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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jog-

segélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182 • Telefon: (06-1) 342-6355 • Mobil: (06-70) 330-5384

Email: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Azzal együtt,
hogy az Alsó -
parkban évek -
kel ezelőtt fúrt
három darab
mélyfúrású kút
nem üzemel, az
önkor  mány -
zatot adatszol-

gáltatási kötelezettség terheli a vízszintre vo -
natkozóan. Mivel ennek elmaradása bírságot von
maga után, a városvezetés tagjai november 23-i
ülésükön ar ról határoztak, áldoznak arra, hogy
megfe lel jenek az előírásoknak.

A mérőszonda lejuttatását akadályozó szi -
vattyú eltávolítására nettó 320 ezer forintot köl -
tenek, a telepítendő műszerekre – ha úgy tetszik,
informatikai fejlesztésre – pedig nettó 862.500
forintot fordítanak. Ezen felül 10 évre szóló meg -
állapodást kötnek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatósággal a kutak üzemeltetésére. Azon –
annak idején több tízmillió forintért fúrt – kutak
üzemeltetésére, amik vízére a magas ásványi
anyag tartalom miatt a szomszédos területre ter -
vezett versenyuszoda üzemeltetése során igényt
nem tartanak. -eo

Viszik a pénzt a nem 
üzemelő alsóparki 
mélyfúrású kutak

Ha miden az elképzelés szerint alakul, december
15-ig a VÜSZI Kft. elvégzi, illetve alvállalkozó be -
vonásával elvégezteti 9 darab gödöllői buszmeg-
álló peronjának és utasváró felületének kiala kí -
tását. A munkákra csaknem bruttó 11 millió fo -
rintot áldoz a városvezetés. A fejlesztési folyamat
a következő helyszíneket érinti: járási kor mány -
hivatal • Rét utca (Blaháné út) • Tisza utca (kifelé
vezető oldal) • Iskola utca (befelé vezető oldal) •
Damjanich utca (befelé vezető oldal) • mária -
besnyői posta (befelé vezető oldal) • kastély•
Máriabesnyő - bejárati út (befelé vezető oldal) •
Radnóti utca (befelé vezető oldal).

A feladat teljesítése azért vált időszerűvé, mert
a váci székhelyű Servitum Reklám Kft-vel októ -
ber közepén aláírt megállapodás értelmében a
cég csak akkor tudja elhelyezni a buszmegállókba
a plakátvitrines felépítményeket, ha az önkor -
mányzat eleget tesz kötelezettségének, és letudja
a fentebb vázolt előkészítő munkálatokat. -abi

Tizenegy milliót 
áldoznak kilenc
buszmegállóra

Az alépítmények kialakítása azért
vált időszerűvé, hogy a reklámcég
ki tudja helyezni a plakátvitrines

felépítményeket

A helyi adókról szóló törvény 2017. évi módosítása alapján a 2018-as esztendőtől építményadó köteles
az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló
törvény szerint meghatározott reklámhordozó. 

Ez a változás feladatot adott a gödöllői önkormányzat tagjainak, akik november 23-án módosították
az erre vonatkozó helyi rendeletet. Ezt sajátos módon tették, miután figyelembe vették azt a számítást,
miszerint: az adóztatással járó eljárási és adminisztratív költségek miatt az adó bevezetése nem ered-
ményezne jelentős többletbevételt városi költségvetés számára, ezért ezt az adónemet – írd és mond –
négyzetméterenként 0 forint/év mértékben állapították meg.

Egyidejűleg a gödöllői adórendeletből töröltek egy, az értelmező rendelkezések között található
pontot, ami a csekély összegű állami támogatási szabályok változása miatt vált szükségessé. -eD

Nulla forintos adóról döntött a városvezetés

Ismét elérkezett az adventi időszak, a karácsonyt
váró hetek, napok. Az advent az Úr eljövetelének
ideje: a Jézus-várás, a bűnbánat, a megbocsátás, a
szeretet és a megújulás ideje. 

Ez egy kegyelmi időszak, ami alkalmas idő
gyer tyagyújtással a fény szétárasztására szívünk -
ben, meghitt családi beszélgetésekre, egy meg -
szakadt kapcsolat újraélesztésére, egy bántó szó
megbocsátására. Bár, egész évben nagy szükség
lenne a szeretetre, az egymással törődésre, mégis
ilyenkor valahogy sokkal jobban figyelünk egy-
másra.

A várakozás izgalmában készülődés a nagy nap -
ra, karácsony szent éjszakájára, az Em ber fiá nak
várva-várt megszületésére. Gondoljunk gyer -
mekeink örömére, rokonainkra, barátainkra, gon-
doljunk azokra a szeretteinkre, akik távol élnek és
azokra is, akik – sajnos – már nem lehetnek kö -
zöttünk.

Lelkünk boldogságát ünnepi külsőségekben
fejezzük ki e gyönyörű időszakban. Kedves bará-
tunk, Reiszné Gábor Erzsébet – aki Gábris írói
néven írja regényeit – adventi érzéseivel kívá -
nunk a Szót Kérünk a Közjóért Egyesület tagsága
nevében mindnyájuknak áldott karácsonyt,
békés, boldog új évet!

„A hosszú utcát minden este végigjárom, látvá nyától
melegség járja át szívemet. Mintha a csillagos égbolt
ölelné védve házainkat, lehozva a Mennyek or szágát.
Fényfüzérek csillognak-villognak a házak bejáratánál,
ablakaikban, lakói ezzel kedveskedve várják a kis-Jézus
születését. A világon ma is a legszentebb és legcsodásabb
ünnep a karácsony, mert a szeretet ün nepe. A legszebb
szó a szeretet, melyet gyermekeink születése, nevelése
váltott ki belőlünk, és amely érzés semmi mással nem
helyettesíthető. Egyet jelent a vá rakozással, az odaadással
és az áldozatkészséggel. Ezt fejezi ki minden cselekede-
tünk a Megváltó születését várva. Erre a szeretetre gon-
doljunk a Szentestét követően is egész évben, mert csak
így lesz béke lel künk ben.” 

Vörös István elnök

Adventi gondolatok
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- Képviselő úr! Aláírta a levelet,
amit Gémesi Györgynek küldött?
Miért így oldotta meg a levél
„kézbesítését”?

- Nem küldtem levelet Gémesi
Györgynek. A gödöllői helyi kép -
viselőinket értesítettem e-mailben
arról, hogy tudomásom szerint a
választókerületünkben egyedül Gö -
döllő önkormányzata nem töltötte
fel a 1717/2017 (X. 3.) Kormány -
határozat — a „helyi érdekű települési
fejlesztések érdekében szükséges források
biztosításáról, valamint a IX. Helyi ön -
kormányzatok támogatásai és a XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
költ ségvetési fejezetek közötti előirány-
zat-átcsoportosításról” – szerinti támo -
gatói okirat kiadásához szükséges
adatlapot, az úgynevezett, EBR-fe -
lületen. A hivatalos „szolgálati utat”
betartva, a két képviselőnket arra
kértem, hogy ezt jelezzék az ügyben
illetékes polgármesternek.

