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Október 2-án került adásba a Fölszállott a páva
tehetségkutató verseny debreceni területi döntő-
je, ahol a Gödöllő Táncegyüttes fiatal tehetségei is
érdekeltek voltak. Mi több, produkciójuk nagy
tetszést aratott a szakmai zsűrinél, így a püs -
pökhatvani táncokat bemutató gödöllői formáció
a novemberben esedékes elődöntőbe jutott, amit
a Duna TV élőben közvetít majd. A táncos pa lán -

ták előadásának koreográfiája Tóth Judit és Mo -
ussa Ahmed munkáját dicséri. –tj

Fotó: facebook.com

Október 15-i tanácskozásukon a gödöllői képvi -
se lőtestület tagjai 9 igen szavazattal és 4 tar -
tózkodással elfogadták a város közterületeinek
használatáról szóló új önkormányzati rendeletet.
Amint azt a voksolási arány mutatja, nem min -
den városatya értett egyet a helyi jogszabály tar -
talmával.

Kovács Barnabás (MSZP) ellenvéleményt fo -
gal mazott meg a napirend tárgyalása során, és
mondandójának lényegét megosztotta hírportá-
lunkkal is. Íme: 

- A rendelet elfogadását nem támogattam. Vé -
leményem szerint a közterületek használatának
szabályozása az egyik legfontosabb önkor mány -
zati rendelet. A közrend, a közbiztonság, a vá ros -
rend igényli és szükségessé teszi a közterületek
használatának egyértelmű, világos szabályo zá -
sát. A gödöllői rendelet ebből a szempontból
rendben van.

Az a része azonban, amikor a közterületek egy
részét (Alsópark, Erzsébet-park) „saját tulaj do -
nába” veszi az önkormányzat, kitiltva onnan min -
denki mást, az nagyon nincs rendben. Törvé -
nyesség és alkotmányosság szempontjából sem,
hiszen álláspontom szerint több állampolgári
alapjogot is sért. De talán meg ennél is nagyobb
baj, hogy egy demokratikus rendszerben illik
csínján bánni az ilyen „kisajátításokkal”. Nem
ele gáns, és nem illik Gödöllő szellemiségéhez,
nem méltó az itt élő emberekhez. A város minden
lakóját megilleti a közterületek használatának
joga. Ahogy az elnevezése is mutatja: KÖZ-terü -
let, a közösségé. Nem pedig az önkormányzat
pri vát játszótere.

Abban reménykedem, hogy ez a „kisajátítós”
megközelítés csak egy tévedés, egy hiba volt az
önkormányzat részéről, és nem arról van szó,
hogy közhatalmi eszközként kívánja használni a
közterületekről szóló rendeletét a városvezetés.

Kisajátítónak 
titulált rendelet

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)
és az ORFK Országos Baleset-megelőzési
Bizottság idén is – immár negyedik alkalom-
mal – útjára indította a „Látni és látszani” elne-
vezésű országos közleke désbiztonsági kam -
pányát, aminek keretében a személy-, illetve
tehergépkocsik, és a motorkerékpárok veze -

tői december 10-ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szer vi -
zekben járművük világítóberendezéseit szakemberek átvizsgálják.

A kampányban optikusok is részt vesznek, akik térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos
ta nácsokkal várják a járművezetőket.

A kezdeményezés weboldalán közzétettek szerint a járművek világítástechnikai berendezéseinek
in gyenes ellenőrzését Gödöllőn a Harasztker Kft. (Haraszti út 5., telefon: 06-30/934-34-34, nyitva: hét-
főtől péntekig 8 és 16.30 óra között), illetve a Gablini (Blaháné út 2., telefon: 06-28/416-203, nyitva: hét-
főtől péntekig 8 és 17 óra, szombaton 9 és 13 óra között) munkatársai végzik el.

Fontos tudni, hogy a kampány második, novemberben kezdődő részében országosan elrendelt fo -
ko zott közúti ellenőrzést tartanak, aminek során a rendőrök teljes körűen és kiemelten vizsgálják a for-
galomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó ren del -
kezések megtartását, továbbá a vezetői engedélyben szereplő szemüveg viselését, illetve a kiegészítő
szemüveg meglétét. Forrás: police.hu

Látni és látszani kampány

Novembertől fokozottan ellenőrzik 
a rendőrök a járművek világítását

Fölszállott a páva: 
elődöntőben a gödöllői 
táncospalánták

Szeptember utolsó napján Kerepesen járt Vécsey
László, a gödöllői központú választókerület
kormánypárti országgyűlési képviselője. A hon-
atya felkereste Saleh Nidal szír származású
vállalkozót, majd a vele folytatott beszélgetést
követően sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét
a közéletet már jó ideje foglalkoztató tömeges és
illegális bevándorlásról.

