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Egyhangú szavazással hozott döntést a gödöllői
képviselőtestület arról, hogy a palotakerti óvo dá -
nak helyet adó épület felújítása érdekében él a
Nem zetgazdasági Minisztérium által meghirde -
tett, Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
in tézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
elnevezésű pályázaton való részvétel lehető sé -
gével.

A fenntartási kiadások mérséklését célzó re -
kon strukció becsült bruttó összköltsége 168,2 mil -
lió forint. Ebből 117,7 millió forintot szeretnének
dotációként elnyerni, míg a fennmaradó 50,5
millió forintot a város idei költségvetése fejleszté-
si tartalékának terhére vállalják biztosítani.

Sikeres kandidálás esetén megújul a palotakerti
óvoda épületének homlokzati hőszigetelése, elké-
szül a tetőszerkezet újraszigetelése, valamink ki -
cserélik a külső nyílászárókat. Ezen felül megtör -
ténne az A jelű épület részleges akadálymentesí-
tése (mosdó, öltöző, akadálymentes parkoló), és –
a riasztó-rendszer felújításán felül – új tűzvé del -
mi rendszert is kiépítenének az Alsópark szélén
található gyermekintézményben. -F

Palotakerti óvoda

Közel 118 milliót
remélnek az épület 
részleges felújítására

Igazodva az év elején hatályba lépett törvényi
változásokhoz, a gödöllői önkormányzat tagjai
ok tóber 19-i ülésükön rendeletet alkottak a te le -
pülésfejlesztéssel, településrendezéssel és a te le -
püléskép védelmével összefüggő partnerségi
egyez tetés szabályairól. 

Az elfogadása után egy nappal már hatályos
helyi jogszabály alapján a partnerségi egyezetés-
ben az érintett lakosságnak, valamint a gödöllői
önkormányzatnál a partnerségi egyeztetésbe az
adott eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában be -
jelentkezett érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó
szervezetek, vallási közösségek vesznek részt.

A rendelet – nevesítve az információs felületeket
– kitér a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos kö -
telezettségekre, illetve meghatározza azt is, hogy a
partnerek az előzetes tájékoztatóval és a dokumen-
tumok elkészült tervezetével kapcsola tos javaslata-
ikat, észrevételeiket kinek címezve, milyen módon
(posta, elektronikus levél) tehetik meg. -r

Városi rendelet 
a partnerségi
egyeztetésről

A belvárosi épület sorsa fél év alatt, 2016 év elejé-
re az egymásnak ellentmondó, vitatott nyilat ko -
zatok, cáfolatok ellenére megpecsételődött. A vá -
ros vezetése – a polgármester előterjesztése alap-
ján – a Városháza elbontása, a főtér bővítése és az
egykori Budapest Bank épületének felújítása, és a
mögötte lévő terület beépítése mellett döntött.

Hiába hivatkoztak egyesek a „széleskörű” lakos -
sági felmérésre, jelentős felháborodás kísérte a
Városháza bontását, amit a település első embere
így kommunikált:

„A tervek szerint a bontás 2017 első negyedévében
megkezdődhet és a főtér új közösségi tereinek átadására
is sor kerülhet év végéig”

Hírforrásokból tudjuk, hogy a bontás költségét
nettó 150 millió forintban állapították meg! A
gödöllői Városháza bontása tárgyában kiírt első
közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, másod -
já ra azonban sikeres, ezáltal megkezdődhettek a
pusztítással járó munkálatok. Ezek nem haladtak
zökkenőmentesen, amire a helyszíni munkavé -
delmi hatósági ellenőrzés során tett megállapí -
tások is utalnak:

„A bontási tevékenység sem a jogszabályi előírások-
nak, sem a munkáltató által megküldött munkater vek -
nek nem felelt meg, ezért a hiányosságok miatt a ható-
ság azonnali intézkedésként a szabálytalan bontási
folyamatot – beleértve a szabálytalan bontott pala
tárolási tevékenységét – a szabálytalanság megszünte -
téséig felfüggesztette”.

Más kérdés, hogy a kihágások ellenére a bontás
folytatódott, majd be is fejeződött!

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalá-
nak elmaradása mellett nem mehetünk el szó nél -
kül. Az illetékesek a mai napig nem adtak választ
a gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért
Egyesület tíz pontban megfogalmazott, többször
feltett kérdéseire. Ezen kívül, az előzetes informá-
cióáradathoz képest, a Városháza gyors ütemű
bontását követően már nem kapunk tájékoztatást
a bontási költségek részleteiről, a kiszabott bírsá-
gok és egyéb járulékos költségek viselőjéről, az
előre jelzett 150 millió forint bontási költség ala-
kulásáról.  

Természetesen, várjuk, hogy valaki választ
adjon a jelzett határidők alakulásáról, nevezete -
sen arról, hogy főtér új közösségi tereinek áta dá -
sára sor kerülhet-e 2017 év végéig. A jelenlegi
állapotokat látva, aligha. 

Vörös István elnök,
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Korrekt tájékoztatásra várva
Ki ne emlékezne arra, hogy volt 

Gödöllőn egy alig 30 éve épült, 2015-ben 
felújításra ítélt Városháza?

www.godolloihirek.hu
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Amint arról magazinunk legutóbbi
számában hírt adtunk, a gödöllői ön -
kormányzat tagjai egyhangú sza va -
zással arról fogadtak el határozatot,
hogy a létesítendő gödöllői ver seny -
uszoda telkének kijárata már az első
ütem elkészültével egyidejűleg kör -
for galommal kapcsolódjon a vá ros
kezelésében lévő Ady Endre sé tány,
illetve az állami fennhatóság alatt lé -
vő Isaszegi út keresztező dé séhez.

Simon Gellért (Fidesz) a döntés
során elmondta, hogy Vécsey Lász -
ló kormánypárti országgyűlési kép -
viselő sikerrel járt, ezáltal 50 millió
forintos plusz forrás áll majd rendel -
kezésre az érintett csomópont köz -
úti kapcsolatainak kiépítésére. Az
üggyel összefüggésben október ele-
jén az alábbiak jelentek meg a hon-
atya közösségi oldalán:

„Idén májusban a 2018-as költség vetés
tervezésekor kértem a kormánytól 50
millió forintot arra, hogy a készülő gödöl-
lői uszoda közúti kapcsolatát minél szín -
vonalasabban lehessen megterem teni.

A kormány a 1717/2017. (X.3.) szá -
mú határozatában eleget tett kéré -
semnek. Annak ellenére, hogy az uszoda
által generált többlet forgalom kevesebb,
mint 3%-kal növeli a csomópont ter -

helését, mégpedig a csúcsidőszakon kí -
vüli időben.

Azért Gödöllő város kapja az 50
milliót, mert az Ady sétány a város
tulajdona, azon a város tudja a beruhá-
zást végrehajtani. Ezen felül az uszoda
beruházója több változatban elkészítette
az uszoda – Ady sétány – Isaszegi úti
csomópont terveit, a teljes tervdokumen -
tációt ingyenesen a város rendelkezésére
bocsátja.

Az uszoda költségvetésében erre a
célra rendelkezésre álló keretet ezzel az
50 millióval megtoldva kanyarodó sávok
kialakításával lehet jelentősen megnö -
velni a csomópont áteresztő képességét,
ami egyébként jelenleg sem felel meg
semmilyen útügyi szabványnak.

Ha Gödöllő város a 2018-as költség -
vetésében az eddigi állami hozzájárulá-
sok mellé biztosítana néhány tízmillió
forintot erre a célra, akkor minden to -
vábbi nélkül akár körforgalmú csomó-
pont is épülhet az Ady sétányra”.

Szűkül a gödöllői uszodának
szánt terület

A volt egyetemi kertészet területére
tervezett gödöllői versenyuszoda
épí tési engedélyének megszerzése
érdekében szükség volt a telekhatár

rendezésére a magyar állam nevé -
ben vagyonkezelőként eljáró Nem -
ze ti Sportközpontok és a helyi
önkormányzat között. Ennek októ -
ber 19-én – 13 igen szavazattal és 2
tartózkodással – eleget tettek a gö -
döllői képviselőtestület tagjai.

