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Egy hónappal ezelőtt Vörös István, a gödöllői
székhelyű Szót Kérünk a Közjóért Egyesület
elnöke nyílt levelet fogalmazott meg. Írását Gé -
mesi György polgármesternek címezte. A kez -
de ményezés céljának pontosabb megértése
miatt kérdésekkel fordultunk Vörös Istvánhoz,
akitől az alábbi válaszokat kaptuk:

- Ha eddig nem érkezett válasz a közérdekű adat -
igénylésekre, miért bízik abban, hogy most meg -
törik a jég, és kiadják Önöknek a kért adatokat?

- A másfél-két éve az illetékesekhez eljuttatott
és különböző fórumokon már nyilvánosságra ho -
zott kérdéseinkre eddig valóban nem kaptunk
vá laszt. Mivel a városvezetés – élén a polgármes -
terrel – nyilvánvalóan mára több téma kapcsán is
átlépte az emberek ingerküszöbét, bízva a még
nagyobb nyilvánosság erejében, úgy döntöttünk,
ismételten emlékeztetjük az illetékeseket arra,
hogy bizony mulasztásos törvénysértésbe estek.
Meg győződésünk, hogy az adatok akkor is köz -
érdekűek, ha azok esetleg rontják a „jó” hírüket!

Emlékezzünk egy kicsit: Alig két éve nagy fel-
háborodás kísérte a Városháza bontása körül kia -
lakult helyzetet, miután létrejött a városháza nél -
kü li város. Mára azt gondolják, hogy a Főtér-
prog ram befejezése, az átadási ceremónia mögé
bújva, minden korábbi történés a feledés homá-
lyába merül. Próbálják elterelni a figyelmet, lep -
lezni a problémás ügyeket és helyzeteket.

- A nyílt levélben az áprilisi választással
össze függő adatokra is kíváncsiak. Ez mennyi -
ben gödöllői ügy?

- Annyiban mindenképp, hogy a polgármesteri
tevékenység hatékonyságát veszélyeztetheti, ha
nem csak a választók bizalmából elnyert tisztsé -
gé re fókuszál, netán kiadásokat fedez a gödöllői-
ek által befizetett adóforintokból.  Tudomásom
sze rint a választási kampányban való részvé -

telével össze füg -
gő költsé gek kel
tör ténő el szá mo -
lási köte lezettsé -
gének nem tett
eleget, bizonyíté-
kait nem hoz za
nyilvá nos ság ra,
és ez erősíti azt a
gyanút, hogy köz -
pénze ket hasz nált
fel magán jellegű
politikai célra.

- Mivel nagyobb az esélye, hogy nem jutnak
információhoz, elképzelhető, hogy bírósághoz
for dulnak?

- Mint a helyzet ismerője, figyelemmel kísérője,
nagy szánalommal látom, ahogy saját érdekeik
szem előtt tartásával megvezetik a lakosságot,
teátrális és látszólagos tevékenységükkel próbál -
ják a valós tényekről elterelni a figyelmet, áldoz -
zák fel a város érdekeit párt- és személyes célok
elérése érdekében. A személyes ambíciók előtér-
be helyezésével nem korrekt dolog politizálni,
főleg nem a közpénzek felett dönteni. 

És, hogy a kérdésre is válaszoljak: hasonlóan a
korábbiakhoz, őszinte, bátor kiállással, követke -
ze tes, kitartó munkával tevékenykedünk, hiszen
erre van szükség. Nem adjuk fel, és ha nem ka -
punk kielégítő, őszinte információkat – amiket a
lakossággal meg fogunk osztani –, jogi úton te -
szünk kísérletet, hogy érvényt szerezzünk kér dé -
sünk megválaszolásának.

Egyesületünk bízik a nyilvánosság erejében!
Bízunk abban is, hogy végre a lakosság jogosan
„betekinthet” a kulisszák mögé anélkül, hogy a
köz érdekű adatok közzétételére jogi úton köte -
lez nék a város vezetését. -stv

Mik rejlenek a kulisszák mögött?
Vörös István nem tartja kizártnak, hogy jogi útra 

terelik a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos beadványaikat
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Azzal együtt, hogy a diákok többségének lenne más ötlete, nincs mit tenni,
szeptember 3-án, hétfőn Gödöllőn is elkezdődik a 2018/2019-es iskolaév
szorgalmi időszaka. Az előttünk álló, 2019. június 14-én befejeződő suli -
szezon legfontosabb dátumai az alábbiak.

Október 27. – november 4.: Őszi szünet, ami a valóságban kilencnapos
pihenést jelent, mivel a diákoknak az október 26-i (péntek) utolsó tanítási
napot követően csak november 5-én, hétfőn kell majd újra beülniük az isko-
lapadba.

December 22. – január 2.: A téli szünet gyakorlatilag 12 napig tart. Utolsó
tanítási nap december 21. (péntek), első tanítási nap január 3., csütörtök.

Január 25., péntek: Első félév vége. Az iskoláknak ezt követően egy héten
belül kell értesíteniük a tanulókat és a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről. 

