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A határ, mint tapasztalat - Közép-Európa törté -
nel mi tere – ezzel a mottóval rendezték meg az
ausztriai Felsőpulyán a XV. Kufstein Nemzetközi
Konferenciát szeptember második hétvégéjén.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége és az Ausztriai Magyar
Kutatóintézet szervezésében lezajlott eseményen
– eleget téve a szervezők meghívásának – részt
vett Vörös István, a gödöllői székhelyű Szót Ké -
rünk a Közjóért Egyesület elnöke.

- Elnök úr! Mi szolgáltatta a konferencia fő
témakörét, és miért volt fontos erről beszélni?

- A nemzetközi konferencia központi témája a
„határ” kérdésköre volt. A határ alatt elsősorban
egy választóvonalat értünk, ami földrajzi, politi -
kai és gazdasági tereket választ el egymástól. Le -
het éles, mint – például – a politikai határok, és
kevésbé éles, mint a kulturális, etnikai vagy nyel -
vi határok. A határ jelenthet találkozási pontokat,
sőt, összekötő vonalakat is, és jelentheti a mai Eu -
rópában a biztonságot, közös értékeink védelmét.

- Kiderült-e, hogy, miként vélekedik a magyar
kormányzat erről a kérdéskörről?

- Igen, mivel a konferenciát Potápi Árpád, a Mi -
niszterelnökség nemzetpolitikáért felelős állam tit -
kára nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: a ma -
gyar kormány folytatni kívánja az elmúlt években
megkezdett Kárpát-medencei bölcsőde- és óvoda -
építési programot, támogatja a magyar iskolákat,
mi több, hosszabb távú célja, hogy a lehető legtöbb
helyen olyan oktatási centrumok jöjjenek létre, ahol
nem csak alapfokú, hanem kö zépfokú, főként szak -
mai végzettséget adó oktatás működjön.

- Milyen szemszögekből értelmezték az elő-
adók a határ fogalmát, jelentőségét?

- A „határ” témakörhöz kapcsolódóan több ér -
dekes előadás hangzott el neves magyarországi
és ausztriai magyar történészek tolmácsolásában.
Romsics Ignác A határ, mint választóvonal: Kö -

zép-Európa történeti
változásai, Fejes Zsu -
zsanna A határ, mint
politikai tér - a határ-
menti együttműködések jogi és intézményi feltét-
elei, Forgács Tamás Nyelvhatárok és nyelvi
korlátok, Horváth Sándor A grádistyei horvátok
a határ mindkét oldalán, Schein Gábor A ma -
gyarországi cigány irodalom fogalmáról és iroda-
lomtörténeti integrációjáról, míg Bartók Miklós
bécsi orvospro fesszor A migráció pszichológiája,
a beilleszkedés határai az újabb agykutatások fé -
nyében címmel tartott előadást.

S még valami: ezúton is szeretném megkö szön ni
a szervezőknek, különösen Wurst Erzsébet nek, a
bécsi Kaláka Klub elnökének a meghívást, hogy ré -
szese lehettem ennek a nagyszerű eszmecserének.

Kufstein-konferencia Felsőpulyán

A határ elválaszt és összeköt

Nem odázható tovább a Gödöllőt elkerülő út meg -
építése, mert már-már elviselhetetlen forgalom zú -
dul a város útjaira, főként a péntek délutáni órák -
ban. Gémesi György ezzel a mondattal vezette fel
hozzászólását a képviselőtestület szeptemberi
tanácskozásának egyebek napirendi pontjában.

A polgármester úgy fogalmazott, hogy Gödöl -
lőn már nem lehet mozogni bizonyos időszakok-
ban, az egyetlen jó megoldás pedig a várost elke-
rülő út megépítése. Korábban már történtek dön-
tések az ügyben, az utóbbi években azonban
semmilyen elmozdulás nem volt tapasztalható.

Az egyetlen ember, aki valójában tehet az elke-
rülő út létesítéséért, nem más, mint Vécsey Lász -
ló, a gödöllői központú választókerület kormány -
párti országgyűlési képviselője, aki regnálása
alatt „egyetlen mozdulatot sem tett a beruházás meg -
valósulása érdekében” –, fogalmazott Gémesi, aki
hozzátette: parlamenti felszólalás kell! A gödöllői
polgármester elhatározta, hogy minden lehetsé -
ges fórumon felveti az elkerülő út szükséges sé -
gét, a körzet parlamenti képviselőjét pedig levél -
ben kéri fel, hogy intézkedjen. Arra kértük Vé -
csey Lászlót, reagáljon az el hang zottakra. A hon-
atya érdeklődésünkre a kö vet kezőket válaszolta:

- Csodálkozom. Nyolc éve szapulja a kormány
minden intézkedését, az én munkámat is igyek-
szik minden módon lehetetlenné tenni Gödöllőn.
Most pedig segít sé -
get kér? Elérte, amit
akart, saját ellenzéki
pártjá nak képvise lő -
je bent ül az ország -
gyű lés ben, szövetsé -
gesei kö rében. Em -
lé kez tetőül erről egy
képet is mellékelek.
Miért nem Hohn
Krisztina kép vi se lő -
asszonyhoz fordul? 

