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helyt épített. Csupán egy évtizedes polgármes -
tersége alatt rengeteg középülettel, utcával gyara-
podott a város. Közművesített, kialakította a víz-
és csatornarendszert, bevezette a földgázt. Az
aszfaltozások eredményeként az első lett a vi -
lághá bo rú előtt az országban.

Budapest után Marosvásárhelynek volt a leg -
több aszfaltozott utcája. Különös gondot fordított
a város Főterének térszerkezetére, melynek
mind  máig ékessége a Bernády építtette sze -
cessziós Városháza és Kultúrpalota (képen). 

Mindkettőnek gödöllői vonatkozása is van,
hiszen a középületek fényét emelő – történel -
münk nagyjait és legendáit ábrázoló – ablaksorok
üvegképeit, festményeit Toroczkai Wigand Ede,
valamint Nagy Sándor készítették. 

A város műveltségi növeléséhez Bernády ele -
mi-, polgári- és felső-kereskedelmi gimnáziumok
létrehozásával járult hozzá. 1910-ben a huszonöt-
ezres lélekszámú város 70 százaléka tudott írni és
olvasni.

Bernády, bár pályáját országgyűlési képviselő -
ként kezdte, polgármestersége idején városfej -
lesztési szakpolitikusként viselkedett, nem
törőd ve a városban és országban zajló politikai-
ideológiai harcokkal

„Épült dr. Bernády György polgármestersége ide-
jén” - hirdeti ma is városvezető munkásságát az
utókor számára számos, középületen látható
tábla. És természetesen Közép-Európa legszebb
szecessziós Városházája, melynek égbe nyúló
kecses tornya az idén, Marosvásárhely fennállá-
sának 400. évfordulóján díszkivilágosítást kapott.

Az én Polgármesterem a mindenkori városve -
zetőknek példát mutató, Városházát építő dr.
Ber nády György. Csáky Zoltán
(fotó: marosvasarhely.network.hu)

Az iskolakezdési támogatás béren kívüli juttatás,
amit a szülők tankönyv, taneszköz, ruházat vá -
sárlására használhatnak fel. A támogatást – papír
alapon vagy elektronikus formában kibo csá tott,
2016. december 31-ig beváltható – utal vány for-
májában kaphatják azok, akiknek gyermeke
közoktatási intézményben tanul – tájé koztatta
lapunkat a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigaz -
gatóságának illetékese.

Iskolakezdési támogatást kaphat az, aki közok -
tatásban tanuló gyermeknek, tanulónak családi
pótlékra vagy bármely uniós tagállamban hason-
ló ellátásra jogosult szülője, gyámja vagy annak
vele közös háztartásban élő házastársa. A gödöl-
lőiek által is igényelhető támogatáshoz a munka -

Lakossági fórum 
az egyetemi utakról
Szeptember 16-án, pénteken 18 órakor la kos -
sági fórumra várja az érdeklődőket és a dön-
téshozókat (meghívottak: önkormányzati- és
állami illetékesek, egyetemi vezetők, ország -
gyűlési képviselő) a gödöllői székhelyű Szót
Kérünk a Közjóért Egyesület a Premontrei
Gim náziumba (Gödöllő, Egyetem tér 6.)

Az esemény témaköre az Egyetem tér 5-11.
számú lakóépületekhez vezető út-, járda és
parkolók felújítása több éves elmaradásának
nyilvános megvitatása lesz – tájékoztatta szer -
kesztőségünket Vörös István, az egyesület
elnöke.

helyen kell nyilatkozni arról, hogy a munka -
vállaló megfelel a feltételeknek.

Az iskolakezdési támogatás összege tanulón -
ként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó
összeg, 2016-ban maximum 33.300 forint, ami
több gyerek esetében többszöröződik. Az iskola-
kezdési támogatás abban az évben adható elő-
ször, amikor az igénylő gyermeke megkezdi álta -
lános iskolai tanulmányait. Az iskolakezdési tá -
mo gatás után az adót a munkáltatónak kell meg -
fi zetnie. Az adó alapja a juttatás 1,19-szerese. A
jut tatást 15 százalékos mértékű szja és 14 szá za lé -
kos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.

Iskolakezdési támogatás a munkahelyeken

Augusztus 25-én, Szerencsen, Tokaj-hegyalja
köz pontjában tartották meg a városi önkor mány -
zatok legnagyobb hagyományával bíró szakmai
rendezvényét, a Polgármesterek Randevúját. A
22. alkalommal megrendezett eseményen átad -
ták a Szféra által alapított az Év Polgármestere
díjat annak a városvezetőnek, aki a polgárok sza -
vazatai alapján kiérdemelte a lakosság megbe csü -
lését. Idén Szerencs város lakói jutalmazták meg
polgármesterüket, Koncz Ferencet e rangos díjjal.
Bár, reménykedtem, a gödöllői lokálpatrióták
ezút tal nem voltak kellően aktívak…

A rendezvény kapcsán játsszunk el a gondolat-
tal, megemelvén a szemhatárunkat és szétnézvén
itt, a Kárpát-medencében, akár a nem oly’ távoli
múltat is beleértve: ki az a településvezető a
magyarok is lakta települések közül, akinek e
díjat odaítélnénk?