Vécsey László – többek között – úgy fogalma-
zott a mindennapjainkat befolyásoló jelenségről,
hogy annak kezelése során a magyar kor mány -
nak elsősorban a magyar emberek érdekeire kell
összpontosítania. Az eddig hozott intézkedések

jó irányba hatnak, ezt a népvándorlást, mene kült -
á radatot ott kell megállítani, ahol keletkezett.
Kör zetünk parlamenti képviselője bizakodását
fejezte ki, hogy a következő hónapokban kialakul
a nemzetközi konszenzus a probléma megol -
dására. -rp

Vécsey László is megszólalt migráns-kérdésben
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Az egyik legősibb halakhoz tartozó,
akár 50-80 évig is élő angolnáknak 16
faját ismerik a kutatók, akik év ti zedek
óta keresik a megoldást a mes terséges
szaporításukra, esetenként millió eu -
rós projektek kere tében.

Az európai angolna gasztronómiai
értéke kiemelkedő, ugyan akkor sza -

porodása rendkívül
bo nyolult folyamat. Ez
természetes körülmé -
nyek kö zött Amerika
partjainál, a Karibi-szi -
getek közelében törté -
nik. A Föld közi-tenger
irányába vándor ló eu -
ró pai angolna teste fo -
lyamatosan alakul át.
Édesvizekben „várja
ki” azt az időszakot,
amíg ivaréretté nem
lesz és – másik útvona -
lon – vissza nem indul
a Sargasso-ten gerbe. A
vissza utazása előtt be -
fejezi a táplálkozását és
testzsír tartalé kai ból
épí ti fel ivarszerveit.
Végül tö megének a fe -
lét is kiteheti a pete -

fészke és a ben ne lévő peték, más
néven ikraszemek. Emiatt az egye-
dek többsége egyszer ívik, majd el -
pusztul.

Az egyes fajok mesterséges szapo -
rítása eltérő nehézségű feladat. A ja -
pán angolna (Anguilla japonica)
sza porítását már megoldották. Az

A Szederbokor Szociális Szövetkezetet 2013. április 24-én alapították,
zömmel az ikladi Gyöngyház Egyesület tagjai. Missziónk egy olyan
közösség kiépítése, ahol nem a nyereség a legfontosabb, és nem is az
elesettek segítése, hanem az értékeinkre, képességeinkre épülő közös és
eredményes munka. Vagyis, szeretnénk emberhez méltó munkahelyeket
fenntartani, és közben segíteni az embereket, akik hozzánk
kapcsolódnak. Ennek a missziónak a jegyében működik a szövetkezet
adomány- és élelmiszerboltja Gödöllőn, a Szőlő utca 14. szám alatt,
valamint a domonyi tésztaüzeme is.
Mi az az adománybolt? Szövetkezetünk befogad kisméretű tárgyi ado-
mányokat, amiket szelektálás, tisztítás és – ha szükséges – javítás után
nagyon kedvező áron értékesít. Ez a tevékenység jó annak, aki szeretné
jótékony célokra felajánlani a már neki nem szükséges tárgyait. Jó azok-
nak, akik másképp nem jutnának hozzá a nálunk megtalálható árukhoz.
Jó azoknak, akik szeretnek kincseket találni a használt cikkek között, és

persze jó a szövetkezetnek, hiszen így munkát tud biztosítani legalább
három embernek. Környezetvédelmi szempontból hatékony feladatot
látunk el, mert a legtöbb kidobott tárgy valamilyen szempontból még
értékes lehet, így ha egy részét mi vissza tudjuk forgatni, akkor abból
jóval később keletkezik hulladék. Tulajdonképpen ez egy változata az
újrahasznosításnak. 
Ezen felül nagyon alacsony haszonkulccsal értékesítünk tartós
élelmiszert. Megállapodás keretében céges megrendeléseket is igyek-
szünk teljesíteni. Például: kávét, tea filtereket, védőitalokat, irodaszere-
ket, üdítőket és más termékeket szállítunk ki.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a nagycsaládosok egyesületével.
Szeretnénk összefogni a helyi boltokkal, hiszen együtt többet tehetünk a
közösségért. Fontosnak tarjuk, hogy tudjunk egymásról, ismerjük és
tudjuk ajánlani egymás szolgáltatásait a vásárlók nagyobb elégedettsége
érdekében. Mészáros György

HIRDETÉS

Gödöllői áttörés az európai angolna
mesterséges szaporításában

A felkészített szülőket sikerült ívásra késztetni,
a sikeres nászt pedig a fejlődő embriót tartalmazó

ikraszemek keltetése követte
A Szent István Egyetem Halgaz dál kodási Tanszéke úttörő eredményt ért
el a kihalóban lévő európai angolna (Anguilla anguilla) indukált ivarér-
lelésében és szaporításában: az ikrákból kikeltek a lárvák. A teljesítmény
értékét emeli, hogy a sikert anyaállatként a Balatonból származó nőstény
hallal érték el.

európai angolna esetében is értek el
sikereket a kutatók, oly módon,
hogy születésük helyéről az európai
partok felé érkező, úgynevezett,
üveg angolnákat befogják és speci -
ális takarmányozási eljárással felne-
velik, majd indukált ivarérési eljá-
rással szaporítják azokat. Ők tehát
egy szelektált, nagyon jó állomány -
nyal dolgoznak.