- Gémesi úr hangoztatta, nem érti,
miért kellene az önkormányzatnak
bármit is tennie az ügyben, hiszen
nem a város a beruházó. Ráadásul,
a korábbi egyeztetéseken lekezelően
bántak azzal a szakmai csapattal,
amely részt vett a konzultáción.

- Az uszoda valóban állami beru-
házásban készül. Ennek része a léte -
sítmény közúti kapcsolatainak vizs -
gá lata. A vizsgálat keretében három
tervezet készült, amiket a várossal
egyeztettek, a város rendelkezésére
állnak. Az Ady sétány tulajdonosa
és közútkezelője Gödöllő város ön -
kormányzata. Ezért az Ady sétány
esetében csak a város lehet a beruhá-
zó. Ha valóban javítani akarna a for-
galmi viszonyokon, nem pedig kon -
fliktust gerjeszteni és az uszoda be -
ruházást akadályozni, már régen
kez deményeznie, nem pedig köve -
te lőznie kellett volna.

Ami a kérdés másik felét illeti,
kizártnak tartom, hogy ilyen történt
volna a „szakmai csapattal”. Gémesi
urat valószínűleg félretájékoztatták.

- Miért nem tájékoztatta a gödöl-
lői képviselőtestületet arról, hogy
50 millió forintos pluszforrás meg -
szerzését kezdeményezi a beruhá-
záshoz? 

- Nincs tájékoztatási kötelezett sé -
gem a gödöllői képviselőtestület fe -
lé. Kezdeményezésemet és magát a
1717-es kormányhatározatot a szo -
kásos módon nyilvánosságra hoz-
tam. A beruházás megvalósítha tó sá -
gához plusz 1 milliárdot kértem és
kaptunk a kormánytól. A szóban
for gó ötvenmilliót a város számára
kértem, hogy az Ady sétány áté -
pítését segítsem.

Furcsállom, hogy egy polgármes -
ter azért vonja felelősségre az or -
szág gyűlési képviselőjét, mert szer -
zett a városának 50 milliót. Örülök,
ha olyan jól áll a gödöllői költség ve -
tés, hogy ezt a sértést önérzetesen
visszautasíthatják. De, akkor nem
ér tem, hogy miért kellett például
kom munális adót kivetni, vagy mi -
lyen alapon követelik, hogy az állam

Vihar az 50 millió forintos
kormányzati támogatás körül
Különös megvilágításba helyezett történetről szólt a gödöllői képvise lő -
testület november 23-i ülésének egyebek napirendi pontja, miután Gé -
mesi György egy levélről tájékoztatta az önkormányzat tagjait, ami Vécsey
Lászlótól származik – ha jól értelmeztük – aláírás nélkül és a települést
irányító grémium Fidesz-KDNP-s képviselőinek közreműködésével
jutott el a polgármesterhez. Ebben arra kérik a városvezetőt, töltsenek ki
egy adatlapot annak érdekében, hogy az uszoda-beruházáshoz kap -
csolódó közlekedési csomópont kialakítására megítélt 50 millió forintos
állami forrást az önkormányzat megkaphassa. Gémesi György –
szavaiból ítélve – nem igazán tudott (akart?) eligazodni a történteken,
monológjában azonban elmondta, hogy – többek között – miért ne -
hezményezi a dolgot. A polgármester felvetéseivel szembesítettük Vé -
csey László országgyűlési képviselőt.
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Kiegészítve az eltérő mértékben
kép ződött bérmaradványt, a gödöl-
lői képviselőtestület tagjai novem -
ber 23-i ülésükön anyagi fedezetet
biztosítottak ahhoz, hogy az önkor -
mányzat által fenntartott intézmé-
nyekben (bölcsődék, óvodák, mú -
zeum, könyvtár, egészségügyi köz -
pont, Forrás, szociális otthon) mun -
kát vállalók kapjanak év végi jutal-
mat: a vezetők egyhavi, a dolgozók
kétheti, differenciáltan szétosztható
pénzre számíthatnak. Az ehhez szük -
séges feltételt az általános tartalékot
terhelő, 23.657.000 forintos (tavaly
20.803.000 forintos) nagyságrendű
városi költségvetési tétel, mint pót -
előirányzat biztosításával teremtet -
ték meg, amiből 18.896.000 forint a
bért, míg 4.761.000 forint a járulékot
fedezi.

A helyi közintézményekben dol-
gozók számára kedvező a döntéssel
nem zárult le a gödöllői közpénzből
megvalósuló év végi jutalmazási
kedv. A novemberi tanácskozás na -
pi rendjén – miként a korábbi évek -
ben rendszeresen – ezúttal is fellel-
hető volt a jogi és ügyrendi bizottság
elnöke által jegyzett, a képvise -
lőkhöz helyszíni kiosztással eljutta-
tott előterjesztés, ami a városvezetők
(polgármester, alpolgármesterek)
egyhavi pluszlóvéjának jóváhagyási
igényéről szólt.

Gödöllő 2017. évi kiegyensú lyo -
zott és stabil gazdálkodásának fo -
lya matos fenntartásáért, a feladatel-
látás körülményeinek biztosításáért,
illetőleg az elvégzett és folyamatban
lévő fejlesztések érdekében végzett
tevékenységért extrapénzben része -
sült városunk polgármestere és a
háromból kettő helyettese (a be -
tegsége miatt munkájában huza -
mosabb ideje hátráltatott Pelyhe
József jutalmazására nem született
javaslat).

Az egyik városvezető esetében
sem egyhangúan támogatott (13
igen- és 1 nem voks, valamint 1
tartózkodás) döntés értelmében
Gémesi György bruttó 797.736 fo -
rintra, Lantai Csaba főállású, nem
kép viselő alpolgármester bruttó
600.000 forintra, míg dr. Pappné
Pintér Csilla társadalmi meg bíza -
tású al pol gármester bruttó 358.981
forintra tarthat igényt. A jóváha-
gyott kifize tések és az azzal össze -
függő járulékok a városi köz kasszát
terhelik. -ergé

Jutalomosztásépítsen az önkormányzat tulajdoná -
ban lévő úton körforgalmat.

Egyébként az országnak a határo-
zattal érintett összes önkormány za -
ta órákon belül megtette a szükséges
intézkedéseket, hogy mielőbb hoz-
zájusson a számára biztosított for-
ráshoz. Dajkamese, hogy Gödöllő a
hatalmas apparátusával nem érte -
sült erről. Nem akarásnak nyögés a
vége.