Az – előterjesztő megfogalmazása
szerint – Alsópark gyalogos közle -
ke dé se és az ingatlanok határának
kedvezőbb geometriai kialakítása
ér dekében történő telekcsere követ -
keztében a város jár jobban, hiszen a
park földterülete közel kétezer
négy zetméterrel növekszik.

A témakör tárgyalásakor Simon
Gel lért (Fidesz-KDNP) azt vetette
fel, hogy ismeretei szerint az állam
nem mondhat le térítésmentesen a
vagyonáról, majd rákérdezett, hogy
a polgármester folytatott-e tárgyalá -
sokat az ellentételezéssel kapcsola -
to san. Gémesi György azt vála szol -
ta, hogy nem, majd később – miután
egyeztetett a város főjegyző asszo-
nyával – úgy érvelt, hogy a vonat ko -
zó jogszabály szerint az önkor -
mány zat és az állam között létre -

jöhet térítésmentes vagyonátadás.
Fordítva viszont többek szerint
nem, ami gátolhatja a beruházás ki -
vi telezésének elkezdését.

Munkára készen állnak
a kivitelező gépei

A Régió Plusz Televízió és a Gö döl -
lői Hírek TÉRFÉL című sportma -
gazin-műsorának vendége volt Vé -
csey László, a gödöllői központú vá -
lasztókerület kormánypárti ország -
gyűlési képviselője. A stúdióbe szél -
getés során szóba került a 2014 már -
ciusában beígért gödöllői verseny -
uszoda megvalósulásának kérdése
is. A honatya – mások mellett – el -
mondta, hogy a kivitelező gépei már
készen állnak a munkára, ám né -
hány, főként a gödöllői önkormány -
zathoz köthető adminisztratív aka-
dály még fékezi a hiánypótló létesít -
mény első beruházási üteme meg -
va ló sításának elkezdését.

A teljes beszélgetés a www.
godol loi hirek.hu oldalon tekinthe -
tő meg.

GH-összeállítás

Mennyivel száll be a gödöllői városvezetés?

Az állam ad 50 milliót 
az uszodai körforgalomra

A nyaralók és hétvégi házak sajnos
sok esetben válnak a bűnelkövetők
célpontjává, mert a tulajdonosok
ősszel és télen ritkán látogatják há -
zaikat, kieső helyen vannak, nin cse -
nek jelen a szomszédok sem. Az
őszi időszakban elnéptelenedő nya -
ra lókra mind a természet, mind a
betörők komoly kockázatot jelente-
nek. A betörések esélyét fokozhatja,
hogy egyre több értékes holmit ha -
gynak télre a hétvégi házban. Hasz -
nos tanácsok gödöllői hétvégi ház
tu lajdonosoknak is a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő -
zé si Osztályának mun katársaitól.

A viszonylag alacsony kockázat
csábítja a rossz szándékkal közele -
dőket. A betörések ellen az előrelá-
tás a leghatékonyabb fegyver. Né -
hány alapvető tipp arra, hogy mi -
kép pen csökkenthetik a nyaraló fel-
törésének kockázatait: 

• Használjanak biztonsági zárat,
illetve szereljenek fel rácsot a nyílás -

zárókra. Az alacsonyabban fekvő
ab lakokat, erkélyeket védhetik rá -
cso zattal, betörésgátló fóliával vagy
redőnnyel!

• Alkalmazzanak riasztóberende -
zéseket!

• Az értéktárgyaikat szállítsák ha -
za, de legalább a könnyen látható
he lyekről távolítsák el azokat!

• Tartsanak rendet a nyaraló köz -
vetlen környezetében és a kertben is.
Bizonyosodjanak meg arról, hogy
nem hagytak olyan tárgyakat az
ablakok közelében, ami esetleg se -
gít séget nyújthat a betörőnek a fal
megmászásához! 

• A sűrű növényzet kiváló rejtek -
helyül szolgálhat a betörők számára.
A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsák
meg annyira, hogy azok között ne le -
hessen észrevétlenül tevékeny ked ni,
megbújni. A házhoz, abla kok hoz kö -
zel álló fák ágait kissé vágják vissza!

• A villanyóra szekrényét is biz -
ton ságosan be kell zárni, hogy a be -

hatoló ne tudja elsötétíteni a lakást,
illetve ezzel együtt az elektronikus
riasztást kiiktatni!

• Helyezzenek ki minden bejárat-
hoz mozgásérzékelőt!

• Mivel az összes kockázatot teljes
egészében le hetetlen kizárni, ezért
kös senek meg felelő biztosítást a
nyaralóra!

• A kieső időszakban – késő ősz,
tél, koratavasz – is keressék fel a hét-
végi házat és ellenőrizzék le!

• Ha van olyan ismerőse, szom -
szédja, aki állandó jelleggel az ön

telke közelében lakik, kérje meg,
hogy nézzen rá időnként!

• Amennyiben mégis betörtek,
vagy betörésre utaló jeleket fedeztek
fel, úgy haladéktalanul értesítsék a
rendőrséget! A bűncselekmény hely -
szí nét ne változtassák meg! Ennek
célja, hogy a helyszín eredeti álla -
potában maradjon meg a nyomok
rögzítéséig.

Amennyiben az óvintézkedések
ellenére betörést észlel, értesítse a
rendőrséget a 112-es segélyhívó
számon!

Veszélybe kerülhetnek a hétvégi házak
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Október 13-án Gyarapodó gyűjte -
mé nyünk 2012-2016 címmel nyitot -
ták meg azt a rendhagyó időszaki
kiállítást a Gödöllői Városi Múze -
um ban, ami arra hivatott, hogy be -
mutassa azon műtárgyakat, amik
2012 és 2016 között ajándékozás és
vásárlás útján kerültek a múzeum
gyűjteményébe. Az említett perió -
dus alatt több mint 7 ezer mű -
tárggyal gazdagodott a Hamvay-
kúria épületében található múzeum. 

Az időszaki tárlat különleges jelle-
gét erősíti, hogy minden ajándéko-
zótól bemutatnak egy-egy műtár -
gyat. Az új relikviák közül külön
em lítést érdemel a gödöllői mű -
vésztelepen alkotó Juhász Árpád-
hagyaték, amit 2016-ban kapott
ajándékba a múzeum: akvarellek,
nap lók, igazolványok, valamint a
gyermekművészethez köthető alko-
tások. Ugyancsak ajándékozás útján
került a múzeumba a kiállításon be -
mutatott két nagyméretű Sidló Fe -
renc szobor, illetve az állandó kiállí -
táson bemutatott Önportré.

A gödöllői múzeum cserkész -
anya gának legismertebb műtárgya

Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész tá -
bori ágya, amit 2013-ban dr. Teleki
Géza, Teleki Pál unokája adomá-
nyozott a városi közgyűjteménynek.
A következő esztendőben a Svájc -
ban élő Danczkay Zoltán az 1947-
ben megrendezett moissoni cser-
kész világtalálkozóhoz kapcsolódó
relikviáit (igazolvány, jelvények)
ajándékozta a múzeumnak. 2015
januárjában az ausztráliai Mel -
bourne-ből kaptak egy e-mailt, ami-
ben egy hölgy a 413. számú Csaba
Cserkészcsapat működéséről érdek -
lő dött. Mivel ez a csapat a hazai
cserkészmozgalom 1948-as feloszla-
tásával megszűnt, és nem alakult
újjá, a gödöllői közgyűjteménynek
adományozta a csapat 1931-ben ké -
szített, 85x127 centiméter nagyságú,
kiváló állapotban megmaradt hím-
zett selyemzászlaját.