A számos haltenyésztési techno ló -
gia sikeres fejlesztésével már nem -
zetközi elismertségre szert tett gö -
döllői kutatók egy idős, alacsony
konzervációs értékű állomány sza -
po rításának megoldására vállalkoz -
tak. A Balatonban ugyanis ez talál -
ható. A nem őshonos állományt
1961 és 1991 között telepítették és a
tóban már szinte száz százalékban
nőstény állomány található.  

A gödöllői központú Szent István
Egyetem szakemberei a budapesti
Tropicarium és Óceanárium Kft.
(köz ismertebb nevén Campona) ve -
zetése alatt megalakult konzorcium
tagjaként, olasz partnerrel együtt-
működve, amely a hím állatokat bo -
csátja a kutatás rendelkezésére,
nyer tek el innovációs pályázatot
2012-ben az európai angolna szapo -
rítására. Dr. Urbányi Béla tan szék -
vezető egyetemi tanár, az MTA dok-
tora és dr. Müller Tamás tudo -
mányos főmunkatárs lehetőséget
kapott arra, hogy a japán kutató he -
lyen ottani kollégákkal együtt létre -
hoz zák a japán és az európai angol-
na hibridjét.

A Campona alagsorában, később
Gödöllőn is angolnatartó rendszert
alakítottak ki. Kísérletek sokaságát
végezték el, de a halak az ivarérlelés

során elpusztultak. A munkába be -
kapcsolódott dr. Horváth László, az
egyetem professor emeritusa, világ -
szerte elismert halszaporodás-bioló-
gus. Az általa kifejlesztett eljárásnak
köszönhetően sikerült az angolnák
teljes ivarérését elérni. A kutatók fel-
tételezése szerint, amit újabb kísérle -
tekkel kell majd ellenőrizniük, a ko -
rábbi sikertelenségnek az lehet a
ma gyarázata, hogy a balatoni idős
angolnaállomány szervezetében
több  évtized alatt olyan káros anya-
gok is felhalmozódtak a táplálkozás
során, amik az ivarérlelés időszaká-
ban a zsírszövetekből felszabadul-
nak és károsítják a petesejteket. A dr.
Horváth László által megalkotott
zeolitos és tőzeges kezelésekkel kö -
zömbösíteni lehet az anyagokat,
amiket ezután akadálytalanul ki
tudnak üríteni az angolnák. Ennek a
tudományos leírása még a kutatók
előtt álló feladat.

A felkészített szülőket sikerült
ívásra késztetni, a sikeres nászt pe -
dig a fejlődő embriót tartalmazó ik -
ra szemek keltetése, majd a kikelt an -
golnalárvák nevelése követte. Azóta
újabb sikeres szaporítást is sikerült
elérniük a kutatóknak. A következő
feladat a tömeges keltetés technoló -
giá jának kidolgozása.

Áttörést jelent az a tény, hogy a
Halgazdálkodási Tanszék nem egy
kiszelektált, egész életében erre fel-
készített állatállománnyal érte el az
eredményét, így esély van rá, hogy
Európa bármely állománya eseté-
ben alkalmazni lehet az eljárást a faj
megmentése érdekében – olvasható
a Szent István Egyetem október 13-i
sajtóközleményében.

Adománybolt a Szőlő utcában



tak, 1994-től azonban bejött Géme -
siék civil húzása (ami erősen haja-
zott néhai Rapcsák Andrásék hód-
mezővásárhelyi ötletére), a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub – a 2002 októ -
bere és 2004 februárja közötti szava -
zategyenlőséget (12-12) leszámítva –
mindig kényelmes többségben kor -
mányozhatta Gödöllőt.

A gödöllői önkormányzatban
2010-ig 14 egyéni- és 9 kompen zá -
ciós listás mandátumon osztoztak a
képviselők, ami öt évvel ezelőtt 10
egyéni- és 4 listás mandátumra
mérséklődött.

Az önkormányzati választási rend -
szer negyedszázados évfordu ló ját te -
le pülésünkön is megün ne pel ték: az
október 15-i képviselő testü leti ülést
kö vetően a felújítás előtt álló Város -
háza földszinti nagyter mé be invitál-
ták Gödöllő korábbi és jelenlegi irá-
nyító grémiumainak tagjait. -br
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Huszonöt éve, 1990. szeptember 30-
án és október 14-én tartották Ma -
gyar országon az első szabad – akkor
még kétfordulós – önkormányzati
választást, ami felszámolta hazánk-
ban a közigazgatás tanácsi rend sze -
rét. Ezt követően 1994-ben, 1998-
ban, 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben és
2014-ben volt helyhatósági vokso -
lás, ami legközelebb 2019-ben lesz.

Az első, 1990-es önkormányzati
vá lasztás volt az egyetlen, ahol két
fordulóban dőlt el a polgármesteri
és az önkormányzati képviselői
man dátumok sorsa. A 25 évvel eze -
lőtti választás abban is egyedinek
szá mított, hogy a 10 ezer lakost
szám láló települések esetében a pol -
gármestert nem közvetlenül válasz -
tot ták a szavazásra jogosultak, ha -
nem a képviselőtestület tagjai tették
ezt meg.

