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vízkár-elhárítási probléma megoldódására két
ütemre vonatkozó beruházási terv készült.

Az első ütemben a Petőfi tér és a Lumniczer Sán -
dor utca érintett területén a csapadékvíz-elvezető
csatornák és aknák épülnek meg a víz nye lőkkel,
megoldva a terület csapadékvíz elöntési problé -
máit. Az érintett nyomvonalon sávos helyreállítás
történik a burkolt útfelületeken. A jövő nyárra ter -
vezett második ütemben a Petőfi tér közúti átépí -
téséhez szükséges vízelvezető-rend szer is megva -
ló sítható, új csomópont létesíté sével.

A munkálatok miatt jelentős forgalomkorláto-
zásra (és torlódásra) kell majd számítani a szóban
forgó területen. Úgy tudjuk, ideiglenes forgalmi
jelzőlámpa irányítja az arra közlekedőket, meg -
ha tározva a Kossuth Lajos utca, a Petőfi Sándor
utca (itt egészségügyi- és oktatási intézmény is
van, valamint a rendőrség) és a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca irányába történő haladást. Ezen felül
többször előfordulhat, hogy a Lumniczer Sándor
utca felől megközelíthető Kampis Antal térre el -
jutni szándékozóknak kerülniük kell a Szent
János utca felől. -ed

Mekkora durranás lenne, ha a bizonyos körökben hőn áhított 2024-es budapesti olimpia előtt egy
évvel Gödöllő lehetne Európa Kulturális Fővárosa.

Egyelőre csupán annyi tudható az ügyben, hogy 2023-ban egy magyarországi település érdemelheti
ki a titulust, amire pályázni kell. A kiírás várhatóan az év végén jelenik meg, ezt követően a kandi -
dálóknak tíz hónapjuk van arra, hogy elkészítsék az első fordulós pályázati anyagot. A beadványt 12
fős szakértői zsűri bírálja el, akik arról is határoznak, hogy kik juthatnak a második fordulóba. Az
Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím odaítéléséről 2018 nyarán várható végleges döntés.

A polgármester számos érvvel (többek között: uniós elnökség 2011-ben, kastély, fesztiválok, Magyar
Szabadság Napja, helyi művészeti élet) alátámasztott javaslatát a képviselőtestület tagjai támogatták,
így a gödöllői önkormányzat elindul a pályázaton. A költségek és kiadások nem szerepeltek az elő-
terjesztésben. -G

Az már tavasszal el -
dőlt, hogy szeptem ber -
től egye sül az Egyetem
téren található Mézes -
ka lács Bölcsőde és a
Palotakert Bölcsőde. A
gödöllői képvise lőtes -
tü let augusztus 25-i
rendkívüli ülé sén arról
is határozat született,
hogy ki lesz az irányítója a jövőben Gödöllői
Egyesített Palotakert Bölcsőde néven működő
gyermekintéz ménynek.

Két pályázó közül a városatyák a palotakerti
egységet eddig is vezető Varga Gyöngyit (képen)
tartották alkalmasnak a tisztség be töltésére, aki öt
évre, szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig
kapott bizalmat. Garantált illetménye és vezetői
pótléka havi szinte meg közelíti a bruttó 400 ezer
forintot. -eo

Hosszú év(tized)ek óta húzódó
prob lé ma megoldására tett kí -
sér letet a gödöllői székhelyű
Szót Ké rünk a Közjóért Egye -
sület, amikor lakossági fórumot
hirdetett az Egye tem tér 5-11.
számú lakóépületekhez vezető
út-, járda- és parkolók felújításával kapcsola to -
san. A szeptember 16-án lezajlott rendezvényen
az illetékesek és az érintett lakosság is kifejt -
hette álláspontját, majd a vélemények, javasla-
tok elhangzása után – úgy tűnik – olyan együtt-
működési lehetőségben egyeztek meg a felek,
ami kimozdíthatja a jelenlegi, igencsak áldatlan
helyzetet a holtpontról.
Röviden összefoglalva, arról van szó, hogy a
terület állami tulajdonban van, kezelője a Szent
István Egyetem, lakói pedig helyi polgárok. A
gödöllői központú felsőoktatási intézményt – és
felkérésre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t
– Kristóf Krisztina műszaki igazgató képviselte a
fórumon, aki megerősítette delegálója korábbi
álláspontját, nevezetesen azt, hogy: az egyetem-
nek, mint a terület kezelőjének erre a célra nincs
anyagi forrása.

A gödöllői városvezetés részéről Gyenes Szi -
lárd alpolgármester, illetve Halász Levente, az
egyetemi körzet önkormányzati képviselője vett
részt a lakossági fórumon. Mindketten kihang -
súlyozták: a felújítás költségének egyharmad
része – egy korábbi testületi döntés értelmében –
rendelkezésre áll a város költségvetésében, annak
ellenére, hogy nem önkormányzati területről van
szó. A törvényi rendelkezések miatt azonban
csak a projektgazda (Szent István Egyetem vagy
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) kijelölését
követően tudják biztosítani a részükről felajánlott
hányadot.

Vörös István, a lakossági fórumot szervező
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület elnöke (képen)
a mintegy két órán át tartó, előremutató megbe -
szélés után az alábbi javaslattal élt: 

- Kezdeményeztem, hogy kérjük fel a Szent Ist -
ván Egyetem képviseletében jelen lévő műszaki
igazgató-asszonyt, egy héten belül hívja össze a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Szent Ist ván
Egyetem és Gödöllő Város Önkormány za tának
döntéshozatalra feljogosított képviselőit, an nak ér -
deké ben, hogy egyeztessenek az érintett útszakasz
soron kívüli felújításának lehetősé gei ről, állapod -
janak meg a finanszírozásban, és az ügy mielőbbi
megoldása érdekében jelöljék ki a projektgazdát.