Jómagam dr. Bernády Györgyre szavazok. Ő
volt az, aki a múlt század elején, tudatos és
tervszerű városfejlesztési koncepcióval az addigi
Maros-parti mezővárosból korszerű Marosvásár -

Az én polgármesterem
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A Szent István Egyetem az eddigi-
nél is sokszínűbb programmal
csat lakozik az Európai Unió egyik
legnagyobb tudomány népszerűsí -
tő programjához, a Kutatók Éjsza -
kája 2016 rendezvénysorozathoz,
aminek célja a tudományos élet -
pálya népszerűsítése minél fiata-
labbak számára. Szeptember 30-án
délutántól késő estig rengeteg ér -
dekes – ingyenes! – program, más -
kor nem látogatható helyszín várja
a látogatókat. 
A gödöllői kampusz több mint fél-
száz eseménnyel készül a természet-
és a társadalomtudomány iránt ér -
dek lődők fogadására. Ismét lesznek
látványos – és hangos! – fizikai és
kémiai kísérletek, míg az élővilág
iránt érdeklődők interaktív madár -
gyűrűzésen, penész és élesztő gom -
bák izolálásán, trófeabírálaton vagy
szarvasgombás előadásokon vehet -
nek részt. A Kutatók Éjszakája lá -
togatói meg is merkedhetnek Eger -

cse hivel, ahol az idei
falukutató táborukat
tar tották az egyetem
hallgatói.   

A műszaki beállított-
ságú diákok közleke -
dés biztonsági bemuta-
tón vehetnek részt,
meg csodálhatják a

gödöllői gépészmérnök hallgatók
által fejlesztett go-kartot.

A különféle előadások, bemutatók
mellett az óvodások és 1-8. évfolya -
mos tanulók számára meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdetése is
izgalmakat ígér, amire a megnyitó
alkalmával kerül sor az egyetem
aulájában.

A gödöllői kampusz programjait a
Szerencsejáték Service Nonprofit
Kft., a Zerlux Hungary Kft., a Gyer -
melyi Zrt., a Groupama Tanpálya, a
Generali a Biztonságért Alapítvány, a
Tesco, a Samsung, a HVG, a Bu -
dapest Bank „Az Oktatásért és a Ma -
gyar Pénzügyi Kultúráért” Ala pít -
vány, valamint a Bosch támogatja.  

Az egyetem szarvasi és budapesti
kampuszai is változatos program -
mal készülnek a szeptembert záró
érdekfeszítő rendezvénysorozatra.
Részletes, friss információk a
www.kutatokejszakaja.hu honla-
pon olvashatók.

Kutatók Éjszakája 
az egyetemi városban

Érzékszerveket teszteltek a diákok
A Premontrei Szent Norbert
Gimnázium 10-11-dikes évfo -
lyamáról egy kisebb csapattal
lehetőséget kaptunk arra,
hogy tanulmányozzuk érzék -
szer veink működését. Mivel
a legfontosabb érzékszervünk
a látás, ezzel foglalkoztunk a
legtöbbet, de terítékre került a

hallás, a tapintás, a szaglás, az ízlelés és a hőérzékelés is – tájékoztatta
szerkesztőségünket dr. Seres István egyetemi docens. 

Természetesen, a tudomány komolysága mellett rendre előkerültek ér -
dekes és meglepő kísérletek is, például, hangszórót csináltunk egy teás -
kannából, kipróbáltuk a hanggal való üvegtörés technikáját, sut -
togótükröztünk, illetve végigpróbáltuk a 3 dimenziós képalkotás alkalma-
zásait is, és megtanultunk sztereogrammokat nézni – sőt, látni – is.
Hőképeket készítettünk magunkról (fotón), sötétben éjjellátó készülékkel
bújócs káztunk, és kipróbáltuk egy tank éjjellátóját is. 

Sok esetben magunk is alkottunk, építettünk. Például: az optikai csalódá-
sok szemléltetésére először csak makett méretben, később nagy méretben is
megépítettünk egy Ames-szobát. Ha nem tudod, mi az, bátran nézz utána,
vagy nézd meg a gödöllői egyetemen szeptember utolsó napján esedékes
Kutatók Éjszakáján, mert erre az alkalomra újraépítjük.
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Ugyan nem tartozom a szellemi köz élet jelesei közé, de számomra is elfogad-
hatatlan Bayer Zsolt kitün tetése. A mai nappal tehát magam is postá zom
Áder Jánosnak korábban ka pott köztársasági tisztikeresz te met, a mellékelt
levél kíséretében – adta hí rül facebook-oldalán Varga Kálmán, a gödöllői
kastély egykori miniszteri biztosa, a Kulturális Örök ség védelmi Hivatal
korábbi elnöke.

Tisztelt Elnök Úr!
A kulturális örökség védelmében eltöltött több évtizedes munkám elismeréseként
2005. március 15-én Mádl Ferenc Elnök Úr tisztelt meg a Magyar Köztár sasági
Érdemrend Tisztikeresztje átadá sával. Mivel a kisebb-nagyobb közös sé gek szellemi
és tárgyi kultúrája, így örök sége is elválaszthatatlan a humánumtól, sőt ez adja a
lényegét, szá mom ra is elfogadhatatlan az antihumánus írásairól elhíresült Bayer
Zsolt kitünte tése. Úgy vélem, ezzel az elismerés oly mértékben devalválódott, hogy
érték vesz tése a korábban kitüntetettekre is kiterjed.

