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A civil lobbi ereje 
A Civil Városmarketing Kerekasztal  (CVK) fontos szívügye Szolnok közlekedésének racionalizálása: sürgősen négy-
sávosítani a négyes főutat; a belvárost tehermentesíteni új belvárosi híd és zagyvarékasi összekötő út segítségével; 
valamint az autómentes közlekedést fejleszteni kerékpárutak és helyi buszjáratok bővítésével. Ezek érvényesítéséhez 
igénybe veszünk minden parlamentáris eszközt. Az állhatatos lobbizás kezd eredményt hozni, legalábbis az egyik 
témában, erről beszél a kerekasztal két tagja Gedei Tibor és Kádár Zoltán.  

Gedei Tibor: Történelmi pillanat volt 2006 őszén be-
dobnunk a köztudatba a Csáklya utcai híd szük-
ségességét. Azt, hogy van egy alternatíva az Ady E.- 
Pólya T. kerülő helyett: a forgalmat négysávos utakon, a 
Temető utcánál a Tiszaliget nyugati csücskénél, a vágó-
híd térségében megépített új hídon vezetni át a Tiszán, 
egyenesen a Szandai rétre, és tovább Szanda felé. És 
amíg meg nem épül ez az új híd, nem szabadna a 
főtéren a forgalmat korlátozni. A Csáklya utcai híd 
kérdését 2007 márciusában, egy minisztériumi lobbi-
látogatás során is felvetettük. Az államtitkár megígérte, 
hogy egy kellően magalapozott szolnoki indítványt a 
kormány támogatni fog. Ezzel a kérdés felkerült a 
félhivatalos közérdekű témák közé 

Kádár Zoltán: Egy hónappal később egy a forgalomról 
szóló városházi szakmai egyeztetésen javaslatunkat le-
söpörték az asztalról, de néhány hónap múlva vissza-
vittük. 2007. júliusban a polgármester felhívására város-
fejlesztési javaslatként a Zagyvapark-projekt, a kerék-
párutak és a buszközlekedés mellett az új belvárosi híd 
témában is adtunk be elemző tanulmányt. Ezen 
javaslataink rövidítve bekerültek a nyári hírlevelünkbe is, 
amit a tömegrendezvényeken (aug. 20-án, szept. 1-i 
város napján és a gulyásfesztiválon) osztogattunk, és a 
szeptemberi közgyűlésre is sikerült becsempésznünk. Az 
új hídról szóló civil interpellációt leszavazták, ugyanakkor 
hírlevelünket olvasva buzgón bólogattak a képviselők. 

Folytatás a 3. oldalon 

Miért hátrányos a szolnokiaknak a Remondissal kötött parkolási szerződés? 
(http://cid-96a0800b0f66a438.skydrive.live.com/self.aspx/Public/B/B333.htm) 

A Remondis nem épít parkolókat, 
csak a meglévő  aszfaltozott terü-
leteken felfesti a parkolóhelyeket 
(néhol még azt sem) és felállítja a 
jegykiadó automatákat A szerző-
dés IV.2.2. pont szerint valamennyi 
ráfordítását elszámolhatja, és le-
vonhatja a beszedett parkolódíjak-
ból, pótdíjakból. Nincs vállalkozási 
kockázata, és a megmaradt nyere-
ségnek csak az 50 %-át fizeti be a 
városnak a IV.2.1. pont szerint. 
Kvázi a semmiért busás haszonra 

tesz szert a tulajdonosa. Miért nem 
a nyereség 90-95 %-át fizeti be? 
Miért nem elég neki 5-10 % 
haszon? 

A szerződésben rögzített szerző-
désszegési esetek csak a város 
számára hátrányosak. Így például 
az V.5.a. pont szerint súlyos 
szerződést szeg a város, ha a 
parkolók zavartalan birtoklását nem 
biztosítja. Míg a Remondis csak 
akkor szegi meg a szerződést, ha 
fizetési kötelezettségének ismétel-

ten nem tesz eleget. És évente 
csak egyszer fizet a Remondis, a 
számla kiállítása után, a tárgyévet 
követő év május 31-ig (IV.3. pont). 
Vagyis a Remondis a parkoló-
díjakból beszedett tízmilliókat több 
mint egy évig használhatja, kama-
toztathatja. Miért nem havonta 
számol el? És túl hosszú a fel-
mondási idő, az V.2. pont szerint 5 
év. 