A Gödöllői Városi Múzeum mun -
katársai köszönik az ajándékozók,
adományozók támogatását. Az idő-
szaki tárlat 2018 márciusáig tekint -
hető meg, szerdától vasárnapig 10
és 16 óra között. 
Forrás: godolloi muzeum.hu

Rendhagyó időszaki kiállítás
városunk múzeumában

Az elmúlt négy évben adományozott relikviákból 

álló tárlat 2018 márciusáig tekinthető meg, 

szerdától vasárnapig 10 és 16 óra között

Két korcsoport számára hirdettek riportpályázatot a Gödöllői Királyi Kas -
tély Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai. Az érdeklődők vagy 20 percet
nem meghaladó videóval, vagy legfeljebb 10 oldalas terjedelmű írásos (gé -
pelt) beadvánnyal jelentkezhetnek 2018. január 29-ig.

A 8-13 évesek a Kérdezd a nagyit! témakörben mélyülhetnek el, míg a 14-
18 évesek számára a Bye Bye, Szása! cím szolgál alapul a pályamunkák
kidolgozására. A beadványokat a kastélytársaság múzeumi gyűjteményé-
ben megőrzi.

A pályázat első díja egy darab tablet a pályázónak, valamint egy darab, 2
fő részére érvényes, névre szóló állandó kastélybelépő a riportalany számá -
ra. Az eredményhirdetést március 3-án rendezik meg. További részletek a
www.kiralyikastely.hu honlapon olvashatók.

Riportpályázatot hirdetett 
a gödöllői kastélytársaság

Október 19-én, miután a várost irányító grémium tagjai jóváhagyták a bér-
leti szerződést, elhárult a jogi akadálya annak, hogy a méltán népszerű és
országosan is felkapott gödöllői Karácsonyház az elmúlt hónapokban a fel-
újítás harmadik ütemén túljutott Testőrlaktanya Szabadság út 2. szám alatti
épületébe költözzön az év végi időszakban.

A kontraktus értelmében a Karácsonyházat működtető, helyi székhelyű
Tulipa Dekor Kft. október 28-ától december 31-ig használhatja bérlőként a
műemléki védettség alatt álló épület földszintjének teljes területét (264
négy zetméter) és az emeleti rész négy helyiségét (89 négyzetméter), vala -
mint az ingatlan körül ideiglenes kerítéssel elkerített szabadtéri területet.

Az időszakos karácsonyi dekorációs vásár és bemutató (családi- és gyer-
mekprogramok, kézműves foglalkozások) tevékenység folytatásáért bruttó
254 ezer forintos bérleti díjat számol fel a tulajdonosi jogokat gyakorló ön -
kormányzat. Az összeget utólag, legkésőbb 2018. január 30-ig kell megfizet -
nie a bérlőnek.

Ezen felül a bérlő vállalta, hogy a január végéig kiürítendő bérlemény
szerződésszerű használhatóságának biztosítása érdekében saját költségén
biztosítja az elektromos áramellátást (a bérbeadó által biztosított fogyasztási
helyről történő vételezéshez saját költségén kiépítteti a bérlemény áramel -
látását biztosító ideiglenes belső hálózatot), illetve saját tulajdonú mobil be -
rendezések használatával (norvég panelek) megoldja az elektromos fűtést.

Nem növeli a komfortosságot, hogy a Testőrlaktanya épületében ivóvíz- és
szennyvíz közmű ellátás nincs, ami a bérlet időtartama alatt sem biztosítható.

Ezen felül a gazdasági társaságnak vállalnia kellett, hogy amíg a bérle-
mény birtokában van, az épület pincéjébe a lejutást sem alkalmazottai, part -
ne rei, sem pedig a látogatók számára nem teszi lehetővé. Mi több, a vá -
sárlók bérlemény emeleti részére sem nyerhetnek bebocsátást, azt az épü -
letrészt kizárólag a bérlő használhatja készleteinek tárolására. -ergé

A Testőrlaktanyában 
nyitott ki a Karácsonyház
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Az Egészséges Budapest Prog ram -
mal a valaha volt legnagyobb fej-
lesztés indul el a fővárosban. A
program keretében megújuló kis -
tarcsai Flór Ferenc kórház az egyik
legideálisabb helyen fekvő kórház
az országban, mivel közel van az
autópályákhoz, és Budapestről is
gyorsan megközelíthető - mondta
Ónodi-Szűcs Zoltán (képen jobb-
ra), az Emberi Erőforrások Minisz -
tériumának egészségügyért felelős
államtitkára az intézményben
meg tartott október 25-i sajtótájé -
koz tatón.

A kórház összesen 17,7 milliárd
forintból újul meg, ennek első lé -
péseként kétmilliárd forintos fejlesz-
tés indul idén - közölte a gödöllői
központú választókerület ország -
gyű lési képviselője. Vécsey László
(képen balra) elmondta, hogy a 700
milliárd forintos Egészséges Bu -
dapest Program keretében már idén
40 milliárd forintot fordítanak fej-

lesztésekre a fővárosban és Pest
megyében. Ebből 21,7 milliárd forin-
tot szánnak orvostechnológiai beru-
házásokra, 18,3 milliárdot pedig
építészeti tervezések megkezdésére.

Vécsey László szólt arról, hogy a
kórház fejlesztése már az idén
megkezdődik kétmilliárd forintból,
ebből összesen 1,2 milliárd forintot a
diagnosztikai, terápiás orvostechno -
lógiai eszközpark megújítására és az
informatikai háttér kialakítására for-
dítanak.

Az országgyűlési képviselő kitért
arra, hogy a belső fejlesztések mel -
lett 718 millió forintból meg kez -
dődik az építészeti fejlesztések ter -
vezése is, amely magában foglalja az
energetika, a liftek, a konyha, de
még a közúti úthálózat felújítását is.
Hozzátette: ebből az összegből hoz-
zák létre a járóbeteg-ellátást végző
rendelőintézetet és a belgyógyászati
ellátást biztosító épületet, továbbá
fejlesztik a sürgősségi osztályt.

Vécsey László közölte, hogy euró-
pai uniós forrásokból további 2,617
milliárd forint áll rendelkezésre a
kórház épületeinek energetikai kor -
sze rűsítésére, ami már az idén elkez-
dődik, és elindul a tető és homlokzat
szigetelése, a nyílászárók cseréje és a
fűtés korszerűsítése is. 

Forrás: MTI, kormany.hu

Bőven jut forrás a kistarcsai
kórház megújítására

Ebben az évben 2 milliárd forintot használnak fel
a gödöllői betegek ellátásában is fontos szerepet 

betöltő egészségügyi intézmény fejlesztésére

Miként az elmúlt években rend sze resen, ezúttal is pályázatot ír ki a gö döllői
önkormányzat a város köz igaz gatási területén zajló, menet rend szerinti
autóbusz-közlekedés, mint közszolgáltatási feladat ellátásra. A jogszabályi
kötelezettség betartását az teszi időszerűvé, hogy 2018. február 28-án lejár a
Volánbusszal kötött szerződés.

A beérkező ajánlatok elbírálására öt főből álló bizottságot hoztak létre,
amelynek tagjaitól azt várják, hogy jövő februárig javaslatot tegyenek a
szol gáltatatás ellátójára. Az eddigi ta pasztalatok azt mutatják, hogy nincs
veszélyben a Volánbusz Köz le kedési Zrt. szerepvállalása a gö döllői tömeg -
közlekedésben. Ráadá sul, a leendő szolgáltatóval 2018. már cius 1-jétől 2021.
február 28-ig terjedő időszakra kötne szerződést a városvezetés. -D

Buszos pályázatot írtak ki

A gödöllői önkormányzat promi nen -
sei tizennégy és fél évvel ezelőtt adták
át a Deák Ferenc téren (Szent János és
Lumniczer utcák ta lálkozása) épített
43 darab bérlakást. A szociális alapon
megállapított bérleti díjnál magasabb,
a piaci áraknál viszont alacsonyabb,
úgynevezett, ön költség-elvű lakbérek
vonzóvá tették a hajlékokat a gödöl-
lőiek szá mára, akik szép számmal je -
lentkeztek a beköltözésre. Mivel a ke -
reslet lényegesen meghaladta a kíná -
latot, a gondosan kidolgozott krité -
riu mo kat figyelembe vevő előváloga-
tás után, az esetek többségében sorso -
lás döntött arról, hogy kik használhat-
ják az elvileg átmeneti lakhatási meg -
oldásnak szánt ingatlanokat.