Április 18. – április 23.: Tavaszi szünet. Utolsó tanítási nap április 17.
(szerda), első tanítási nap április 24., szerda.

Május 2., csütörtök: Tanítási év vége a középiskolák végzős tanulói szá -
má ra.

Május 3-4., péntek és szombat: Középiskolai ballagások
Május 3., péntek: A május 24-ig tartó írásbeli érettségi vizsgák kezdő -

napja a gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatán. A 2004/2005-
ös tanévben debütált kétszintű érettségi miatt ezúttal is eltérő időpontban
szóbeliznek a diákok. Az emelt szintű érettségi követelményeit teljesíteni
szándékozó végzősök június 5-e és 13-a között, a középszintű vizsgázók
pedig június 17-től 28-ig adhatnak számot felkészültségükről.

Május 29., szerda: Ezen a napon rendezik meg az országos kompeten -
ciamérést a 2018/2019-es tanévben. -géhá

Beindul a suliszezon

Február végén három gödöllői szék -
helyű oktatási intézmény vezetői ál -
láshelyére hirdetett pályázatot az Em -
beri Erőforrások Minisztere. A fel -
hívásra március végéig lehetett je lent -
kezni. A kandidálások értékelé se
után eldőlt, hogy kik irányíthatják az
érintett tanodákat augusztus 16-ától.

Érdeklődésünkre Eich László, a
Du nakeszi Tankerületi Központ
tan ke rületi igazgatója az alábbi vá -
laszt adta:

- Az Emberi Erőforrások Miniszté -
riumának Köznevelésért Felelős Ál -
lamtitkára Gödöllő Város közne -
velési intézményei vonatkozásában
a következő intézményvezetői kine -
ve zésekről döntött. A Gödöllői Tö -
rök Ignác Gimnázium intézményve-
zetőjének Fábián Bertalant, a Fédé -
ric Chopin Zenei Alapfokú Művé -
sze ti Iskola intézményvezetőjének
Bu ka Enikőt nevezte ki öt év időtar-
tamra, a Gödöllői Erkel Ferenc Álta -
lános Iskola intézményvezetőjének
Géczi Ildikót nevezte ki egy év idő-
tartamra.

Géczi Ildikó 2019. augusztus 15-ig
szóló kinevezésével kapcsolatosan a
tankerületi igazgató elmondta: a
minisztérium a döntési folyamat so -
rán minden körülményt, köztük a
véleményezésre jogosultak javasla-

tait, valamint a szakmai szemponto -
kat mérlegelve, és az intézmény jö -
vőjét szem előtt tartva határozott úgy,
hogy a Gödöllői Erkel Ferenc Álta -
lános Iskola intézményvezetőjét egy
év időtartamra bízza meg az in téz -
ményvezetői feladattal. A pályá zati
eljárás lebonyolítása, valamint a dön-
tés meghozatala a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelően zajlott.

A kinevezett személyek közül ket -
ten, Fábián Bertalan és Buka Enikő
régi-újnak számítanak az irányítói
tisztségben, amit 2023. augusztus
15-ig láthatnak el. Géczi Ildikó eseté-
ben más a helyzet, ő – a pályázaton
nem induló eddigi vezető, Varga
Ildikó utódjaként – újoncnak számít
az Erkel iskola élén. -bor

Kiemelt figyelmet fordított az au -
tó buszok, ezen belül az iskoláso-
kat szállító „kiránduló buszok” el -
lenőrzésére a Pest Megyei Kor -
mány hivatal Érdi Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Járműforgalmi Osztálya
a korábban történt autóbusz bale -
se tek miatt a nyár eleji és nyári idő-
szakban Pest megye teljes terüle -
tén – tudatta honlapján a Pest Me -
gyei Kormányhivatal.

A nyári hónapok folyamán 132
da rab autóbusz ellenőriztek a szak -
emberek, amik közül 25 busz eseté-
ben állapított meg a hatóság külön -
böző szabálysértéseket. Ezen felül
Gö döllő környékén a közforgalmú
személyszállítás ellenőrzése során
az autóbusz végállomás és buszga-
rázs helyszíneken 9 darab autóbusz
vizsgálatát követően 8 darab mű -
szakilag kifogásolható autóbusz ese-
tében16 hiányosságot rögzítettek.

Az ellenőrzések során a kormány -
hivatal közúti ellenőrei vizsgálták az
autóbuszok közlekedés biztonsági
megfelelőségét, valamint a gépjár -
mű vezetők vezetési idejére és pihe -
nőidejére vonatkozó előírások betar-
tását. Az ellenőrzések tapasztalatai
alapján több esetben rendeltek el,
javítást követően a járművek ismé-
telt teljes körű műszaki megvizsgá -
lását, illetve a járművezetők vezetési
és pihenőidejének elemzése során
mind a járművezetők, mind a vál -
lalkozásokkal szemben közigaz ga -
tá si hatósági eljárást folytattak le. Az
ellenőrzés során, sajnálatos módon
engedély nélkül átalakított gyer -
mek szállító autóbuszt is talált a
hatóság.