Folytatás a 3. oldalon 

 

                              Faültető városvédők 
Október 29-én a Zagyva hullám-terében az artézi kutaknál húsz 
szomorúfűzet, a minigolf-pályánál harminc egyéb facsemetét ültettünk. A 
gödröket kiástuk, a fákat elültet-tük, és visszametszettük. Elegyengettük, 
és befüvesítettük a talajt. Köszönet a Mc’Hale Hungary cég-nek, a 
nyolc  erős férfikézért, ha ők nincsenek, sose végzünk! Köszönet Pacali 
Sándornak, feleségének Zsu-zsának és a barátjuknak, valamint „Mery" 
kutyus gazdájának. Külön hála a tűzoltóknak, akik bőségesen 
megöntözték a fákat. Köszönet egyesületünk tagjainak: Szabovik 
Zoltánnak Cseh Jánosnak, Szu-rovecz Pálnak, Halasyné Penczi Klárának 
és Pintér Lászlónak. 

A Szolnoki Városvédők és Város-szépítők Egyesülete a folyó túlolda-lán is 
fásításra készül. A gyalog-hídtól a vasúti hídig terjedő 1,5 km hosszon az 
egyhangú nyárfák he-lyére 50-150 évig elélő, levél-színüket pirosra, 
bordóra változtató cserjéket fogunk ültetni, úgyneve-zett betűfa-ligetek 
formájában: a fák ültetési elrendezése latin betűkkel és rovásírással 
Szolnok nevét fogja kiadni. A betű-ligetek remélhetőleg vonzzák majd a 
turistákat, és kelle-mes hangulatot hoznak sok tízezer szolnokinak. 
Tavasztól őszig gyö-nyörködtetnek majd minket bíborba-aranyba öltöző, 
heteken át virág-illatot árasztó lombjaikkal.   Vass György egyesületi elnök 

A bakhátak kimérése: 

 
A facsemeték elültetése:  
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Kérdések a Víz és Csatornamüvek (VCSM) koncessziós szerződéséről 
(http://cid-96a0800b0f66a438.skydrive.live.com/self.aspx/Public/B/B221.htm) 

 

Karbantartás, felújítás: Az 1. Cikkben „a szükségessé 
váló felújítási munkák elvégzése” kifejezés a 4. Cikkben  
„a felek által elfogadott beruházásokra”’ változik. A víz-
forgató kötelező használatáról szóló törvény 2004 I.01-től 
hatályos, ugyanezen dátumtól módosították  (vissza-
menőlegesen) a szerződés vonatkozó pontját. „A VCSM 
Zrt. az önkormányzatok megrendelése alapján végzi az 
általa kezelt víziközműveken szükséges felújításokat és 
rekonstrukciókat.” Kérdés, ki kezdeményezte ezt a hátrá-
nyos módosítást, mely a kötelező felújítást megrendelés-
hez köti? Amennyiben a VCSM-től jött az ötlet, az 
felettébb aggályos. A felújítás megrendelésének ellent-
mond a 20. Cikk is, mely szerint „Az üzemszerű műkö-
déshez szükséges halaszthatatlan felújítási munkák kon-
ceszsziós díj terhére történő soron kívüli elvégzéséről a 
VCSM Zrt önállóan jogosult dönteni, melyet az indo-
koltság igazolását követően a koncesszióba adók el-
ismernek.” Mivel a szerződés egységesen érvényes a 
víziközmű-, a fürdő- és egyéb műtárgyakra, a törvényben 
előírt vízforgató beépítése is a VCSM kötelessége lenne. 

Pénzügyek: Az adózás előtti nyereség 75 %-a kon-
cessziós díjként fizetendő, de ebből lejön a beruházások 
összege – mely értéknövelő az önkormányzatok részére. 
Ha ezt korrektnek fogadjuk el, rendben van. Ámbár 
kérdéses, hogy amennyiben a koncessziós díj mértéke 
nem a vállalkozó által vállalt fix összeg, hanem „ahogy 
esik, úgy puffan”, akkor a koncessziós cég mitől 
vállalkozás?  Az alapdíj 2004-es bevezetése lehet 
indokolt, ámde nem a Szolnokon bevett gyakorlat szerint. 
Ugyanis az alapdíj 95 %-a az önkormányzatot illeti. 