Visszaküldöm Önnek, remélve, hogy a jövőben megfontoltabb kitüntetési gyakor-
latot folytat – írta Varga Kálmán augusztus 22-én.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
fő igazgató asszonyának meghívá -
sára Vécsey László, a gödöllői köz -
pontú választókerület kormány pár -
ti országgyűlési képviselője augusz-
tus 18-án részt vett azon az egyezte-
tésen, ami az „Egészséges Budapest”
programot meghirdető kormányha -
tá ro zatnak a fővárost és Pest megyét
érintő, átfogó, térségi alapú kór ház -
fejlesztés megvalósítását célozta.

- A meghívott főigazgatókkal,
Pest Megye Közgyűlésének elnöké-
vel és az érintett országgyűlési kép -
viselőkkel dr. Cserháti Péter mi nisz -
teri biztos ismertette a Pest megyei
kórházak fejlesztésére vonatkozó
terveket. 

Elégedetten vettem tudomásul,
hogy a tavaszi egyeztetés és az ál -
lamtitkárság kitűnő munkája nyo -
mán a gödöllői polgárok fekvő- és
járóbeteg-ellátásában is jelentős
sze repet betöltő kistarcsai Flór Fe -
renc Kórház kiemelten fontos sze -
rep hez jut a központi régió egész-
ségügyi rendszerében, és súlyához
méltóan nagyon komoly fejleszté-
sek elé nézhet. Az idei év vége felé
már a konkrét tervekről értesülhe -
tünk, és 2017-ben elkezdődhetnek a
mun kálatok, ami jó hír választóke -
rü le tünk polgárainak, valamint a
ki ter jedt ellátási területen élő
lakosság nak – fogalmazott Vécsey
László, a választókerület ország -
gyűlési képviselője. -mk

Varga Kálmán is visszaküldte 
az állami kitüntetést

Augusztus 19-én, Isaszegen, a Kenyér-, a Kultúra- és a Bor Ünnepe
keretében hirdették ki a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
(GKRTE) által – hagyományteremtő szándékkal – tíz esztendővel ezelőtt
Gödöllőn útjára indított Egyházi- és Világi Borok versenyének győzteseit.

A nedűk rivalizálását komoly érdeklődés övezte, amit mi sem igazol job-
ban, mint az, hogy az előzetesen közzétett felhívásra – 69 hazai borásztól és
borászattól – összesen 221 borminta (61 vörös, 111 fehér, 31 rozé, 8 tokaji
borkülönlegesség, 7 borkülönlegesség, illetve 3 gyöngyöző bor) érkezett,
amik közül a szakavatott tagokból álló zsűri nyolcvankilencet ítélt kiemel -
ten elismerésre méltónak. 

Nagy aranyérmet 6 bornak adományoztak: két villányi (cabernet sauvig -
non, ördögárok merlot), egy-egy mátrai (hárslevelű), kisharsányi (merlot
rozé), tokaji (aszú 6 puttonyos sárgamuskotály) és nagyrédei (chardonnay)
borvidékről származó különlegességnek.  Az aranyérmes fajták száma 54,
míg az ezüstérmeseké 29 volt, a többieket elismerő oklevéllel jutalmazták.
A XI. Egyházi- és Világi Borok isaszegi versenyének vándordíját egy évre a
kisharsányi Linbrunn Kft. pincészete nyerte el, hét versenyborával. 

A hagyomány a következő évben sem szakad meg, hiszen 2017-ben
Cegléd lesz a házigazdája a gödöllői központú turisztikai egyesület
munkatársainak közreműködésével megvalósuló kulturális és gasztronó-
miai népünnepélynek. -bi

Hat bor érdemelt nagy 
aranyérmet a GKRTE versenyén

Két pályázaton történő részvételről
döntöttek a gödöllői városvezetés
tagjai a képviselőtestület augusz-
tus 25-ére összehívott rendkívüli
ülésén.
Az egyik az EU LIFE programot cé -
loz za meg, mint pénzszerzési lehe -
tőséget, ami a már jó néhány éve
tervbe vett alsóparki Hattyús-tó
pro jekthez jelenthetne kiegészítő
támogatást. A kastéllyal szemközti
egykori természeti érték rehabilitá -
ciójára történő kandidálás a Rákos-
patak menti önkormányzatok part -
ner ségében zajlik le, és sikeres pá -
lyázat esetén 50 százalékos önrész
biztosítása szükséges a tervben sze -
replő beruházások megvalósításá -
hoz. A Hattyús-tó esetében megkö -
zelítőleg 55 millió forintos projekt -
költséggel kell számolni.

Ha minden az elképzelés szerint
alakul, szobrot kap Remsey Jenő
Gödöllőn. Az 1980-ban – 95 éves
korában – elhunyt, 1977-ben dísz-

polgári címmel kitüntetett neves
művész bronzból készült mellszob -
rához legfeljebb 7 millió forintos tá -
mogatás igényelhető a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művésze -
tek Kollégiumától, azzal a megkö -
téssel, hogy a dotáció nem haladhat-
ja meg a bekerülési költség 70 szá -
zalékát. Remsey Jenő – Gödöllői Vá -
rosi Múzeum előtt, a Körösfői-

Kriesch Aladárt és a Nagy
Sándort-Kriesch Laurát áb -
rázoló alkotások mellett felál-
lítani szándékozott – szobra
előreláthatólag 9,3 millió fo -
rintos kiadást jelent, aminek
előteremtését 6,5 millió forin-
tos pályázati forrás segítheti.

