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Tisztelt Polgármester Úr!
A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület az elmúlt
években több alkalommal kereste meg Önt, illet-
ve – még nyugdíjba vonulása előtt – az illetékes-
séggel rendelkező jegyző asszonyt közérdekű
adatszolgáltatási kérésekkel, amikre a mai napig
nem kaptunk érdemi választ. Tudomásunk sze -
rint a fentiekkel kapcsolatosan a városvezetésnek
nem tájékoztatási lehetősége, hanem tájékoztatási
kötelezettsége van! 

Kértük és nem kaptuk meg többek között a Vá -
rosháza bontása előtti műszaki állapotokat rög -
zítő szakértői vizsgálat eredményét tartalmazó
szakvéleményt, a bontást megelőző 10 évre
vissza menőleg a karbantartási és fenntartási
mun kák listáját, valamint azok költségeit tartal -
mazó kimutatást, amik tartalma megítélésünk
sze rint alapvetően meghatározhatta a lebontás
vagy le nem bontás indokoltságát.

Az idő múlásával újabb kérdések foglalkoztat-
ják egyesületünk tagságát és a város lakosságát,
amikre, mint közérdekű adatokra várjuk vála -
szait: 

•A 2018. évi országgyűlési választást megelőző
időszakban az Új Kezdet párt alapításával, annak
működésével, majd az LMP-vel kötött választási
együttműködéssel, országjárással, rendezvénye -
ken, televíziós szerepléseken való részvétellel

Jelentkezz 
a Duflex fotópályázatára!

Kapcsolódva az Ifjúság Éve Gödöllőn elnevezésű tematikus év prog ‐
ramjaihoz, a Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület fotópályázatot hirdet
Gödöllőn lakó, 1999. január 1. után született, vagy Gödöllőn alap‐, illetve
középfokú tanintézményekbe járó tanulók számára.
A pályázatra digitális formátumban készült képeket várnak a szervezők,
tetszőleges témakörben. A jelentkezési határidő október 15. További
részletekről a duflex2018@gmail.com email‐címen vagy a (06‐30) 9227‐
265‐ös telefonszámon adnak felvilágosítást az illetékesek.

kap csolatban felme-
rült gépkocsi- és tele -
fon használati költsé -
gekről kérünk tájé -
koz tatást. 

• Ön, mint a város polgármestere, az UK párt
elnöke, az LMP-UK szövetségeseként a 2018-as
választási kampány időszakában feltűnően gyak-
ran volt távol munkahelyétől. 

Kérjük, hogy – korábbi kérdéseink megvála -
szo lásával egyetemben – azt is hozza nyilvá nos -
ságra, ezen elfoglaltságai milyen mértékben ter -
helték éves rendes szabadságát.

A nyilvánvalóan közérdekű adatok megisme -
ré séig fennállhat a gyanúja a közpénznek egyéni
politikai karrierépítésre történő felhasználásának!

Tisztelt Polgármester Úr!
A demokratikus véleménynyilvánítás azt is jelen-
ti, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget
azért, amit mond, illetve leír. A lakosság joggal
elvárja a hivatalos forrásból származó, hiteles és
pontos tájékoztatást. A kapott közérdekű adatok-
ról egyesületünk tájékoztatni kívánja a lakos -
ságot.

Gödöllő, 2018 augusztusa
Vörös István elnök,

Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Nyílt levél Gémesi Györgyhöz

A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés 1996-os újraalapításától
kezdődően 21 személy részesült a település legrangosabb
elismerésében. Azóta – két esztendőt (2011 és 2016) le -
számítva – rendszeresen találtak a város legrangosabb elis-
merésére méltó személyt.

Idén is így történt, hiszen két jelölés érkezett a felhívásra,
akik közül június 21-én a budapesti születésű, 80. szüle -
tésnapját augusztusban ünneplő Szekeres Erzsébetre
esett a városatyák választása. A díszpolgári cím odaíté -
lésével a képző- és textilművész több évtizedes gödöllői,
hazai és európai művészeti pályafutását, valamint
kimagasló szakmai és példaértékű munkáját ismerik el. A
díszpolgári címet a hagyományoknak megfelelően au -
gusztus 20-án adják át: a ceremónia 18 órakor kezdődik az
Erzsébet királyné Szálloda báltermében.                      –rr

Fotó: Laczkó Kornél

Szekeres Erzsébet lesz az idei díszpolgár
Ebben az évben ünnepli 80. születésnapját a hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt elismert képző- és textilművész



4 XXII/8. 2018 augusztusELISMERÉS – KULTÚRA

HIRDETÉS

Idén július első csütörtökjén rendez -
ték meg a városi Semmelweis-napi
ünnepséget. A jutalmazással is kí -
sért esemény helyszíne a Gödöllői
Város Könyvtár és Információs Köz -
pont Dózsa György úti épületének
földszinti rendezvényterme volt. 