Vagyis jelen esetben szó nincs az általában bevett 
gyakorlatról, mely szerint az alapdíj a szolgáltatónak a 
fogyasztás mértékétől független állandó költségeit 
hivatott fedezni. Az alapdíj bevezetése jelen formájában 
tehát nem a szolgáltatót illeti, hanem az önkormányzatot. 
És mivel bevezetése időben egybeesett a rossz emlékü 
kommunális adó visszavonásával, felmerül a kérdés, 
hogy nem az-e az egyedüli célja, hogy az annak idején 
kommunális adóként betervezett bevételeket pótolja.    

Molnár János 

 

Válaszok a távhő árképzéséhez 
A „Szolnok Cél” legutóbbi számában a „Kérdések a táv-hő árképzéséről” című levél tárgyi tévedésekre épül. Az ön-
kormányzat távhő-rendeletének figyelmesebb áttanulmányozásával és cégünktől kért tájékoztatással a téves meg-
állapítások elkerülhetők. 
 

1.Szolgáltatási hődíj megállapítása 
Az önkormányzat távhő-rendelete 
nem a közüzemi gázár-változást, ha-
nem a tényleges beszerzési költ-
séget veszi figyelembe az árképlet-
ben, vagyis ott a földgáznak nem a 
közüzemi hatósági ára szerepel. A 
rendelet szerint a hődíjak felül-
vizsgálatára félévente kerül sor. Az 
elmúlt években Szolnokon a hődíj 
növekedése jelentősen elmaradt a 
közüzemi földgázár változásától  

2.Kapcsoltan termelt villamos-
energia felhasználása 
A Szolnokon üzemelő gázmotoros 
kapcsolt hő- és villamos energia-
termelő berendezéseket az Alfa-Nova 
Kft. részben külső finanszí-rozással, 
részben saját beruházás-ban 
létesítette. A berendezések által 
termelt villamos energia teljes egé-
szében az áramszolgáltató részére 
értékesítésre kerül. A saját célú fel-
használáshoz transzformátorok, kap-
csoló- és mérő berendezések telepí-
tése lenne szükséges, amire elvi-
ekben a jövőben sor kerülhet. 

3.A felhasznált (és megtermelt) vil-
lamosenergia-költségek (és bevé-
telek) hatása az alapdíjra  
A Széchenyi lakótelepi fűtőműben te-
lepített gázmotorok üzembe helye-
zését követően (2002-től) a hődíj 
városi szinten 2%-kal csökkent. A 
Móra F. és József A. úti fűtőművek 
gázmotorainak üzemi eredményéből 
az önkormányzati rész koncessziós 

díjként kerül megfizetésre, és jelen-
leg a városi távhőrendszerek fejlesz-
tésére fordítódik. Később ezt az üze-
mi eredményt az alapdíj mérséklé-
sére is lehet fordítani. A berende-
zésekből átvett hő a távhőrendsze-
rekbe kerül, ezáltal közvetve mérsék-
lő hatást gyakorol a hődíjat meghatá-
rozó földgázköltségre. A fejlesztések 
eredményeként az elmúlt években 
csökkent az üzemeltetés villamos 
energiaigénye, és alig nőtt a költsége 
(4 év alatt mindössze 5,4 %-kal). Az 
áramköltség változása az alapdíj 
megállapításánál minimális tényező 
(az alapdíj nem egészen 0,1 %-a). 

4. Alapdíj- hődíj arány alakulása 
A fizetendő hődíjat a mindenkori gáz-
ár, a fogyasztók hőfogyasztása, és a 
szociális alapú energia-ártámogatás 
együtt határozza meg. A fogyasztói 
hőmegtakarítás  kizárólag a földgáz-
költséget csökkenti közvetlenül, az 
állandó költségeket nem. Állandó 
költségelemek: kazánházak, távhő-
rendszerek üzemeltetése, számlázá-
si költségek, bérköltségek stb. Az 
Alfa-Nova Kft. az alapdíjat meg-
határozó költségek mérséklése érde-
kében a fejlesztésein keresztül követi 
a hőfelhasználás  csökkenését (bel-
városi fűtőmű-összevonás, -felújítás, 
kazáncserék stb.). A fejlesztések 
eredményeként az elmúlt 11 évben a 
hőfelhasználás 30-40%-kal csökkent, 
ennek ellenére az alapdíj aránya nem 
nőtt. Az önkormányzat (mint ár-

hatóság) feladata nem az alapdíj-
hődíj arány vizsgálata, hanem a gaz-
dasági környezethez igazodó ár-
képzési előírások megalkotása, és a 
távhőszolgáltatáshoz szükséges költ-
ségekre épülő szolgáltatási díjak 
megállapítása.  