-eo

Hogy lesz ebből elkerülő út?

Hohn Krisztina Gyurcsány
Ferenc mögött látható, 
kezét az állához tartja
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Rangos hazai bringaversenyen vet -
tek részt a Pest megyei Katasztró -
favédelmi Igazgatóság munkatár -
sai. Csámpai Attila, a szervezet szó -
vivője szép gödöllői sikerekről tá -
jékoztatta szerkesztőségünket.

Szeptember 13-án a Magyar Hon -
véd ség 25. Klapka György Lövész -
dan dár gyakorlópályája, vagyis: a
Baj és Vértesszőlős közötti katonai
lőtér volt a helyszíne a II. Országos
Terepkerékpár-versenynek, amin
nyolc megyei katasztrófavédelemi
igazgatóság munkatársai pattantak
nyeregbe. A szervezők ötezer-egy-
száz méter hosszúságú pályát jelöl-
tek ki, kétszázhét méteres szintkü -
lönb séggel. Az amatőröknek egy,
míg a haladó kategóriában indulók-
nak két kört kellett megtenniük. 

A viadalon összesen huszonnyol-
can indultak, női és férfi, korcso por -
tonkénti, amatőr és haladó kategó -
riában. A versenyen majdnem min -
den kategóriában dobogós helyen
vé geztek a Pest megyei indulók. Az
igazi sikersztorit a gödöllőiek írták,
akik három elsőséget és egy külön -
díjat gyűjtöttek be.

A rendezvény végén Szunyog
Zol tán tűzoltó ezredes, Komárom-
Esztergom megyei igazgató adta át
a dobogósok teljesítményét elismerő
érmeket, okleveleket és különdí ja -
kat. A vezető záróbeszédében kitért
a sport fontosságára, és a résztve vő -
ket további sportolásra ösztönözte.

Megköszönte, hogy a versenyzők
szabadidejükben, olykor a családtól
elvéve az időt, áldoznak a testmoz -
gásnak. 

Az első helyen végzett gödöllői in -
dulók névsora (képen balról jobbra):
Bondor László (haladó kategória, II.
korcsoport – 30-39 év), Lipták János
(amatőr kategória, I. korcsoport –
18-29 év), Gábori Tímea (amatőr
kategória, I. korcsoport – 18-29 év).
Ezen felül Bondor László elnyerte a
leggyorsabb férfinak járó különdíjat.

Gödöllői harmadik hely 
a műszaki mentési versenyen
A Pest Megyei Katasztrófavé del -

mi Igazgatóság műszaki mentési
versenyt szervezett szeptember 11-
én a Monor Hivatásos Tűzoltó-pa -
rancsnokságon. A szakmai vetélke -
dés ben a megyében található kilenc
hivatásos tűzoltó-parancsnokság
hat főből álló csapatai mérték össze
a tudásukat.

A műszaki mentő verseny Pest
me gyei selejtezőjét a nagykátai hiva-
tásos tűzoltók nyerték meg, akik
ezzel jogot szereztek arra, hogy
októberben képviseljék megyénket
a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság I. Országos Tűzoltó
Műszaki Mentő versenyén. A má so -
dik helyen az érdiek végzetek, meg -
előzve a Gödöllői Hivatásos Tűz ol -
tó-parancsnokság formációját. 

Fotó: PMKI Gödöllő KvK

Megszűnik a helyi közétkeztetésben
vezető szerepet betöltő Kalória Gö -
döllői Nonprofit Közhasznú Kft. te -
vékenysége a Ganz Ábrahám utca 3.
szám alatti telephelyén, mivel a
Madách Imre Szakközépiskola
Szak iskola és Kollégium – oktatási
feladatainak ellátása érdekében –
tankonyhát kíván létesíteni. 