A település vezetése által két évti -
zede alapított Gödöllő Egészség -
ügyé ért díjat és az azzal járó 100 ezer
forintos pénzjutalmat idén dr. Ilon -
czai Larisza, a Tormay Károly
Egész ségügyi Központ fül-orr-gé -
gész főorvosa (balra), Turai Lajos

Ferencné, a Gödöllői Palotakert Böl -
csőde intézményvezető-helyettese,
valamint – a díjátadó idején külföl -
dön tartózkodó – dr. Buiyan Shafi -
qul Islam háziorvos érdemelték ki,
mert több évtizeden át lelkiisme -
retes és magas színvonalú munkát
végeztek a saját szakterületükön.

Az eseményen – utódja, dr. Dunai
György jelenlétében – megkö szön -
ték a Tormay Károly Egészségügyi
Központ nyugdíjba vonult igazgató-
jának, Nagy Árpádnak a munkáját. 

-pt

Ebben az esztendőben velük bővült
az egészségügyért-díjasok köre

Annak ellenére, hogy több gödöllői
kötődésű tagja is van, a helybéliek
körében kevéssé ismert a hat és fél
esztendeje megalakult isaszegi Al -
ko tók, Költők, Írók Klubja, rövi -
dített nevén az AKÍK. A különböző
témá jú verses- és novellás köte -
tekkel, a múltat és a jelent idéző
történetek közkinccsé tételével fo -
lyamatosan jelentkező kulturális
csoport július 19-én, a kora esti
órákban Gödöllőn mutatkozott be:
méghozzá a Hu nya di János úton
találhat Pure Coffee and more elne-
vezésű kávézó által kínált roman -
tikus környezet ben. 

Az élet ízei című hangulatos lírai
est iránti érdeklődés jól mutatta,
hogy megtelt a vendéglátó-egység
belső terme. Sikert aratott és kü -

lönös érzelem világot kölcsönzött
az eseménynek, hogy a klub mű vé -
szei által jegyzett és a helyszínen
fel olvasott versek hez, írásokhoz
diszkrét aláfestő ze nét szolgáltatott
a gitáron játszó Lengyel Laura, va -
la mint tan góhar mo nikás Homolya
Sándor. 

Munkatársunk érdeklődésére Ha -
ász Irén klubvezető elmondta: a kö -
zeljövőben több, hasonló jellegű ese-
tet szeretnének rendezni, ahol nép -
szerűsíthetik az alkotó tagság mű -
veit. Céljuk, hogy egyfajta rendsze -
rességgel jelenjenek meg akár
Gödöllőn, akár a környező települé -
seken, mert tudják és hiszik, hogy az
általuk képviselt kultúra befogadá-
sára is egyre nagyobb igény mutat -
kozik az emberek körében. -org

AKÍKhez közel áll az írás és a verselés
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segítése, helyben történő értékesítési
lehetőségeik bővítésével, feltételeik
javításával.

Az akár a gödöllői városi piacot is
érintő lehetőségről tudni érdemes,
hogy a rendelkezésre álló forrás 2
milliárd forint. Az elnyerhető tá mo -
gatás mértéke 20-150 millió forint (új
piac kialakítása esetén, függően a
támogatható tevékenységtől), illetve
10-100 millió forint (meglévő piac
fejlesztése esetén, függően a támo -
gatható tevékenységtől). A támoga -
tás intenzitása 70-90% (függően a
település adóerő-képességétől).

Javítható lenne 
a bölcsőde-helyzet

Mindent egybevetve, 4,5 milliárd
forintra pályázhatnak a Pest megyei
települési önkormányzatok bölcső-
dék fejlesztésére szeptember 10-től. A
támogatási kérelmek a Magyar Ál -

lam kincstár honlapján nyújthatók be.
A pályázat lehetőséget biztosít a te -
lepülési önkormányzatok – köz tük
akár a gödöllői számára is – szá mára
új bölcsődei, mini bölcsődei intéz-
mény létrehozására (új épület ben
vagy korábban bölcsődei célra mű -
ködtetett épület újranyitásával,
vagy nem bölcsődei funkciót betöltő
épület átalakításával); a már műkö -
dő, önkormányzati tulajdonban lé -
vő bölcsődeépület átalakításával
további férőhelyek kialakítására. 

A forrásszerzési lehetőségről tud -
ni érdemes, hogy az elnyerhető
támogatás mértéke 300-400 millió
forint (függően a bölcsőde típusától
és támogatható tevékenységtől). A
támogatás intenzitása 70-95% (füg-
gően a település adóerő-képes sé -
gétől). 

Forrás: kormany.hu, 
pestmegye.hu

Pest megyei önkormányzatok ke -
rék pár forgalmi létesítményeinek fej-
lesztését támogató pályázati felhí-
vás jelent meg 4 milliárd forint ke -
retösszeggel. A támogatási kérelme -
ket szeptember 24-től lehet beadni a
kormány Pest megye célzott fejlesz-
tését szolgáló 80 milliárd forintos
támogatási programjának idei 5.
pályázati felhívására.

A program célja a Pest megyei te -
le pülési önkormányzatok területén
a helyi hivatásforgalmi, közlekedési
célú kerékpárutak létesítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének tá -
mo gatása, illetve a települések „ke -
rék párosbarát” fejlesztéseinek előse-
gítése, a megye kerékpáros közleke -
dési infrastruktúrájának bővítése és
a meglévő kerékpárút-hálózatokhoz
való csatlakozás biztosítása, vala -
mint a már meglévő elemek hálózat-
ba szervezése.