Bízom benne, hogy fentiekben si-
került teljes körű és tényszerű vá-
laszt adni a távhőszolgáltatási árkép-
zéssel kapcsolatos észrevételekre. 

Horváth István, Alfa-Nova kft.  
 

Három dolgot kifogásoltam:  
- a hődíj árképzését (közüzemi/szabadpiaci 
gázár); 
- a villamosenergia költségtartalmát, alap-
díjnövelő hatását, valamint 
- az alapdíj és a hődíj arányát.  
Egyikre sem kaptam megnyugtató választ. 

1. Ha a hődíj árképzését úgy írná elő a 
rendelet, ahogy az kifejtésre került, elég lenne 
a rendelet megfelelő pontját idézni.   
2. Korrektül be kellene mutatni az összes 
gázmotoros egység éves fenntartási és 
amortizációs költségét és ezt szembeállítani a 
termelt és eladott áram árbevételével, 
valamint a fűtőművekben felhasznált áram 
mennyiségével. 

3. Az árképzés helytelen gyakorlata miatt 
eltorzult árarányokat sikerült még néhány 
példával alátámasztani. Legalább ezt a 
kérdést nem kell tovább bizonygatnunk, 
bizonyította helyettünk Horváth úr. 

Füzes Tamás 
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Miért hátrányos a szolnokiaknak a parkolási szerződés? (folytatás az 1.oldalról) 
 

Amilyen hátrányosak a szerződési 
feltételek a városházának, épp-
annyira hátrányosak a parkolási 
feltételek a parkoló lakosoknak. Az 
ország más városaiban sokkal 
megengedőbb a parkolási rend. 
Ezért egy jegyzőnek írt levélben 
egyesületünk kezdeményezte, 
hogy legyen az első egy óra 
parkolás ingyenes (hasonló 
rendszer működik Bécsben és 
Dunaújvárosban). A Remondis és 
a hivatal szerint ezt bevezetni csak 
ott lehet, ahol ellenőrizhető, hogy a 
kocsi mikor jött és ment. Pedig ez 
egy kartontárcsával egyszerűen 
ellenőrizhető a közterületeken is, a 
KRESZ  a 17-es és a 41-es. §-ban 
szabályozza ezt a várakozási 
módszert. Amennyiben a hivatal 
továbbra is elzárkózik a javas-
latunktól, fontolóra vesszük egy 
esetleges népszavazás, annak 

érdekében aláírásgyűjtés meg-
szervezését. 

De nemcsak az egyórás ingyenes 
parkolás lenne igazságosabb a 
szolnokiaknak, hanem az is, ha 
családonként több autóra is le-
hetne kedvezményes éves bérletet 
váltani. Gondoljunk csak bele, 
manapság már nem ritka, hogy 
több családtagnak is munka-
eszköze az autó, nem mindegy, 
hogy a saját háza-lakása előtt évi 
3500, avagy 80.000 forintért 
parkolhat-e valaki. Ezért a nép-
szavazás során a második kérdést 
arról fogalmaznánk meg, hogy 
családonként ne csak egy kedvez-
ményes parkolóbérletet kapjanak a 
szolnokiak a saját utcájukba. 

Vass  György,  
a Szolnoki Városvédők és 

Városszépítők Egyesület elnöke 

Epilógus (mondhatnánk: 

happy end) 

Szolnok Megyei Jogú Város szeptemberi 
közgyűlésén az első napirendi pont: 
Parkolási rend változásai: 
Negyedórás jegy, szombati ingyenes 
parkolás, és egy háztartásban több 
autóra is kedvezményes bérlet. 
(személyenként egy-egy). Jó kép-
viselőink egyhangúan megszavazták. 
Mintha csak a szervezkedő aláírás-
gyűjtők vitorlájából akarnák kifogni a 
szelet 

A hivatali hozzászólók szerint állításuk 
szerint a lakossági igényeket teljesítik, 
de nem a lakosság nagy nyomására, 
hanem már régóta tervezik ezeket a 
lépéseket.  