-rr

Komoly előrelépés várható 
a térség egészségügyi ellátásában

Hattyús-tóra és Remsey Jenő-
szoborra pályázik a városvezetés

Drogprevenciós-összekötő tiszt a rendőrségen
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékese tájékoztatja a lakosságot, hogy
a rendvédelmi intézmény drogprevenciós-összekötő tisztje Török Eszter
rendőr hadnagy.
A szakember minden hónap első hétfőjén, 15 és 16 óra között tart fogadó-
órát a kapitányság Petőfi Sándor utca 6-10. szám alatt található épületében.

Telefonos ügyelettel pedig minden hónap
második hétfőjén 15 és 16 óra közötti időben
áll az érintettek, érdeklődők rendelkezésére.
Email-cím toroke@pest.police.hu. 
Telefon: (06-28) 524-600/7243-as mellék.
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Ferenczy Ida, Erzsébet királyné
ma gyar felolvasónője felbecsülhe -
tet len értékű kincs birtokába jutott.
Hosszú szolgálata során folyamatos
levelezésben állt a királyi család és
az udvartartás tagjaival, a kor neves
politikusaival, arisztokratáival. A
felolvasónő nagy gondossággal ke -
zel te a dokumentumokat, egyes
borítékokra megjegyzéseket írt, a
királyné leveleit pedig az utókor
szá mára „cenzúrázta”.

A teljes levélgyűjtemény nagysá -
gá ról nincsenek adatok. Ferenczy Ida
örököseinek a csodával határos mó -
don sikerült a gyűjtemény egy részét
a második világháború pusz tításai
elől megmenteni. A Ferenczy Ida
unokaöccse, Farkas László után Far -
kas-Archívumként ismert iratgyűjte-
ményből Tolnayné Kiss Má ria 1992-
ben publikálta először a Ked ves
Idám! című válogatást, Er zsébet ki -
rályné, Ferenc József, And rássy
Gyu la és Schratt Katalin írá sai nak
közzétételével. A Farkas-Archívum
2013-ban magántulaj don ból a Gö -
döllői Királyi Kastély mú zeumi gyűj-
teményébe került. Megkezdődött a

levelek feldolgozása, restauráltatása
és időszakos be mutatása. Az udvar -
tartás hétköznapi életének számos
titkát őrző dokumentumok a tervek
szerint temati kus kötetekben látnak
majd napvilá got: ezek között első-
ként a Kedves Idám! című könyv
átdolgozott kiadása.

A kötet 3.750 forintos áron meg vá -
sárolható a Gödöllői Királyi Kastély
ajándékboltjában.
Forrás: kiralyikastely.hu

Kedves Idám! 
Leveleskönyv a kastélyban
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Életveszélyessé vált, ezért felújítás
he lyett lebontják Gödöllőn a tavaly
még az önkormányzatnak és a járási
hivatalnak is helyet adó Városháza
főtéri épületét – tájékoztatta Péterfi
Csaba, a polgármesteri hivatal kom -
munikációs igazgatója augusztus
elején az MTI-t. A közleményben az
is benne volt, hogy mostanra ki de -
rült, a felújítás körülbelül 1,5 mil li -
árd forintba kerülne, mert az épület
statikailag is meggyengült, életve -
szélyessé vált.

Emlékezetes, hogy a gödöllői kép -
viselőtestület tagja tavaly szeptem -
ber 10-én döntöttek arról, hogy a
Városháza épületét ki kell üríteni,
mert az ingatlan a szakvélemény
alapján jelentős átépítésre, felújításra
szorul.

Néhány hónap elteltével fordulat
állt be az ügyben, hiszen áprilisra
kiderült, hogy a kormányhivatal
nem kíván hozzájárulni a költsé gek -
hez, az önkormányzat pedig nem
képes azokat egyedül fedezni, ezért
– fenntartva a polgármesteri hivatal

különböző egységeinek szétköltöz -
tetését – a kritikus állapotú épület
lebontása mellett döntöttek, majd
májusban – szeptember elején lejáró
– ötletpályázatot hirdettek az épület
helyének hasznosítására.

A 2015. szeptember 10-i előterjesz-
tésnek volt egy tavaly júniusban kel -
tezett melléklete, amiben az épí -
tésügyi szakértő felvázolta az épület
általános és szintenkénti problémáit,
majd az összefoglalásban felsorolta
a teendőket. Életveszélyre azonban
nem tett utalást.