A fórum résztvevői arról is határoztak, hogy
ezen az egyeztetésen a lakosságot én képviseljem.
Úgy gondolom, a történteket a civil közösség
sikereként könyvelhetjük el. Remélem, mielőbb
sikerül kimozdítani az ügyet a holtpontról, hogy
– hasonlóan gödöllői polgártársaikhoz – a szóban
forgó terület lakói is „zökkenőmentesen” juthassa-
nak el otthonaikba. -r

Gödöllő pályázik 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre

Szeptember közepén megkezdődtek – és előrelát-
hatólag november végéig tartanak – a munkála -
tok a város közlekedési vérkeringésének egyik
leg fontosabb csomópontjában, a Petőfi téren. A
rekonstrukció, amit két ütemben terveznek vég -
rehajtani, a csapadékvíz-elvezetés okozta problé -
mák miatt vált szükségessé.

A település idei évre elfogadott költségveté sé -
ben 60 millió forintot különítettek el erre a célra,
amiből 35 millió forintot a működési kiadások
kö zött szereplő lakásalapból biztosítanak.

A Petőfi tér csapadékvíz-elvezetésének tervezé -
se tavaly történt meg, a belvárost érintő legfőbb

Szívás lesz a Petőfi térnél közlekedni Egyetemi utak:
elmozdulás a holtpontról

Egyesített bölcsődék
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Két kisrepülőgép ütközött össze,
majd mindkettő lezuhant Gödöllő
és Isaszeg között szeptember 18-án,
a reggeli órákban, négyen meghal -
tak. Az egyik gépben hárman veszí -
tet ték életüket (35 éves budapesti
pi lóta, 42 éves budapesti nő és 8
éves kisfia), a másikban egy ember
(41 éves veresegyházi pilóta) hunyt
el. A helyszínről szeptember 19-én
elszállított roncsokat egy honvéd-
ségi helikopter fedezte fel és azono-
sította a lezuhant gépeket.

Szakértő:
mulasztás okozta a tragédiát

Az MTI közleménye szerint egyér-
telműen emberi mulasztás okozta
azt, a négy ember halálával végződő
balesetet, amelynek során két kisre -
pü lő gép összeütközött Gödöllő és
Isaszeg között - közölte Pető György
légi közlekedési szakértő az M1 ak -
tuális csatorna műsorában, hozzáté-
ve: a kérdés az, ki hibázott.

Nyilatkozata szerint hosszú vizs -
gá lat várható, az ilyen típusú repü -
lő gépeket ugyanis nem szerelik fel
fekete dobozzal, a pilótákat és az
uta sokat pedig értelemszerűen nem
tudják már kikérdezni.

A négy ejtőernyőst ledobó Piper
28 típusú kisgép feltehetőleg jogsze-
rűen repült a zárt légtérben. A piló -
tát tájékoztatta az irányítás arról,
hogy van egy másik gép a közelé -
ben, erre azonban már nem vála -
szolt, vélhetően azért, mert ekkor
tör tént a baleset.

Közlekedésbiztonsági Szervezet:
szemből, nagy sebességgel

ütközhetett a két gép
Az első vizsgálatok szerint a Cessna
182-es kisgép süllyedt, míg a Piper
28-as sétarepülésre emelkedett, ami-
kor szemből összeütköztek, majd
pö rögve lezuhantak Gödöllő köze -

lé ben - tájé koz -
tatta a Köz le -
kedés biz ton -
sági Szervezet
kommuniká -
ciós vezetője
az MTI-t.

Bajkó Erika
közlése szerint
mind két re pü -
lőgép a gödöl-
lői reptérről
szállt fel; a

Cessna ejtőernyősöket vitt ugrani, a
Piper pedig sétarepü lésre indult,
fedélzetén három em berrel. A
Cessna már visszatérőben volt fela -
datáról, amikor a Hungaro Control
légiforgalmi szolgálat kö rülbelül
600 méter magasságon el ve szítette
vele a kapcsolatot, majd ér tesítették
a légi kutató-mentő szol gálatot.

Az első információk szerint a
Cessna normál tempóban süllyedt,
amikor bekövetkezhetett a baleset.
Az ütközés következtében mindkét
repülőgép súlyosan roncsolódott, a
fedélzetükön tartózkodó négy em -
ber – a Cessna pilótája, a Piper piló -
tá ja és két utasa – életét vesztette.

A helyszíni szemle tapasztalata
alap ján a kisgépek nagy sebesség -
gel, gyakorlatilag függőlegesen, pö -
rög ve értek földet, és mindkét re pü -
lőgép bal szárnyából még a levegő -
ben letörött egy nagy darab. A
szemle megállapításai arra enged-
nek következtetni, hogy a repülő -
gépek a levegőben, szemből ütköz -
tek, miközben a Cessna leszálláshoz
készült, a Piper pedig a felszállást
követően emelkedőben volt.

Felfüggesztették a gödöllői
repülőtér üzembentartási

engedélyét
A tragédia okán a Nemzeti Közleke -
dési Hatóság (NKH) Légügyi Hiva -
tala felfüggesztette a gödöllői re pü -
lőtér üzembentartási engedélyét -
kö zölte az NKH az MTI-vel.

Azt írták, hogy az esemény súlyos -
ságára és a körülmények tisztázat lan -
ságára tekintettel határoztak a felfüg-
gesztés mellett, a döntést egyeztették
a tulajdonossal (önkormányzat) és a
szakmai üzembentartó szervezettel
(VÜSZI Kft.). A hatóság haladéktala-
nul megkezdte a baleset okainak
vizsgálatát. GH-összeállítás 

Fotó: police.hu

Felfüggesztették a helyi reptér üzembentartási engedélyét

Légikatasztrófa négy halottal
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Némi kutakodás után kideríthető, hogy a 2008 óta működő belvárosi hotelt
korábban üzemeltető G-Magistratus Zrt. még 100 millió nettó forintot meg -
haladó összeget fizetett bérleti díj címen évente, majd ezt a tételt 2013-tól
havi nettó 1 millió forintra redukálta városvezetés többsége.