Na ja! Mindenestre örvendezzünk, de 
tartsuk szárazon a puskaport. Legyen 
az az első óra teljesen ingyenes! 
Döntsön a nép! 
 

 

A civil lobbi ereje (folytatás az 1. oldalról) 
GT: Emlékezetes még egy helyi civil lobbi-akciónk: a 
Közútkezelőnél zajló egyeztetésen Szabovik Zoli és én, 
egymást felváltva érveltünk a Csáklya utcai híd mellett. A 
városházán a közlekedésért felelős bizottságban két 
leszavazás után, harmadszorra beadványunk végre zöld 
utat kapott. A „Javaslat új belvárosi Tisza-híd nyom-
vonalának kijelöléséről szóló hatástanulmány meg-
rendelésére” című indítvány a novemberi közgyűlés elé 
kerülhetett, és bár leszavazták, az országgyűlés mégis 
100 millió forintos keretet szavazott meg a terv-
tanulmányra. Ez idén júniusra el is készült, és a Csáklya 
utcai hidat preferálja. Már készülnek a kiviteli tervek, 
kezdhetjük a megvalósításhoz szükséges milliárdok 
kilobbizását. 

KZ: Az új híd esetében tehát, ha vargabetűkön keresztül 
is, de a véleményünk meghallgatásra talált. A négyes 
főút mihamarabbi négysávosítása legalább olyan fontos, 

és úgy tűnik, ezt is kezdik belátni városatyáink. Sajnos a 
4-es abonyi elkerülőjétől induló, a 32-esre átvezető be-
kötőút még további lobbizást igényel, pedig ez egy 
nagyon hasznos és fontos projekt lenne, hiszen ezzel a 
József Attila. úton megszűnne az észak-déli útirányú 
tranzit teherautók zaj- és környezetszennyezése. 

 

Október 14-én újabb halálos közlekedési baleset történt 
Szolnokon, az elkerülőn. A Szent István-hídon tisztázatlan 
okokból egy személygépkocsi vezetője áttért a bal oldali 
forgalmi sávba, ahol egy kisteherautóval ütközött. A baleset 
következtében a tehergépkocsi vezetője könnyen sérült, míg a 
személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. 

Ha a 4-es utat időben négysávosítják, ez a baleset sem  
történt  volna  meg... 

 

Orangeways Zrt. ügyvezetőjének 
Ha a buszközlekedési közszolgáltatási pályázatról szóló bizottsági napirendi pont 
ZÁRT tárgyalását valóban az Orangeways kérte, és nem csak arra a napra, amikor ott 
nem tudtak megjelenni, hanem az összes többi bizottsági ülésre és a közgyűlésre is, 
hadd hívjam fel szíves figyelmét az alábbiakra: 

1. Pályázatuk teljes terjedelemben, a hiánypótlásról és egyebekről szóló levelezés, 
jegyzőkönyvek anyaga fenn van az önkormányzat honlapján, onnan bárki letöltheti. 

2. Ezért semmi értelme titkolniuk, avagy szégyellniük a továbbiakat. Eddig a szolnoki 
közvélemény igen pozitívan viszonyult önökhöz, de a zárt tárgyalás kérése azonnal a 
visszájára fordult. A közönség (szolnoki lévén nem indokolatlanul) mutyit gyanít, amit 
csak a teljes nyilvánosság oszlathat el. 

3. Figyelmébe ajánlok két csatolt mellékletet, két állásfoglalást, az egyikben az 
adatvédelmi biztos felsorolja a zárt ülésre okot adó eseteket, a másikban az ilyen 
irányú kérelem visszavonási lehetőségéről szól. 

Egyesületünk minden körülmények között a nyilvánosság elkötelezett híve, ezért 
remélem, hogy a buszközlekedésről szóló napirendet a közgyűlés az önök 
beleegyezésével nyíltan fogja tárgyalni. 

Üdvözlettel:  a Szolnokiak Szolnokért Egyesület vezetősége 

 

Az info@orangeways.com 
mailcímről az alábbi gépi 
választ kaptuk: 

„Tisztelt Hölgyem/Uram! Kö-
szönjük levelét! Munka-
társaink hamarosan vála-
szolni fognak. Köszönjük 
türelmét.”  