- Amikor 1500 migráns Gödöllőre
történő betelepítéséről beszélt, ak -
kor részt tudott venni az ülésen.

- 2016 szeptemberében előterjesz-
tőként kaptam meghívást a gödöllői
testületi ülésre, ezért fogadtam el.
Az előterjesztőnek az egyszerű meg -
hívotthoz, vagy érdeklődőhöz ké -
pest többlet jogai vannak, például,
nem lehet beléfojtani a szót, határo-
zati javaslatot terjeszthet elő és mód -
ja van érvelni mellette.

Néhány éve sajnos meg kellett ta -
pasztalnom a gödöllői ülésvezetési
módit. Azóta a színielőadás, a nagy -
monológok élvezetének élményét
biz tosan nem a gödöllői testületi
üléseken keresem. Nem tolerálom,
ha munka közben nem vesszük ko -
molyan egymást.

Akkor a határozati javaslatomat
ugyan nem fogadták el, hanem har-
madszor is elutasították, hogy állást
foglaljanak a kényszerbetelepítési
kvóta terve ellen, de legalább napnál
világosabbá vált, hogy Gémesi és a
lokálpatrióta klubos többség mig -
ránspárti.

Előterjesztői jogosultsággal to -
vább ra is bármikor szívesen részt
ve szek a gödöllői testület ülésén.
Nemrégiben – például – Gémesi azt
nyilatkozta, hogy szerinte Soros-
terv sincs. Élnék a lehetőséggel,
meg próbálnám meggyőzni őt és a
lokálpatrióta klubos többséget az
ellenkezőjéről.

- Állítólag, más polgármesterek -
nek elég egy telefon Önhöz, hogy
hasonló ügyeket el lehessen intézni.
Miért nem hívta fel Gémesi Györ -
gyöt? Miért nem kezdeményezte a
vele való találkozást az ügyben? Ő
azt állította, szívesen felkereste
vol na Önt.

- Mobilszámom húsz éve ugyan -
az. Választókerületünk mind a ti -
zenhét polgármesterének, Gémesi
Györgynek is megvan ez a szám. Ha
„állítólag más polgármestereknek elég
egy telefon” erre, akkor Gémesi
Györgynek is elég lehetett volna.
Szívesen fogadtam volna. -ván
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Amint arról korábban beszámol-
tunk, a főtér fejlesztése tárgyában ki -
írt közbeszerzési felhívásra néhány
hónapja nem volt jelentkező. Az
újabb kiírás azonban értesülésünk
szerint eredményes volt, négyen is
kandidáltak a munkálatok elvégzé-
sére. A nyertes a gödöllői székhelyű
Bau-Trade Kft. lett, amely nettó 262
millió forintért vállalta el a kivite le -
zést, amivel 150 nap leforgása alatt
kíván végezni.

A műszaki dokumentációban fog-
laltak szerint feladata – mások ellett
– egy földszintes, kettő részből álló,
összesen bruttó 443 négyzetméteres
alapterületű támfalépület megépí té -
se lesz. Ezen belül az iroda- és ki -
szol gáló épületrészek két funkcioná-
lisan elkülönülő részre tagozódnak.
Az épület a mára elbontott egykori
városháza pinceszintének szerkezeti
rendszeréhez, illetve a Városháza le -
bontását követően megmaradó csö-
möszölt beton sávalapok struk tú rá -
já hoz igazodóan kerül kiala kításra.

Az iroda épületrész iroda, tár gya -
ló és kiszolgáló (előtér, teakonyha,
öltözők, szerver, hőközpont) helyi-
ségeket foglal magában. A kiszol gá -

ló épületrész rendezvényekhez kap -
cso lódó, eseti használatú színész öl -
töző helyiségcsoportot (közös elő -
tér ből nyitva 4 darab, egyenként 6
személy részére helyet biztosító öl -
tö zőt, valamint minden egységhez
kapcsolódó kézmosót és WC-t) és
raktárt, valamint nyilvános WC-cso-
portot (3 kézmosót, 3 WC fülkét és 3
darab piszoárt tartalmazó férfi, vala -
mint 3 kézmosót és 6 WC fülkét tar -
talmazó női részből áll, melyen túl
mozgáskorlátozott WC, pelenkázó
és takarítószer tároló is kialakításra
kerül) foglal magában.

Érdeklődésünkre a – gödöllői ön -
kor mányzat megrendelésére legu -
tóbb mintegy 25 éve, a Petőfi iskola
bővítésénél dolgozott – nyertes vál -
lalkozás vezetője elmondta, hogy a
december 10-ig tartó moratóriumot
követően vehetik át a munkate rü le -
tet, ám az ünnepi időszakra való te -
kintettel a munkálatok minden bi -
zonnyal csak január első napjaiban
kezdődhetnek el. Ha semmi várat -
lan nem jön közbe, akkor a május
végén esedékes gyermeknapra elké-
szül a fentiekben felsorolt tartalmú
fejlesztés. -áb

Helyi cég fejlesztheti a város főterét

Az átlagon
fe lüli me mó -
riával ren del -
kező gödöllő-
iek nem iga-
zán felejthet-
ték el, hogy
szűk tíz évvel
ezelőtt, az or -
szágosan le -
zajlott, úgy -

ne vezett, főtér program keretében milyen – mondhatni, nagyszabású – el -
képzelésekkel igényelt európai uniós forrást a helyi önkormányzat.

Az akkori városvezetés tagjai a főtér (Szabadság tér) teljes megújítása mel -
let, a Művészetek Háza épületének részleges korszerűsítésére, illetőleg egy,
a piaccsarnok emeltén lévő helyiség rekonstrukciójára kaptak vissza nem
térítendő dotációt a Gyurcsány-kormány illetékeseitől. Emellett a települést
irányító grémium pályázott a kastéllyal szemközti területen egykoron
díszelgett Hattyús tó revitalizációjára, valamint a Petőfi téri körforgalom
kialakítására is. Ezek a projektek azonban nem élveztek támogatást. Miként
a – mára már lebontott – Városháza épületének felújítása és a gimnázium
felőli részen létesítendő, úgynevezett, lemezes (emeletes) parkoló
megvalósítása sem kapott zöld utat a döntéshozóktól 2008 tavaszán.