Mikor már azt hihetné az ember, hogy elcsendesülnek a gödöllői szálloda
gazdaságos működtetése körül az elmúlt években hol hevesebb, hol
kevésbé parázs vitát kiváltó kérdések, újabb – ezúttal kedvezőnek látszó –
fordulatról lehet beszámolni.

Nevezetesen arról, hogy – amint az a képviselőtestület szeptember 15-i
összejövetelére kiküldött előterjesztésből kiderült – az önkormányzat
tulajdonában lévő Erzsébet Királyné Szálloda Kft. olyan pozitív gazdálko-
dási mutatókkal rendelkezik, amik megengedik, hogy a társaság nettó 5
millió forintos havi bérleti díjat fizessen a tulajdonosi jogokat gyakorló
gödöllői önkormányzatnak. Ráadásul, 2016. január 1-jéig visszamenőleg.

Kovács Barnabás (MSZP) a jelentős változás okaira volt kíváncsi. Gémesi
György válaszában elmondta, a kemény, költséghatékony gazdálkodás
eredményezte a többletforgalmat. -vn

A gödöllői képviselőtestület szep -
tember 15-i ülésén alpolgármester-
vá lasztás is szerepelt a napirendi
pontok között. Olyannyira, hogy a
tanácskozást ezzel kezdték a város -
atyák.

Gémesi György polgármester lo -
kál patrióta klubos képviselőtársára,
dr. Pappné Pintér Csillára tett ja -
vaslatot, akit titkos szavazással a tes -
tületi tagság 9 igen szavazattal, 3
tartózkodással és egy érvénytelen
vokssal társadalmi megbízatású al -
polgármesterré választott. Az óvo -
da pedagógus végzettségű hölgy –
Six Edit (1998-2002) után – a máso -
dik női polgármester-helyettes a gö -
döllői önkormányzatiság 1990 óta
tartó időszakában. 

Havi bruttó illetményét 269.000
fo rint ban állapították meg. Ezen fe -
lül 40.350 forintos költségátalány,

hi vatali mobiltelefon-használat, va -
la mint saját személygépkocsi hiva-
talos célú használata is megilleti a bő
25 éve Gödöllőre települt Pappné
Pin tér Csillát, aki a Szent János utcai
óvoda vezetője.

A döntés további személyi kérdé -
seket is érintetett. Az újdonsült al -
polgármester eddig az ifjúsági és
köznevelési bizottságot vezette, he -
lyére a társadalomföldrajzból dokto-
rált Jeney László került, akinek ezál-
tal meg kellett válnia környezet vé -
delmi tanácsnoki funkciójától, amit
a lemondott alpolgármester, Pecze
Dániel örökölt meg. –bi

Felfelé lifteztetik 
a hotelcég bérleti díját

Egymásba rohant egy kisteherautó és egy személyautó szep tem ber 13-án, a
reg geli órákban Gödöllő és Szada között, a két települést összekötő úton. A
személyautóban csak a sofőr utazott, aki a helyszínen elhunyt. A gödöllői
hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a sofőrt a roncsból,
áramtalanították a járműveket, majd biztosították helyszínt. A
kisteherautóban öten utaztak, ők nem szenvedtek sérüléseket. A műszaki
mentés ideje alatt a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta, a forgalmat elte-
relte – közölte lapunkkal Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője. 

Fotó: BM OKF médiaszerver/PMKI Gödöllő HTP

Végzetes ütközés

Annak ellenére, hogy Gödöllő eseté-
ben legfeljebb három darab elektro-
mos töltőoszlopra lehet támogatást
kérni, a helyi önkormányzat tagjai
végül úgy döntöttek, hogy – tekin -
tettel a jelenleg nagyon alacsony
elektromos hajtású helyi gépjármű-
állományra és a töltőállomás várha -
tó, éves szinten 100 ezer forintra be -
csült fenntartási költségére – egyre
kandidálnak a szaktárcánál.

A pályázat száz százalékos támo -
ga tási intenzitást jelent a töltő osz -
lopok telepítésének költségére. Kri -
té rium a megvalósítást követő 5
évig történő kötelező fenntartás. A

terminálok lehetővé teszik, hogy a
használók bankkártyájuk segítsé -
gé vel tölthessék fel gépjármű -
veiket.

A felhívás pontosan meghatároz -
za a telepíthető oszlopok típusát, va -
lamint típustól függően a pályáz -
ható összeget. Ez az A típusú, azaz
2x22 kilowatt teljesítményű normál
töltőtípus esetén 2.476.000 forint
oszloponként. Az igényelt támo -
gatás felhasználható a töltőoszlop
be szerzésére, telepítésére, villamos -
há lózat csatlakozási díjra és a töl -
tőhely kialakítás (tervezés, parkoló -
festés) költségeire. -eF

Nőt vett maga mellé Gémesi

Pappné Pintér Csilla 
lett a város új alpolgármestere

Elektromos töltőállomásra 
pályázik a városvezetés

A gödöllői önkormányzat 
alpolgármesterei 

(1990-2016)
Fábián Zsolt (1990-2002, 2004 feb-

ruárjától 2006-ig, 2010 októberétől

2012. december 31-ig társadalmi

megbízatású alpolgármester) • Six

Edit (1998-2002) • Krassay László

(2006-2010) • Pintér Zoltán (2006-

2012. február 29.) • Tóth Tibor

(2012. március 1-jétől 2014.

október 12.) • Pecze Dániel (2013.

január 2-ától 2016. június 30.) •

Pelyhe József (2014. október 22-től)

• Gyenes Szilárd (2014. október 22-

től) • dr. Pappné Pintér Csilla (2016.

szeptember 15-től)

Szeptember 10-e után ismét Gödöl lő -
re látogat a rendőrség toborzó-cso -
port ja, amelynek tagjai a határva-
dász-képzés iránt érdeklődőket vár -
ják. Felvilágosítást nyújtanak a jelent-
kezés és a képzés feltételeiről, illetve
je lentkezési egységcsomagot is adnak.