Ki és mikor döntötte el, hogy a
gödöllői Városháza épülete életve -
szélyes? Először Péterfi Csabát ke -
restük, aki közölte szeptember elejé-
ig szabadságát tölti, majd újabb kér -
désünkre azt írta, forduljunk a pol -
gármesterhez. Augusztus 10-én ez is
megtörtént, de a városvezető titkár -
ságáról olyan válasz érkezett, hogy
Gémesi György augusztus 15-ig
sza badságon van. A polgármester
válaszát több napig nagy tisztelettel
vártuk… …hogy megtudjuk, rio -

gatás vagy valóság, hogy az épület
életveszélyes. –stv

Szó sincs életveszélyről
Gémesi György megkeresésünkre
írásban nem reagált, ám a képvise -
lőtestület augusztus 25-i rendkívüli
ülésén, az egyebek napirendi pont -
ban az alábbiakat mondta:

- Szó sincs arról, hogy életve szé -

lyes lenne a Városháza épülete. Ez
egy félreértés, a sajtó fogalmazott
rosszul. A képviselőtestület elé ke -
rült előterjesztésben foglaltak a
mérv adók. Nevezetesen: az épület
műszaki állapota rossz, másfél mil -
liárd forintba kerülne a felújítása,
amire az önkormányzatnak nincs
forrása. Az állam részéről segítséget
nem ajánlottak fel.

A szakértői véleményben nincs erre utalás

Riogatás vagy valóság, hogy
életveszélyes a Városháza épülete?

Az ilyenkor elmaradhatatlan tűzijáték előtt
az elmúlt években meg szokottá vált prog -
ramkínálattal köszöntötte Gödöllő népének
egy része augusztus 20-át, a Szent István
nevéhez fűződő államalapítás ünnepét. Az
érdeklődőket fogadó gépi térzene, a cserké-
szek zászlóbehozatala, az új kenyér meg -
áldása, megszegése és szétosztása, illetve –
mint változó esemény – a Kenyérünnep 2016
versben és zenében elbeszélve című igénye-
sen összeállított műsor tette teljessé a város
főterére kilátogatók számára a nemzeti
ünnepet.
És, persze, még valami: Gémesi György polgármester szónoklata, ami ez -
út tal sem nélkülözte a sajátos gondolatokat, párhuzamokat, politikai üze -
netet. Képes volt összehozni Szent Istvánt és Hosszú Katinkát. A város -
vezető abból indult ki, hogy a Szent István által képviselt értékek, alapok
megtartása nélkül egyik kormány sem lehet versenyképes és hiteles. Egy -
fajta új kezdetre van szükség, ami nem nélkülözheti a már meghirdetett,
józan ész forradalmában megfogalmazott, nemzeti minimum programjára
lapozott össznemzeti összefogást, és ami szerint elfogadhatatlan az ország
belő, tudatos megosztása, a szándékosan gerjesztett ellenségeskedés és gyű-
lölködés – hangsúlyozta a városvezető.

Gémesi szóba hozta, hogy Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításának
50. évfordulóját. Megköszönte, hogy ebből 26 év polgármesteri szolgálat
neki adatott meg. Kiemelte, hogy Gödöllő ma is az ország dinamikusan fej-
lődő városaként ismert és elismert. A város az elmúlt öt évtizedben közös -
ségé kovácsolódott, amihez jó tartozni, mondta a polgármester, majd kie -
melte: itt fontos az oktatás, ápolják, szeretik, és művelik a kultúrát, és az élet
mindennapi részét képezi a sport.

- Reménykedek abban, hogy az új jogszabályok önkormányzatok önál -
lóságát, feladatait és lehetőségeit csorbító következményei nem koptatják a
város lendületes, fiatalos jövőképet adó szemléletét és aktivitását. Hiszek
abban, hogy lehet tisztán és becsületesen tenni a dolgunkat. Valamint abban
is, hogy itt nem kell senkinek félnie, és nem kell feladni az elveinket, hogy
előrébb jussunk.

- Mi lett volna, ha Hosszú Katinka feladja az elveit? Aláírja az általa szét -
tépett szerződést, és megtörik? – kérdezte Gémesi, aki választolt is: - Nem
tört meg. Nem dőlt be egy hatalomnak. Hitt magában, az erejében, a mun -
kájában.

Legyen bennünk hit, akarat és tartás, hogy a magunk útját járjuk, nem
nélkülözve a Szent Istváni alapokat nem feladva az elveinket, az érték -
rendünket. Rajtam nem fog múlni, hogy Gödöllő olyan város legyen, amely
értékrendje, szellemisége és arculata alapján bátran vállalható, egyfajta
tájékozódási pont, remény lehessen sokaknak – zárta mondandóját a
polgármester. -ef

Szent Istvántól Hosszú Katinkáig
ívelt Gémesi szónoklata

Saját utas üzenetet fogalmazott meg városunk

polgármestere az augusztus 20-i városi ünnepségen
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Június 16-i zárt ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai jóváhagyták, hogy ebben az évben kik
vehetik át a helyi önkormányzat által tizennégy esztendeje alapított Gödöllő Vállalkozója díjat. A
kitüntetésre leginkább méltónak ítélt személyeket négy jelölt közül választották ki.

A városatyák támogatták a döntés-előkészítő gazdasági bizottság javaslatát, ezáltal 2016-ban Bárdi
Anna mesterkozmetikus, valamint Akác Balázs, a Holstein Genetika Kft. gödöllői központjának
ügyvezetője részesül az elismerésben. A díjátadó ünnepséget előreláthatólag szeptember 15-én, csü-
törtökön, a képviselőtestület ülése után, a késő délelőtti órákban rendezik meg. -G

Ők lesznek a Gödöllő Vállalkozója 
díjasok 2016-ban

Önszervezett emlékezés a kastélyban

Kis hely a miénk, tele jó dolgokkal
Ezekkel a szavakkal kezdődik az Invitel új té vé -
reklámja. A telekommunikációs cég most in -
dult kampányában a szűkebb környezetünk, te -
lepülésünk számunkra kedves elemeire kon -
centrál, vagyis azokra a dolgokra, amelyek iga-
zán otthonossá teszik világunkat. 
Az Invitel 3 évig használta a korábbi, sajátos han-
gulatú rajzos reklámokat, azonban a fenti gondo-
latvilághoz más vizuális megoldást választott. Az
új reklámokban a kisebb települések pozitív han-
gulatú világát jeleníti meg, bemutatva a helyi
értékeket és az Invitel jelenlétét.