Tudni kell, hogy ezen a telep he -
lyen a Kalória főzőkonyhát üzemel -
tetett. A társaság új főzőkonyhát kí -
ván létesíteni annak érdekében,
hogy a megszüntetésre kerülő főző-
konyhán elkészített ételadagok biz-
tosítottak legyenek továbbra is, és az
általános iskolákban étkező gyerme-
kek ellátása egy főzőkonyháról tör -

ténjen, a közintézményekben pedig
csak a tálalás legyen. 

Az új főzőkonyha a Dózsa György
út 73. szám alatt létesülne, ahol
korábban a SONY gyárüzem volt.
Az üzemből a társaság mintegy 701
négyzetméteres nagyságú területet
vett bérbe, és kialakította a főző-
konyhát, ami 3 ezer adag étel elké-
szítésére alkalmas. A változás kö -
vet keztében a jövőben csak egy fő -
zőkonyhát kell fenntartani, ami ha -
tékonyabbá és költségtakaré kosab -
bá teszi a közfeladat ellátását. -bi

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu

Új főzőkonyhába kényszerült a Kalória
Háromezer adag ételt tud majd elkészíteni a gödöllői

közétkeztetés vezető cége a volt SONY gyárüzem területén

Szeptember 1-jétől megváltozott a HÉV jegyvásárlási rendszere, a Budapest
közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő
jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a szerelvényekre. A főváros köz i -
gazgatási határán belüli felszállás esetén nem történt változás.

A MÁV-HÉV és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) MTI-hez eljut-
tatott közleménye szerint, aki nem vált előre kiegészítő jegyet, azt a vonaton
már csak pótdíj fizetése mellett veheti meg. Olyan, közigazgatási határon
kívül eső megállónál felszállva (például: Gödöllő, Palotakert), ahol nincs
pénztár vagy jegy- és bérletkiadó automata, továbbra is pótdíjazás nélkül
lehet megvenni a jegyet a HÉV-en. Az ellenőrök szeptember végéig még
nem büntetnek, de felhívják a figyelmet a kötelező elővételi jegyvásárlásra. 

Forrás: MTI

Vigyázat: fennáll a pótdíj-fizetés veszélye!

Módosult a jegyváltási rend a HÉV-en 
Kitettek magukért terep-
bringázásban a katasztrófavédők 
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A gödöllői önkormányzat több
mint két évtizede botrányos körül -
mények között felújított balaton -
lel lei üdülője időről időre szolgál -
tat újabb és újabb fejleményeket.
Idén januárban a várost irányító
gré mi um tagjai arról döntöttek,
hogy bér be adják a „magyar ten -
ger” déli partjától több száz mé -
terre fellelhető faházas létesít -
ményt. A pályázati úton kivá lasz -
tott bérlő (mint egyetlen jelentke-
ző) a fővárosi székhelyű Villa Oli -
ver Kft. lett.

Májusban olyan előterjesztés szü -
le tett, hogy a képviselőtestület tagjai
biztosítsanak zöld utat annak a ja -
vaslatnak, miszerint: a polgármester
aláírhatja a szóban forgó kft. illeté-
kesével azt a megállapodást, ami
2023 tavaszáig gyakorolható vételi
jog alapításáról szól. Némi vita és
meg válaszolatlan kérdések után az
indítvány lekerült a napirendről, és
úgy volt, hogy egy hónappal később
születhet döntés a kérdésben.

Nos, az egy hónapos „csúszásból”
négy lett: szeptember 20-án a gödöl-
lői képviselőtestület tagjai többségi
szavazással (10 igen, 2 nem és 1 tar -
tózkodás) fogadták el a vonatkozó
határozati javaslatokat. 

A megállapodásban – mások mel -
lett – rögzítették, hogy a felek a leg -
később 2023. március 1-jig érvénye -
sít hető vételi jog gyakorlásának el -
lenértékét bruttó 217 millió forint
for galmi értékben határozzák meg.
Tették ezt azzal a kikötéssel, hogy
amennyiben az ügylet teljesítésének
igazolására legkésőbb 2023. május

30-ig nem kerül sor, úgy a szer ző -
dést a felek megszűntnek tekintik.

Adalékként szolgálhat, hogy a tel -
jes rekonstrukció óta a tulajdonosi
jogokat gyakorló gödöllői önkor -
mány zat többször is áldozott az
utóbbi időben évről-évre gazdaság-
talanabb mutatókkal üzemeltetett
lel lei üdülő állagmegóvására. Legu -
tóbb két évvel ezelőtt csaknem 16,5
millió forintos anyagi forrást ha -
gyott jóvá a városvezetés az idő vas -
foga által kikezdett pihenőhely rész -
leges felújítására, karbantartására.