Így lett – az akkor még Petőfi Sán -
dor nevét viselő művelődési köz -
pont színháztermében megtartott
alakuló ülésen – Gödöllő polgár -
mes tere az MDF színeiben 1989 és
2006 között politizáló sebészorvos,
Gémesi György, aki azóta is betölti
a tisztséget. Az 1990-es választás so -
rán településünkön még a rendszer -
váltó, demokratikus ellenzékként is
aposztrofált pártok jelöltjei dominál-

Tavalyi évre számított nettó árbevétele alapján 63 millió forintos, társasági
adókedvezményből (TAO) eredő támogatási összegre tarthat igényt a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Azonban a pénz csak
várhatóan december 20-a után folyik be az önkormányzati tulajdonban lévő
cég számlájára, ami likviditási hiányt okozhat a rendezvények, programok
megvalósítása során.

A problémát a képviselőtestület tagjai úgy orvosolták, hogy 25 millió fo -
rin tos kölcsönt nyújtottak a társaságnak, amit jövő januárban kell majd
visszafizetni. Az összeg első, 5 millió forintos nagyságrendű részletét ok -
tóber 16-án folyósították, a fennmaradó 20 millió forintot pedig november
5-én utalják a közkasszából.

A gödöllői városatyák október 15-i tanácskozásán egy másik napirend is
érintette a Művészetek Háza Gödöllő Kft-t. A társaság illetékesei jelezték,
hogy vendéglakás céljára bérbe kívánják venni a Kazinczy körút 9. szám
alatti épület első emeletén található 60 négyzetméteres alapterületű, ön kor -
mányzati tulajdonú, komfortos (2,5 szoba, konyha, fürdő, WC, előtér) lakó -
in gatlant. A kérés nyitott fülekre talált a döntéshozók körében, így a helyi
kultúra és közművelődés elsőszámú cége havi 16.560 forintos bérleti díj +
rezsi ellenében használhatja a lakást. -ed
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Az már korábban eldőlt, hogy felújí-
tás és részleges átépítés miatt ki kell
üríteni a gödöllői polgármesteri hi -
vatal épületét. Az is tudvalevővé
vált, hogy új helyszíneken zajlik
majd az ügyfélfogadás, aminek ideje
(hétfő 8 és 18 óra, szerda 8 és 16.30
óra között) nem változik.

Értesülésünk szerint a Petőfi tér 4-
6. szám alatti épület földszintjére
(pékség mellé, zölddel jelölve) köl -
tö zik a polgármesteri hivatal adó-,
szociális- és építés- illetve egyéb,
hatósági ügyekkel (például: hagya-
ték) foglalkozó részlege. Akinek
közmű-, út-, vagy műszaki ügyek -
ben akad elintéznivalója, a VÜSZI
Kft. Dózsa György út 12. szám alatt
(postával szemben, sárgával jelölve)
található irodájába kell mennie. A
családi iroda rendezvényszer vezői -
nek és az anyakönyvvezetők ideig-
lenes állomáshelye a Kossuth Lajos
utca 3. szám alatti épület lesz (volt
CIB Bank fiók, kékkel jelölve), az
esküvők és egyéb családi esemé-
nyek lebonyolításának helyszínéül
pedig a könyvtár vagy a Királyi vá -
ró jöhet szóba.

További fontos
tudnivaló, hogy
szét költöztetik a
polgármestert az
al pol gár mes te -
rek től. A város el -
ső em bere és ka -
bi netje, illetőleg a
jegyző és stábja,
va lamint a költ -
ség vetési iroda a
Szabadság tér 6.
szám alá (volt Bu -
dapest Bank fiók,
feketével jelölve)

települ, míg a településve zető he -
lyet tesei a VÜSZI Kft. Dózsa
György út 69. szám alatt található
székházában kapnak elhelyezést,
mi ként a városüzemeltető és va -
gyon kezelő iroda és a főépítészi iro -
da munkatársai is. Mi több, ugyan -
csak itt lesznek majd a kép vise lő -
testületi ülések. A közterület-felü-
gyelőket a Török Ignác Gimná zium
melletti, egykoron szolgálati la -
kásként funkcionált épületrészben
kell majd keresni (lilával jelölve). A
fenti intézkedések a gyakorlatban
november 2-ától lépnek életbe.

Amint azt korábban megírtuk, a
Gödöllői Járási Kormányhivatal
gyám ügyi és hatósági osztálya a
Kotlán Sándor utca 3. szám alá
költözött. Az okmányiroda novem -
ber 4-étől a Kotlán Sándor utca 1.
szám alá települ. Adalékként szol -
gál, hogy a helyi buszközlekedés
tár gyában kiírt pályázat nyertesé -
nek működtetni kell majd egy olyan
járatot, ami munkanapokon – 7.30 és
16.30 óra között, kétórás követéssel
– elszállítja az utasokat a Kotlán Sán -
dor utcába. -gh