A pályázat keretében minimum
20 és maximum 200 millió forint ér -
tékben van lehetőség a Pest megyei
települési önkormányzatok terüle -
tén levő újonnan kijelölt kerékpár -
utak kiépítésére, vagy már meglévő
kerékpárutak korszerűsítésére, fel-
újítására a főutak átkelési (belterüle-
ti) szakaszai mentén. A fejlesztéssel
érintett kerékpárutak lehetnek a
településközpont és lakott területen
kívül elérhető településrész között,
lakott területen kívül elhelyezkedő
munkahelyek és a település belterü-
lete között, illetve a települések bel -
ső, helyi közútjai mentén vagy kül -
területi szakaszon két település kö -
zött, amennyiben a fejlesztéssel az
érintett települések között folyama-
tosan kerékpározható nyomvonal
jön létre.

Mindezek mellett lehetőség nyílik
többek között nem önálló nyomvo -
nalon vezetett, hanem meglévő út -
pályán felfestéssel kijelölt kerékpá -
ros nyom kialakítására, korszerű -
síté sére; forgalomcsillapító, közleke -
dés biztonságot fokozó megoldások
megvalósítására, valamint biztonsá-
gos kerékpártárolók, és kerékpár -
parkolók építésére és közmű kivál -
tására, zöldterület-építési, átalakítási
munkák kivitelezésére is.

A támogatás intenzitásának maxi -
mális mértéke 75 és 95 százalék kö -
zötti, függően a pályázó település
adó erő-képességétől.

Ismeretes, hogy Gödöllőn napja -
ink ban is zajlik, mi több, hamarosan
befejeződik az észak-dél irányú ke -
rékpárút fejlesztése, aminek meg -
való sulása bizonyos körökben ko -
moly aggályokat vet fel. Ettől füg-
getlenül, itt az újabb lehetőség. Már
„csak” azt kell eldönteni: kell-e még
több kerékpárút Gödöllőnek?

Piacfejlesztési lehetőség
Újabb pályázati felhívás jelent meg:
augusztus 27-től helyi piacok fej-
lesztésére nyújthatnak be támoga -
tási kérelmeket a budapesti agglo-
merációba tartozó és a 10 ezer főt
meghaladó Pest megyei települések
– olvasható a pestmegye.hu oldalon. 

A közel 90 településre vonatkozó
pályázat célja önkormányzati tulaj -
donú helyi piacok kialakítása, fej-
lesztése, ezáltal a helyi gazdaság
erő sítése, az adott településen a
kereskedelmi és szolgáltató funkci-
ók bővítése, a helyi termelők, a me -
zőgazdasági termeléssel, feldolgo-
zással és értékesítéssel foglalkozó
vállalkozások piacra jutásának elő-

Kell-e még több kerékpárút Gödöllőnek?
Amennyiben igen, szeptember 24-étől lehet pályázni. 

Legalább 20, maximum 200 millió forint nyerhető erre a célra

Júliusi lapszámunkban, Drámaivá
vált a szemét-helyzet című írásunk -
ban összefoglaltuk a gödöllői kép -
viselőtestület június 21-i ülésének
egyebek napirendi pontjában meg -
tar tott tájékoztatón elhangzottakat,
majd megszólítottsága miatt kikér -
tük Vécsey László véleményét is az
ügyben. A gödöllői központú vá -
lasz tókerület kormánypárti ország -
gyűlési képviselője – többek között –
úgy reagált megkeresésünkre, hogy
Gémesi György állítólag meghívta
őt valami megbeszélésre, miközben
semmilyen formában, semmilyen
meghívót nem kapott tőle.

Ez utóbbi mondatra L. Péterfi
Csa ba, a gödöllői polgármesteri hi -
vatal polgármesteri kabinetirodá já -
nak vezetője, kommunikációs igaz-
gató – bizonyító erejű mellékletek

csatolásával – az alábbi sorokat jut-
tatta el szerkesztőségünkhöz:

Vécsey László országgyűlési kép -
viselővel készült interjúja során fel-
merült, hogy képviselő úr vélemé -
nye szerint nem kapott meghívást a
Zöld Híd egyeztetésre. A mellék let -
ben csatoljuk az elküldött meghí vó -
kat, amelyek mind e-mailen, mind
postai úton elmentek képviselő úr
részére. Sajnáljuk, hogy Vécsey
Lász ló úr nem nézi levelezéseit, így
talán ezért nem emlékszik a meg hí -
vókra, és csakis ez az oka, hogy az
egyeztetésen nem vett részt

A Zöld Híd egyeztetésén egyéb-
ként Rétvári Bence országgyűlési
képviselő titkára útján képviseltette
magát. Örülünk, hogy ő figyelem-
mel kíséri levelezésit és figyelmet
fordít körzetére. -gh

Célt tévesztett képviselői meghívás
Így igazolták Vécsey László invitálását

a Gödöllőn is drámai váló hulladékgazdálkodási
helyzetről szóló egyeztetésre
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Az Új Kezdet Párt a továbbiakban
nem kíván együttműködni szövet -
sé gesével, a Lehet Más a Politikával
(LMP) és elhatárolódik az LMP
körüli botrányoktól! Ezt Gémesi
György, az Új Kezdet Párt elnöke
jelentette be a július 20-i sajtótájé -
koz tatón. A gödöllői polgármester
mellett ott állt Hohn Krisztina, aki –
miután Gémesi átadta neki az LMP
listáján az április 8-i választáson
szer zett parlamenti mandátumát –
továbbra is országgyűlési képviselő
marad, mi több, az LMP parlamenti
frakciójának tagjaként politizál. Ezt
azzal indokolták, hogy a párt és a
frakció az LMP-nél szétvált egymás-
tól, és az utóbbit a szakmai munka
jellemzi.