Tíz esztendeje pedig az is felme-
rült, hogy eladják az akkor mintegy
400 millió forintos irányárért kínált
létesítményt, a törekvések azonban
nem vezettek eredményre.

A napirendi pont tárgyalása során
vita alakult ki Simon Gellért (Fi -
desz-KDNP) és a Gémesi György -
höz hű lokálpatrióta klubos hozzá-
szólók között. A kormánypárti vá -
ros atya botrányosnak nevezte az
előterjesztésben foglaltakat. Indok -
lás ként elmondta: 

- Elnézve a testületi napirendeket,
előterjesztéseket, a városi vagyont
kép ző ingatlanok értékesítése az ön -
kormányzati választáshoz közeled -
ve egyre inkább felgyorsul. Egyik
in gatlan megy a másik után, egy
olyan településen, ahol az önkor -
mány zat jelentős pénzügyi eszkö-
zökkel rendelkezik. Molnár Árpád
képviselőtársammal őszintén remél -
tük, hogy a gyermekek üdültetését
ellátni képes balatonlellei üdülő
végül kimarad a sorból, és az előző,
botrányos feltételeket tartalmazó

A költségvetési adatszolgáltatás mi -
nőségének folyamatos javítása kulcs -
fontosságú annak érdekében, hogy
minél megbízhatóbb képet kap jon a
központi kormányzat az önkor mány -
zatok gazdálkodásáról. A pénz ügy -
mi niszter döntése értel mé ben 120 ön -
kormányzat részesül pá lyá zati úton
vissza nem térítendő tá mogatásban
ennek további ösz tön zésére – olvas -
ható a szaktárca hon lapján.

A „Jó adatszolgáltató önkormány za -
tok támogatására” kiírt pályázatot
2018. február 8-án jelentette meg a
Pénzügyminisztérium 50 millió fo -
rintos keretösszeggel, ami – a nagy
érdeklődésre való tekintettel – 100
millió forintra bővült. A felhívásra
azon települések jelentkezhettek,
amelyek határidőben és megfelelő
minőségben teljesítették a 2017. év
végi beszámolóra és a IV. ne gyed -

éves mérlegjelentésre vonatkozó ál -
lamháztartási adatszolgáltatásokat.
Ennek lehetőségével 355 települési
önkormányzat élt, ebből 343 pá lyá -
zat volt érvényes. Ezt követően egy
szakmai, könyvvezetésre vonatkozó
teszten mérettettek meg a pályázók,
ahol a legalább 70%-os eredményt
elért önkormányzatok részesültek
támogatásban. A kedvezményezett
önkormányzatok ezt az összeget az
államháztartási adatszolgáltatások
teljesítésében közreműködő dolgo-
zók egyszeri elismerésére fordíthat-
ják 2018. december 31-ig.

Megnéztük, hogy mely önkor -
mány zatok tartoznak a támoga tot -
tak körébe. Pest megyéből hét tele -
pülésvezetés kapott dotációt, min -
dent egybevetve, 5.160.000 forintos
nagyságrendben. Gödöllő nincs kö -
zöttük…

Nem járt szakminisztériumi 
elismerés a jó adatszolgáltatatásért

szerződéstervezet érdemben a város
javára módosul. Hát, nem így tör -
tént. Az előterjesztés, ami megpe -
csé teli a balatonlellei üdülő sorsát,
egyvalaki érdekét biztosan nem
szol gálja, Gödöllő városét.

Simon Gellért arra is kitért, hogy
az előterjesztés helyeslői botrányos
szerződésre fognak igent mondani,
és szavazatukkal egy olyan folya-
matot támogatnak, amit inkább gá -
tolniuk kellene. 

- Nem csupán azért, kellene aka-
dályt állítani a balatonlellei üdülő

kiárusítására, mert az e tárgyban
született előterjesztések, szerződés -
ja vaslatok nagy valószínűséggel
bün tető törvénykönyvi tényállást is
kimerítenek, hanem azért, mert
mindez a gyermekek kárára történik
– emelte ki a Fidesz-KDNP-s kép vi -
selő, aki hozzáfűzte: a városi vagyon
további kiárusítását sem támogat -
ják, a polgármester urat pedig arra
kérte, hogy lehetőség szerint min -
dent azért ne adjon el!

Simon Gellért mondandójára Ha -
lász Levente azzal reagált, hogy az
eladásból befolyó összeg más, fon-
tos, helyi, fejlesztési célokra fordít-
ható majd, míg Pelyhe József alpol-
gármester úgy érvelt, hogy – szem -
ben képviselőtársa állításával – Gö -
döllőn ésszerű és gazdaságilag meg -
lapozott vagyongazdálkodás folyik.