A csoport október 12-én, szerdán
érkezik Gödöllőre. Délelőtt 10 és 11
óra között a Gödöllő Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi
központ, Szilhát u. 53.) épü letében,

majd 12 és 15 óra között Gödöllő
Rendőrkapitányság (Petőfi Sán dor
utca 6-10.) nyílt napján kereshetők fel.

A Gödöllő Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén egy héttel koráb -
ban, október 5-én is lesz határvadász-
toborzás: Veresegyházon (Petőfi utca
3. 10 és 12 óra, míg Kistarcsán (Deák
Ferenc utca 3/A.) 13 és 15 óra között
fogadják az érdeklődőket – tájékoz -
tatta szerkesztőségünket a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékese.

Határvadász-toborzás
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Júniusban a vá rosve -
ze tés ki fe jezte szándé -
kát a Haraszti úton ta -
lálható Lear Cor po ra -
tion Hun gary Kft-nek
arról, hogy az önkor -
mány zat tulajdoná -
ban lévő ingatlanon
át menetileg (az M3-as
autópálya és a 3-as
számú főút összeköté -
sének ki épí téséig) sze -
mélygépkocsik vára -
ko zá sára alkalmas
par kolót léte sít se nek.

Szeptemberben arra is fény de -
rült, hogy a parkoló kiépítéséhez az
ön kor mányzat – fejlesztési céltar -
talé ká nak terhére – 15 millió forin-
tot biztosít.

- A pénzügyi bizottsági ülésen
nem támogattam azt a javaslatot,
hogy az önkormányzat építsen a
LEAR-nek 15 millióért egy parkolót
és adja oda neki ingyenes használat-
ra – válaszolta megkeresésünkre
Kovács Barnabás.

A gödöllői önkormányzat szakbi -
zott ságának MSZP-s elnöke így in -
dokolta döntését: - A főjegyző azt
mondta, hogy a LEAR TAO-jából
jelentős összeg érkezik a sport -
csarnok építésére, és ezért a város
ezzel tesz egy gesztust a cégnek. Azt
is mondta, hogy szerinte nincs jogi
probléma a dologgal.

Szerintem meg van. Jogi is és köz -
gazdasági is. A közpénzt és a privát
pénzeket nem szabad „keverni”, és

összekapcsolni. Sem -
milyen módon sem.
Értem a szán dé kot,
de ez a tech nika sze -
rintem aggályos, és
nagyon rossz pre ce -
denst teremthet.
Nem jó a hasonlat,
de pénzügytech nika -
ilag ez a dolog pont
olyan, mint ha az ön -
kormányzat a volt
vá rosháza épü le té -
nek helyén építene

egy irodaházat, majd azt odaadná
va lamelyik neki kedves cégnek in -
gye nes használatra.

Ha a LEAR a TAO-ját – ami neki
nem jelent semmilyen költséget,
mert ha nem ajánlaná fel a sport -
csarnokra, akkor az állam részére
kellene befizetnie – odaadja a sport -
csarnok építésére, akkor az egy ne -
mes cselekedet, amit nagyon meg
kell köszönni, gesztusokat is kell
ten ni, de ez nem jelentheti azt, hogy
15 millió forint közpénzt fordítunk
egy magáncég projektjére. Jogilag
pedig az a véleményem, lehetséges,
hogy betű szerint nehéz lenne meg -
találni azt a paragrafust, ami téte le -
sen vonatkozna erre az esetre.

De azért az mégiscsak elgondol-
koztató, hogy ha néhány százezres
vagy milliós tételeket a törvény
pályáztatni és közbeszereztetni ren -
del, akkor 15 millió forint közpénzt
egy döntéssel, „gesztusként” oda le -
het adni egy privát cégnek.

15 milliós gesztusértékű 
parkoló-építés közpénzből Simon Gellért és Molnár Árpád, a

Fidesz-KDNP gödöllői önkor mány -
zati képviselői önálló indítványt ké -
szítettek a képviselőtestület szep -
tem ber 15-i ülésére. Ennek tartalma
a következő volt:
Magyarország Kormánya népsza -
va zást írt ki, ezzel kérdezve (Euró -
pában elsőként) a választók vélemé -
nyét arról, hogy elfogadhatónak
tartják-e, hogy brüsszeli bürokraták-
ra bízzuk annak eldöntését, hogy kit
kell befogadnunk és kikkel kell
együtt élnünk. Hogy rábízható-e a
döntés joga olyanokra, akikre sosem
szavazhattunk és éppen ezért po -
litikai felelősségük a kérdésben vi -
tat ható. Hogy elfogadják-e a Kvóta -
diktátumot vagy sem. Meglátásunk
szerint a kérdés a pártpolitika felett
álló, össznemzeti ügy, mely nem
csak az ország szuverenitásáról szól,
hanem gazdasági, kulturális és biz-
tonsági kockázatokkal is jár hazánk-
ra nézve. Fontosnak tartjuk, hogy
több síkon – így önkormányzati szin -
ten – is elutasítsuk a Kvótadiktá tu -
mot, ezért kérjük, hogy a gödöllői
közösségre való tekintettel, Gödöllő
Város Képviselőtestülete is határo-
zat formájában deklarálja álláspont -
ját, ahogyan ezt a választókerület 14
települése már megtette.

A határozati javaslatban az alábbi
mondatok szerepeltek:

„Gödöllő Város Önkormányzata elu -
ta sítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. A kvótadiktátum ve -
szélyezteti a kultúránkat és a minden -

napjaink biztonságát, vállalhatatlan ter -
heket jelentene a szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerünkre, valamint ve -
szélyezteti hazánk szuverenitását.

Kérjük a kormányt, hogy minden le -
het séges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kö -
telező betelepítési kvótát, védje meg Ma -
gyarországot és a magyar embereket!”

A határozat végrehajtásának ha tár -
i dejét azonnali jelzővel illették a kép -
viselők, felelősnek pedig Gé me si
György polgármestert nevezték meg.