Azóta sok víz lefolyt a Rákos-patakon. A Városháza Szabadság tér 7.
szám alatti épülete nem élhette meg a teljes 2017-es esztendőt. Késő bánat,
de ha annak idején felújíthatták volna, a képen érzékelhető látvány tárul -
hatott volna a teret, pontosabban – a klasszikust idézve – a „város nappaliját”
felkeresők szeme elé… -fg

Amitől megpecsételődhetett
a Városháza sorsa

HIRDETÉS
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Mint vezértéma, a gödöllői köz le ke -
dés problémaköre és az erre vo nat -
kozó megoldási lehetőségek is mer -
tetése szerepelt a helyi önkor mány -
zat által november utolsó kedd jére
meghirdetett közmeg hall ga táson. A
lakosságot a Gödöllői Vá rosi Könyv -
tár és Információs Köz pont Dózsa
György úti épü le tébe várták az ille-
tékesek.

Élükön Gémesi György polgár -
mes terrel, aki projektoros vetítéssel
szemléltette mondandóját. Elöljáró -

ban szögezzük le:
korrekt tájékoz ta -
tás volt, igaz, túl
nagy kockázatot
az ígéretek terén
nem vállalt ma -
gára a polgár -
mes ter. Immár
so kadszor – a tel -
jesség igénye nél -
kül – megtudtuk,
hogy:a gödöllői
utak túlterheltek,
ki sebb részük ál -
lami, nagyobb
há nyaduk ön kor -
mányzati keze -

lésben van • növekszik a gépkocsik
száma Gö döllőn, olyannyira, hogy
napjainkra az egy lakásra jutó autók
száma elérte az 1,2-edet, miközben
az országos átlag 0,72 • a ko mo -
lyabb közleke dési gondok azon út -
szakaszokon van nak, amik az állam
fenntartásába tartozna, ezért nagy a
valószí nű sége, hogy ezeket egyelőre
nem lesz lehetőség felszámolni.

Ezen felül, kissé a konkrétumokra
koncentrálva, elhangzott, hogy idén
megújul 9 darab buszmegálló (lásd a

Közmeghallgatás kényes kérdésekkel 3. oldalon) • hármas társfinanszíro -
zás ban jelzőlámpás lehet az egyete-
mi kijáró csomópontja • sávszéle sí -
tést terveznek a Táncsics Mihály
úton, a HÉV-átjárónál lévő kereszte -
ződésben • jövőre várhatóan elin-
dul a LED-es közvilágítás kiépítése,
ami jobb megvilágításba helyezi a
gyalogátkelőhelyeket is • bővítik a
fizetőpakolók számát a Művészetek
Háza épülete és a buszpályaudvar
közötti területen, valamint a Bajcsy-
Zsilinszky Endre utca 4. szám alatti
magánterületen • jövőre folytatni
szeretnék a Testvérvárosok útja fel-
újítását, az autópálya hídtól a Rét
utcáig (Blaháné út) • tervbe vették a
Mátyás király utca rekonstrukcióját
a Hunyadi út és az Ádám utca kö -
zötti szakaszon.

A polgármesteri ismertető után az
első kérdést Lengyel Szilvia, a Gé -
mesi Györgynek is listás helyet szá -
nó LMP országgyűlési képviselője -
löltje tette fel, aki a város dél-nyugati
és déli elkerülő útjáról érdeklődött,
mondván: régóta nem hallott sem -
mit ezekről a fontos fejlesztésekről.
Véletlen vagy sem, Gémesi egyből a
projektorhoz lépett, és a vetítő vász -
non megjelent a szóban forgó terület
térképe. A város első embere meg -

erő sítette, hogy az utóbbi időben ő
sem hallott semmi előremutatót a
gödöllői közlekedési anomáliákat
je lentősen felszámoló témakörben,
ami nek költsége már hosszú évek -
kel ezelőtt is meghaladta a 6 milliárd
forintot. 

- Sorra járnak le az engedélyek, és
a megválasztott képviselőnek a fel-
adata, hogy lépjen az ügyben –
mondta a polgármester.

A következő kérdés már „kemé -
nyebb” volt. Azt kérdezték Gémesi -
től: mit érez most, hogy lebontotta a
Városházát? Majd azt is: miért jár
olyan sűrűn a város autójával a
Szent endrei úton? Gödöllő főpolgá-
ra kivágta magát. Az első felvetésre
azt válaszolta, hogy jó érzései van -
nak, mert sikeres lesz a közbe szer -
zés, és hamarosan megindulhat az –
úgy tudjuk, fedetlen szabadtéri szín -
padot is magában foglaló – épít ke -
zés a főtéren, hogy – minden re -
mény szerint – gyermeknapig befe-
jeződhessenek a munkálatok. (a
Bau-Trade Kft. lesz a kivitelező –
lásd a 6. oldalon) A szolgálati autót
pedig azért látni többször is a Szent -
endrei úton, mert arra van a HÍR
TV, ahova, mint polgármestert
szok ták behívni. -org
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A Pest Megyei Kormányhivatal Ha -
tósági Főosztálya Törvényességi
Fel ügyeleti Osztálya főosztályveze-
tő-helyettesének a válaszából egyér-
telműen kitűnt, hogy a vizsgált ön -
kormányzati rendelkezés alapvető
jog – nevezetesen a gyülekezés –
gya korlását korlátozza, mondván: a
politikai rendezvényekre vonatko -
zó an helyi szintű normatív szabá -
lyo zásra nincs lehetősége az önkor -
mányzati jogalkotónak.

A történet folyományaként a kor -
mány hivatal illetékese felügyeleti
in tézkedés megtételére tett javasla-
tot a törvényes állapot helyreállítása
érdekében. Az erről szóló felhívás
me gvitatását június 22-én tűzte na -
pirendre a gödöllői képviselő testü -
let, amelynek tagjai 2 igen- és 5 nem
szavazattal, valamint 6 tartózko dás -
sal nem tettek eleget a kormány -
megbízotti javaslatban foglaltaknak,
azaz, nem módosították a szóban
for gó rendeletet. Gémesi György
ér ve lése során elsősorban a „város
nappalijának” titulált főtéren zajló kö -
zösségi életet kívánta megvédeni ez -
zel a napi politikai csatározásoktól.

A polgármester által megfogal ma -
zott, szubjektivitást sem mellőző
meglátásokon azonban felülkereke-
dett a jog ereje. A Pest Megyei Kor -
mányhivatal vezetője a Kúriához for -
dult, amely október 31-én kelte zett
ha tározatában – immár jogerősen –
kimondta, hogy a kizárólag a Gémesi
Györgyhöz köthető lokál pat rióta
klubos képviselők által elfogadott
gödöllői önkormányzati ren delet
bizonyos pontjaiban alkalmazott „po -
litikai” szövegrész törvény ellenes,
ezért ezen rendelkezéseket megsem -
misíti. A döntés elvi tartal maként a
Kú ria ítészei azt fogalmazták meg,
hogy a politikai rendez vé nyek lebo -
nyo lításához szükséges köz terület-
használati hozzájárulás önkormány -
zati rendeletben való nor maszintű

sza bályozására sem a gyülekezési
jogról szóló törvény, sem más tör -
vény nem ad lehe tőséget.