Szolgáltatók részére fontos tudni,
hogy a járművek átalakításához a
köz úti járművek műszaki megvizs -

gálásáról szóló rendeletben említett
esetekben a közlekedési hatóság elő-
zetes engedélyét kell megkérni. A
tervezett átalakításra benyújtott mű -
szaki dokumentáció vizsgálatát kö -
vetően dönt a közlekedési hatóság
az átalakítás megvalósíthatóságáról.
Csak olyan átalakításra adható ki
engedély, ami a jármű közlekedés-
és utasbiztonsági jellemzőit nem
rontja.

Az engedély nélkül, szabály ta -
lanul átalakított személyszállító
szol gáltatást végző járművekkel va -
ló közlekedés a szolgáltatást igény-
bevevők nagy száma, a kialakuló
ve szélyhelyzetek miatt fokozott biz-
tonsági kockázatot jelent. Erre való
tekintettel az Országgyűlés a közel -
múltban elfogadta a Büntető Tör -
vény könyv módosítást, miszerint:
2018. augusztus 7-től büntethető a
jogellenesen átalakított személyszál -
lító jármű vezetése. Emellett a Bün -
tető Törvénykönyv más tényállásai
alapján büntethető az engedély nél -
küli jármű „legalizálásában” való
köz reműködés.

Gyermekeink biztonsága, a ve -
szély helyzetek megelőzése érdeké -
ben a kormányhivatal továbbra is
megkülönböztetett figyelmet fordít
a személyszállítási szolgáltatást vég -
ző vállalkozások járművei üzemel -
tetése, valamint a járművezetők
mun kája jogszerűségének ellenőrzé-
sére.

Kilencből nyolc autóbusz műszaki
állapota volt kifogásolható

Idén ősszel újra elindul az E.ON EnergiaKözösségek háztartás zöldítő prog ramja, ahol családok/háztartások csoport-
jai dolgoznak azon, hogy beru házás nélkül ki tud több (minimum 9%) energiát megtakarítani ottho nában. A verseny
során a részt vevő közösségek megtanulják, hogyan válthatnak zöldebb életmódra és érhetnek el jelentős energia – és
ezáltal pénzbeli – meg takarítást is otthonukban nagyobb beruházás nélkül. Az erőfeszítést jutal maz zák, ráadásul,
mindenki egy inspiráló nagyobb közösség tagja is lesz.

A gödöllői székhelyű GreenDependent Intézet munkatársai arra ösz tönzik a hely- és környékbelieket, hogy csat-
lakozzanak a programhoz, ami fenntarthatóbb életformát kínál. A részvétel ingyenes. Előzetes energiatudatosság-
gal, zöld életmóddal vagy klímaváltozással kapcsolatos tudás nem szük séges, azt a résztvevők a program során a
GreenDependent szakér tői nek segítségével megszerzik. Hogy mit csinál egy klíma-koordinátor? Erről a www.
energia kozos segek.hu internetes elérhetőségen olvashatnak részletesebben, és az online jelentkezési lapot is
megtalálják. A jelentkezési határidő szeptember 15., szombat. -ve

Aki teheti, térjen át zöldebb életmódra!

Vezetőváltás az Erkel iskolában
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A police.hu oldalon közzétett infor-
máció szerint a rendőrség – igazodva
a TISPOL Műveleti Csoport éves el -
lenőrzési tervéhez – augusztus 6-12.
között tartotta meg Magyaror szá gon
a TISPOL SPEED elnevezésű közle -
ke désbiztonsági ellenőrzését. Az eu -
rópai közlekedésrendészeti szer vek
hálózata (TISPOL) által indí tott kam -
pány ezúttal a meg en gedett legna -
gyobb sebességet túllé pő járművek
vezetőinek kiszűrésére irányult.

Nézzük, milyen eredmények szü -
lettek az egyhetes ellenőrzés alatt or -
szágosan, Pest megyében, illetve – a
Pest Megyeri Rendőr-főkapitányság
illetékesétől szerkesztőségünk által
kikért adatok alapján – a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi te -
rületén!

Országosan összesen 6.681 autóst
ellenőrzött a rendőrség, ebből 2.092
esetben a jármű megállítását köve -
tően annak vezetőjével szemben in -

tézkedtek a járőrök (31,3%). A hely-
színeken 2.035 járművezetővel szem -
 ben szabtak ki helyszíni- vagy köz -
igazgatási bírságot, további 57 eset-
ben szabálysértési, illetve közi gaz -
gatási eljárást indítottak a felelősség-
re vonás érdekében.

Pest megyében összesen 417 au -
tóst ellenőriztek, ebből 246 esetben a
jármű megállítását követően annak
vezetőjével szemben intézkedtek a
járőrök. A helyszíneken 246 jármű-
vezetővel szemben szabtak ki hely-
színi- vagy közigazgatási bírságot
(59%).