Szétköltöztetik városunk
polgármesterét a helyetteseitől

Negyedszázados 
gödöllői önkormányzatiság

www.godolloihirek.hu

Vendéglakást bérelhet és 25 milliós
kölcsönt kap a Művészetek Háza

A gödöllői képviselőtestület tagjai 
1990-ben (forrás: Gödöllői Városi Múzeum)
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Gödöllő az otthonunk – ez volt a
szlogenje a 2014-es önkormányzati
választást elsöprő fölénnyel nyerő
Gödöllői Lokálpatrióta Klub csa pa -
tának. A jelekből ítélve más meg -
közelítésben is fókuszba ke rül het -
nek az otthonok városunk ban, hi -
szen nagy a valószínűsége, hogy a
lakások tulajdonosai és bérlői ha -
marosan kommunális adót fi zet het -
nek Gödöllőn. Az új köz teher beve-
zetésére vonatkozó sza bályozási
koncepciót október 15-én vitatták
meg a képviselőtestület tagjai.
A kommunális adó helyi adónak
szá mít. Gödöllőn jelenleg iparűzési-,
telek-, építmény- és idegenforgalmi
adót kell fizetniük az érintetteknek,
akik jelentős részben vállalkozók. A
polgármester által aláírt előterjesz -
tés ben foglaltak szerint a település
versenyképességének megőrzése ér -
de kében ez az adófizetői kör már
nem terhelhető, így elkerülhetetlen
a magányszemélyek nagyobb mér -
té kű bevonása a közteherviselésbe.
Mindezt alátámasztja az is, hogy az
önkormányzat állami finanszírozá-
sa évről évre csökkenő tendenciát
mu tat, miközben a fejlesztési felada-
tok megoldásához újabb bevételi
for rás szükséges.

A szabályozási koncepció alapján
a kommunális adót a lakások tulaj -
donosai és bérlői fizetnék. Az első
változat szerint egységesen 25 ezer
forintot kérnének el évente laká son -
ként, ami mintegy 313 millió forin-
tos bevételt jelentene a városnak. Az
elfogadásra legesélyesebb verzió az,
ahol a 60 négyzetméteres hasznos
alapterületű és az alatti lakások után
15 ezer forint, míg a 60 négyzet mé -
ter felettiek után 25 ezer forint lenne
az adó éves mértéke. Ez 277 millió
fo rintos forráshoz juttathatná a helyi
közkasszát. A harmadik változat há -
rom sávra bontja az adó mértékét:
60 négyzetméterig 15 ezer forint, 61
és 99 négyzetméter között 22 ezer
forint, 100 négyzetmétertől pedig 29
ezer forint lenne a kommunális adó
évente. Így 276 millió forintra te het -
ne szert a gödöllői önkormányzat
költségvetése.

A döntés-előkészítők számoltak
az zal is, hogy az elérhető maximális
bevételt csökkentenék a mentes ség -
ben vagy kedvezményben részesü -
lők és a nem fizetők elmaradt befize-
tései. Ami a mentességet illeti, a –
ha tározattal igazoltan – rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, illetőleg a 85 ezer forint
alatti nettó jövedelmű, egyedülálló
nyugdíjasok (nyugdíjas házastársak
esetén az egy főre jutó nettó jövede-
lem nem haladhatja meg az 57 ezer
forintot) tartoznának ebbe a körbe. 

Kedvezmény illetné azt a ma gán -
személyt, aki Gödöllő város illeté-
kességi területén járda- és útépítési
beruházást hajt végre vagy ilyen be -
ruházás céljára befizetést teljesít. Eb -
ben az esetben a saját beruházás
szám lával igazolt ellenértéke és a
támogatással csökkentett befizetés
összege a befizetéstől számított 10
évig levonható a beruházással érin -
tett ingatlanra megállapított kom -
mu nális adóból. Az adónem beve-
zetése előtt elkészült beruházásra
for dított összeg, illetve ilyen célra
történt befizetés összege azonban
nem vonható le.

Az adóhatóság az adót bevallás
alapján kivetéssel állapítaná meg, és
az éves összeget két egyenlő rész -
letben, március 15-ig és szeptember
15-ig kellene megfizetni. -eo

Csak a lokálpatrióta klubos
képviselők sarcolnának, helyi

ellenzékük nem
A téma tárgyalása során ellenvéle-
mények is megfogalmazódtak, ami
tükröződött a szavazati arányban,
hiszen a javaslat 9 igen és 3 nem
voks mellett, 1 tartózkodással „ment
át”. A lokálpatrióta klubos képvise -
lőkön kívül egyik városatya sem
támogatta a kommunális adó gödöl-
lői bevezetését. Kérésünkre elmond-
ták, miért nem szavaztak igennel.

S i m o n
Gellért (Fi desz-
KDNP): - El fo -
gadjuk, hogy út-,
járda-, vízmű- és
infrastruktúra-

fej lesztésre szük ség van, de nem
tudjuk támogatni a la kosság további
terhelését, jelen esetben a kommu ná -
lis adó bevezetését.

Az önkormányzati adósságátválla-
lás kapcsán az állam 7,8 milliárd
forint tartozást vállalt át Gödöllőtől.
Ezt az összeget, mint adósságszolgá-
latot hosszú távra bekalkulálták Gö -
döllő költségvetésébe. Nagyjából 5-
600 millió forinttal lehetett volna éves
szinten számolni, amit a pol gár mes -
ter ugyan vitat és pontatlan nak tart,
de szerintünk ezek valós számok.