A Kúria határozatáról november
23-án kaptak tájékoztatást dr. Ná nási
Éva címzetes főjegyző asszonytól a
gödöllői képviselőtestület tag jai. A
na pirendhez többen is hozzászóltak.

Pelyhe József lokálpatrióta klu -
bos alpolgármester úgy fogalma-
zott, hogy a Kúria döntésével nem
lehet szembemenni. Azonban fel -
hív ta a figyelmet, hogy csak rajtunk
múlik, mennyire visszük bele a
politikát a főtér életébe. Reményét
fejezte ki, hogy a politikai szer veze -
tek a gyakorlatban majd bebizonyít-
ják, hogy képesek a mértéktartásra.

Kovács Barnabás (MSZP) hosz-
szabban fejtette ki a véleményét. A
képviselő utalt arra, hogy 2015 októ -
berében a testületi többség – ellenke-
zésük és tiltakozásuk ellenére – elfo-
gadta ezt a rendeletet, amit most tör -
vénysértőnek mondott ki jogerősen
a Kúria.

- A törvénytelenség első ránézésre
látható volt, hiszen egy önkormány -
zati rendelet, egy helyi jogszabály
nyilvánvalóan nem írhat felül egy
magasabb jogszabályt, a gyülekezé-
si törvényt. Próbáltam a józan észre
is hatni, mert a rendelkezés nemcsak
a törvénynek, hanem a józan észnek
is ellent mondott. Hiszen a város
min den lakóját megilleti a közterü -
letek használatának joga állampol -
gári alapjogainak gyakorlásához. A
közterület, ahogy a neve is mutatja,
a közösségé. Nem pedig az önkor -
mányzat privát játszótere. Az elfo-
gadás után tettem még egy kísérle -
tet, a jogszerűséget felügyelő főjegy-
ző asszonyhoz fordulva. A főjegyző
asszony rövid úton leépített, mond -
ván: nincs itt semmi baj, egyébként
sem ő a határozat előterjesztője. De,
mint látjuk, most mégiscsak dolga
van a főjegyző asszonynak vele, ne -

Megbukott a Kúriánál a gödöllői
rendelet törvénysértő része

A jogerős döntés alapján a jövőben nem kell 
közterület-használati engedély ahhoz, hogy 

valaki politikai rendezvényt tartson a város főterén
A történet szálai áprilisra vezethetők vissza, amikor Lengyel Szilvia, a Le -
het Más a Politika (LMP) Gödöllőn élő egykori országgyűlési képviselője
választ kapott a Pest Megyei Kormányhivataltól arra a január elején be -
nyújtott törvényességi észrevételére, miszerint: a gödöllői önkormányzat
által 2015 októberében megalkotott rendelet bizonyos, elsősorban a po -
litikai rendezvényekre vonatkozó rendelkezései nincsenek összhangban
az alaptörvénnyel.
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sem jutott foglalkozni a gö döllőiek
érdekével. A kormányhiva talhoz a
sa ját tapasztalataink alapján fordul-
tam, mert én szeretem a sza vakat tet -
tekre váltani, ellentétben vele. Így le -
het más a politika – nyi latkozta mun -
katársunknak Lengyel Szilvia.

Időközben nyilvánosságot látott,
hogy Lengyel Szilvia lesz az LMP
országgyűlési képviselőjelöltje a
Pest megyei 6-os számú, gödöllői
köz pontú választókerületben a jövő
tavasszal esedékes parlamenti vá -
lasztáson. A pártjával együttműkö-
dő Új Kezdet elnöke, Gémesi György
– aki előterjesztője volt a Kúria által
bizonyos részeiben elmeszelt helyi
rendeletnek – pedig az LMP orszá -
gos listáján kap majd helyet. -er

A helyi közügyeket huzamosabb
ide je követők még emlékezhetnek
rá, hogy – a kivitelezési és pénzügyi
anomáliák miatt – bő két évtizeddel
ezelőtt országosan is elhíresült az
önkormányzat tulajdonában lévő
balatonlellei üdülő botrányos körül -
mények között lezajlott felújítása.  

A Balaton déli partjától több száz
méterre fellelhető faházas létesít -
ményt – a VÜSZI Kft-t követően –
2003 óta a Kalória Nonprofit Kft.
üzemelteti. Szűk tíz éve felmerült a
téliesített objektum értékesítése, de
ezzel kapcsolatos biznisz azóta sem
jött létre. Ráadásul, öt évvel ezelőtt a
gödöllői önkormányzat úgy dön-
tött, hogy nem támogatja az ottani
kikapcsolódást. Tavaly viszont kö -
zel 16,5 millió forintos anyagi forrást
hagyott jóvá a városvezetés az idő
vasfoga által kikezdett üdülő rész -
leges felújítására, karbantartására.

A társaság 2016-os üzleti tervében
a Kalória Kft. igazgatója jelezte,
hogy a balatonlellei objektum a
jelenlegi vendégstruktúra mellett
mű ködési veszteséget termel, ami-
nek fő oka a főszezoni alacsonyabb
ágykihasználtság. 

Ennek napjainkra az lett a követ -
kezménye, hogy – miután a Kalória
Kft. illetékesei többletteherre hivat-
kozva, megfontolásra javasolták –
az önkormányzat tagjai november
23-án olyan döntést hoztak, hogy
pá lyázatot írnak ki az üdülő bérbe-
adására (üzemeletetésére). Az –
állítólag létező – érdeklődők január
3-án, szerdán 15 óráig jelentkezhet-
nek. A nyertes kandidáló 2018. már -
cius 1-jétől legalább három évig üze -
meltetheti a lellei létesítményt. Van -
nak kizáró kritériumok is, amik kö -
zül élre kívánkozik, hogy a mega -
jánlott éves üzemeltetési díj nem
lehet kevesebb, mint nettó 5 millió
forint. -bi

Bérbe adnák 
a lellei üdülőt

ki kell közvetve kimondania a pol -
gár mester előterjesztéséről, hogy
törvénytelen volt. A rendelet akkori
előterjesztője a polgármester volt, a
törvénytelenség mostani bevallása
pedig a főjegyző asszony feladata
lett. Az élet néha igazságtalan –
mondta Kovács Barnabás. A szocia -
lista párti városatya arról is szólt,
hogy a rendelet elfogadása után
tud ták, van olyan párt, aki jogi útra
viszi a dolgot. Ezért a helyi MSZP
nem tette, mondván: minek párhu -
za mosan, duplán csinálni ugyanazt.
Úgysem lehet kétszer kimondatni
ugyanarról, hogy törvénytelen.
Egy általán nem bánták meg, hogy
végülis „átengedték” az ügyet az
LMP-nek.