A gödöllői képviselőtestület több -
sé ge nem támogatta az indítvány
elfogadását: igennel hárman szavaz -
tak, nemmel ketten, míg hatan
tartózkodtak. Érdekesség, hogy a
testületi ülésről csupán ketten hiá-
nyoztak, a nem szavazók száma
azonban négy volt.

A voksolást vita előzte meg, ami -
ben Kovács Barnabás, a távolmara -
dás mellett kardoskodó MSZP kép -
viselője a „kérdés a pártpolitika felett
álló” gondoltra úgy reagált, csodálja,
hogy ezektől a szavaktól nem om lott
össze a szövegszerkesztő. Meiz ner
Sándor, a Gödöllő Német Ki sebb ségi
Önkormányzat elnöke a nem mel
való szavazásra, azaz: a mi nisz -
terelnök megerősítésére buzdított.

Simon Gellért azzal egészítette ki
az általa is jegyzett előterjesztést,
hogy ne kockáztassuk Gödöllő jövő-
jét, aminek egyetlen módja van, ha
elutasítjuk a kvótát.

Gémesi György közölte, nem vi -
tatja, fontos dologról van szó, de az
önkormányzatnak nincs kompeten -

Mire számíthat Gödöllő kvótaügyben?

Kis hely a miénk, tele jó dolgokkal
Ezekkel a szavakkal kezdődik az
Invitel új tévé reklámja. A tele -
kom munikációs cég nyár végén
indult kampányában a szűkebb
környe zetünk, településünk szá -
munk ra kedves elemeire kon cent -
rál, vagyis azokra a dolgokra, ame-
lyek igazán otthonossá teszik vilá -
gunkat. 
Az Invitel 3 évig használta a koráb -
bi, sajátos hangulatú rajzos reklámo -
kat, azonban a fenti gondolatvilág-
hoz más vizuális megoldást válasz -
tott. Az új reklámokban a kisebb te -
lepülések pozitív hangulatú világát
jeleníti meg, bemutatva a helyi érté -
keket és az Invitel jelenlétét.

A ’Mifelénk’ kampány ötletét az a
tapasztalat ad ta, hogy a kisebb te le -
pü lések mindennapjaiban is szá mos
nagyszerű és fontos pillanat tör -
ténik, amik ről érdemes beszélni,
hiszen ezek meghatá rozzák a helyi-
ek életét. A humoros és barátságos
reklámok ezeket a pillanatokat örö -
kítik meg hiteles környezetben. 

Az Invitel a család minden tagja
szá mára izgalmas szórakozást
nyújt, legyen szó telefonról, televí zi -
óról, vagy internetről, sőt, a kisvál -
lalko zások is igényük szerint alakít-
ható csomagokat találnak a cég kí -
ná la tában. Helyi szolgáltatóként
hoz zájárul a Gödöllő és környékén
élő családok kényelmesebb életéhez
és a kisvállalatok üzleti sikereihez.

Az Invitel munkatársai a gödöl-
lői Invitel Pontban (Dózsa György
út 1-3.) készséggel tájékoztatják a
szolgáltatások iránt érdeklő dő ket.
Emellett a lakossági ajánlatokról a
1288-as telefonszámon, a kisvál -
lala tiakról a 06 80 881 881-es zöld
számon is kérhetnek felvilágosí-
tást. www.invitel.hu

(folytatás a 7. oldalon)
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ciája a kérdésben. Ő nem a Fidesz és
nem a Fidesz-pártkatonák polgár -
mes tere, hanem a gödöllői lakos -
ságé. Hozzátette: bízik abban, hogy
a helyi polgárok önállóan képesek
dönteni, nincs szükség arra, hogy
véleményüket a városvezetés befo-
lyásolja. –stv

Egymásnak esett 
Gémesi György és Vécsey László
Szeptember 21-én Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere közle -
ményt tett közzé, amiben leírta:
megdöbbenve értesült arról, hogy a
körzet országgyűlési képviselője,
Vécsey László az október 2-ai nép -
szavazással kapcsolatban tartott fi -
deszes kampányrendezvényen azt
mondta, hogy a település vezetője
1.500 menekültet akar Gödöllőre
befogadni és betelepíteni.

Gémesi így folytatta: Vécsey Lász -
ló ezen kijelentése hazugság, amit
ha tározottan visszautasítunk. A
kép viselő célja egyértelműen a la -
kosság körében meglévő egyre
nagyobb bizonytalanság és félelem
gerjesztésének erősítése.

Gémesi György határozottan fel-
hívja Vécsey László fideszes ország -
gyűlési képviselő figyelmét arra,
hogy:

1. Menekülteket befogadni és le te -
lepíteni csak a magyar kormány
támogatásával és a magyar kor -
mányzati hivatalok közremű -
kö désével lehet,

2. Gödöllő Város Önkormányzata
nem tervezett és a jövőben sem
tervezi menekültek befogadá-
sát. Ilyen jellegű hatásköre és
kompetenciája nincs is.

A város vezetése továbbra is elha-
tárolódik a túlfűtött pártpolitikai
kampánytól, és Gödöllő város la -
kosságának továbbra is garantálni
kívánja a békességet és a nyugalmat!

Felszólítjuk Vécsey László ország -
gyűlési képviselőt, hogy amennyi-
ben bármilyen tudomása van – akár
titkos – Gödöllő városát érintő kor -
mányzati döntésről, akkor, mint a
térség választott képviselője, kötele -
zettségét teljesítve, haladéktalanul
tájékoztassa Gödöllő Város Képvi -
se lőtestületét!

A fideszes képviselő nagy nyilvá -
nosság előtt történt félretájékoztatá-
sának tisztázása miatt Gémesi
György polgármester szeptember
26-án, hétfőn reggel 7.30 órára
rendkívüli testületi ülést hív össze,

amire Vécsey Lászlót elvárja – zárult
Gémesi közleménye.