A város saját adóbevételei a 2015-
ös költségvetés alapján azt mutatják,
hogy Gödöllő Pest megyében a gaz-
daságilag erős települések közé tar -
tozik. Iparűzési adóból 2,25 milliárd
forint, telekadóból 130 millió forint,
építményadóból 475 millió forint jut
a városhoz.

Azt javasoltuk, hogy az önkor -
mány zat – a lakosság további terhe -
lése helyett – a költségvetése, műkö -
dése és gazdálkodása felülvizsgála-
tával teremtse elő azt az összeget,
amivel a fejlesztéseket meg tudja
valósítani.

Kovács Barna bás
(MSZP): - A kom -
munális adó beve-
zetését nem támo -
gat tuk. Ter mé sze te -
sen, értjük, sőt,
meg értjük, hogy az

anyagi forrásra szükség van. Ahogy
az előterjesztés is fogalmaz: „az állami
finanszírozás évről évre történő csökkené-
se” miatt van szükség a pénzre. Inkor -
rekt, tisztességtelen és méltánytalan
az az eljárás, amivel a kormányzat
kezeli az önkormányzatokat. Egy -
részt nehéz anyagi helyzetbe hozza
az önkormányzatokat, majd azt
mond ja, hogy „megadom a lehe tősé get,

szedjél be adót az ott élőktől”. Ezzel a
sunyi módszerrel próbálja a lakos ság
haragját saját magáról az ön kor -
mányzatra terelni.

Erre azonban nem lehet az a vá la -
szunk, hogy kezünket széttárva, saj -
nálkozva, elkezdjük helyi adókkal
sar colni a gödöllői embereket. Ha a
kormány újabb stadiont épít, ha a mi -
niszterelnök ide-oda elígér né hány
százmilliárdot, akkor jönnek Gödöl -
lőn az újabb és újabb helyi adók? Ha
szó nélkül átmegy a testü leten egy
ilyen döntés, akkor az na gyon rossz
precedens. És hol lesz a vége? Jön a
„települési adó” és a többi sarc?

Kristóf Etelka
(Jobbik): - A kom -
munális adó beve-
zetését nem támo -
gattam. Vé lemé -
nyem szerint a la -
kos ság teherviselő
képessége elérte a maximumot,
ezért nem szerencsés többletterhet
bevezetni. A testületi ülésen a kép -
viselők jelentős része – tizenhá rom -
ból kilenc – megsza vaz ta, hogy be -
vezessék az új adónemet, ezért úgy
gondolom, nem marad más hátra, át
kell gondolni a jelen ter vek szerinti
irreálisan magas mér téket, valamint
a differenciálás és a men tességek
formáját.

Kifürkészték a Gödöllő torta összetevőit

Kommunális adóval terhelnék a lakosságot

Gödöllő a következő esztendőben ünnepli várossá nyilvánításának 50.
évfordulóját. A jeles évfordulóhoz 2016-ban számottevő mennyiségű prog -
ramsorozat társul. A félszázadik születésnap gasztronómiai külön legessége
a jubileumi torta lesz, aminek elkészítésére a Solier Café vezetője, Szoljár
Csaba kapott felkérést a polgármestertől.

A szakember – Kovács Éva, a Gödöllői Királyi Kastély muzeológusa, illet-
ve Hadháziné Szabó Margit, a Gödöllői királyi szakácskönyv írója segít -
ségével – felkutatta azokat az alapanyagokat, amik hitelesen kapcsolódnak
a település múltjához, kultúrájához. Így születtek meg a Gödöllő torta
összetevői, a mandulás-citromos piskóta, a mandulás mousse, a mézes
tészta, a meggyragu, valamint a meggyzselé. -r
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HIRDETÉS

Számos hírforrás szerint a Márton-napi népszokások részben az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejező-
déséhez, valamint az advent közeledtéhez kötődnek, részben pedig ahhoz a legendához, miszerint: az állítólag
szombathelyi (Savaria) születésű (316-ban vagy 317-ben) Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor
püspökké akarták megválasztani, de a ludak gágogásukkal elárulták.

A Márton-napi libalakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. A régi időkben Szent Márton napja
jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő
időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron fel-
duzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni.

Az utóbbi években a hagyománytisztelet elérte a gödöllői és környékbeli éttermeket, vendéglőket is, akik közül
idén – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak kínálnak libából készült ételkülönlegességeket:

November slágere: Márton-napi libalakomák
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tornát a gödöllői egyetem sportcsar -
nokában. Az idén sorrendben tizen -
hatodik alkalommal lezajlott meg -
mé rettetésen a házigazda TEVA-
Gödöllői RC csapata – 2000, 2006,
2007, 2008, 2010, 2012 és 2014 után –
nyolcadszor kísérelte meg elhódíta-
ni a díszes serleget.