- Mert azért van annak egy aktuál-
politikai „bája”, amikor a megyei
közgyűlés LMP-s képviselője tart
tükröt politikai szövetségese elé.
Amikor az LMP képviselője mon -
dat ja ki az LMP neve alatt induló
„testvérpárt” elnökéről, hogy tör -
vény telen a politikai rendezvé nye -
ket korlátozó akaró rendelete – zárta
mondandóját Kovács Barnabás.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
asszony (képen balra) úgy reagált,
hogy létezik a közterületnek a ren -
deltetéstől eltérő használata is, ezért
van jogi lehetőség ennek szabályo -
zására. A magasabb rendű jogsza-
bály két kivételt jelöl meg, amikor
nem alkalmazható a tiltás: az egyik a
választási kampány ideje, a másik
pedig a gyülekezési jog gyakorlása.
A hivatalvezető azt is hozzáfűzte,
hogy az elmúlt időszakban a ren -
deletben kifogásolt pontot nem
alkalmazták.

Végezetül Gémesi György is meg -
szólalt az ügyben. A polgármester
továbbra is fenntartotta azon néze -
tét, hogy a tulajdonosnak engedje
meg a jog a szabályozást. Érvként
hozta fel, hogy ez érzelmi és lelki
kérdés is a város életében. Majd fon-
tos megállapítással élt a város első
embere, aki kinyilvánította, hogy
nem lesz egy darabbal sem több sza -
vazata senkinek, ha az áruház előtt
osztogatja a céduláit. –stv

Lengyel Szilvia nagyon örül
a Kúria döntésének

Miután a Kúria tanácsa október 31-
én keltezett döntésével jogerős hatá-
rozatot hozott arról, hogy törvény -
ellenes a 2015 októberében kizárólag
a Gémesi Györgyhöz köthető lokál -
patrióta klubos képviselők által a
köz területek használatáról elfoga-
dott gödöllői önkormányzati ren de -
let bizonyos pontjaiban alkalmazott
„politikai” szövegrész, ezért ezen
ren delkezéseket megsemmisítette.
A jogsértést annak idején Lengyel
Szilvia, a Lehet Más a Politika
(LMP) Gödöllőn élő egykori ország -
gyűlési képviselője, a Pest Megyei
Közgyűlés tagja (képen) tárta fel,
ezért kíváncsiak voltunk, mi a véle -
ménye a Kúria határozatáról.

- Nagyon örülök a Kúria döntésé-
nek. A gödöllőiek, hála az LMP kez -
deményezésének, innentől fogva
na gyobb szabadságot élveznek, bő -
ví tettük a helyi demokrácia lehető -
ségeit. A mi friss gondolkodásunk
és tenni akarásunk kellett ahhoz,
hogy egy eddigi rossz helyi gyakor-
latot megváltoztassunk.

Kovács Barnabás az MSZP-től sze -
retné megmenteni a menthetet lent,
azt, hogy az elmúlt években eszükbe
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Erzsébet, a magyarok szeretett királynéja korának egyik legszebb asszo-
nya karcsú, magas termetével igazi királynői jelenség, visszafogott ele-
ganciája révén valódi divatikon volt. Öltözködését kifino mult ság jelle-
mezte. Kedvelte a sötét színeket: a feketét, kéket, lilát, a szürke és a feke-
te-fehér ruhákat, amik különleges technikai megoldásait kortársai má -
solni és utánozni próbálták.

Kevés hiteles ruhadarabja maradt fenn, viszont jóval több ábrázolás és
fotó lelhető fel az archívu mok ban. Ezeket tanulmányozva, Czédly
Mónika ruhatervező 2006-ban határozta el, hogy újraalkotja Erzsébet
ruháit. Az első öltözék 2007-ben, a koronázás 140. évfordulójára készült
el, az ismert Raben ding-fotó alapján. Azóta bizonyított, hogy ez a ruha
már 1866 tavaszán létezett.

A koronázáson viselt díszruhájában Székely Bertalan festette meg a királynét, aki az uszályt később a
Veszprémi Érsekségnek ajándékozta, hogy miseruha készüljön belőle. Idén, a koronázás 150. év -
fordulójára ez alapján született meg a díszruha korhű másolata, ami elnyerte a Magyar Kézműves Remek
díjat. A Gödöllő Vállalkozója díjjal három évvel ezelőtt kitüntetett Czédly Mónika eddig 14 ruhát varrt,
amiket számos magyar és külföldi helyszínen bemutatott már, ápolva Erzsébet királyné napjainkig ható
kultuszát. Eddig elkészült kollekciója együtt először a Gödöllői Királyi Kastélyban látható.

A kiállításhoz – ami február 25-ig a Rudolf-szárny emeleti teremsorában tekinthető meg – a Bu -
dapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtára, a makói József Attila Könyvtár és Múzeum, illetőleg a
Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönöztek műtárgyakat. Az időszaki tárlatot a felnőttek 1.200 forintért
tekinthetik meg, míg a diákoktól és a nyugdíjasoktól 600 forintot kérnek el. –gkk

(fotó forrása: facebook)

Erzsébet királyné újraálmodott ruhái
Február 25-ig látható Czédly Mónika ruhatervező időszaki

kiállítása a Gödöllői Királyi Kastélyban

Ebben az évben Eszenyi Zsombor, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem klarinét-szakos hallga-
tója (bal oldali képen) és Halász Tibor drámape-
dagógus, a Club Színház művészeti vezetője
(jobb oldali képen) vehették át a Körösfői-Kriesch
Aladár művészeti díjat és emlékplakettet, amit a
híres művész nevét viselő alapítvány kurató riu -
ma ítélt oda. A díjátadó rendezvény helyszíne –
Kö rösfői-Kriesch Aladár 154. születésnapján –
október 29-én, a délutáni órákban a Gödöllői
Királyi Kastély díszterme volt, ahol Kecskés Ju -
dit civil referens, illetve Rehák Júlia porcelán ter -
vező iparművész mutatták be a jutalmazott eddi-
gi szakmai tevékenységét.

Az elmúlt század elején, Gödöllőn létrejött és
világhírűvé vált művésztelep alapítójáról elneve-
zett díjat húsz esztendővel ezelőtt hívta életre a
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány,
amelynek azóta fontos küldetése, hogy minden
évben megjutalmazzon egy-egy tehetséges, fiatal,
gödöllői művészt és/vagy a helyi fiatalok mű vé -
szeti oktatásában, nevelésében kiemelkedő telje -
sítményt nyújtó pedagógust.