Az akár a jövő ősszel esedékes ön -
kormányzati választáson való indu-
lási lehetőségeket is befolyásoló tör -
ténés hatására megkértük Lengyel
Szilviát (képen), az LMP korábbi
országgyűlési képviselőjét (2012

október – 2014 május), a tavaszi
parlamenti választáson a Gémesi
György által vezetett párt támo ga -
tását is élvező képviselőjelöltet, ér -
tel mezze a kialakult helyzetet. Ezt a
választ kaptuk:

- Döbbenten és értetlenül állunk
Gémesi úr bejelentése előtt, mert az
LMP és Gémesi mozgalma közötti
együttműködés 2018. április 8-án, a
választás napján lezárult, így fel-
mondani nem volt mit. -st

HIRDETÉS

Lejárt lemez a semmiből… 
Az LMP nem érti, hogy miért most mondott fel Gémesi

György egy, a választás napján lezárult együttműködést

Az 1996-os nyitás óta a világ minden
égtájáról sok-sok vendéget fogadott
a Gödöllőn található, legnagyobb
alapterületű hazai barokk kastély,
Erzsébet királyné – Sisi – kedvenc
magyarországi tartózkodási helye.
A történelmi környezetben, hatal-
mas angol tájképi kerttel ölelt épü -
letegyüttes évek óta jeles helyszíne a
különlegességeket keresőknek –
olvasható a műemlék-együttest mű -
ködtető gazdasági társaság által kia -
dott sajtóközleményben.

Az idei esztendő nem csak azért
fontos a kastély számára, mert min -
den eddiginél színesebb programkí -

nálattal várja fesztiváljain, családi
hét végéin, zenei eseményein a kü -
lönböző korosztályok képviselőit,
ha nem azért is, mert a családbarát
szolgáltatásairól közismert intéz-
mény kapuit július 26-án átlépte az
állandó kiállításának hárommill io -
modik látogatója.

A szerencsés, kulturális esemé -
nyek re érvényes belépőjeggyel és
egyéb meglepetésekkel is megaján -
dékozott vizitáló egy fiatal pár, volt,
akik – a kastély közösségi oldalán
megjelentek szerint – nem kívánták
felfedni, hogy melyikük volt a
„kiválasztott”.

A jeles esemény kapcsán érdemes
megemlíteni, hogy a 3 millió óriási
szám, és azt is jelzi, hogy töretlen az
érdeklődés a gödöllői kastély iránt.
A kiállításokon kívül az épület és
annak parkja koncertek, fogadások,
vacsorák és esküvők otthona. A
becs lések alapján ezt a csodálatos
hely színt az elmúlt 22 évben össze -
sen már mintegy 6 millióan látták. 

Párban érkezett a kastély
hárommilliomodik látogatója
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Lényegét tekintve, ebben a fázis-
ban a Városháza bontása után fel-
szabadult terület egy részére – a
termőföldterítést és öntözőrendszer
telepítést követően – gyepszőnyeget
raknak le (1008 négyzetméter). A
gyepesítésen túl a cserjék, bokrok
telepítése is a kivitelező feladata. A
játszótéri terület, a játékok alapozása
után, gumiburkolatot kap (360
négy zetméter). Ide két trambulint és
egy egyensúlyozó pályát kell beépí-
teni. A csúszda és a vendéglátó-hely
fölé napvitorlák kerülnek.

A szabadtéri színpad borovi ther -
mowood burkolatot kap, klipszes
rögzítéssel az álpadló alátámasztó
lábakra rakott szintén thermowood

Június utolsó két napján immár
tizenkettedik alkalommal volt a
házigazdája Gödöllő a Magyar Pol -
gármesterek Találkozójának. A két -
napos rendezvénysorozat fő hely-
színéül a helyi önkormányzat tu laj -
donában lévő Erzsébet királyné
Szál loda Dózsa György út 2. szám
alatt található épületének báltermét
választották. 

A számos, főként szakmai előa -
dással kísért eseményen ezúttal is
átadták az egy hazai és egy külhoni
településvezető munkáját elismerő
Polgármesteri Aranygyűrű díjat,
valamint a Magyar Önkormány -
zatok Szövetsége (MÖSZ) által ala-
pított legrangosabb kitüntetést, a
Polgármesteri Ezüstlánc díjat. Ez
utóbbit idén – az április ország gyű -
lési választáson a Gémesi György
elnökletével ténykedő Új Kezdet
Párt által az LMP színeiben indulók
közé delegált – Ambrus Gyöngyi, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kis -
to kaj (2010 óta) első embere, az Új
Kezdet Párt alelnöke érdemelte ki.