Mint utóbb kiderült, ez jókora bra-
vúr lett volna a gödöllői fiataloktól,
hiszen – túl azon, hogy Horváth
And rás társulatának két, meghatá -
rozó játékosa, az Európa-bajnokság
után megérdemelt pihenőjét Széles
Petra és a térdműtétjét követően

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 2-3. forduló:
Gödöllői SBE – MAFC 3-9
Győzelem: Kozma Gábor, Szabó Zoltán. Döntetlen: Kőszegi Lajos, Hönsch
Pál. Vereség: Nagyajtai Gábor, Ruttkay Péter, Sillye Kálmán, Téglás Mátyás,
Fehér Mihály, Törőcsik József, Nagy Adrián, Szűcs Lajos.
Pestszentlőrinc SK – Gödöllői SBE 8,5-3,5
Győzelem: Bándy Attila, Pervai László. Döntetlen: Nagyajtai Gábor, Sillye
Kálmán, Fehér Mihály. Vereség: Veréb Gábor, Ruttkay Péter, Kőszegi Lajos,
Hönsch Pál, Kozma Gábor, Szabó Zoltán, Tóth Máté.
A GSBE formációja 11,5 ponttal a 11. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 1. forduló:
Szigetszentmárton – Gödöllői SBE II. 4-1
Győzelem: Nagy Adrián.  Vereség: Nagy Dániel, Szűcs Lajos, Rigó József,
Fehér József.
A GSBE II. 1 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 8. helyezettje.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 4-7. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – MVFC-Berettyóújfalu II. 6-3 (3-2)
Gödöllői gólok: Nagy Roland (4), Farkas Péter (2).
Energia SC Gyöngyös – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-1 (2-0) Gödöllői
góllövő: Farkas Péter.
Nagykáta SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-14 (0-5) Gödöllői gólok:
Varsányi Botond, Nagy Roland (3-3), Baranyai Pál, Hevesi Milán (2-2)
Farkas Péter, Bencsik Roland, Berta Balázs, Magyar Zsolt.
Csenger Petőfi DSZ SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 5-4 (2-0)
Hat mérkőzés alapján a MAG-LOG Gödöllő csapata 12 ponttal, 39-19-es
gólkülönbséggel az 5. a csoport tábelláján.
SZTE EHÖK SE – Főnix ISE 14-1 (5-0) Gödöllői gól: Kiss Róbert.
Főnix ISE – Debreceni EAC 2-11 (2-4) Gödöllői góllövők: Kiss Róbert,
Várhelyi Kristóf.
Főnix ISE – Energia Gyöngyös 2-8 (1-1) Gödöllői gólszerző: Schnabl András (2).
Kastélydombi SE – Főnix ISE 9-2 (4-1) Gödöllői gólszerzők: Somogyi
Szabolcs, Bogdán Erik. 
A Főnix ISE együttese 3 ponttal, 14-77-es gólkülönbséggel a 13. helyet fog-
lalja el a csoport táblázatán.

RÖPLABDA 
NB I., nők, alapszakasz 1-3. forduló
MTK Budapest – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (23, 21, 20)
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3-1 (17, -21,
13, 19)
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (20, 20, 11)
A TEVA-Gödöllői RC csapata 3 ponttal, 3-7-es játszma- és 211-224-es
pontaránnyal a 7. helyen áll az alapszakaszban.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 8-11. forduló
Gödöllői SK – Nagykáta SE 1-0 (1-0) Góllövő: Varga Bence.
CSO-KI Sport – Gödöllői SK 2-0 (1-0)
Gödöllői SK – Vecsési FC 1-0 (0-0) Gólszerző: Józsa Tamás.
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 0-0
A Gödöllői SK együttese 17 ponttal, 8-10-es gólkülönbséggel a bajnoki ta -
bella 7. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 5. és 8-11. forduló
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló SE 4-2 (2-1) Gödöllői gólok: Szecsei
Szilárd (2), Smeló Dávid, Pakuts Barna.
Mendei LSE – Gödöllői SK II. 1-2 (1-0) Gödöllői gólszerzők: Hevesi Milán
(11-esből), Gál Levente.
Gödöllői SK II. – Isaszegi SE II. 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Szabó László.
Úri KSK – Gödöllői SK II. 2-1 (2-0) Gödöllői góllövő: Pakuts Barna.
Gödöllői SK II. – Szentmártonkátai SE 2-1 (1-1) Gödöllői gólszerzők:
Gerényi Álmos, Pakuts Barna.
A GSK II. csapata 17 ponttal, 21-15-ös gólkülönbséggel a csoport táblá -
zatának 9. helyezettje.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 3-6. forduló
Gödöllői KC – Csömöri SSZN Kft. 28-23 (16-10)
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői KC 28-26 (12-15)
Gödöllői KC – PLER-Budapest U23 24-31 (13-17)
Dunaharaszti MTK – Gödöllői KC 21-30 (9-16)
A Gödöllői KC együttese 7 ponttal, 163-149-es gólkülönbséggel 5. a tabellán.

lábadozó Csengeri Petra nem volt
bevethető – az ellenfelek már a szom -
bati csoportmeccsek (az UTE 2-1-re, a
Jászberény 3-0-ra nyert) so rán meghi -
úsították a vendéglátók vágyát.