Az utóbbi években annyiban fel-
tétlenül változott a helyzet, hogy az
önkormányzat – a jegyző előterjesz-
tése alapján – olyan személyeknek is
kiutalt Deák téri lakásokat, akik köz -
feladatot ellátó munkakörük miatt
lettek albérlők. Legutóbb október
19-én hozott ilyen határozatott a
gödöllői képviselőtestület, egyszer-
re kettőt is. Az egy hónappal ko ráb -
ban a Gö döllői Piac Kft. ügyvezető
igazgatójának megválasztott Fekete

Zoltán egy 59 négyzetméteres la -
kásba köl tözhet be, aminek lakbére
mintegy 40 ezer forintra rúg havon-
ta. A di rektor végleges lakhatásának
meg ol dá sáig, vagy egy plusz egy
évig használhatja a kéglit.

Varga Gyöngyi, a Gödöllői Egye -
sített Palotakert Bölcsőde vezetője
bu dapesti albérletéből jár ki Gö -
döllőre dolgozni, ezért munkavi szo -
nya időtartamára munkaköri bérla-
kás kijelölését kérte az önkor mány -
zattól. A városatyák a kívánalom -
nak eleget tettek, így a bölcsődeve-
zető egy 45 négyzetméteres Deák
téri lakásba teheti át lakhelyét, ami-
ért havi szinte csaknem 30 ezer
forintot kell fizetnie lakbérként, és
feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb
öt évig tartózkodhat ott.

Kovács Barnabás (MSZP) azon
kér désére, hogy milyen a sorsolás
útján kiadott és a kijelöléssel hasz-
nosított lakások aránya a Deák té -
ren, Gémesi György polgármester
és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
némi gondolkodás után azt vála -
szol ták: az utóbbi verzió rátája a
mos tani döntéssel együtt is alulmúl-
ja a 10 százalékot. -áb

Önkormányzati bérhajlékot utaltak
ki a piaccég új igazgatójának

Az ingatlanforgalmi szakértő által becsült értéknél 18 millió forinttal
többért, vagyis, bruttó 248 millió forintért értékesíti a gödöllői ön kor -
mányzat a fenyvesi városrészen lévő Meggyes területén található, kevéssel
több mint 20 ezer négyzetméteres ingatlanát, ahol összesen 24 darab telek
alakítható ki. A tárgyban kiírt pályázatra egy ajánlat érkezett: a gödöllői
székhelyű EMVA Mérnöki Iroda Kft. kínálta a fenti összeget az ingatlan-
csoportért. A gazdasági társaság menedzsmentje vállalta azt is, ha 2020-ban
és 2021-ben marad az 5%-os általános forgalmi adókulcs, akkor évente
további 10-10 millió forintot juttat az önkormányzatnak.

A területen – az egyes telkek 22-24%-os beépítettségével – kertvárosias,
főként egylakásos-, illetve a saroktelkeken kétlakásos lakóépületek létesül -
nek, legkésőbb 2021 év végéig. Az első lakások átadása várhatóan 2019 első
félévében történik meg. A nyertes ajánlattevő – mások mellett – vállalta az
elektromos áram, az ivóvíz- és csapadékcsatorna, valamint a lakóutak
kiépítését. -eo

Újabb lakópark épülhet

Negyedmilliárd forintért 
kelt el a Meggyes

Ifjúsági tanácsnok lett Pecze Dániel.
A képviselő 2013 januárjától 2014
októberéig rendes, azt követően pe -
dig társa dalmi megbízatású alpolgár-
mesterként ténykedett a gödöllői
városve zetésben, majd tavaly június-
ban – eg zisztenciális törekvések miatt
– lemondott tisztségéről.

Miután megvált polgármester-he -
lyettesi funkciójától, környezetvé del -
mi tanácsnokká választották a bla hai

városrész képviselőjét. Októ ber 19-
étől az ifjúsági tanácsnoki te endőket
is ellátja a gödöllői önkor mányzatnál,
amiért plusz javadal ma zás nem illeti
meg. A döntést az zal indokolták,
hogy a 2018-as évet az Ifjúság Évének
nevezték el a te lepülésen, és a prog -
ramok előkészítése, koordinálása
szük ségessé teszi a tanácsnoki meg bí -
zást, ezzel is emelve a tematikus esz-
tendő rang ját. -F

Alpolgármester volt, 
ifjúsági tanácsnok lett
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November 1-jétől elérhető a Gödöllőn is szolgáltató Invitel ügyfelei
számára a Discovery Networks négy legnépszerűbb csatornája. Az
Invitel IPTV és Digitális Kábeltévé platformjain a Családi és Családi HD
csomagokba is bekerül az Eurosport 1, az Eurosport 2, a Discovery
Channel és a TLC. A bővítésnek – az ismeretterjesztő és a kaland-reality
műsorok nézői mellett – a sportrajongók örülhetnek a legjobban, hiszen
a szolgáltató kínálatában mostantól a Magyarországon elérhető összes
jelentős sportcsatornát megtalálják.

Az Eurosport a legnagyobb televíziós sportcsatorna-hálózat Európában.
Az Eurosport 1 évi közel 120 különböző sporteseményt sugároz, a futballtól
a teniszen át, egészen a motorsportokig, az Eurosport 2 pedig mindezek
mellé még több élő közvetítést kínál. Elemző műsoraikban olyan
sportszakértők szólalnak meg, akiknek szaktudása és jártassága még
inkább garantálja a sportrajongók szórakozását. A nézők megtekinthetik a
német Bundesliga labdarúgó mérkőzéseit, de a WTCC rajongókra is
odafigyel a csatorna, ahol Michelisz Norbert, magyar túraautó-pilóta min -
den fontos manővere követhető lesz. A snooker-rajongók november végétől
a brit bajnokságon olyan világsztárok játékát élvezhetik, mint a regnáló
világelső Mark Selby, vagy az ötszörös világbajnok Ronnie O’Sullivan.
Novemberben emellett kezdetét veszi a télisport-szezon, aminek izgalmas
versenyei vezetik fel a 2018-as téli olimpiát, amit a legkiválóbb szakértők
közreműködésével nézhetnek majd a csatornán.

A Discovery Channel prémium minőségű non-fiction műsorok keretében
szórakoztató, informatív módon mutatja be a minket körülvevő világ
nagyszerűségét és a benne rejlő lehetőségeket. Műsorai szenvedélyt,
kalandot és izgalmat nyújtanak nézőinek, hősei különleges, mégis hús-vér
emberek, akik álmaikat követik, és ezáltal inspirálnak minket. A csatornán
olyan népszerű, tényszerű és érdekes sorozatok lesznek láthatók, mint a 14
év után megújult Állítólag... mítoszirtókat keresünk!, vagy az Ed Stafford:
hátrahagyva, aminek főszereplője azt a feladatot kapja, hogy egyetlen
kamerával a kezében 10 nap alatt keveredjen ki a vadonból. Emellett
néhány korábbi műsor is visszatér, például: az Amerikában rekord nézett -
séggel futó – és itthon is közönségkedvenc – Aranyláz Alaszkában, az okla -
homai utcai autóversenyzőkről szóló Illegális gyorsulási versenyek, a Ho -
gyan készült?, vagy a klasszikus autókat átalakító és értékesítő páros, az
Autókereskedők.

A TLC exkluzív műsoraival tartalmas szórakozást kínál a kikapcso ló -
dásra vágyó nézőknek. Különleges emberek megindító történetein ke -
resztül mutatja be a mai modern nők mindennapjait érintő témákat, inspi-
rációt nyújtva kész megoldások helyett. A női személyiség sokszínűségét
tükröző műsorkínálatban mindenki találhat hangulatának, egyéniségének
megfelelő műsort. A Hajkirálynők című sorozatban megismerhetjük Chris -
tina Oliva életét, aki a semmiből építette fel családi vállalkozását, egy haj-
hosszabbító szalont. A novemberben induló Óriásnők a kétméteres és annál
is magasabb nők életének nehézségeit mutatja be, az autóba szállástól a
randizásig. Az új műsorok között érkezik a TLC-re az Álmaim első otthona,
amiben egy fiatal házaspár keresi gőzerővel új otthonát, amit megtalálni
nem is olyan egyszerű feladat.