Szeptember 22-én Vécsey László
közösségi oldalán a következő sorok
jelentek meg:

A gödöllőiek szeretnék tudni,
hogy Gémesi hajlandó-e a kényszer -
betelepítésre. Felszólítjuk Gémesi
Györ gyöt, Gödöllő polgármesterét,
hogy valljon színt, igent vagy nemet
mond a kényszerbetelepítésre!

Gödöllő az ország egyetlen tele -
pü lése, amely másodszor sem fo -
gad ta el az uniós kötelező betelepí-
tési kvótát elutasító önkormányzati
határozatot, vagyis nem utasította el
a magyar településeket egyre fenye-
getőbb kényszerbetelepítést. Brüsz -
szel ben már élesítve van a kvóta -
csomag, ha a magyar népszavazás
nem akadályozza meg, akkor már
karácsony előtt elindulhat a beván-
dorlók kötelező betelepítése.

Már kétezer magyar település
polgármestere világossá tette, hogy
nem lenne hajlandó együttműködni
a kényszerbetelepítés végrehajtásá -
ban, Gémesi György nem tartozik
közéjük, sőt, folyamatosan a mig -
ránsok befogadásáról és az osztrák
betelepítések példájáról prédikál. A
gödöllőieknek joguk van végre
tudni, hogy Gödöllő mire számíthat,
megvédi-e őket a polgármester a
kényszerbetelepítéstől vagy elsők
között lesz, aki önként telepít majd
be migránsokat – fogalmazott Vé -
csey László.

Nemzeti rekord: a gödöllői
képviselőtestület többsége 

harmadszor sem támogatta 
a betelepítési kvóta 

elutasítására tett javaslatot
A szeptember 26-ára összehívott
rend kívüli képviselőtestületi ülésre
kiküldött meghívón – az egyebek
mellett – egyetlen napirendi pont
sze repelt, ez: Vécsey László ország -
gyűlési képviselő tájékoztatója 1500
migráns Gödöllőre való betelepítése
ügyében elhangzottakról. A gödöl-
lői központú választókerület kor -
mány párti parlamenti képviselőjét

HIRDETÉS

„felkért előterjesztő-
nek” titulálták.

A mintegy 75 per -
ces tanácskozást je -
lentős média érdek -
lő dés kísérte, így
sokakhoz eljut majd
az a hír, miszerint: a
gödöllői képviselő -
tes tület többsége –

feltehetőleg egyedüliként az ország -
ban – harmadszor sem támogatta a
kötelező betelepítési kvótát elutasító
határozatot, aminek elfogadását ez -
úttal Vécsey László kezdeményezte
a gödöllői a városatyáknál. A Gé -
mesi-félét –, amiben a városvezető
többek között leszögezi, hogy Gö -
döllő nem kíván migránsokat be -
telepíteni, és erre jogi lehetősége
sincs – pedig kilenc igen vokssal el -
fogadták. 

Az ülést vezető polgármester arra
kérte Vécsey Lászlót, tisztázza az ál -
tala a szeptember 20-i, gödöllői la -
kossági fórumon elmondottakat. Er -
re a honatya közölte: Gémesi György
kérjen bocsánatot a köz leményében
foglaltakért, a gödöllői képviselő tes -
tület pedig utasítsa el a betelepítési

kvótát, mert ellenkező esetben Gö -
döllőt veszély fenyegetheti.

Kisvártatva – utalva a helyi egye-
tem külföldi hallgatóit a közel -
múltban ért állítólagos inzultusra –
Gémesi, aki szerint Vécsey nem vá -
laszolt a feltett kérdésre, odáig me -
részkedett, hogy közösségi izgatás-
sal vádolta meg Vécseyt. 

- Ön felizgatta Gödöllő városát,
egymás ellen uszította a polgárokat
– mondta a polgármester a par -
lamenti képviselő fórumon elhang-
zott mondataira hivatkozva.

Vécsey László válaszában pártpo -
litikai játszmának nevezte az ügyet,
és kijelentette: a gödöllői képvi se -
lőtestület többsége a Kormány
Achilles-inát akarja elvágni azzal,
hogy nem támogatja a javaslatot. A
körzet országgyűlési képviselője fel-
hívta a figyelmet: célszerű lenne, ha
a vita helyett a városvezetés meg -
kér dezné a gödöllőieket, akik több -
sége – tapasztalata szerint – nem
akarja a migránsok betelepítését.
Vécsey azt is hozzátette: véleménye
szerint Gödöllő a polgármester ma -
ga tartása miatt van veszélyben. 

-org

(folytatás a 6. oldalról)
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Szeptember 18-20. között rendezték meg a –
Szlovák Agrártudományi Egyetem kezdemé -
nye zésére öt évvel ezelőtt alakult – Visegrádi
Egyetemi Szövetség (VUA) jubileumi közgyű -
lé sét a gödöllői központú Szent István Egyete -
men (SZIE) – olvasható a felsőoktatási intéz-
mény sajtóközleményében.
A szövetségnek mára már több mint 50 felsőokta-
tási intézmény a tagja, nem csak a visegrádi tér -
ségből. A most lezajlott közgyűlésen újabb tagok
csatlakoztak, így a szövetség létszáma megkö -
zelíti a 60-at. Az eseményen 9 ország 23 felsőok-
tatási intézménye képviseltette magát, több mint
50 résztvevővel. A találkozóra az ENSZ Élel -
mezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete, a
FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Kép -
viseletének képviselő-helyettese, Cristina Ama -
ral is elfogadta a meghívást, hangsúlyozva ezzel
a szövetség, a SZIE és a FAO együttműködésé-
nek jelentőségét.