A ’Mifelénk’ kampány ötletét az a tapasztalat
adta, hogy a kisebb települések mindennapjaiban
is számos nagyszerű és fontos pillanat történik,
amikről érdemes beszélni, hiszen ezek megha tá -
rozzák a helyiek életét. A legújabb humoros és
barátságos reklámok ezeket a pillanatokat örökí -
tik meg hiteles környezetben. 

Az Invitel a család minden tagja számára izgal-
mas szórakozást nyújt, legyen szó telefonról, tele -
ví zióról, vagy internetről, sőt, a kisvállalkozások is
igényük szerint alakítható csomagokat találnak a
cég kínálatában. Helyi szolgáltatóként hozzájárul a
Gödöllő és környékén élő családok kényelmesebb
életéhez és a kisvállalatok üzleti sikereihez.

1996. augusztus 17-
e jeles napként vo -
nult be a Gödöllői
Királyi Kastély tör -
ténetébe. Ekkor tár -
ta ki kapuit a nagy -
közönség előtt vá -
rosunk ékes sége. A
napra pontosan 20
évvel ezelőtti ese-
mény szombatra
esett, és jókora ér -
deklődés kísérte a
7.305 napja lezajlott
kulcsátadást, ka pu -
nyitást.

Bár, a kastély rendezvényei és programjai eb -
ben az esztendőben a két évtizedes évforduló
jegyében zajlanak le, és a dolgozói kollektíva
össze állt egy csoportképre, olyan eseményt nem
találtunk a kínálatban, ahol kifejezetten a gödöllői
kastély rehabilitációjának komoly horderejű
munkáját megkezdőkre gondoltak volna.

Ők, maguk viszont igen, és – Darázs György
egy kori marketingvezető ötlete alapján – meg -
szerveztek egy találkozót augusztus 17-ére, a Gö -
döllői Királyi Kastély bejárata elé. Többen gyűl-
tek egybe az akkori „stábból”, hogy tegyenek egy

sétát az ódon falak között, rápillantva a vál -
tozásokra, fejlesztésekre és felidézve a 20 évvel
ezelőtti legemlékezetesebb momentumokat.

Kovács Éva, a gödöllői kastélyban 1995 júniusa
óta dolgozó muzeológus „tárlatvezetését” – többek
között – Nemes Tamás volt ügyvezető igazgató
(b2), Varga Kálmán korábbi miniszteri biztos
(b1), Sági Margit gazdasági vezető (b3), Sukta
Zsuzsa múzeumi titkár (j1), Gantner Katalin (j2)
és Horváth Orsolya (j3) marketingesek és Kalász
Sándor biztonsági őr (középen) kísérték figye-
lemmel. -gr

Az Invitel munkatársai az gödöllői Invitel
Pont ban (Dózsa György út 1-3.) készséggel tá -
jékoztatják a lakossági és kisvállalati szolgál ta -
tások iránt érdeklődőket. A lakossági ajánla-
tokról a 1288-as telefonszámon, a kisválla -
latoknak szóló szolgáltatásokkal kapcsolatban
pedig a 06 80 881 881-es zöld számon kér -
hetnek felvilágosítást. A legfontosabb informá-
ciókat természe te sen a www.invitel.hu és a
www.invitel.hu/ kisvallalati oldalakon is
meg találják, ahol a kiválasztott szolgáltatá so -
kat meg is rendelhetik.



RÖPLABDA:
nincs elnök, van vezetőedző

Ugyan a bajnoki rajt az Európa-baj-
noki selejtezők miatt csak októberre
várható, de már zajlik az élet a Gö -
döllői Röplabda Club háza táján. Az
egyesület honlapján megjelent írá -
sokból arra lehet következtetni,
hogy az elmúlt tíz év névadó
szponzora, a TEVA megvonta tá -
mo gatását az NB I. elmúlt sze zon -
ban 6. helyen végzett női csapatától.
Úgy hírlik, a döntés egyelőre nem
végleges, novemberben még leül -
nek tárgyalni a felek.

Hogy a gödöllői egyesületet ki
kép viseli majd a jövőben, most még
nem lehet tudni, hiszen a posztra
március 1-jén megválasztott Tamás
Zoltán lemondott elnöki tisztsé gé -
ről, és Balogh Ders is távozott az ez -
zel három fősre redukálódott elnök-

ségből. Ha ma -
rosan tisztújító
közgyűlést kell
összehívni, és
rendezni a so -
rokat, aminek
lé nyeges eleme
az anyagi háttér
biztosítása.