Nos, azóta sem érkezett 
bővebb válasz. A köz-
gyűlésben zárt ülésen 
tárgyalták a pályázatot, amit 
az OW-val szemben a 
Jászkun Volán nyert meg.  
Ezúton is gratulálunk, és 
reménykedünk színvonala-
sabb busz-szolgáltatásban. 
 

 

http://www2.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=index&id=642752
mailto:info@orangeways.com
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Szolnok város „életrajza” 
A Verseghy Kör és a megyei építészkamara rendezésében Kósa Károly könyvtáros-helytörténész egy-egy szolnoki városrész, 
utca, tér épületeiről, intézményeiről, lakóiról tart megyei könyvtár Verseghy termében előadássorozatot sok-sok újságcikk, 
visszaemlékezés, szépirodalmi mű felidézésével, mindezt illusztrálva régi metszetek, festmények, grafikák képeslapok, archív 
vagy saját fotók segítségével. Célja városunk múltjának megismertetése, megszerettetése a fontos dolgok és a hétköznapi  
érdekességek elmesélésével. Első alkalommal, januárban a belvárosról mesélt (Szapáry út, Kossuth Lajos út és a Tisza köze), 

legutóbb szept. 30-án a - kissé rendhagyó módon - a Tiszáról.  
 

 

Régi térképek láttatták a folyó egykori kanyargását, az 
átvágások helyét. Metszetek és képeslapok a hidakat, 
színes fotók a kiáradt és a nyugodt Tiszát. Megtudhattuk, 
hogy 1845-ben a folyószabályozás miatt érkezett ide 
Széchenyi István, hogy 1852-ben Bismarck, a vaskancellár 
a szolnoki kecsegepecsenyétől és fehérbortól elálmosodott, 
hogy 1857-ben az összesereglett üdvözlő tömeg nem 
győzte kivárni Sissi királyné hajnalig késő hajóját. Idézetek 
és képzőművészeti alkotások segítségével láthattuk, hogy 
milyen ruhában és eszközökkel hordták a vizet a város 
gondozta folyóparti „merigető helyekről” a lányok. Újsághír 
tudatta, hogy 1902. június 30-án pöfögött át az első autó a 
Tisza-hídon. Beszámolót kaptunk a „Mindnyájunk Lapja” 
című, Budapesten megjelenő irodalmi-művészeti-társasági 
lapból az 1927. augusztus 21-én, a szolnoki szabadstrandon 
megrendezett szépségversenyről. Az előadás végén 
részleteket hallottunk a szolnoki Tiszáról írt versekből.

 

 

72 óra a városért 
A Magyar Kékkereszt Egyesület, szolnoki ifjúsági szervezete, a 
SZER-telen Ifjúsági Ház iskolákat, egyházi intézményeket és a 
városi diáktanácsot kereste meg egy háromnapos jószolgálati 
rendezvénycsomag ötletével. Meghallgatásra találtak. Szociális 
projektekkel a tarsolyukban több száz lelkes fiatalból álló 32 
csapat indult neki október 24-én a városnak. Szemétkommandók 
szemetet gyűjtöttek a Zagyvaparton, a Thököly felüljáró rézsűjén 
és a Liget úti parkban és máshol, dohánykommandók a járó-
kelőknek egy szál cigiért cserébe cukorkát osztogattak, szeretet-
kommandók pedig a cukorka mellé ölelést is adtak. Négy 
óvodában tereprendezés és festés, két kórházban és három 
idősek otthonában ajándékozással, kulturális program gyanánt 
bábelőadással, mesejátékkal körített látogatás, a fogyatékosok 
otthonában pedig kézműves foglalkozás lelkesítette az 
elesetteket. „Van kiút” jelszóval ellátogattak a fiatalok 
hajléktalanokhoz is, akiknek szendvicset és ruhát osztogattak. 
Bár a gyerekek zöme még 18 éven aluli, a nagykorúak a 
Tiszaligetben vért adtak. Az állatmenhelyen is takarítás, festés 
volt a program, no és az egyik részt vevő kislány örökbe fogadott 
egy szeretetre éhes kis négylábút, egy kutyust. Hasonló megható 
pillanatokban nem volt hiány, és még lesz is. A gyerekek 
egyöntetű kérésére hamarosan lesz folytatás.  

Kozákné Kovács Ildikó 
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