Ezen felül volt egy másik elisme-
rés is: június 30-án az 1919-ben
született dr. Bálint György kertész -
mérnök vehette át a Magyar Sza -
bad ságért Díjat. A kitüntetést a Ma -
gyar Szabadság Napja gödöllői,
alsóparki eseményén adták át a
népszerű, 99. születésnapját július-
ban betöltő Bálint gazdának.

Az első alkalommal 2000-ben oda -
ítélt Magyar Szabadságért Díjjal

olyan személyek, közösségek mun -
kás ságát ismeri el a Magyar Sza bad -
ság Napja Alapítvány kuratóriuma,
akik sokat tettek hazánk független-
ségéért, a magyar kultúra népsze -
rűsítéséért, megőrzéséért. -ih

stafnikra. A színpad környezetére és
a terveken szereplő burkolt terüle -
tekre a régi térburkolat kerül fel -
hasz nálásra (513 négyzetméter). A
hiányzó részeket új térburkoló ele-
mekkel kell kiegészíteni (493 négy -
zetméter). A kivitelező feladata
még, hogy az első ütemben kiépített
helyekre kandelábereket, okos osz -
lopokat, lámpákat beszerelje.

Értesülésünk szerint a gödöllői
főtér második ütemének kivitelezési
határideje augusztus vége, ami azt
feltételezi, hogy legkésőbb az ősz
első hónapjában megtörténhet a sza -
lagátvágás a – polgármester koráb -
bi, hangzatos megfogalmazása sze -
rint – „város nappalijában”. -stv

Mintegy féléves munkafolyamat
után július közepén elérkezett az
ide je annak, hogy megkezdjék a gö -
döllői főtér (Szabadság tér) fejleszté-
se tárgyában kiírt beruházás első
üte mének átadási procedúráját. Eb -
ben a fázisban a közbeszerzési eljá-
rás során nyertes gödöllői székhelyű
Bau-Trade Kft. szakemberei – má -
sok mellett – egy földszintes, kettő
részből álló, összesen bruttó 443
négy zetméteres alapterületű támfal -
é pület építettek. Ezen belül az iroda-
és kiszolgáló épületrészek két funk-
cionálisan elkülönülő részre tago -
zód nak. Az épület a mára elbontott
egykori városháza pinceszintének
szer kezeti rendszeréhez, illetve a
Városháza lebontását követően
meg maradó csömöszölt beton sáva -
lapok struktúrájához igazodóan ke -
rült kialakításra. Az egyszintes új
támfalépületet a Petőfi Sándor utcai
hivatali parkoló és a főtér között
meglévő szintkülönbséget kihasz -
nál va, részben a terepbe süllyesztve
tervezték meg, dombszerűen kiala -
kí tott zöld-tetős lezárással.

Az iroda épületrész iroda, tár gya -
ló és kiszolgáló (előtér, teakonyha,
öltözők, szerver, hőközpont) helyi-
ségekből áll. A kiszolgáló épületrész
rendezvényekhez kapcsolódó, eseti
használatú színész öltöző helyiség-
csoportot (közös előtérből nyitva 4
darab, egyenként 6 személy részére
helyet biztosító öltözőt, valamint
minden egységhez kapcsolódó kéz -
mo sót és WC-t) és raktárt, valamint
nyilvános WC-csoportot (3 kézmo -
sót, 3 WC fülkét és 3 darab piszoárt
tartalmazó férfi, valamint 3 kézmo -
sót és 6 WC fülkét tartalmazó női
rész ből áll, melyen túl mozgáskor lá -
tozott WC, pelenkázó és takarító -
szer tároló is kialakításra kerül) fog-
lal magában.

Időközben az is eldőlt, hogy a gö -
döllői székhelyű kivitelező folytat-
hatja a fejlesztési munkálatokat a
szó ban forgó területen. A második
ütem megvalósítása – az opcioná -
lisan vállalt feladatokkal együtt –
mint egy nettó 70 millió forintos
kiadást jelent a helyi közkassza szá -
mára.

A napi.hu értesülése szerint a Főmterv készítheti elő a 2-es metró és a gödöl-
lői HÉV összekötését. A nettó 2 milliárd 26 millió forintért elvégzendő fel-
adatra szánt összeg magában foglalja a rákoskeresztúri szárnyvonal előké-
szítését is. A nyílt közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zrt. tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben. A BKK
június 19-én kötött szerződést a Főmtervvel.

Az idei esztendő elején magazinunk is beszámolt arról, hogy – ismét –
terítékre került a gödöllői HÉV-vonal, valamint a Déli pályaudvar és az Örs
vezér tere között utasokat szállító M2-es metró összekötésének lehetősége.
Ennek a folyamatnak az egyik fontos eleme a most nyilvánosságra hozott
fejlemény.