A négy csatorna november 1-től érhető el a Gödöllőn is szolgáltató Invitel
IPTV és Digitális Kábeltévé platformjain a cég Családi és Családi HD cso-
magjaiban. Akik pedig szeretik részletekben gazdag, nagy felbontású kép -
minőségben nyomon követni a kedvenc műsoraikat, azoknak jó hír, hogy
2018. január 1-től az Eurosport 1 HD és az Eurosport 2 HD csatorna is
megtalálható lesz a távközlési cég kínálatában.

Minden mennyiségben az Invitelnél

Kaland és sport 
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Az Európa Kulturális Fővárosa
2023 pályázatról szóló első olvasa -
tos munkaanyag került a gödöllői
képviselőtestület tagjainak asztalá-
ra október 19-én, hogy a grémium
megvitassa azt.

A cím elnyerésére – a márciusi
dön tés értelmében – a városvezetés
már benyújtotta pályázási szándé -
kát a Nemzeti Erőforrások Miniszté -
ri umához, a pályázati anyagot pe -
dig december 20-ig kell eljuttatni a
szaktárcához.

Az előzetes egyeztetések után
meg fogalmazott munkaanyag a
hosszú távú stratégiához való hoz-
zájárulás, az európai dimenzió, a
kul turális és művészeti tartalom, a
megvalósítási képesség, a társadal -
mi kapcsolatok és az irányítás szem -
pontrendszerén alapul. 

Az előterjesztés készítői foglalkoz-
tak a program megvalósításának
vár ható költségeivel és a forrásbevo-
nások lehetőségeivel is. A 2017-
2022-es időszakban az Európa Kul -
turális Fővárosa titulust viselő tele -
pülések 8 és 22 milliárd forint kö -

zötti összeget terveznek felhasznál-
ni erre a célra. A cím elnyerője – az
adható a 1,5 millió eurós (465 millió
forint) Melina Mercouri díjon felül –
az állami támogatásra (50%), az ön -
kormányzati költségvetésre (10%), a
megyei, kistérségi források bevoná-
sára (2-3%), a partnerek, kulturális
szervezetek hozzájárulására (1-2%),
a magánszféra szponzorációjára
(9%), a pályázati forrásokra (25%),
valamint egyéb bevételekre (3-4%)
számíthat, hogy előteremtse a pénz -
ügyi fedezetet. Kiadási oldalon 20-
22 százalékot kitevő operatív költ -
ségekkel, 65 százalékos program -
költ ségekkel, illetőleg 13-15 száza -
lékos marketing- és kommunikációs
költségekkel szükséges számolni.

A városatyák az Európa Kultu -
rális Fővárosa 2023 cím elnyerését
célzó gödöllői pályázati munka -
anyagot továbbtárgyalásra alkal-
masnak találták. Az egyhangú dön-
tésről a polgármesternek azonnali
hatállyal kellett értesítenie a pályá -
zatírót, aki személyesen követte vé -
gig a határozathozatalt. -st

Akár 22 milliárdba is kerülhet, 
ha Gödöllő Európa Kulturális
Fővárosa lesz

Október 23-án – ahogy az elmúlt
években rendszeresen – idén is a
délutáni órákban zajlott le a városi
megemlékezés-sorozat az 1956-os
forradalom és szabadságharc 61. év -
fordulója alkalmából. Elsőként a gö -
döllői nemzetőrség egykori épületé -
nek (Bezsilla-villa) Szabadság út 9.
szám alatt lévő kertjében másfél év -
tizede évvel ezelőtt felállított kopja -
fánál – a kitartó esőzés miatt ezúttal
nem szervezett külsőségek között –
koszorúztak magánszemélyek, illet-
ve a különböző helyi szerveztek
kép viselői.

A következő helyszín a Művésze -
tek Háza volt, ahol a konferencia -
termet rendezték be a szónoklat és a
műsor iránt érdeklődőknek. Ez
utób bit a Club Színház fiatal mű -
vészei adták elő, a 61 évvel történt
helyi eseményeket és a hősök tetteit
pedig a Premontrei Gimnázium
egy kori igazgatója, a tavaly decem-
berben elhunyt Bárdy Péter fia,
ifjabb Bárdy Péter idézte fel, gon-
dolatai során némi párhuzamot
von va a hat évtizeddel ezelőtti és a

napjainkat jellemző hatalomgyakor-
lási viszonyok között.

A program zárásaként a Dózsa
György úti köztemetőbe vonult a
megemlékezők egy csoportja, ahol
megkoszorúzták az 1956-os forrada-
lom gödöllői hősi halottai, Balázso -
vich András és Kiss Antal sírját. 

-bi

Átírta a kitartó esőzés 
az október 23-i megemlékezést

November 18-án, szombaton 19 órá -
tól rendezik meg a III. Erzsébet bált
a Gödöllői Királyi Kastély lovardá -
jában. Az először öt, majd másod -
szor három éve lezajlott jótékony
célú társasági esemény bevételét – a
költségek levonása után – ezúttal a
több magyarországi kórházat és
szociális intézményt is támogató,
1998-ban életre hívott Habsburg
Eilika Alapítványnak ajánlják fel.

A rendezvény honlapján – www.
erzsebetbal.hu – már van lehetőség
asztalt foglalni az idei gödöllői Erzsé -
bet bálra: egységesen 50 ezer forintos
kiadással kell számolnia annak, aki
ott akar lenni az asztalok egyikénél. 

A bál menüsora hideg előételből
(aszalt gyümölcsökkel, fenyőmag-
gal tarkított libamájpástétom – zöld
spárgával, citrusos-dió olajos makro

salátával, Dobogó Furmint), leves -
ből (vad erőleves, pirított erdei gom-
bás ricottával töltött mini derelyé-
vel, sárgarépa chipsszel), főételből
(baconbe burkolt, aszalt paradi -
csom mal, krémsajtos pestóval töl -
tött borjúszűz rolád Portói mártással
– gratinírozott birsalmával, kandí -
rozott gyömbérrel, ropogós zöldség -
ha lommal, Kislaki Jánoshegyi Mer -
lot) és desszertből (svédasztalról kí -
nálva a Solier cukrászda termékei -
ből, Dobogó Mylitta) áll.

Az est – aminek háziasszonya Ju -
hász Anna irodalmár, kulturális me -
nedzser – programjában fellép Zsé -
denyi Adrienn. Ezen felül divatbe-
mutatóra lesz, éj féltől pedig a gö döl -
lői zené szekből alakult Royal Party
Band tagjai által előadott slá ge rek dal-
lamai fokozzák a hangu latot. -D

Aki megteheti, 50 ezer forintért 
bejuthat az Erzsébet bálra
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HIRDETÉS

Egyre komolyabb igény jelentkezik egy olyan
össze fogott és szervezett országos verseny rend -
szerre, ahol a lovasok a szabadidő kellemes és ak -
tív eltöltését ötvözik a lovassportok szeretetével,
illetve az esemény az utánpótlás nevelés jelentős
alappillérét képezi. Ezt szem előtt tartva, október
harmadik szombatján első alkalommal rendezték
meg a Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség
versenyrendszere szerint kiírt szabadidős lovas

versenyt a Babatvölgyi Lovasközpontban. Közös
célként fogalmazódott meg a verseny rendszer
szak mai színvonalának növelése, újabb szakágak
és lovassportok bevonása. A versenyen közel 70
lovas több mint 100 startot teljesített a különböző
szakágakban, a legkisebbektől a leg nagyobbakig,
a kezdő lovasoktól a rajtengedély-vizsgával ren -
delkezőkig. A sportlovasoktól kezd ve, a hagyo-
mányőrzőkig mindenki tudásszintje legjavát
adva képviselte az adott szakágat, amihez mind
az edzők, mind a szülők és a támogatók nagy
segítséget nyújtottak. 