Az alapítvány kuratóriumának vezetője, a vi -
lág hírű gödöllői művész unokája, Körösfői Lász -
ló unokatestvére, Kriesch György A középkori
freskótechnika XX. századi megújítója: Körösfői-
Kriesch Aladár című előadása után adta át az
emlékplakettet. Az idei díjazottak harminchar-
madikként és har mincnegyedikként csatlakoztak

a Körösfői-emlékplakett korábbi jutalmazotti
köréhez, amit az alábbi személyek alkotnak: 

Winkler Nándor és Herczenik Anna (1997),
Debreczeni Zsófia (1998), László Lilla és Lőrincz
Áron (1999), Baráth Nóra és Remsey Dávid
(2000), Ferenczi Anna (2001), Szekeres Erzsébet
és Farkas Ágnes (2002), Barta Katalin (2003),
Szalay Borbála és Goschler Tamás (2004), Kiss
Éva és Hidasi Zsófia (2005), Béres Ágota és
Remsey Flóra (2006), Langer Ágnes és Szalai
Gergő (2007), Horváth Orsolya és Kis Dorottya
(2008), Gálné Bagi Márta és dr. Horváth Zoltán
(2009), Széphalmi Júlia (2010), Lázárné Nagy
Andrea (2011), Bajkó Dániel (2012), Őriné Nagy
Cecília és Katona Szabó Erzsébet (2013), Fodor
László (2014), Annus Réka és Laurán Apolka
(2015), Vajda Gyöngyvér (2016). –org 

(fotók forrása:
Gödöllő 2023 ekf/facebook-oldal)

Körösfői-emlékplakett

Eszenyi Zsombor és Halász Tibor 
érdemelték ki a díjat ebben az évben
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Enyhítendő a gödöllői teremgondokat, illetőleg kihasználva a TAO-rendszer adta lehetőségeket, röp -
labda-csarnok építését tervezi a Penta-Gödöllői Röplabda Club a városban. Az ország élvonalához tartozó
női csapatot, valamint annak utánpótlás bázisát gazdasági társasági formában működtető egyesület arra
kérte az önkormányzat tagjait, hogy biztosítsanak alkalmas területet a létesítmény elhelyezésére.

Ez november 23-án egyhangú szavazással megtörtént, a képviselőtestület tagjai egy valamivel több
mint fél hektáros (5.441 négyzetméteres), jelenleg közművekkel ellátatlan telket jelöltek ki erre a célra,
ami a Táncsics Mihály útról a Széchenyi utcával szemközti – most még – földúton közelíthető meg. A
Gödöllő sportját régebb óra figyelemmel kísérők emlékezhetnek rá, hogy az 1980-as évek végén ezen
a helyen gyeplabda pályát alakítottak ki.

Az önkormányzati szándéknyilatkozat birtokában a Penta-Gödöllői RC illetékesei nekiláthatnak a
pályázat elkészítésének és benyújtásának, az ingatlanhasználat feltételeiről később születik
megállapodás az egyesület és a település vezetése között.

Sportos feladatokat szánnak a VÜSZI Kft-nek
November 23-i ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai két olyan témakört is megtárgyaltak, amik
„sportos” megvilágításba helyezhetik az önkormányzati alapítású VÜSZI Kft-t a jövőben. Lássuk:

A vívás oktatására is alkalmas asztalitenisz csarnokot tervez építtetni a Gödöllői Sport Klub, amely-
nek illetékesei a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által kiemelt sportágakra vonatkozó sportléte sít -
mény-fejlesztési pályázat lehetőségét kívánják megragadni a cél megvalósításához. A sikeres kandi -
dálás alapvető feltétele az önrész, illetve a terület biztosítása. Egyelőre ez utóbbiban segítette a ping -
pongosokat a városvezetés azzal, hogy kijelölte a VÜSZI Kft. Dózsa György út 69/A. szám alatti
telephelyén található, közel kéthektáros ingatlanrészt a csarnok területének. Ennek birtokába építési
engedély kérhető a létesítményre, és ha ez jogerőre emelkedik, szerződésbe kell foglalni az ingatlan-
használat és költségvetési támogatás nyújtásának feltételeit.

A másik sporttárgyú kérdéskörben nagyobb szerep juthat majd a VÜSZI Kft-nek, hiszen a 2017-
2020-as időszakot felölelő gödöllői sportkoncepció első olvasatban tárgyalt dokumentációjában
megfogalmazódott, hogy a gödöllői sport- és sportcélú létesítmények üzemeltetési teendői a jövőben
kikerülnek a Gödöllői Sport Közalapítvány feladatköréből, azokat és a VŰSZI Nonprofit Kft. veszi át. 

A jelenlegihez képest változást terveznek a gödöllői sportélet szereplőinek adott működési
támogatás elosztási elvében, aminek lényege, hogy kitisztuljon a versenysport és a nem versenysport
egyesületek köre városi szinten, illetőleg cél az is, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a sportra fordított
közpénz-összegek felhasználásának ellenőrzése, különös tekintettel a városi sportszervezetek gazdál-
kodásának jogszerűségére. GH-összeállítás

Kijelölték a röplabda-csarnok területét

Akárcsak tavaly, ebben az évben is
bronz érmet nyert a vívók országos
bajnokságán Gémesi Csa nád (képen)
a férfikardozók egyéni versenyében.
A november 24-26. között a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban le -
zaj lott megmérette tésen Gémesi Hu -
ba a 8., Valkai Ferenc a 12., míg Gé -
me si Bence a 16. helyet szerezte meg a
92 indulót számlált mezőnyben. Csa -
nád az elődöntőben a kétszeres olim -

pia bajnok Szilágyi Áron tól kapott ki
15-12 arányban.

A 14 induló részvételével megren -
de zett csapatversenyben már nem
ment ilyen jól a GEAC színeiben ví -
vóknak. A 2011-ben bajnoki címet
nyert, az utóbbi években rendre ezüst-
érmes gö döllőiek első csapata „csak”
az 5. helyen zárt, a má sodik számú,
tehetséges fiatalokból álló egység pe -
dig a 9. helyet kaparintotta meg. -f