A Gödöllői Rendőrkapitány ság -
hoz tartozó 26 település útjain össze -
sen 54 autóst ellenőriztek, ebből 31
esetben a jármű megállítását köve -
tően annak vezetőjével szemben in -
tézkedtek a járőrök. A helyszíneken
31 járművezetővel szemben szabtak
ki helyszíni- vagy közigazgatási bír-
ságot (57,4%).

Harmincegy gyorshajtóval 
szemben intézkedtek a helyi zsaruk

Augusztus 16-i rendkívüli ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai két,
önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról határoztak. Mindkét
ingatlan kiadása munkakör ellátásához köthető.

Az egyik a Zombor utca 1. szám alatti épület első emeletén található, 33
négyzetméteres alapterületű hajlék, amit a Török Ignác Gimnázium angol
anyanyelvű tanárának adtak bérbe – a munkaviszony fennállásáig, de leg -
feljebb – 2020. augusztus 31-ig, havi 9.570 forintért.

A másik, másfél szobás lakás a Deák Ferenc tér 2. számú épület harmadik
emeletén van. Ezt a polgármesteri hivatal egyik köztisztviselője bérelheti
szeptember 1-jétől – egyelőre – 2020. augusztus 31-ig, mivel albérleti kö -
rülményeiben olyan változások álltak be, amik veszélyeztetik a fiával
együtt lakó hölgy lakhatását. -eF

Anyanyelvi angoltanár és hivatali
dolgozó jutott bérlakáshoz

Mintegy tíz hét elteltével lezárult a
gödöllőiek körében Rönkvár néven
elhíresült, bő három és fél évtizede
megépített játszótér teljes körű fel-
újítása. A többgenerációs, időseknek
és különböző gyermek-korosztály -
nak is élményt nyújtó fejlesztésre
brut tó 44 millió forintot irányoztak
elő el mindannyiunk pénzéből. A
re konstrukció tárgyában kiírt köz -
be szerzési eljárást az isaszegi szék -
he lyű Magyar kőris Kft. nyerte el,
nettó 26,7 millió forintos ajánlatával.

Az átadás augusztus 9-én, a kora
esti órákban történt meg, amire a
környező lépcsőházak bejárataira
kiragasztott meghívón is invitálták a
lakosságot. A változó igényekhez
iga zodó, körbekerített (bejutás a zár -
ható kiskapukon), stabilizált murva -
burkolatú sétányokkal keresztezett
Rönkvár játszótéren teljesen újjáépí -
tet ték a várat a dombtetőn, mellette
kötélpályát alakítottak ki, illetve – a
Hajós iskolával szemközti területről
történt átköltöztetéssel – műanyag
burkolatú kosárlabdapályát és a
gyer kőcök számára KRESZ-tesztpá -

lyát létesítettek. Új játszószereket is
telepítettek, valamint megtörtént az
öntözőrendszer vízéből táplált –
előbb-utóbb kizöldülő – gyepes fe -
lületek és cserjék ültetése. Ivókutak
ugyancsak vannak, túlmenően áta -
la kult az eddig részben kerítésként
szolgált padrendszer.

Azzal együtt, hogy a sokak szá -
mára kellemes időtöltéssel kecseg te -
tő megújulásnak örülni kell, akad
né mi hiányosság is. Egyelőre – egy
gesztenyefa-matuzsálemet és egy,
oszlopokra kifeszített ponyvát le -
számítva – nincs olyan köztéri tárgy,
ami árnyékot adhatna a rekkenő
nappali hőségben. Mi több, a nyári
napfény melegének hatására a fém-
ből készült csúszda is „süthet”.
(Állítólag szerelnek köré árnyékolót
– a szerk.)

Abban pedig csak bízni lehet,
hogy minden korosztályba (beleért-
ve az aprótalpúak kísérőit is) szorul
majd annyi bölcsesség, ami hosszú
távon kedvező hatással lesz a város
legnagyobb játszótere állagának
meg óvására. -st

Alig van árnyoldala a 44 millióból
megújult Rönkvár játszótérnek
Sok újdonság létsült a Szent János utcai területen, amit

akár együtt is élvezhetnek a különböző korosztályok

Kismoci-flottát gyűjtöttek az aprótalpúaknak
Nem sokkal azt követően, hogy átadták a felújított Rönkvár játszóteret, civil
kezdeményezés indult műanyag kismotorok gyűjtésére. A kezdeményezés
sikeres lett, így az aprótalpúak számos, színes kismoci közül választhatnak,
ha tesztelni kívánják KRESZ-tudásukat. Örömteli hír, hogy lapzártánkig a
játékok száma nem csökkent…
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A nyári szünet ellenére rendkívüli ta -
nácskozáson találkoztak a gödöllői
városvezetés tagjai augusztus 16-án,
a reggeli órákban. Mások mel lett,
pályázatokon való részvételről is
döntöttek a településirányítók. Íme:

• Miután a Volánbusz Zrt. elszá-
molásából kiderült, hogy 2017-ben
nettó 93. 495.920 forintba került a
helyi közösségi autóbusz-közleke -
dés – mint kötelező önkormányzati
közszolgáltatás – fenntartása, a júli-
us végén „A települési önkormány za -
tok helyi közösségi közlekedésének támo -
gatása” címen kiírt pályázaton való
rész vétel miatt szükségessé vált
olyan nyilatkozatot elfogadni, ami-
ben a gödöllői önkormányzat vállal -
ja, hogy a helyi személyszállítási
közszolgáltatást a tárgyév január 1-
jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja.