A lovasok díjlovaglásban, díjugratásban, futószá -
ras- és ügyességi versenyen mérhették össze tu -
dásukat, összesen 20 kategóriában. A 10 év alatti
korosztályt külön értékelték és tárgynyere mé -
nyekkel díjazták. A verseny jó hangulatban, pá -
rhuzamosan zajlott két folyamatosan karban tartott
pályán. A látogatók az árusok sokszínű kí ná latából
válogathattak és finom ebédet fogyaszthattak.

Október 28-án közel 60 lovas versenyző és 100
vendég gyűlt össze Babatvölgyben, egy hangula-
tos vadászlovaglásra. A vadászkürt hangjára in -
duló versenyen az első szakaszban természetes
akadályokkal tarkított útvonalat kellett teljesíteni:
haladó-, illetve hobbi- és gyermek nehézségi szin -
teken. Félúton forralt borral kínálták a lovasokat,
a vendégeket pedig fogatok szállították a vadász -
lovaglás útvonalán. A versenyt a gyorsasági sza -
kasz, a „rókavadászat” zárta, majd – a solymász -
bemutató után – szabadtűzön főtt bográcsétel és
helyben sütött kürtős kalács várta a versenyző -
ket, kísérőiket és az érdeklődőket. 

Az eseménnyel kapcsolatosan fontos megje -
gyez ni, hogy napjainkban már számos ország -
ban, köztük hazánkban is tilos a lóhátról való
vadászat, azonban a hagyomány megmaradt, és
ma is népszerűek a vadászlovaglások. Mostanság
már csak jelképesen űzik a vadat, egy rókának
kikiáltott lovas vállára egy könnyen leszedhető
rókabőrt tűznek, ezt kell megszerezniük az ül -
dözőknek. A természetes akadályokkal tűzdelt
erdős terepszakasz után a nyílt terepen vonalba
fejlődve várják a lovasok a vadászatvezető
kürtjelét, ezzel kezdetét veszi a „rókavadászat”. A
„róka” 40 méteres előnyt kap az üldözők sora
előtt. A vadászlovaglás győztese a legügyesebb
lo vas, aki megszerzi a rókaprémet és a legha -
marabb beér a célba. -vt

Látványos szabadidős- és vadászlovas 
versenyek Babatvölgyben
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HIRDETÉS

Október 20-án – a Megújuló Ma -
gyar országért szlogen jegyében –
Vágó Gábor, a Lehet Más a Poli -
tika (LMP) korábbi országgyűlési
képviselője, a Korrupcióellenes Szö -
vetség titkára volt a vendége a gö -
döllői LMP Klub havi rendszeres -
séggel lezajló beszélgetésének. A
témákat felvető házigazda szerepét
Lengyel Szilvia, a párt egykori
parlamenti képviselője, a gödöllői
szervezet vezetője töltötte be, a
meg hívott pedig megoszthatta né -
zetét az adott kérdéskörben, amire
az érdeklődők reagálhattak.

A két nappal korábban Gödöllőre
látogatott Fidesz-alelnök, Németh
Szilárd által nemzetbiztonsági koc -
ká zatot jelentő három személy egyi-
keként megnevezett Vágó Gábor az
utóbbi időben elsősorban népszava -
zási kezdeményezései miatt került a
közélet fókuszába. Gödöllőn is han-
goztatott álláspontja szerint az akár
a népharag kifejezésére szolgáló
nép szavazás az egyetlen olyan hatá-
sos véleménynyilvánítási lehetőség,
amitől fél a hatalom. Ezt támasztja
alá, hogy a sikeres vagy annak ítélt
aláírásgyűjtési akciók több esetben
(olim piai rendezés, mobilgát) is meg -
hátrálásra, korábbi döntésük vissza -
vonására, megváltoztatására késztet -
ték a Fideszes prominen seket.

Vágó Gábor kifejtette nézetét a
kor rupcióról is. A káros jelenségről

A figyelmet a – kormánypártok de -
mokratikus ellenzéke által nem
létezőnek titulált – Soros-terv gya-
korlati megvalósulásában rejlő ve -
szé lyekről szóló nemzeti konzultá -
ció fontosságára irányító lakossági
fórumot Vécsey László szavai ve -
zet ték fel. A kormánypárti parla -
menti képviselő mondandójában –
többek között – utalt arra, hogy a
tavaly októberi kvótanépszavazás
előtti hetekben a gödöllői volt az
egyetlen olyan önkormányzat, amely
tagjainak többsége háromszor nem
támogatta a Fideszes képviselők
által előterjesztett, a kötelező betele-
pítési kvótát elutasító határozatot.

Vécsey László a későbbiek során
kihangsúlyozta, hogy a migránsok
befogadásához nézete szerint három
alapvető feltétel szükséges, amiből
kettő Gödöllő esetében most is meg -
van. A honatya úgy fogalmazott, hogy
elhelyezésre alkalmas ingatlanok lé -

teznek a városban, a polgármester-
pártelnök megnyilvánulásaiból pedig
arra lehet következtetni, hogy a te -
lepülés első embere „migránssimo -
gató”. Ugyanakkor a har ma dik felté-
tel, a lakosság vé leménye – a tavaly
októberi referen dum kér dé sének 98
százalékos tá mogatott sá gá ból ítélve –
Gödöllőn is ellenzi a mig rán sok
tudatos és kö telező betelepítését.

- Gödöllőn tehát megmaradt a
vészhelyzet – emelte ki Vécsey Lász -
ló, majd átadta a szót Németh Szi -
lárdnak. A Fidesz alelnöke egyfajta
részvétnyilvánítással kezdte előadá-
sát, mondván: Önöket még az ág is
húzza, vagyis, a polgármesterük! Ezt
követően pedig projektorral vetített
szem léltetőképek segítsé gé vel fejtette
ki az ellenzék által sze rinte szándé -
kosan eltagadott Soros-tervet, annak
elemeit és várható káros következ -
ményeit, veszélyeit a szép számban
megjelent érdeklő dőknek. -ván

azt mondta, hogy Magyarországon
rendszerszintűvé vált az utóbbi
években, miközben másodlagos
szint re süllyedt a kormányzás. Ho -
zadékként említette, hogy hatalom-
hoz közeli oligarchák gazdasági
ága zatokat vásárolnak fel, amikre
ráte lepedve szolgálják a kormány -
párti vezetők érdekkörébe tartozó
törekvéseket.

Arra kérdésre, hogy lehet-e jövő
tavasszal kormányváltás, Vágó Gá -
bor az alábbi gondolatokkal reagált:

- Meglátásom és tapasztalatom
szerint az ellenzéki pártok – ulti-
nyelven szólva – betlire játszanak,
elsődleges céljuk saját helyzetük
megtartása. Az LMP-t és az Együttet
leszámítva, szinte semmilyen terep -
munkát nem végzenek, inkább a té -
véstúdiókban hangoztatják vélemé -
nyü ket, mintsem az emberekkel
kon zultálnak. Tudomásul kellene
venni, hogy ezt nem lehet megspó -
rolni.

A Fidesz egyszerű narratívával, az
emberek megvédésével őrzi támo -
ga tottságát, miközben az ellenzék-
nek jelenleg nincs olyan története,
ami vonzó és könnyen érthető le -
hetne a szavazóknak, megszólítaná
őket – fogalmazott Vágó Gábor.

Az ex-honatya az ellenzéki pártok
összefogásáról úgy vélekedett, hogy
nem feltétlenül szükséges a teljes
együttműködés. Az sem tragédia,
ha ez nem jön létre, mondta, hiszen
a választók vannak annyira bölcsek,
hogy egy-egy körzetben kivá -
lasszák, melyik ellenzéki jelölt a leg -
esélyesebb arra, hogy legyőzze a
Fidesz jelöltjét. -bor

Az ellenzéki pártok betlire játszanak

Önöket még az ág is húzza, 
vagyis, a polgármesterük!