Gémesi Csanád bronzérme
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RÖPLABDA 
NB I. alapszakasz, A-csoport, 4-8. forduló
Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (-20, 15, 16, 26)
Penta-Gödöllői RC – Jászberény Volleyball Team 2-3 (-18, 23, 18, -25, -12)
Penta-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0-3 (-13, -18, -13)
UTE – Penta Gödöllői RC 3-0 (20, 20, 16)
Penta-Gödöllői RC – Szombathelyi Haladás 3-1 (14, -15, 17, 19)
A Penta-GRC csapata 7 ponttal, 9-20-as játszmaaránnyal 5. a táblázaton.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 2. mérkőzés
Penta-Gödöllői RC – TFSE 3-0 (17, 15, 22)
Továbbjutott a Penta-GRC kettős győzelemmel (6-0). A gödöllőiek a ne -
gyeddöntőben a Jászberény csapatával találkoznak.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 13-15. forduló
Sülysápi SE – Gödöllői SK 0-4 (0-1) Gólszerzők: Pancsuska Tamás (2), Nagy
Tamás (11-esből), Koziorowski Richárd (11-esből).
Gödöllői SK – Tököl VSK 1-3 (0-2) Gödöllői gól: Rakonczay András.
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői SK 1-0 (1-0)
A Gödöllői SK együttese 17 ponttal, 22-22-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 10. helyét foglalja el az őszi szezon mérkőzései után.
Pest megyei II. osztály, 9. és 12-15. forduló
Gödöllői EAC – PILE-Szántó SE 3-9 (3-4). Gödöllői gólok: Simó Dániel,
Kővári Patrik, Beregszászi Béla.
Pomáz-ICO SE – Gödöllői EAC 5-4 (0-2) Gödöllői góllövők: Simó Dániel
(2), Bánki Edömér, Gyetván Péter.
Csömör KSK – Gödöllői EAC 6-2 (3-1) Gödöllői gólszerzők: Beregszászi
Béla, László Viktor. 
Gödöllői EAC – Gödi SE 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Vitárius Tamás.
Veresegyház VSK – Gödöllői EAC1-1 (1-0) Gödöllői góllövő: Csizmeg Richárd.
A Gödöllői EAC csapata 11 ponttal, 30-57-es gólkülönbséggel az őszi idény
eredményei alapján 14. a csoport táblázatán.

Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 11-13. forduló
Gödöllői SK II. – Galgagyörki SE 2-1 (1-0) Gödöllői gólok: Tury Viktor,
Szabó László.
Csomád KSK – Gödöllői SK II. 6-3 (4-1) Gödöllői gólok: Szabó László (3).
Gödöllői SK II. – Fóti SE 4-1 (2-0) Gödöllői gólok: Szabó László (2), Pakuts
Barna, Tóth Bence.
Az őszi évad meccsei után a Gödöllői SK II. csapata 12 ponttal, 31-38-as gól-
különbséggel 10. a csoport tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 6-10. forduló
Pilisvörösvári KSK – Gödöllői KSE 27-29 (13-17) • ifjúságiak: 21-32
Gödöllői KSE – Csömöri SSZN Kft. 27-26 (15-14) • ifjúságiak: 24-27
OKTAT60 Hatvan KSZSE – Gödöllői KSE 19-13 (8-4) • ifjúságiak: 29-30
Gödöllői KSE – TFSE 39-19 (19-10) • ifjúságiak: 30-39
Solymári SC – Gödöllői KSE 31-35 (15-19) • ifjúságiak: 35-30
A Gödöllői KSE együttese 14 ponttal, 290-246-os gólkülönbséggel a 2.helyen áll.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 9-13. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – MVFC-Berettyóújfalu II. 2-4 (1-1) Gödöllői
gólok: Varsányi Botond, Magyar Zsolt.
UFC Gyömrő – Covritas Futsal Team Gödöllő 5-7 (2-4) Gödöllői gólszerzők:
Gruber Bálint, Magyar Zsolt, Varsányi Botond (2-2-2), Molnár Márton.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Kincsem Lovaspark SE 4-6 (2-5) Gödöllői
gólok: Varsányi Botond (2), Molnár Márton, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Scoregoal Kecskeméti FC 1-4 (1-0) Gödöllői
gólszerző: Marozsi Gábor (öngól).
Rubeola FC Csömör – Covritas Futsal Team Gödöllő 4-2 (3-1) Gödöllői gól-
lövők: Varsányi Botond, Magyar Zsolt.
A CFT Gödöllő csapata 7 ponttal, 40-78-as gólkülönbséggel a csoport tabel -
lájának 11. helyét foglalja el.
Magyar Kupa 2. forduló (legjobb 16 közé jutásért)
Covritas Futsal Team Gödöllő – Újpest FC-220 VOLT 6-4 (3-4) Gödöllői
gólok: Gruber Bálint (3), Magyar Zsolt, Makádi Csaba, Blaubacher Pál.

Gödöllői gólok, pontok
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Állati tetemek elhantolására alkalmas szerszám
38. Évszak 39. Egykori humorista (József) 42.
Magaslat 44. Parancs 47. Fékerő-szabályzó 49.
Annál lejjebb 51. Egynemű latin! 53. Végtelenül
nyal! 54. Diplomáciai testület 55. Zamat 56.
Egyszem!

A megfejtéseket január 12-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
November 3-i lapszámunk helyes megfejtése:
HOVA AKAR MAGA MÉG ENNÉL MESZ-
SZEB RE LÁTNI?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Harsányi Ildikó Szabadka u. 6/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Horváth Balázs Antal Zrínyi u. 22.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyer -
tese: V. Mészáros-Kiss Márton Kossuth Lajos 
u. 13.

Létezik egy felmérés, miszerint: egy átlagos ma -
gyar ember 1.400 kilométert gyalogol egy évben.
A kutatók azt is kimutatták, hogy egy átlagos
ma gyar 84 liter alkoholt iszik meg évente. Mind -
e zek alapján elmondható, hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Lobogó 13. Orvosi ellátásra szorul 14. Keleti
táblajáték 16. Pest megyei község 17. Nyeregben
ül 19. Ford márka 21. Torbágy és Kele sincs
nélküle! 22. Repülőgép típus 23. Bővítő 26. Némán
leró! 27. Állati eledel 29. Oldalra ugorva hárító 31.
Kórház jele 32. Zavarosan eres! 34. Csúf 36. Sugár
jele 37. Létező 40. Számnév 41. Teljes hiteldíj-
mutató 43. Nyári lábbeli 45. Fa része 46. Vas
vegyjele 47. Határozott névelő 48. Keresztény
Képzőművészeti Akadémia 50. Talmi 52. Orszá -
gos gyermekbajnokság 54. Kettőst
Függőleges: 1. A közelebbi 2. Gépkocsival elütés
3. Párosan nyes! 4 Ruhát mosásra előkészít 5.
Átlóban van! 6. Függ 7. Névelő 8. Brit autójelzés 9.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10. Forgató-
csoport 11. Alkohol van ilyen 15. Tanít 17. A poén
második, befejező része (G) 18. Széles csík 20.
Névelős szúrófegyver 24. Irodai kapocs 25. Régi
28. Állati szőrme 30. Édesvízi hal 33. Igekötő 35.
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Magazinunk következő
száma

2018. január 26-án,
pénteken jelenik meg.

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

December 10-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

December 11-től december 17-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

December 18-tól december 24-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

December 25-től december 31-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L. u. 2.).  Tel.: 545-585

2018. január 1-jétől január 7-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Január 8-tól január 14-ig: 
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749

Január 15-től január 21-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

Január 22-től január 28-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-000

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Fő a jókedv (XII.)
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