Az már hetekkel ezelőtt eldőlt,
hogy – hasonlóan Szakmáry Grétá -
hoz – Csengeri Petra a bajnoki cím-
védő Békéscsabához igazolt, és a li -
beróposzton jeleskedett Bánlaki
Mária, valamint a feladó Szabó Bar -
bara sem marad Gödöllőn. Időköz -
ben arra is fény derült, hogy a női
csapat vezetőedzője Borkovits Zol -
tán (képen) lesz, aki korábban az Új -
buda, a TF és a Vasas szakmai stáb -
jában is tevékenykedet. Munkáját
Szalay Attila segíti.
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-3. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE 0-1 (0-0)
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői SK 1-4 (0-2) Gödöllői góllövők:
Koziorowski Richárd (2), Mudroch Mendel, ifj. Sipeki Attila.
Gödöllői SK – Maglódi TC 0-0
A Gödöllői SK együttese 4 ponttal, 4-2-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella
7. helyét foglalja el.
Pest megyei Kupa 1. forduló:
Őrbottyán KSE – Gödöllői SK 0-3 (játék nélkül)
2. forduló:
Nagykáta SE – Gödöllői SK 2-2 (0-2, büntetőkkel 5-4) Gödöllői góllövő:
Koziorowski Richárd (2). A Gödöllői SK csapata kiesett.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 1. forduló
Fóti SE – Gödöllői SK II.-Szada 4-3 (2-3) Gödöllői gólszerző: Szabó László (3).
A GSK II. csapata 0 ponttal, 3-4-es gólkülönbséggel a csoport táblázatának
10. helyezettje.
Gödöllői EAC-SZIE – Galgahévíz SK későbbre halasztva

SPORT-HÍR-TURMIX

Gödöllőiek a küzdőtéren

OLIMPIA 2016: Erdélyi Zsófia 52.
lett maratonfutásban

Augusztus 14-én,
magyar idő sze rint
14.30 órakor neki -
vá gott a 42.195 mé -
teres maratoni táv
teljesítésének a riói
olimpián Erdélyi

Zsófia (ké pen), az idei ötkarikás
játékok egyetlen gödöllői kötődésű,
a GEAC-ban nevelkedett indulója.
A második olimpiáján résztvevő at -
léta további 156 rivális társaságában
rajtolt el a szambaiskolák karneváli
parádéjának is helyet adó Sam bó -
dromo-ból az olimpiai stadionba.

A táv második felében folyamato-
san gyorsuló tempóban futó Erdélyi
Zsófia 2.39:04 órás idővel az 52.
helyen (Londonban 92. hely, 2.44:45
óra) haladt át a célvonalon. A lon -
doni olimpia női maratoni verse -
nyének távját 133-an teljesítették.

STRANDRÖPLABDA: gödöllőiek
által kisajátított bajnoki dobogó
Négy mesterforduló után, augusz-
tus 4-én és 5-én, a budapesti Mar -
gitszigeten rendezték meg a 2016.
évi strandröplabda országos bajnok-
ság nagydöntőjét. Mind a hölgyek-
nél, mind a férfiaknál a legjobb 16
páros vágott neki a küzdelem so ro -
zatnak. A Gödöllő Röplabda Club a
női mezőnyben nyolc duóval (a cím-
védő Lutter Eszter, Lakaton Enikő
• Szabó Dorka, Tóth Eszter • Józsa
Zsuzsanna, Szűcs Kinga • Háfra
Or solya, Háfra Dominika • Czene
Adrienn, Hackl Szilvia • Nagy Kit -

ti, Nagy Szabina • Dénesi Brigitta,
Dégi Barbara • Szabó Adrienn, 

Gubicza Laura), míg a férfikanál
egy (dr. Horváth Balázs, Vocskó
Máté) kettőssel lépett homokra.

A gödöllői színekben versenyző
hölgyek remekeltek az előcsatározá-
sok során, hiszen az UTE-s Lakatos
Enikővel az oldalán játszó Lutter
Eszter, valamint a Józsa Zsuzsanna,
Szűcs Kinga kettős egyenes ágon lett
elődöntős. Kisvártatva az is eldőlt,
hogy a hölgyeknél idén is lesz gö -
döllői kötődés a bajnoki cím elnye-
résében, illetve valamennyi érem -
ben, hiszen a Szabó Dorka, Tóth
Esz ter, illetve a Dénesi Brigitta, Dégi
Barbara duó a vigaszágról vere -
kedte magát a legjobb négy közé.

Elődöntők Lakatos, Lutter E. – Dé -
nesi, Dégi 2-0 (16, 12) • Józsa, Szűcs –
Szabó D., Tóth E. 2-0 (14, 16) •
Bronzmérkőzés Dénesi, Dégi – Szabó
D., Tóth E. 2-1 • Döntő Laka tos, Lut -
ter E. – Józsa, Szűcs 2-1 (-14, 18, 6)

Mindez azt jelenti, a Lakatos, Lut -
ter kettős zsinórban harmadszor lett
a sportág legjobbja Magyarorszá -
gon. Komoly fegyverténynek ne -
vez hető, hogy női fronton tartolt a
Gödöllői Röplabda Club Karádi
Zoltán vezetésével működő strand -
röplabda-szakosztálya az országos
bajnokság nagydöntőjében. Fotó
forrása: facebook

A strand júliusban befejeződött tel -
jes körű felújítása és megnyitása
után, a nyár második fele sem telt
eseménytelenül a Szent István Egye -
temen. A GEAC atlétikai pálya lelá -
tójának átalakítása mellett egy kü -
lönleges sportág, a lacrosse Európa-
bajnokságának adott otthont az in -
tézmény. 