Újabb fontos fejlemény 
a HÉV metrósítási folyamatában

FÓKUSZBAN

Augusztus végéig elkészülhet 
a főtérre álmodott színpad

Lezárult az első ütem, a második fázis nettó 

70 millió forintba kerülhet a helyi közkassza számára

Kedvenc pártja alelnökét 
is kitüntette Gémesi György

Idén az 1919-ben született dr. Bálint György 

kertészmérnök vette át a Magyar Szabadságért Díjat
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Török Tamás (képen), mint a nemrégiben meg -
alakult Gödöllői Ifjúsági Képviselőtestület el -
nöke májusban lehetőséget kapott arra, hogy tá -
jékoztatást adjon az év elején életre hívott,
általa vezetett szervezet eddigi tevékenységéről
és a jövőre vonatkozó elképzelésekről.

A fiatal várospolitikus – többek között – el -
mond ta, hogy az ifjúsági képviselőtestület tevé -
kenységét a tanév rendjéhez igazítva végzi,
vagyis: szeptembertől június közepéig. A mos -
tani, csonka évben létrehoztak hat csoportot,
amelynek tagjai a sport, a kultúra, a társadalmi
érzékenyítés, a nemzetközi kapcsolatok, a város -
fejlesztés és a szervezői feladatok operatív ellátá-
sát végzik.

Az említett szervek elsődleges feladata az, hogy
a hatáskörükbe tartozó kérdésekről aktív és folya-
matos konzultációt folytassanak a városi fiatalok-
kal, így segítve elő, hogy az ötletek és az elképze-
lések alulról szerveződve kerüljenek először az
ifjúsági-, majd a városi képviselőtestület elé.

A tavaszi hónapok során megvitatatták és több -
szöri módosítás után jóváhagyták a testület ügy -
rendjét, illetve valamennyi online közösségi plat -
formon saját oldalt indítottak. Június eleje óta ön -
álló arculattal rendelkező Facebook-, Twitter- és
Instagram-fiók működik, aminek köszönhetően
napi szintű kapcsolattartást tudnak biztosítani a
városi fiatalok és az ifjúsági képviselőtestület kö -
zött. Elsődleges cél, hogy mielőbb megter vez zék,
majd létrehozzák azokat a keretrend sze reket, amik
birtokában szeptember elejétől már a tényleges és
célzatos munkát tudják végezni. Szeptemberben a
testület újjáalakul, amely ezáltal már a tanév egé-
szére felállva kezdi meg a munkát.

Az elnöki tájékoztatótó során elhangzott: a
Gödöllői Ifjúsági Képviselőtestület legfontosabb
célja, hogy a városi fiatalokat nem szűkítő, hanem
a lehető legtágabb értelemben értelmezze. Ebből
eredően nem csak a Gödöllőn lakó és tanuló diá-
kokat, hanem a településről származó, de már
máshol élő, illetve valamennyi, a városban tanuló
fiatalt is ebbe a körbe sorolják.

A testület soron következő legnagyobb felada-
tai közé tartozik, hogy valamennyi, a fiatalok által
szervezett vagy a fiatalokat célzó intézménnyel,
szervezettel, társulással felvegyék a kapcsolatot. 

Időközben a települési önkormányzat tagjai
módosították szervezeti és működési szabály za -
tukat (SZMSZ), aminek eredményeként a
Gödöllői Ifjúsági Képviselőtestület elnöke tanács -
kozási joggal vehet részt az üléseken. -org

A felsőoktatási intézmény honlapján közzétett hír szerint, a
június közepén megtartott rektorválasztó szenátusi ülés
résztvevői közül tizenheten dr. Palkovics László pályázatát
támogatták a gödöllői központú Szent István Egyetem
vezetői tisztségének – várhatóan november 1-jétől történő –
betöltésére. A további kandidálók közül dr. Szabó Istvánra
öten, míg a jelenlegi rektorra, dr. Tőzsér Jánosra négyen
voksoltak. 

A rektort a szenátusi javaslattétel alapján, az emberi erő-
források miniszterének felterjesztésére a köztársasági elnök
nevezi ki. Az új, jelenleg a Szent István Egyetem Budai
Campusának rektor-helyetteseként ténykedő rektor öt évre
kap megbízást. 

Palkovics László 1985-ben a Kertészeti Egyetemen szerzett
kertészmérnöki, növényvédő mérnöki diplomát. Doktori
fokozatát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kapta meg. Az MTA doktora, egyetemi tanár, aka-
démiai díjas professzor, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Növénykórtani
Tanszékének vezetője. És cseppet sem mellékesen: gödöllői lakos.

Budáról érkezik a helyi egyetem új rektora

Szeptembertől élesíti magát 
az év elején megalakult ifjúsági önkormányzat

www.godolloihirek.hu
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Július 16-án megkezdte a felkészülést a Pest megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokság 2018/2019-es idényére
a Gödöllői SK csapata. Emlékezetes, hogy a helyi ti -
zenegy csak az elmúlt bajnoki évad utolsó fordulójá-
ban menekült meg a kieséstől. A június elején lezárult
pontvadászatnak Szász Ferenccel vágott neki a gödöl-
lői formáció, majd a tréner az őszi szezon után Vecsésre
szegődött, helyét Sebestyén Ferenc vette át a
vezetőedzői poszton. Fél év elteltével ismét edzőváltás
történt, miután Sebestyén Ferenc a Komárom-Esztergom megyei I. osztályú
bajnokságban érdekelt Oroszlánynál vállalt munkát.