A mondat Némethy Szilárd gödöllői lakossági 
fórumán hangzott el, ahol Vécsey László 

migránssimogatónak nevezte Gémesi Györgyöt

Október 18-án Védjük meg Magyarországot! címmel lakossági fórumot
tartott Vécsey László, a gödöllői központú választókerület kormánypárti
országgyűlési képviselője. A Rézgombos Inkubátor- és Szolgáltatóház
emeleti nagytermében lezajlott rendezvény vendége, előadója Németh
Szilárd, a Fidesz alelnöke, parlamenti képviselője volt. A fórumon
elhangzott: Gödöllőn megmaradt a vészhelyzet, az ellenzéki pártok
képviselői pedig próbálják eltagadni a Soros-tervet.
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A kormány 2020-ig több mint 9,7 milliárd forint-
tal támogatja a premontrei rend alapításának 900.
évfordulójához kapcsolódó fejlesztések (többek
között: IV. Károly emlékkápolnát hoznak létre
Mindszenty-emléktáblával, templomot építenek,
egyházi épületeket bővítenek, több oktatási intéz-
ményt fejlesztenek és a zsámbéki Zichy-kastély
felújítását is befejezik) megvalósulását. Az erről
szóló határozat rögzíti: a kormány üdvözli a pre -
montrei rend alapításának 900 éves évfordulóját,
amit 2021-ben ünnepelnek.

Az idei évre a célok megvalósítására több mint
1,2 milliárd, a jövő éviekre pedig több mint 3,5
milliárd forint már rendelkezésre áll az adott év
költségvetéséről szóló törvényben. A nemzet -
gaz dasági miniszternek az emberi erőforrások
mi nisz tere bevonásával 2019-re több mint 3,2

mil liárd, 2020-ra pedig további 1,7 milliárdot fo -
rintról kell gondoskodnia a fejlesztésekhez. 

Az emberi erőforrások miniszterének a 2018-
as esztendő utáni beruházások áttekintéséhez
mun ka bizottságot kell létrehoznia az érintett
minisz terek és a premontrei rend bevonásával.
Ezen fe lül a nemzeti fejlesztési miniszternek az
emberi erőforrások minisztere és a földműve-
lésügyi mi niszter közreműködésével meg kell
vizsgálnia bizonyos, a magyar állam tulaj do -
nában és a Szent István Egyetem vagyon ke -
zelésében lévő terü letek ingyenes átadásának
lehetőségét a Gödöllői Premontrei Perjelség hit-
életi és oktatási feladatainak elősegítéséhez.
Ebbe a terv szerint beletartozik, hogy közel 1,7
milliárd forintos keretből templom épül Gö -
döllőn. Forrás: MTI

Egy négyéves, kifogástalan állapotban lévő
autót ajándékozott szeptember végén a
Keszthelyi Ala pítvány a Mosolygó Gyer -
mekekért egy gö döl lői fiatal lánynak és csa-
ládjának. Lilla ebben az évben zsinórban
negyedszerre kapta meg a Magyarország jó
tanulója-jó sportolója oklevelet – olvasható
a szervezet szerkesztőségünkhöz el juttatott
sajtóközleményében.

A Keszthelyi Alapítvány a Mosolygó Gyer -
me kekért folyamatosan segíti a nehéz sorsú
gyermekeket; most egy családot támogat egy

alig használt, keveset futott autóval, ezzel is megkönnyítve a hétköznapjaikat. Hanzl Lillát 7 éves
korában súlyos betegség támadta meg, lábának felszínén nagyméretű rosszindulatú daganatot diag-
nosztizáltak. A diagnózist másfél év intenzív kórházi kezelés; folyamatos kemoterápia és sugárkezelés
követte. Összesen hatszor műtötték Lillát, aki elszántságának is köszönhetően teljesen felépült, és az
orvosok javaslatára aktív sportolásba kezdett. A család tagjai kislányuk sportkarrierjét évek óta teljes
mell szé lességgel támogatják, azonban használhatatlanná vált autójuk miatt gyermekük edzésekre,
ver se nyekre és különórákra történő szállítása veszélybe került. Az alapítvány azonnal a család
segítségére sietett és egy négy éves Skoda Fabiát ajándékozott Lillának és családjának. Az autó ezentúl
a hét minden napján, Gödöllő és Budapest között teljesít majd szolgálatot. 

- Nagyra becsüljük a kislány és az egész család hosszú évek küzdelme során tanúsított elkötelezett-
ségét és kitartását. Mi magunk is szülők vagyunk, és legalább annyira örülünk annak, hogy a sok
nehézség után segíthettünk és örömet szerezhettünk a családnak, mint amennyire a család örült az
autónak. Az autóval immáron újra megoldottnak tekinthető a különórákra, edzésekre és versenyekre
történő utazás. Reméljük, hogy támogatásunkkal mi is hozzájárulhatunk Lilla jövőbeni sportsike -
reihez, kitűnő eredményeihez – mondta el Keszthelyi Erik, a Keszthelyi Holding Zrt. elnök-tulaj -
donosa, a Keszthelyi Alapítvány a Mosolygó Gyermekekért életre hívója. Keszthelyi hozzátette, hogy
az autó az átadást megelőzően hivatalos márkaszervizben, teljes körű szervízelésen esett át.

- A tíz éves családi autónk az idei évben már háromszor robbant le műszaki hiba miatt. A minap
teljesen megállt, javíttatása sok időbe és rengeteg pénzbe kerülne, amit már nem tudunk finanszírozni,
emiatt kértük a Keszthelyi Alapítvány segítségét, akik azonnal a segítségünkre siettek. Az alapítvány-
tól kapott autó nemcsak műszakilag kiváló, de sokkal biztonságosabb is, hálás köszönetünk a gyors
és önzetlen segítségért – emelte ki az autó átvételekor Hanzl József, Lilla édesapja.

Adományautó a Keszthelyi Alapítványtól
A súlyos betegségből felépült Hanzl Lilla idén zsinórban negyedszerre 