Ez, az itthon még kevésbé ismert
sport az egyik legrégebbi gyökerek-
kel rendelkező csapatsport a vilá -
gon. Kemény, férfias játék csapaton-
ként 10-10 játékossal a pályán, akik
egy háló végű bottal igyekeznek az
ellenfél kapujába juttatni a labdát.
Mozgalmas, eseménydús játék
meccsen ként 10-20 góllal, ezért is
Kanada és az Egyesült Államok
egyik legnépszerűbb sportja. 1904-
ben és 1908-ban olimpiai sportág
volt; Magyarországon hivatalosan
2008 óta van jelen, ekkor alakult
meg az első lacrosse egyesület.

A 2016-os évben a Magyar La -
crosse Szövetség szervezésében Gö -
döl lőn megrendezett Európa-baj-
nokság hátterét a SZIE Sport Kft.
biztosította, az egyetem nagyszerű
adottságait kihasználva. Az intéz-
ménynek nem csak kiváló pályái, de
– kollégiumából adódóan – meg fe -

lelő szálláshelyei és étkezési lehető -
ségei is tökéletes helyszínéül szol -
gált az Eb megrendezésének és za -
vartalan lebonyolításának. Néhány
csoportmérkőzést a városi pályákon
rendeztek.

Összesen 24 ország vett részt a
július 28-a és augusztus 6-a között
lezajlott eseményen, hogy szoros
meccseken összemérjék tudásukat.
A magyar férfi lacrosse-válogatott el -
ső hivatalos debütálására adott le -
hetőséget kontinensviadal, így már
nekünk is volt kiért szurkolnunk. A
januári sorsoláson a hazai válogatott
az A csoportba került, olyan csapatok
mellé, mint a címvédő és nyolc szoros
Európa-bajnok Anglia, és a több szö -
rös ezüstérmes Német ország. 

Végül az idei megmérettetést is
Anglia nyerte, Izrael ezüstérmes,
míg Finnország bronzérmes lett. A
magyar válogatott (képen) a cso -
port ban az 5. helyen végzett,
összességében pedig 4 győzelem-
mel és 4 vereséggel a 17. helyen zár -
ta a 2016-os Eb-t. Ezúton gratulá-
lunk nekik és figyelemmel kísérjük
őket a következő bajnokságokon is –
olvasható a SZIE Sport Kft. közle -
ményében. 

Fotó: Oskar Polak

Különleges sportág Gödöllőn
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29. Alga 31. Végtelenül beás! 33. Keservesen sír 34.
Fejem része 37. Kölykezik 38. Kicsinyítő képző 41.
Német tizenegy 42. Jutalom 44.Ezen a helyen 46.
Igekötő 47. Magad 48. Fél tett! 49. Tárgyrag 50.
Spanyol autójelzés

A megfejtéseket szeptember 16-ig kérjük le -
velezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@gra -
fitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Július 1-jei lapszámunk helyes megfejtése:
HÁT, NEM PONTOSAN, DE AZ Ő MÓD -
SZERE SEM ROSSZ.

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Molnár Tamás Patak tér 1.

Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Janiga Krisztián Palotakert 13.

Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: dr.
Márai Gézáné Esze Tamás u. 9.

Egy idős úr összejön egy nagyon fiatal lánnyal.
Ágyba bújnak, majd megszólal az agg férfi: - Te,
anyukád elmondta, hogy mit kell ilyenkor csi-
nálni? – Nem – hangzik a lány válasza. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: R) 12.
Olasz tévétársaság 13. Névelős gabonaőrlemény
14. Isteni hírvivő 16. Egyneműen nyári! 17. Szol -
mizációs hang 18. Vadász is van ilyen 20. Magam
21. Lábízület 23. Gyümölcs 24. Egykori német ál -
lam 25. Húron hangszer 26. Fehér ital 27. Molib -
dén vegyjele 28. Fegyver 29. Eltérő 30. Szán  tó eszköz
32. Múlt idő jele 33. Szita 35. Egyszem! 36. Adó-
nem 38. Csekély 39. Végtelen perc! 40. Kiss …,
Kate! 42. Azonban 43. Veszprém megyei település
45. Élőlényhez kötött jelző 48. Hajó hátsó része
Függőleges: 1. Menyasszony 2. Vallási úton részt -
vevő 3. Becézett Nikolett 4. Névelő 5. Agyműkö-
désének szüleménye 6. Ipszilon 7. Angol öböl 8.
Forma 9. … Sander, divatmárka 10. Néma mese!
11. Mindenhez értő iparos 15. Kisméretű ver -
senyautó 18. Vakcina 19. Tejtermék 20. A poén
második, befejező része (R) 22. Idegen kötőszó
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Magazinunk következő
száma

2016. szeptember 30-án,
pénteken jelenik meg.

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

Szeptember 4-ig: 

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Szeptember 5-től szeptember 11-ig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749 

Szeptember 12-től szeptember 18-ig:

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251

Szeptember 19-től szeptember 25-ig: 

Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002 

Szeptember 26-tól október 2-ig: 

Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

Derüs percek (IX.)
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