• Emlékezetes, hogy a gödöllői
vá rosatyák júniusban hozzájárultak
a piaccsarnok-épület üvegtető részé -
nek felújításához. Augusztusra a
hely zet annyiban változott, hogy
megjelent egy olyan pályázati kiírás,
ami a helyi piacok fejlesztését céloz-
za meg Pest megyében. A költség -
becslések alapján a munkálatok va -
lamivel több mint nettó 29,2 millió
forintos kiadást jelentenek, amiből
az önkormányzati önrész megköze -
lítőleg nettó 8,8 millió forint. A kan -
didálás sikerében bízva, a gödöllői
képviselőtestület tagjai visszavon -
ták azon határozatukat, ami az
üveg tető-felújítást kizárólag saját
forrásból (Piac Kft. eredménytartalé-
kából) rendelte el megvalósítani. A
sátorponyvák cseréjére vonatkozó
döntés azonban hatályban marad.

-áb

HIRDETÉS

Jelentős összegű pályázati pénzben 
reménykednek a városatyák 

A helyi autóbusz-közlekedés ellátásának,
valamint a piaccsarnok üvegtető-szerkezete 

felújításának támogatására kandidálnak

A gödöllői képviselőtestület tagjai
még az első félév záró, június 21-én
lezajlott zárt ülésén jóváhagyták,
hogy idén kik vehetik át a helyi ön -
kormányzat által tizenhat esztende-
je alapított Gödöllő Vállalkozója
díjat. A kitüntetésre leginkább mél -
tónak ítélt személyeket nyolc jelölt
közül választották ki. Az elismerés-
ben részesülő vállalkozók díszokle-
velet, a pelikános kutat ábrázoló
bronzplakettet, illetve a város címe-
rével ékesített asztali zászlót kap -
nak, pénzjutalom azonban nem jár
nekik. 

A városatyák nem mentek szem -
be a döntés-előkészítő gazdasági
bi zottság javaslatával, ezáltal 2018-
ban Falk László és Kovács Ist -
vánné megosztva, valamint Mo -
gyorósi Zsolt kapja meg az évente
legfeljebb két személynek odaí -
télhető elismerő címet. A díjátadó
ünnepséget szep tember 20-án, csü-
törtökön 11 órától rendezik meg a

vasútállomáson található Királyi
vá róban.

Kovács Istvánné és Falk László
több évtizede működtetik mezőgaz -
dasági termeltetéssel és vetőmag
nagy kereskedéssel foglalkozó vál -
lal kozásukat Gödöllőn. A város szá -
mára több évtizede jelent ez a cég
komoly adóbevételi forrást, emellett
megélhetést biztosítanak tucatnyi
kvalifikált munkaerőnek, külsős
beszállítónak és munkatársnak. 

Mogyorósi Zsolt a gödöllői Bar -
kács Center ügyvezetője, tulajdo -
nostársa és szakmai vezetője. A
Barkács Center jogelődje 1990-ben,
akkor még egyéni vállalkozásban
alakult meg Gödöllőn, célja a helyi
igények magas szintű, minél sok -
rétűbb kiszolgálása volt. 1994-től
saját üzletházban (Testvérvárosok
útja), 2004-től pedig kft. keretein
belül folytatta üzleti tevékeny -
ségét. 

-bi

Ők az idei vállalkozó-díjasok
Kovács Istvánné és Falk László megosztva,

Mogyorósi Zsolt egyedül veheti át a kitüntetést
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kapott belőle. Meg az aktivista cim-
boráknak hogy sokat agyaltunk
együtt, meg a feleségemnek, meg
anyu kámnak, meg mindenkinek,
aki nek ilyenkor szokás.

Csaknem százmilliós kiadást
jelentett a belvárosi térrendezés
Kapcsolódva az augusztus 12-án
átadott gödöllői kerékpárútnak je -
len tős forrást biztosító pályázathoz,
a képviselőtestület tagjai a Sza bad -
ság tér és környezetének megújítá -
sá ról is döntöttek. A kerékpárút bel -
ső, városközponti szakaszának kivi -
te lezése és a Szabadság tér és kör -
nyezetének rendezése céljából köz -
be szerzési eljárás keretében válasz tot -
ták ki a helyi székhelyű Penta Kft-t,
amely nettó 45,3 millió forintos

(brut tó 57.6 millió forint) ajánlatot
adott a belső szakasz kivitelezésére,
majd a módosított szerződés alapján
ez az összeg nettó 75,3 millió forint-
ra (bruttó 95,6 millió forint) mó -
dosult.