A gödöllői klubvezetésnek lépnie kellett. Ennek eredményeképpen sike -
rült megállapodni az újvidéki születésű, de lassan két évtizede hazánkban
élő Pozder Nenaddal (képen), aki Tápiószecsőről érkezett a Táncsics
Mihály úti alakulathoz. Az idén 41 éves edző a Diósgyőr játékosaként 1999
októberében, a Ferencváros ellen mutatkozott be az NB I-ben, majd több
helyen (Marcali, Aszód, Mezőkövesd, Maglód, Biatorbágy, Tura) is meg -
fordult játékosként. 

Érdeklődésünkre Rózsavölgyi Sándor elmondta, hogy egyelőre egy éves
együttműködésben gondolkodnak a szerb származású trénerrel. A szak -
osztályvezető hozzáfűzte: továbbra is a fiatalokra építik a csapatot, amely-
nek játékoskerete számottevően nem változik. Az is cél, hogy minél több –
lehetőleg – gödöllői nevelésű futballista jusson szerephez a Pest megyei
élvonalban.

A Gödöllői SK társulatának első tétmérkőzése július 28-án, Törökbálinton
volt, ahol a Magyar Kupa Pest megyei ága első fordulójában (legjobb 16
közé jutás) lejátszott ütközetet a gödöllőiek – 1-1-es végeredmény után –
büntetőpárbajban 5-4 arányban elbukták.

A bajnoki idény augusztus 18-án, szombaton kezdődik: városunk tizen -
egye 17 órától a Dunavarsány alakulatát fogadja. –bor

Fotó: Horváth M. Attila

Volt NB I-es játékos a GSK kispadján

A korábbi, éves szinten 5 millió forintban megállapított összeg helyett, a
második félév első napjától évi, bruttó 16 millió forintos bérleti díjat fizet a helyi
önkormányzat által 25 esztendeje életre hívott Gödöllői Sport Közalapítvány a
városi közkasszába. A több mint háromszoros emelésnek az a magyarázata,
hogy a fő gazdasági tevékenységeként a köznevelési intézményekben lévő
sportcélú ingatlanrészek hasznosításával, bérbeadásával foglalkozó szervezet
likviditása teljes mértékben biztosítottá vált, fizetőképességét semmi nem
veszélyezteti, mi több, jelentős tartalékokkal rendelkezik.

A városatyák június 21-én nem csak anyagi kérdésben döntöttek, hanem
módosították a Gödöllői Sport Közalapítvány alapító okiratát, aminek legfőbb
oka az volt, hogy a szervezet tevékenysége az ősszel kezdődő tanévtől kezdve
újabb feladattal bővül: ösztöndíj-programot hirdetnek a közép- vagy felsőok-
tatási intézményben tanuló, aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező
és a város területén működő egyesületben sportoló három, utánpótláskorú
személy részére. A pályázati kiírást a nyár folyamán, a felvételi eljárások
lezárultát követően juttatják el az egyesületek vezetőihez. -eF

Háromszor több bérleti díjat 
fizet a sport közalapítvány

Július első felében két olyan világ -
ver senyt is rendeztek atlétikában,
amin volt gödöllői érdekeltség.  Jú -
lius 5-e és 8-a között Győr adott ott -
hont az ifjúsági (U18) Európa-baj -
nok ságnak, majd a finnországi Tam -
pere került középpontba azzal,
hogy július 10-e és 15-e között ott
ren dezték meg a juniorok (U20) vi -
lág bajnokságát.

A hazai rendezésű kontinensvia -
da lon a Gödöllői EAC két verseny -
zőjéért szoríthattunk. Mihály Ádám
(jobbra) rúdugrásban, míg Canea
Zoltán (balra) gerelyhajításban állt
rajthoz. Ádám – 480 centiméteres
egyéni csúcsát beállítva – biztosítot-
ta helyét a fiú rúdugrás döntőjében,
ahol 470 centiméterig jutott, és holt-
versenyben a 11. helyen zárt. Tel -
jesítményével Szörényi István tanít -
ványa kiharcolta az október 6-18.
kö zött Argentína fővárosában, Bue -
nos Airesben megrendezendő Ifjú -
sági Olimpiai Játékokon (Youth
Olym pic Games) való részvételt.

A Máté Alpár szakmai irányításá-
val készülő Canea Zoltán 57,35 mé -
terig dobta el a szert a selejtezőben,
ami nem ért döntős pozíciót. A 62,19
méteres egyéni csúccsal rendelkező

gödöllői tehetség a 24. helyet sze -
rezte meg.