kapta meg a Magyarország jó tanulója-jó sportolója oklevelet

Hitéletének segítésére templomot 
építtethet a Gödöllői Premontrei Perjelség 

A kormány 9,7 milliárd forintot szán a rend alapításának 

900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekre
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RÖPLABDA 
NB I. alapszakasz, A-csoport, 1-3. forduló
Linamar-Békéscsabai RSE – Penta-Gödöllői RC 3-0 (10, 17, 17)
Penta-Gödöllői RC – UTE 0-3 (-17, -22, -16)
Szombathelyi Haladás – Penta-Gödöllői RC 1-3 (21, -24, -23, -23)
A Penta-GRC csapata 3 ponttal, 3-7-es játszma- és 196-245-ös pontaránnyal
5. a táblázaton.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
TFSE – Penta-Gödöllői RC 0-3 (-11, -19, -19)
Visszavágó: november 9., csütörtök 19 óra, Török Ignác Gimnázium tor -
nacsarnoka.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 8-12. forduló
Gödöllői SK – Százhalombattai LK 3-0 (0-0) Góllövők: Rakonczay András,
Koziorowski Richárd, Pancsuska Tamás.
Nagykáta SE – Gödöllői SK 3-0 (2-0)
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC 0-3 (0-1)
FÉMALK-Dunavarsány – Gödöllői SK 0-2 (0-2) Gödöllői góllövő:
Koziorowski Richárd (2).
Gödöllői SK – Szigetszentmiklós 3-0 (1-0) Gólszerzők: Koziorowski
Richárd, Tóth-Ilkó Áron, Pancsuska Tamás.
A Gödöllői SK együttese 14 ponttal, 17-18-as gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 9. helyét foglalja el.
Pest megyei II. osztály, 3., 7-8. és 10-11. forduló
Gödöllői EAC – Vác-Deákvár SE 2-3 (2-0). Gödöllői gólok: Kővári Patrik,
Angyal Zoltán.
Kisnémedi MSE SE – Gödöllői EAC 5-0 (2-0)
Gödöllői EAC – Verőce SE 1-6 (0-2) Gödöllői gól: Angyal Zoltán.
Gödöllői EAC – Fortuna SC Kismaros 2-1 (1-0) Gödöllői góllövők: Juhász
Tamás, Gyebnár Gergő.
Budakalászi MSE – Gödöllői EAC 3-0 (2-0)
A Gödöllői EAC csapata 9 ponttal, 19-35-ös gólkülönbséggel 11. a tabellán
Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 6-10. forduló
Kartal SE – Gödöllői SK II. 4-3 (1-0) Gödöllői gólok: Pakuts Barna (2), Tóth Bence.
Gödöllői SK II. – Galgahévíz SK 1-3 (0-1) Gödöllői gól: Czira Péter.
Őrbottyán KSE – Gödöllői SK II. 2-7 (1-3) Gödöllői gólok: Pakuts Barna (3,
egyet 11-esből), Szemjaninyov Sándor, Kiss Gábor, Zabó Ottó, Czira Péter.
Gödöllői SK II. – Vácrátót KSE 2-4 (1-3) Gödöllői gólok: Sztriskó Zoltán,
Pakuts Barna.
Iklad KFC II.-Galgamácsa – Gödöllői SK II.-Szada 9-3 (4-1) Gödöllői gól-
lövők: Juhász Ferenc (2), Zabó Ottó.
A Gödöllői SK II. csapata 6 ponttal, 22-30-as gólkülönbséggel 11. a csoport
tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 2-5. forduló
Gödöllői KSE – Salgótarjáni Strandépítők 33-19 (16-7) • ifjúságiak: 31-37
CYEB Budakalász U22 – Gödöllői KSE 32-28 (16-15) 
Budapesti Honvéd SE – Gödöllői KSE 20-23 (10-12) • ifjúságiak: 41-16
Gödöllői KSE – Budapesti Elektromos SE 36-25 (18-14) • ifjúságiak: 28-42
A Gödöllői KSE együttese 6 ponttal, 147-124-es gólkülönbséggel 3. a csoportban.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 5-8. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök SE 1-4 (0-1) Gö-
döllői gól: Varsányi Botond.
Dunakeszi Kinizsi Futsal – Covritas Futsal Team Gödöllő 6-3 (3-3) Gödöllői
gólszerzők: Magyar Zsolt, Berta Balázs, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Vác Futsal SE 5-5 (2-2) Gödöllői gólok:
Magyar Zsolt, Makádi Csaba (2-2), Molnár Márton.
Csenger Futsal – Covritas Futsal Team Gödöllő 11-3 (4-0) Gödöllői góllövők:
Gruber Bálint (2), Lovász Barnabás.
A CFT Gödöllő csapata 4 ponttal, 24-55-ös gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 11. helyét foglalja el.

A hazai gárda győzelemmel (2-0, a
Dunavarsány otthonában), az NB I-
es rivális pedig vereséggel (0-1, a
Fradi ellen a Groupama Arénában)
hangolt a gödöllői klub történetének
egyik legkomolyabb kihívására. A
GSK menedzsmentje egyfajta nép -
ün nepélynek szánta az október 25-
én lezajlott találkozót, aminek egy-
értelmű esélyese az újpesti formáció
volt. Az az újpesti társulat, amely-
nek keretében – Nagy Dániel és
Simon Krisztián személyében – két,
egykoron Gödöllőn nevelkedett fo -
cista is fellelhető volt. A fővárosi li -
lák vezetőedzője, Nebojsa Vignje -
vic azonban csak Simon Krisztiánt

küldte pályára (egy órát ját-
szott), mivel Nagy Dánielt
pihentette.

A mintegy ezer néző által
– pótlelátókról is – figyelem-
mel kísért ütközetről el -
mond ható, hogy példaér -
tékű helytállásról tett tanú -

bizonyságot a kékben játszó hazai
gárda, amely az első játékrészben
csupán egy igencsak véleményes
tizen egyesből került hátrányba. A
tér félcserét követően az erőnléti
fölényüket is kamatoztató fővárosi
lilák viszonylag hamar dűlőre vitték
a továbbjutás kérdését: a büntetőt is
értékesítő Tischler Patrik két fejes-
góljával magabiztos előnyhöz jutot-
tak, amit – az egy-két ígéretesnek
indult hazai próbálkozás ellenére –
könnyen megőriztek.

Magyar Kupa, 7. forduló, legjobb
32 közé jutásért: Gödöllői SK –
Újpest FC 0-3 (0-1) Góllövő: Tischler
Patrik (3, egyet 11-esből) -rg

Kupabúcsú emelt fővel

Október 8-án tizennyolcadik alka lom mal rendezték meg Gödöllőn az Ádám
László női röplabda emléktornát, aminek helyszíne – akárcsak ta valy – a
Török Ignác Gimnázium tor nacsarnoka volt. Az NB I-es csapatok bajnoki
ráhangolódását szol gáló meg mé rettetés-sorozaton idén mind össze három
társulat rivalizált: az MTK Budapest mellett, a Jász berény és a hétszeres Ádám-
kupa győztes, az új idényben a Grózer György, Szalay Attila alkotta edzőpá-
ros szakmai irányításával dolgozó Penta-Gödöllői RC. A résztvevők
körmérkőzéses rend szerben döntötték el a végső sor ren det. Városunk ha tosa
az MTK el len nagy küz de lemben, szetthátrány ból fordítva nyert, a jászságiak
legyő zése viszont a vártnál könnyebben si került. A két győzelem az jelentette,
hogy a gödöllői lányok nyolcadszor hódították el a díszes serleget.

Eredmények: MTK – Gödöllő 2-3 • Jászberény – MTK 1-3 Gödöllő –
Jászberény 3-0

Végső sorrend: 1. Gödöllő 5 pont, 2. MTK 4 pont, 3. Jászberény 0 pont. A
gödöllői csapat legjobb játékosa Lakatos Enikő lett. -eF

XVIII. Ádám László röplabda emléktorna

Hazai siker nyolcadszor

A helyi képviselőtestület tagjai októ -
ber 19-én hozzájárultak ahhoz, hogy
a gödöllői önkormányzat képvisele -
tében a polgármester hasznosítási
megállapodást kössön az egyik al pol -
gármestere által elnökként veze tett
Gödöllői Sport Klubbal a városi
sport csarnok építése kapcsán. A te -
lepülést irányító grémium tagjai bő
két évvel ezelőtt hoztak döntést ar ról,
hogy sportcsarnok épüljön a belvá-
rosban, az egykori teniszpálya he lyén
lévő önkormányzati tulajdonú terüle -
ten. A tervezési munka az el múlt esz-
tendő végére befejeződött, majd két

közbeszerzési eljárást is ki írtak, hogy
kiválasszák a kivitelezőt. Csakhogy
az első eljárás érvényes ajánlat hiá-
nyában, a második pedig az erre a
célra szolgáló anyagi fedezet szűkös sé -
ge okán eredményte len nek minősült.

Ezt követően a Gödöllői Sport Klub
újabb, TAO2-támogatási kérel met
nyújtott be a Magyar Kosárlab da Szö -
vetséghez, aminek elbírálása folya-
matban van. A szövetség – az eddigi
gyakorlattól eltérően – hiánypótlás-
ként azt kérte, hogy a hasznosítási
szer ződést a klub már most, az elbírá-
lás ezen szakaszában nyújtsa be. -áb

Fejlemény sportcsarnok-ügyben

Gödöllői gólok, pontok
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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 24-ig kérjük leve -
lezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.

Szeptember 29-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: ITT HÁROM PEDÁLT LÁTOK ÉS
CSAK KÉT LÁBAM VAN.

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Centner János Öreghegyi u. 6.

Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Lázár József Palotakert 6/B.

Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Mácsár Margit Klapka György u. 46. 

- 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

2017. december 8-án,
pénteken jelenik meg.

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

November 5-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

November 6-tól november 12-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585

November 13-tól november 19-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

November 20-tól november 26-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749

November 27-től december 3-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

December 4-től december 10-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

Torkos-kupont 2 személyre

Fő a jókedv (XI.)
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