Tekintettel arra, hogy a térren -
dezés költsége nem számolható el a
VEKOP-projektben, ám a közös
köz beszerzési eljárás és a megkötött
vállalkozási szerződés miatt részévé
vált annak, a pályázatban önerőként
szükséges feltüntetni a közel száz -
millió forintos kiadást. Az erre vo -
natkozó előterjesztést a települést
irányító grémium tagjai augusztus
16-án elfogadták, és fedezetként
Gödöllői idei költségvetésének fel-
halmozási kiadások előirányzatát
jelölték meg. -GH

Augusztus 12-én elérkezett az ideje,
hogy átadják a Haraszti út és a vá -
rosközpont között létesített kerék -
párutat. A Gödöllőt észak-déli
irány ban átszelő közlekedési felület
egy részét (Körösfői utca és Széc -
henyi utca közötti szakasz) már
2016 októberében megvalósították,
az elmúlt hónapokban a többi, Dó -
zsa György út menti területen foly-
tak a munkálatok.

Az átadott gödöllői kerékpárút
része a 10 Pest megyei településen,
mindent egybevetve 32 kilométeres
hosszúságban kialakítandó fejlesz-
tésnek, ami a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program -
ban (VEKOP) elkülönített 1,8 milli -
árd forintos forrásból épül ki. A ke -
véssel több mint 3 kilométeres gö -
döllői szakasz első ütemére
248.340.934 forintos támogatást
nyert el az önkormányzat, a máso -
dik ütemmel (a Teghze Lajos. utcán,
a Tesco mellett átkötés készül az
Ádám utcáig, valamint a Rákos-pa -
takon egy új kerékpáros híd épül)
együtt pedig megközelíti a 300 mil -
lió forintot a vissza nem térítendő
do táció összege.

Miként arról hírportálunk koráb -
ban beszámolt, a kerékpárút kialakí -
tása bizonyos részen, nevezetesen: a
Kossuth Lajos utca és a Szilhát utca
közötti szakaszon komoly aggodal-
makat váltott ki az érintett területen
lakók és dolgozók körében. Főként a

parkoló sáv megszüntetését tartot -
ták elhibázott döntésnek, illetve
prob lémaként fogalmazták meg a
szállítmányozási teendők gyakorlati
kivitelezését, és azt is előrevetítették,
hogy az útszakaszon délután 3 óra
és esete 7 óra között fokozódhat a
balesetveszély.

A lakossági tiltakozás nem érte el
a célját, a hatósági engedélyek birto-
kában az elfogadott tervek szerint
zajlott le a kivitelezés, és – ahogy
egyesek a közösségi oldalon elne-
vezték – „karám” létesült a posta és a
bíróság épülete előtti szakaszon
(képen).

Augusztus második vasárnapján
a VÜSZI Kft. parkolójából indult az
átadáson résztvevő bringások me -
ne te, amelynek tagjai a városköz -
pontba tekertek, hogy teszteljék
Gödöllő legújabb – feltehetőleg még
sok vitára okot adó – közlekedési
létesítményét.

Az eseményhez kapcsolódóan
Füle Sándor, a Magyar Kerékpáros
Klub gödöllői szervezetének vezető -
je közéleti közösségi oldalán így fo -
galmazott:

- Ezt a bringautat egy picit a ma -
gaménak érzem, úgyhogy büszkén
rakom ki a meghívót az átadásra. És
köszönöm a városvezetésnek hogy
mindvégig kitartott a több éve futó
projekt mellett, és köszönöm az EU-
nak a pénzt, és köszönöm a kor -
mány nak, hogy a mi projektünk is

Augusztus 16-án mintegy 10 percet fordítottak a gödöllői képviselőtestület
tagjai nyolc napirendi pont megtárgyalására. A rendkívüli ülésen az alábbi
kezdetű előterjesztésről is döntöttek a városatyák:

Erre illik a mondás: csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. A tervezett
hitelfelvétel tényleges futamideje 15 év lenne, feltéve, hogy az erre illetékes
kormányzati szervek jóváhagyják az ügyletet. Az előterjesztésben azt is
kimutatták, hogy a hitelfelvétel tárgyévében 9,9 millió forintos, az azt
követő három évben pedig 36,1 millió forintos, 35,7 millió forintos, valamint
35,2 millió forintos fizetési kötelezettség terhelné a helyi közkasszát.

A városi büdzsét érintő – a szakzsargon szerint – kitekintő határozatot a
két Fidesz-KDNP-s képviselő tartózkodása mellett fogadták el. -or

Közvilágítás-fejlesztés

Mennyi lenne a törlesztő részlet?

FÓKUSZBAN

Élesítették a város vadonatúj,
aggodalmat is kiváltó kerékpárútját

A VÜSZI parkolójából indult a bringások menete,
amelynek tagjai a városközpontba 

tekertek az átadás napján
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Nem a polgármester szónokolt
Az augusztus 20-i gödöllői ünnepi program a kora esti órákban a részleges átépítése után átadásra

váró főtéren folytatódott. A szervezők ezúttal is „ragaszkodtak” az elmúlt évek során hagyományossá
vált programelemekhez: a záróakkordot jelentő tűzijáték előtt a helyi fúvósok térzenéje, a cserkészek
zászlóbehozatala, az új kenyér megáldása, megszegése és szétosztása, valamint a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete, illetve a Gödöllő Táncegyüttes tagjainak „…megfogyva bár, de törve nem…”
című, megzenésített magyar versekből összeállított műsora tette teljessé a meleg nyári estet.