A hazai fronton mind fedett pá -
lyán, mind szabadtéren országos baj -
nok, ugyancsak Szörényi-tanít vány,
Si monváros Csanádtól (egyéni leg -
jobb 505 cm, idei legjobb 492 cm) elő-
zetesen inkább a tisztes helytállást le -
hetett elvárni a junior vb-n. A verseny
előtt hátsérüléssel bajlódó atléta (ké -
pen, közé pen) a selejtezőben má sod -
szorra ju tott át a 480 centiméteren,
majd három si ker telen kí sérlete volt
495-ös magassűgon, így nem lett tagja
a döntő 12 fős mező nyének. –rg

(fotók forrása: 
european-athletics.org 

és Kámán Bálint)

Világversenyeken vitézkedtek 
a GEAC ugró- és dobóatlétái

Norvégia 28-22 arányú legyőzésével
aranyérmet nyert a magyar női vá -
logatott a debreceni junior (U20) vi -
lágbajnokságon. A július 14-i döntő-
ben ugyan nem kapott lehetőséget,
ám a korábbi ütközeteken játszott a
világraszóló sikert elért nemzeti csa-
patban a gödöllői nevelésű Hor -
nyák Bernadett. A baloldali átlövő
2006-tól öt éven át volt a Gödöllői SE
igazolt játékosa, azóta több hazai
klubnál is megfordult (BSE, MTK,
NEKA, Dunaújváros), jelenleg a Vá -

ci NKSE NB
I-es együtt -
e sének tag -
ja.

A két év -
vel ezelőtti ifjúsági világ bajnokság
gólkirálynőjének felfedezője és ne -
velőedzője a gödöllői Ha jós Alfréd
Általános Iskola egykori testne ve -
lője, a jelenleg is kézilab dat réner -
ként dolgozó Majoros Gusztáv.

                                                   –ábo 
(fotó forrása: MTI)

Kézilabda: gödöllői
nevelésű aranylány

Ebben az esztendőben – július 19-e és 27-e között – a kínai Vuhsziben
rendezték meg a vívók világbaj nok ságát. A férfikardozók mezőnyében
érdekelt volt a Gödöllői EAC – csapatban – újdonsült Európa-bajnok
pengeforgatója, Gémesi Csanád is.

Navarrete József tanítványa egyéniben a legjobb 32 között búcsúzott a
versenytől, 15-8 arányban el vérzett az amerikai Daryl Homer ellen.

Javításra a július 25-én véget ért csapatküzdelmek során nyílt lehető ség.
Ez sikerült is, hiszen a Szilágyi Áron (b2), Szatmári András (b1), Gé mesi

Csanád (j1), Decsi Tamás (j2) összetételű magyar válogatott bronzérmet szerzett. Jövőre Buda pest lesz a házigaz-
dája a 2020-as to kiói olimpiára kvalifikáló világbaj nokságnak. -G   Fotó forrása:hunfencing.hu

Világbajnoki dobogóra állt Gémesi Csanád
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(szerelmem) 37. Idegen levegő 38. Muzsikás 39.
Fizikailag sért 41. Rangjelző 42. Kiejtett más -
salhangzók 45. Három olaszul 47. Kardközép! 49.
Igavonó patás 50. Utóirat nemzetközi jelölése 51.
Kötőszó 52. Sugár jele

A megfejtéseket augusztus 17-ig
kérjük leve lezőlapon címünkre (2100
Gödöllő, Paál László köz 5.) beküldeni,
vagy az info@grafitdepo.hu e-mail
címre eljuttatni.

Június 29-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: …ELFELEJTETTEM PISILNI.
SEMMI BAJ, MAJD MEGTANÍ -
TALAK.

TRATTORIA La Mamma 2 sze mé -
lyes piz za-utalvány nyertese: V. Mé -
száros-Kis Márton Kossuth Lajos u. 13.

Bíróságon: - Vádlott, valóban úgy történt a betö-
rés, ahogy azt az ügyvéd úr előadta? - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Növényi rész 13. Idegen új 14. Autószerelő mű -
hely rész 15. Mulatság 17. Készpénz 18. Nincs
nélküle teknő! 19. Igekötő 20. Törlés, idegen
szóval 23. Aktív pihenés 26. Díszterem 28. Egy -
szem! 29. Öreg 31. Szekér van ilyen 32. Vé -
delmezője 34. Állati eledel 35. Kiss …, Kate! 37.
Szőlőszemre mondják 40. Felmenő ági rokon 42.
Személyes biztosítéka 43. Azonban 44. Templomi
rész 46. Angol csillag 48. Erre fele! 49. Belső
szerve
Függőleges: 1. Kórház jele 2. A másik oldalra
mozdul 3. Fegyver 4 Nano 5. Vége, angolul 6.
Gyári dolgozó 7. Olasz síkság 8. Semmi 9. Friss
információkkal rendelkezik 10. Néma téka! 11.
Szakorvos 15. A poén második, befejező része
(Z) 16. Nagyon szeret 17. Kiütés jele 21. Rövid
morzehang 22. Fordított magyar országjelzés 24.
Zavaros íve! 25. Mi több 27. Arzén vegyjele 30.
Nyakmelegítő 33. Elvonultan élő 36. .. mio
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Magazinunk következő
száma

2018. augusztus 31-én,
pénteken jelenik meg.

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

Augusztus 5-ig:

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251

Augusztus 6-tól augusztus 12-ig:

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

Augusztus 13-tól augusztus 19-ig:

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

Augusztus 20-tól augusztus 26-ig:

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

Augusztus 27-től szeptember 2-ig:

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585

Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (VIII.)
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