A szövetség célja, hogy lehetőséget biztosítson
a tagintézményeknek oktatási, kutatási, valamint
publikációs területen történő együttműködésre.
A VUA rendszeresen szervez tudományos
konferenciákat oktatók és hallgatók számára is.
Idén júliusban az Élelmiszeripar és az üzleti
tudomány című nyári egyetemet a SZIE szer vez -
te. Az intézmény rektora, dr. Tőzsér János (ké pen
balról a harmadik), aki egyben a szövetség alel-
nöke, a gödöllői közgyűlésen vehette át a VUA
Award of Excellence kiválósági díjat, az egyetem
által az elmúlt évek alatt tanúsított aktív
részvételért és kimagasló tevékenységért.

A közgyűlés keretein belül két szakmai elő-
adásra is sor került, ezekre a SZIE oktatói és
külföldi hallgatói (különösen a FAO ösztöndíjjal
az egyetemen tanuló diákok) is meghívást kap -
tak. Az első előadást Cristina Amaral tartotta a
FAO képviseletében, aki a fenntartható fejlődés
fontosságára hívta fel a figyelmet.

A FAO európai és közép-ázsiai tevékenységét,
amely 53 országot és az Európai Uniót foglalja
magába, lényegében a budapesti iroda irányítja,
mondta. Néhány konkrét területet is említett,
ahol a szervezet aktív: például fenntartható
mezőgazdasági és halászati technológiák támo -
ga tása, élelmezésbiztonság és táplálkozás, hatá-
rokon átnyúló haszonállat betegségek, növény -
védőszer-használat, vagy akár a természeti
katasztrófák kezelése. A kézzelfogható segít -
ségen túl a FAO egy tudásmegosztó szervezet,
amely több mint 400 kiadványt jelentet meg
minden évben, mondta, hozzátéve, hogy ezek
mind ingyenesen elérhetők az interneten.

A szervezet jó kapcsolatot ápol Magyaror szág -
gal. Ennek elemeként 2008 óta évről évre mintegy
30, különböző országokból érkező fiatal mező -
gazdasági szakértő szerezhet posztgraduális diplo-
mát a FAO-Magyarország ösztöndíj jóvoltából. A
végzettek száma már meghaladta a 250-et. Eb ben a
programban nagy örömünkre épp a SZIE az egyik
partnerünk, hangsúlyozta Cristina Amaral.

A másik előadásban a SZIE-t, azon belül is a
doktori iskolák által végzett tudományos kutatási
tevékenységet mutatta be dr. Helyes Lajos tudo -
mányos rektorhelyettes. Az elhangzottakból ki -
derült, az intézmény jelentősen elkötelezett a
FAO által is prioritásként tekintett területek iránt.
Ez alapján indultak el az egyeztetések a köz -
gyűlés ideje alatt a SZIE, a VUA és a FAO jövőbeli
együttműködési területeiről.

Kiválósági díjat kapott a gödöllői egyetem
Az elismerő címet a Visegrádi Egyetemi Szövetség (VUA)

jubileumi közgyűlésén vette át dr. Tőzsér János rektor



Éremszerzési reménnyel vágott neki
a szeptember 10-11-i, székesfe hér -
vári – 12 alakulatot számláló – csa-
patbajnoki döntőnek a Gödöllői
EAC és az Ikarus BSE versenyzőiből
összeállított formáció. Városunk
atlétái két éve megnyerték az akkor
újjáélesztett pénzdíjas viadalt, ta -
valy pedig drámai csatában a máso -
dik helyre szorultak.

Az ország legjobb atlétái a két nap
során 42 versenyszámban (21-21 női
és férfi) mérték össze a tudásukat. A
GEAC-Ikarus fúzióból létrejött csa-
pat tagjai mindent egybevetve 372
ponttal – az első pozícióban zárt
Deb recen-Nyíregyháza alkotta ala-
kulattól 64 ponttal elmaradva – a
második helyen végeztek, ami brut-
tó 4,25 millió forint összegű díjazást
jelent.

A Gödöllői EAC érmes
pozíció ban végzett ver -
senyzői:

1. hely: Deák Nagy
Marcell (400 m), 4x100
méter női váltó (Répási

Petra, Kaptur Éva, Turcsik Katalin,
Komiszár Kriszta), 4x400 méter férfi
A váltó (Vígvári Szabolcs, Kővári
Tamás, Deák Nagy Marcell, Kovács
Zoltán)

2. hely: Kaptur Éva (100 m), Ko -
vács Zoltán (400 m), 4x100 méter fér-
fiváltó (Karlik Ádám, Pálmai Márk,
Molnár Gergely, Vígvári Szabolcs),
Kaptur Éva (200 m), Kovács Zoltán
200 m), 4x400 méter női A váltó
(Király Adél, Kaptur Éva, Zsiga
Mónika, Rapai Fanni)

3. hely: Simonváros Csanád (rúd -
ugrás), Kovács Emma (magasugrás,
175 cm – egyéni csúcs)