Az egyedüli „hagyománytörést” az jelentette, hogy az ünnepi beszédet nem a polgármestertől, hanem
dr. Stella Leontin kanonoktól, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosától hallhatták
az egybegyűltek. GH-összeállítás

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu

A budapesti születésű, 80. életévét augusztusban
betöltő, tavaly óta Magyar Örökség Díjas Sze ke -
res Erzsébet több évtizedes gödöllői, hazai és eu -
rópai művészeti pályafutásáért, valamint kima -
gasló szakmai és példaértékű munkájáért érde -
melte ki a díszpolgári címet, amit az Erzsébet ki -
rályné Szálloda zsúfolásig megtelt báltermében
kapott kézhez. Belépésekor vastaps tört ki a hely-

színen, amire annyit jegyzett meg: - Hagyjátok
abba, mert mindjárt elbőgöm magam!

Az agrármérnöki diplomával rendelkező, fiatal
korában a gödöllői szülőotthonban, majd az
egye temen dolgozó alkotónak ezt megelőzően
egyéb, gödöllői kötődésű elismerő címeket is
ado mányoztak, mint a Körösfői-Kriesch Aladár
emlékplakett (2002), a Gödöllő Városért díj
(2004), illetve a Pécsi Ildikó Kossuth-díjas szín -
mű vésznő által alapított, az Erzsébet királyné
tisz teltére megrendezett vers- és prózamondó
ver senyek idején átadott Arany Medál díj (2008).

Szekeres Erzsébet mondandója végére hagyta,
hogy köszönetet mondjon mindenkinek, aki se -
gítette eddigi munkáját, illetve érdemesnek talál -
ta őt erre a kitüntetésre. Ezt megelőzően számára
fontos gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel,
lenyűgöző összeszedettséggel.

Tisztázta, hogy bár Budapesten született, de a
Jóisten őt ide, Gödöllőre tette le. Legnagyobb pél -
daképe az egyszerű földműves édesanyja, aki
nem ismert lehetetlent. Első kiállítása 44 évvel ez -
előtt volt, amikor az alkotásokat halottaskocsival
szállították át az agráregyetem könyvtárából a
járási hivatal dísztermébe, pontosan oda, ahol
most a díjátadó ünnepséget rendezték meg. Meg -
tanulta, és hirdeti, hogy mennyire fontos a ta -
nítás: ebben a folyamatban az óvónők az alapokat
rakják le, a tanítók és a tanárok a falat húzzák fel,
míg a munkahely jelenti a tetőt. A város határain
kívül sokan „Gödöllői Szekeresnek” hívják, aki ki -
mondta: boldog ember vagyok!

Augusztus 20-án, a Szent István napja kapcsán városunkban rendezett ünnepség-sorozat felvezető
eseményén Szekeres Erzsébetnek átadták a Gödöllő Díszpolgára kitüntetést, az azt igazoló
oklevelet és a település címerével ékesített arany pecsétgyűrűt. Ezzel a nemzetközileg is elismert
képző- és textilművész, Benedek Elek több mesekönyvének képi illusztrátora lett a település
legrangosabb elismerő címének 1996-os újraalapítása óta eltelt időszak huszonkettedik díjazottja.
A város újdonsült díszpolgárát Albert Anna és Czelleng Réka népdalénekesek köszöntötték a jeles
alkalomra összeállított műsorral.

Díszpolgár-avatás

Gödöllői Szekeresnek is szólítják
a nemzetközi hírű textilművészt
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Simonváros Csanád szavatartó fiú. A Gödöllői EAC 19 éves rúdugrója fia-
tal kora ellenére már kétszeres felnőtt országos bajnok, és márciusban, a
TÉRFÉL sportmagazin adásában azt tűzte ki célul, hogy idén eljut 520 cen-
timéterig.

Nos, a tervet sikerült valóra váltani, mivel Szörényi István tanítványa
augusztus 11-én, a bonyhádi ugróversenyen 523 centiméterre javította –
korábbi, 505 centiméteres – szabadtéri egyéni csúcsát. Tette ezt úgy, hogy a
440 centiméteres magasságon csak harmadszorra jutott át, az új egyéni
rekordot jelentő magasságot viszont elsőre teljesítette. Csanád 532 centimé-
terre is ugrott, ám ezt a magasságot egyelőre nem tudta meghódítani.

A bonyhádi viadalon a gödöllői indulók közül az októberi, Buenos Aires-
i ifjúsági olimpiára kijutott Mihály Ádám egyéni csúcsbeállítással (480 cm)
a második helyen végzett Csanád mögött, a serdülők mezőnyében pedig a
15 éves Bánovics József (400 cm) lett ezüstérmes. -or

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-2. forduló
Gödöllői SK – Fémalk-Dunavarsány 1-0 (1-0) Góllövő: Milkó Dániel.
Szentendre VSE – Gödöllői SK 1-2 (0-1)
Gödöllői gólszerzők: Tóth-Ilkó Áron, Thoma Krisztián.
A Gödöllői SK együttese 6 ponttal, 3-1-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella
4. helyén áll.

