 2019-re 10 millió
forint eszközbeszerzés keretet, ami-
ből az olimpiákon is használatos
elektronikus céltáblák megvásárlása
válik lehetségessé a megépült 10
méteres lőtérre, tovább könnyítve
ezzel is az eredményes felkészülést.

Jó hírként értékelhető az is, hogy a
SZIE, a GEAC és a MSSZ együttesen
eltökélt abban, hogy a 2020-2022
idő szakban egy, a kor követelmé -
nyei nek megfelelő lőtér-komp lexu -
mot hoz létre az egyetem területén,
ahol mind a versenysportolók, mind
a hallgatók és hobbisportolók edze-
ni, sportolni, kikapcsolódni tudnak.

Ezzel a GEAC – az atlétika és a
vívás után – a sportlövészet terü le -
tén is egy kiváló, hazai és nemzet -
közi viszonylatban egyaránt kiemel -
kedően eredményes sportág egye-
sülete lett. Nem utolsó sorban pedig
Gödöllő három, messze legered mé -
nyesebb és legsikeresebb, továbbá a
legtöbb gyermeket, tanulót, hallga-
tót foglalkoztató szakosztályainak
biztosít otthont és megfelelő bázist! 

- Őszintén reméljük, hogy a
GEAC szakosztályait mind a város,
mind az egyetem kiemelten tudja tá -
mogatni a jövőben, hiszen Mészáros
Eszter már biztos tokiói kvótás,
Gémesi Csanád kardvívónk a vá -
logatott tagjaként gyakorlatilag
ugyan csak olimpiai indulónak te -
kinthető, míg Nádházy Evelin atléta
400 méteres síkfutásban közel áll a
kvótát jelentő világranglista helye-
zéshez – zárta gondolatait Kriszt
Balázs. 

-ed

Megmentette a TIG Diáksport SE
sportlövő-szakosztályát a Gödöllői EAC
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egyik kara 18. Személyes névmás 19. E napon 20.
Ingerérzékelő 21. Győri sportklub 23. Folyadék 24.
Magam 25. Nano 26. A poén második része 31.
Békés megyei település 33. Végtelenül ered! 34.
Nagy testű madár 35. Díszítés 39. Kiss …, Kate! 40.
Védelmez 41. Római szám 42. Nemzetközi, rö -
viden 46. Hajlata 48. Vizek találkozása
Függőleges: 1. Az egyik szülő 2. Tetőfedő anyagot
3. Menyasszony 4. Csomag 5. Dehogy! 6. Szintén
7. Hegedűművész (Zoltán) 8. Női hang 9. Tárgy -
rag 10. Molibdén vegyjele 11. Kezével jelzett 17.
Angol király 19. Mázsál 21. A poén harmadik, be-
fejező része (S) 22. Értéktelen gabonaszem 23. El-
hagyja az utat 24. Jól vágó 27. Kettős hangzó 28.
Tapasztal 29. Hullat 30. Román gépkocsi-márka
32. Ez 36. Súlymértékem 37. Zamat 38. Időszak 40.
Azok a személyek 42. Idegen új 43. Orvosi műszer
44. Arca része 45. Ezen a helyen 47. Néma váza!
48. Múlt idő jele 49. Erre fele! 50. Fordított állóvíz!
51. Kardelemek! 52. Norvég autójelzés

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Ma -
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ta cím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. •
Te lefon: (06-20) 935-7102 • Alapítók: Fedor
Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője
és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai elő-
készítés: Nabu Grafika Kft. Email: info@grafit -
depo.hu • Nyomtatás: Prime Rate Nyomdaipari
Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) Felelős
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Magazinunk következő
száma

2020. február 28-án,
pénteken jelenik meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Humoros percek (I.-II.) . . . h a s z n o s . . .

A kisgyerek lelkendezve meséli társának: – Tu -
dod, az én mamán nagyon szeret engem. – Miből
gondolod? – kapja a kérdést. – Hát, abból,
hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: N) 12.
Magyar film címe 13. Nyakmelegítő 14. A hét
vezér egyike 15. Formai 16. A gödöllői egyetem

A megfejtéseket február 14-ig kérjük leve -
le zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
Lász ló köz 5.) beküldeni, vagy az info@
grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

December 6-i lapszámunk helyes megfej -
té se: AKKOR, LEGYEN SZÍVES, VI -
GYÁZ ZON A SÖRÖMRE, AMÍG VISZ -
SZA JÖ VÖK.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Pásztory Péterné
Szent János u. 20.
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