A fenti siker nem jöhetett volna
létre a GEAC edzői nélkül. Íme, a
szakemberek névsora: Foki Vilmos,
Karlik Pál, Máté Alpár, Szörényi
István és Zsivoczky Attila. -áb
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 4-7. forduló
Taksony SE – Gödöllői SK 0-5 (0-3) Góllövők: Pap Tamás (2), Varga Bence
(11-esből), Kiss Szilárd, Koziorowski Richárd (11-esből).
Gödöllői SK – FC Dabas II. 2-1 (2-0) Gödöllői gólok: Kaiser László, Pap
Tamás.
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 2-2 (1-0) Gödöllői góllövők: Milkó
Dániel, Nagy Tamás.
Gödöllői SK – Vecsési FC 1-1 (1-1) Gödöllő gól: Maródi György.
A Gödöllői SK együttese 12 ponttal, 14-6-os gólkülönbséggel a bajnoki ta -
bel la 6. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 2-5. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Kerepesi SBE 2-2 (1-1) Gödöllői gólok: Tury
Viktor, Gráczer Krisztián.
Gödöllői SK II.-Szada – Mogyoród KSK 0-2 (0-1)
Dány KSK – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (0-1) Gödöllői gól: Tóth Bence.
Négy mérkőzés alapján a GSK II. csapata 2 ponttal, 6-9-es gólkülönbséggel
a csoport táblázatának 11. helyezettje.
Mogyoród FC II. – Gödöllői EAC-SZIE 0-11 (0-2) Gólszerzők: Kapdebo
Lóránd (3), Vida Balázs (2), Abdalla Aimen, Bánki Edömér, Somogyi
Levente, Kurunczi Dániel, Beregszászi Béla, Angyal Zoltán.
Zsámboki SE II. – Gödöllői EAC-SZIE 2-6 (1-5) Gödöllői góllövők: Vida
Balázs (3), Bánki Edömér, Müller Péter, Angyal Zoltán.
Gödöllői EAC-SZIE – SK Tóalmás 6-1 (2-0) Gödöllői gólok: Angyal Zoltán
(4), Somogyi Levente (2).
Három mérkőzés alapján a GEAC-SZIE együttese 9 ponttal, 23-3-as gólkü-
lönbséggel 5. a csoport tabelláján.
A Gödöllői EAC-SZIE – Gödöllői SK II.-Szada városi rangadót lapzártánk
után játszották le.
Pest megyei Kupa 2. forduló (legjobb 32 közé jutásért):
Mogyoród FC – Gödöllői SK 1-13 (1-4) Gödöllői góllövők: Méhes Pál (4),
Koziorowski Richárd (3), Milkó Dávid, Kaiser László (2-2), Nagy Tamás,
Mudroch Mendel. A GSK következő ellenfele a Szentendre lesz április 5-én.
Gödöllői EAC-SZIE – Iklad KFC 2-0 (1-0) Gólszerzők: Angyal Zoltán,
Müller Péter. A GEAC az Isaszeg ellen játszik jövő tavasszal.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1-2. forduló
Gödöllői KC – Budakalászi SC 32-27 (17-14) • juniorok: 43-14
XVI. kerületi KMSE – Gödöllői KC 25-27 (13-11) • juniorok: 19-28
A Gödöllői KC együttese 4 ponttal, 59-52-es gólkülönbséggel a 2. helyen áll
a tabellán.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 1-2. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Főnix ISE-SZIE 3-2 (1-0) Gólok: Szente
Tamás, Baranyai Pál, Nagy Roland, illetve Annus Árpád (2).
Egy mérkőzés alapján a MAG-LOG csapata 3 ponttal, 3-2-es gólkülönbség-
gel a 4. helyen áll a csoport táblázatán.
Főnix ISE-SZIE – Debreceni Sportcentrum SI 3-4 (1-2) Gödöllői gólszer-
zők: Csajbók Árpád, Beregszászi Béla, Somogyi Szabolcs.
A Főnix ISE együttese 0 ponttal, 5-7-as gólkülönbséggel a 10. helyet foglalja
el a csoport táblázatán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 1. forduló:
Gödöllői SBE – Jászberényi Sakk Kör 2,5-9,5
Győzelem: Reznák Attila, Hönsch Pál. Döntetlen: dr. Tallós Emil. Vereség:
Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Kozma Gábor, Sillye Kálmán, Szabó Zoltán,
Téglás Mátyás, Zámodics Ferenc, Fehér Mihály, Törőcsik József. 
A Gödöllői SBE formációja 2,5 ponttal a 12. helyen áll az Erkel-csoport
tabelláján.

Gödöllői gólok, pontok, pofonok Atlétikai csapatbajnokság

Ezüstérmes a GEAC-Ikarus fúzió
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14. Húros fegyverek 15. Afrikai nyelv 18. A poén
negyedik, befejező része (N) 19. Eszes 23. Kis te -
hén 26. Mögötte 28. Egyforma hangzók 32. Annál
lejjebb 34. Földre rak 36. Kisebb hegy 37. Helyi
hálózat, röviden 40. Füllel érzékel 41. Kerekes
jármű része 43. Testi és szellemi mozgás 46. Késő
esti 48. Ital, népiesen 51. Egyhangúan éles! 53.
Dorog része! 54. Többes szám jele 55. Egyszem! 

A megfejtéseket október 21-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
Július 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: AZ
NAGY BAJ, MERT ÉN MEG MÁR ELFELEJ-
TETTEM.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth La -
jos u. 13.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Hrebenák József Mátyás király u. 15.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Soltész
Éva Kazinczy u. 21.

- Huszonhat hülye van az osztályban! – szidja le
a gyerekeket a tanár. – Huszonhét – szól vissza
Móricka, egyértelműen a tanárra célozva. – Ta -
karodj ki a teremből! – üvölt a tanár. …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Z) 12.
Erre fele! 13. Szicíliai közösség 14. Becézett István
16. Végtelen tanya! 17. Ugyancsak 18. A poén
má sodik része 20. Neves orvos, a győri kórház
névadója (Aladár) 21. Kettőzve: dunántúli város!
22. Ilyen szó is van 23. Igekötő 24. Állóvíz 25.
Iratköteg 27. Tolna megyei település 29. Hosszú -
ság jele 30. Nano 31. Járművön közlekedő 33. Ko -
mika volt (Zsuzsa) 35. Helyben marad 37. Idegen
női név 38. A közelebbi 39. Aranyelemek! 40. Kö -
szönet 42. Földre hullat 44. Elege van 45. A magáé
47. Hazai egészségbiztosító 49. Rendőrkapi tány -
ság, röviden 50. Faáru 52. Vezetői engedély a
szlengben
Függőleges: 1. Mindig ez van 2. Csodálkozás sza -
va 3. Lusta 4. Borzalom 5. Római szám 6. Ki -
csinyítő képző 7. Ázsiai tó 8. Létezik 9. A poén
harmadik része 10. Ételízesítő 11. Filmes kifejezés
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Magazinunk következő
száma

2016. november 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)

Október 2-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551 

Október 3-tól október 9-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Október 10-től október 16-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Tel.: 545-585 

Október 17-től október 23-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

Október 24-től október 30-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).

Tel.: 419-749 

Október 31-től november 6-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

Derüs percek (X.)
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