Gödöllői gólok, pontok

Idén hat női és négy olyan férfi páros volt a legjobb 16-16 kettőst felvonul-
tató mezőnyben, amely képviselhette a Penta-Gödöllői RC igencsak sikeres
szakmai műhelyét az országos strandröplabda bajnokság budakalászi
Lupa-tónál megrendezett döntőjében. Az augusztus 11-én és 12-én lezajlott
viadalon a hölgyeknél a legfőbb kérdés az volt, hogy a képen jobbra látható
Lutter Eszter – 2014, 2015, 2016 és 2017 után – megszerzi-e sorrendben
ötödik bajnoki címét, ezúttal a korábban (2011 és 2012) kétszeres aranyér-
mes, jelenleg a kaposváriak kötelékéhez tartozó Szombathelyi Szandrával
(képen balra) az oldalán.

Az előcsatározásokból – Lutterék mellett – a tisztán gödöllői Dénesi
Brigitta, Győri Panna páros, a későbbi bronzérmes Dénesi Dalma (Strand -
röplabdázásért SE), Kiss Viktória (Gödöllői RC) duó, valamint a gödöllői
lakcímmel és sportági kötődéssel rendelkező, ám az idény elején az Óbudai
Strandröplabda SC-hez igazolt Háfra Dominika, Szabó Dorottya kettős
jutott a legjobb négy közé. A finálé – nem mindennapi izgalmak közepette,
és Szabó Dorka ápolása után – Lutterék minimális különbségű, 2-1 arányú
sikerével zárult. 

A férfiaknál egyedül a Berkes Zoltán (Hajdúnánás), Soós Izsák (Gödöllői
RC) párosért szoríthattak a helyi szakosztály rajongói az elődöntőben, majd
a két, viszonylag szoros szettben elvesztett bronzderbin.

Meglepő fordulat
Két nappal azt követően, hogy zsinórban ötödször lett országos bajnok
strand röplabdázásban, Lutter Eszter – sokak meglepetésére – közleményt
jelentetett meg közösségi oldalán. A sportoló „vallomásában” mindenkinek
megköszönte a Gödöllőn töltött évek alatt nyújtott segítségét és elismerőn
szólt a szakosztályvezetőről is.

Sikerült utolérni Karádi Zoltánt, a Penta-Gödöllői RC strandröplabda
szakosztályának vezetőjét, aki elmondta: a két játékos a bajnokság folyamán
olyan ajánlatot kapott a RÖAK Kaposvártól, amivel a Gödöllői RC
strandröplabda szakosztálya nem tudott versenyezni. 

- A szakosztály vezetőjeként természetesen fáj a szívem azért, mert távo -
zik a klub legeredményesebb játékosa. Azonban a magyar strandröp lab -
dázás érdekeit szem előtt tartva, ez egy nagy lehetőség a számukra, ahhoz,
hogy még tovább léphessenek nemzetközi szinten. Ami pedig a szak -
osztályt illeti, így is nagyon erős keret marad – fogalmazott Karádi Zoltán,
aki azt is megígérte, hogy igyekszik megnehezíteni majd Lutterék címvédé-
sét a hazai országos bajnokságon és mindent elkövet azért, hogy továbbra
is Gödöllőn maradjon a bajnoki cím. -áb

Strandröplabda: bajnokként 
búcsúzott Gödöllőtől Lutter Eszter

523 centis egyéni csúcsig
emelkedett Simonváros Csanád
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29. Alga 31. Végtelenül beás! 33. Keservesen sír 34.
Fejem része 37. Kölykezik 38. Kicsinyítő képző 41.
Német tizenegy 42. Jutalom 44.Ezen a helyen 46.
Igekötő 47. Magad 48. Fél tett! 49. Tárgyrag 50.
Spanyol autójelzés

A megfejtéseket szeptember 14-ig kér -

jük levelezőlapon címünkre (2100 Gö -

döllő, Paál László köz 5.) beküldeni,

vagy az info@grafitdepo.hu e-mail cím -

re eljuttatni.

Augusztus 3-i lapszámunk helyes meg -

fejtése: …HÁT, NEM PONTOSAN.

DE AZ Ő MÓDSZERE SEM ROSSZ.

TRATTORIA La Mamma 2 szemé -

lyes pizza-utalvány nyertese: Kassai L.

Józsefné Repülőtéri u. 14.

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

2018. szeptember 28-án,
pénteken jelenik meg.

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

Szeptember 2-ig:

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

Tel.: 545-585

Szeptember 3-tól szeptember 9-ig:

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

Szeptember 10-tól szeptember 16-ig:

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749

Szeptember 17-tól szeptember 23-ig:

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251 

Szeptember 24-től szeptember 30-ig:

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

Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (IX.)
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