A gödöllői lányok az ötödik
helyért lejátszott vasárnapi meccsen
közel álltak a győzelemhez, ám az
MTK talpra állt, és nem mindennapi
izgalmak közepette a maga javára
fordította a végeredményt (3-2). A
tornát a frissen leigazolt amerikai és
brazil idegenlégiósait is felvonultató
Vasas veretlenül nyerte. 

Fotó: Szűcs Attila

Az NB I-es bajnokság, a Magyar Ku -
pa, valamint a CEV Challenge-kupa
mellett, a MEVZA-ligában (Közép-
európai Liga) is érdekelt a TEVA-
Gödöllői RC női röplabda-csapata,
amely korábban már többször is
sze repelt ebben a versenysoro zat -
ban. A 2015/2016-os, tornarend szer -
ben zajló megmérettetés mezőnyét
idén kilenc formáció alkotja, köztük
négy magyar (a Gödöllőn kívül a
Va sas, a Békéscsaba és a Nyír egy -
háza is nevezett). Horvátországot a
Mladost Zagreb és az OK Poreč,
Szlo véniát a Calcit Kamnik és a
Branik Maribor, míg Ausztriát a
Post Schwechat társulata képviseli.

Horváth András különítménye
ok tóber 14-én, Békéscsabán, a bajno-
ki címvédő ellen mutatkozott be,
majd egy nappal később a horvát
Poreč alakulata volt a rivális a
viharsarki fővárosban.

Linamar-Békéscsabai RSE –
TEVA-Gödöllői RC 3-0 (19, 16, 13)

TEVA-Gödöllői RC – OK Poreč
(horvát) 0-3 (-23, -23, -22)

XVI. Ádám László-emléktorna:
házigazdaként utolsó lett 
a hétszeres győztes GRC

Október első hétvégéjén hat csapat
részvételével rendezték meg az
Ádám László női röplabda emlék-

Női röplabda MEVZA-liga 

Dupla fiaskóval indított a TEVA-hatos

Gödöllőiek a küzdőtéren

A sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy a MAG-LOG Team CFT Gödöllő
együttesének az NB I. egyik élcsapata, a Dunaújváros lett volna az ellenfele
a futsal Magyar Kupa a második fordulójában (nyolcaddöntő). A mérkőzés
helyszínéről és időpontjáról azonban nem született megállapodás, mivel a
Duna-partiak nem fogadták el azokat az időpontokat, amikor a pálya -
választó gödöllőiek termet tudtak volna biztosítani, a MAG-LOG vezetése
pedig nem akarta felcserélni a pályaválasztói jogot.

Egyezség hiányában a gödöllőiek bejelentették visszalépésüket, amiért a
szabályok értelmében kizárták őket a Magyar Kupából. -al

Játék nélkül estek ki a Kupából…
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Lejegyez 34. A kezdetétől 35. Férfinév 37. Befe -
jezetlen osztás! 38. Kellemes küllemű 41. Rövid
kabát 42. Török válogatott focista (Buruk) 44.
Mesefigura 46. Tüzet szüntet 48. Fokozás jele 50.
Római szám

A megfejtéseket november 20-ig kérjük leve -
lezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Október 2-i lapszámunk helyes megfejtése: ITT
HÁROM PEDÁLT LÁTOK ÉS CSAK KÉT
LÁBAM VAN.
A Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalványá -
nak nyertese: Gulyás Lászlóné Munkácsy Mi -
hály u. 5.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Fellegi Péter Dózsa György út 5-7.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Tari Tímea Kossuth Lajos u. 32.

- Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem
látok jól távolra. - Uram! Jöjjön ide az ablakhoz,
és mondja meg, hogy mit lát. – A Napot. –
Mondja már meg nekem, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Nyakmelegítő 13. Megbocsátás 14. Egyik pén -
zünk 15. Togói Köztársaság fővárosa 16. Holland
autójelzés 17. Cövek 19. Boldogvégek! 20. Nílus,
németül 21. Latén é betű 22. Névelős üzemi rész -
leg 24. Egyszerű gép 25. Fial 27. Ezen a helyen 29.
A hosszúság jele 30. Létezik 31. Némán látó! 32.
Szintén 33. Majdnem forró 36. Lakoma 38. Kettős
hangzó 39. Igekötő 40. Zománcos 42. Végtelenül
mosat! 43. Sérülés 45. Azonosul a környezettel 47.
Európai népcsoport 49. Fosztóképző
Függőleges: 1. Kórház jele 2. Szétszéled 3. Erőd 4.
Idegen férfinév 5. Névelő 6. Mely személy? 7.
Abba az irányba 8. Forgás centruma! 9. Őrlőüzem
10. … mars, indulj! 11. Ruházati kelléket 14. A
poén második, befejező része (Z) 17. Szükséges
18. Tesz 21. Rangjelző 23. Német fagyi 25. Alko -
tórész 26. Piás 28. Zacskó 30. Penge része 32.
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Magazinunk következő
száma

december 4-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

November 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

November 2-től november 8-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Tel.: 545-585

November 9-től november 15-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

November 16-tól november 22-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).

Tel.: 419-749 

November 23-tól november 29-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251 

November 30-tól december 6-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (XI.)
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