Gémesi György – többek között –
felvetette: Simon Gellért soha nem
járt az üdülőben, a város – azzal,
hogy a feladatokhoz nem kap ele-
gendő költségvetési forrást – nettó
befizetője az államnak, és az utóbbi
években megszűnt a jelentősége az
üdülőnek, amiről kiderült, 200 ki lo -
méteres távolságból nem működ tet -
hető nyereségesen. A polgármester
hozzátette: a döntés azt a célt is
szolgálja, hogy a gödöllői önkor -
mányzat megszabaduljon az üze -
mel tetés és a lassan esedékes ko -
molyabb karbantartás, felújítás költ -
ségeitől. -géhá

Botrány vagy vagyongazdálkodás a város 
balatonlellei üdülőjére alapított vételi jog? 

Az önkormányzati tulajdonú létesítmény forgalmi értékét 217 millió forintban 
állapították meg. A Fideszes képviselők vagyonvesztésről beszéltek
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Szeptember 20-án tartotta meg első őszi ülését a gödöllői önkormányzat.
A városatyák – mások mellett – az alábbi kérdésekben is döntöttek:

• Egy ingatlan megvásárlásán túl, két, köztulajdonban lévő telek eladásá-
ról született határozat. A közcélú hasznosítás érdekében megszerzett 913
négyzetméteres blahai földterület a Rákos-pata és a Galagonya utca között
található, vételára 4,9 millió forintos kiadást jelent. Az értékesítésre szánt
ingatlanokból 5,1 millió forintos (Fenyves városrész), illetve 2,5 millió forin-
tos (Meggyes városrész) bevételre tehet szert a helyi közkassza.

• Az érvényben lévő jogszabályi rendelkezések alapján a gödöllői önkor -
mány zat kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél a Magyar Állam tulajdonában és a Szent István Egyetem vagyon -
kezelésében lévő a Premontrei utca 6-8. szám alatt lévő bölcsőde- ingatlanok
ingyenes tulajdonba adását.

• A városvezetés részt vesz a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és kor -
szerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton, ami-
nek segítségével megvalósulhatna az észak-déli irányú kerékpárút második
üteme (Alsópark, Ady Endre sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca és Isaszegi
út). A beruházás tervezett bruttó összköltsége 209.612.883 forint, amihez
bruttó 52.403.221 forintos önrész biztosítása szükséges.

• A városatyák jóváhagyták az önkormányzat által két és fél évtizede
életre hívott a Segítség Közalapítvány megszüntetését. Tették ezt úgy, hogy
kimondták: a közalapítvány az alapító okiratban meghatározott célját
teljesítette és az alapító új célt nem kíván az elmúlt években a
rezsihátralékos családokat támogató szervezet részére meghatározni.

-GH

HIRDETÉS

Megszűnt a Segítség Közalapítvány

Nem adna pénzt az egyetemi
bölcsődéért a városvezetés

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) il -
letékesei korábban kifogásokat fo -
gal maztak meg a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
gazdálkodásának 2013 és 2016 kö -

zötti időszakával kapcsolatosan. Fő -
ként a működés, a gazdálkodás
átláthatóságának hiányosságait, ille-
tőleg a korrupció elleni fokozott vé -
delem alapfeltételeinek biztosítási
problémáit kérték számon az ellen-
őrzést végzők, akik a társaság ügy -
ve zető igazgatóját nyolc, míg a pol -
gármester egy kérdéskörben köte -
lez ték intézkedési terv elkészítésére.

Ezt Kovács Balázs ügyvezető
igaz gató (képen) április 10-i dátum-
mal megtette és a dokumentumot az
ÁSZ-nak megküldte. A direktor ál -
tal megfogalmazott észrevételek je -
lentős részét az ÁSZ nem fogadta el,
amiről április 20-án keltezett leve -
lében értesítette a társaság vezetését.
A levélváltásra az augusztus 14-én
elkészült javított intézkedési terv
tett pontot, miután az ebben foglal-
takat az Állami Számvevőszék elnö-
ke szeptember 10-i dátummal ellá-
tott válaszában elfogadta. Utóellen -
őr zésre számítani lehet. -ed

Utóellenőrzésre számítani lehet

Elfogadta az ÁSZ a Művészetek
Háza intézkedési tervét
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Megkísé rel tük kigyűjteni a felmerü-
lő költsé ge ket, amik – a teljesség igé-
nye nélkül – a következők:

• főtér-fejlesztés első üteme (tám -
fa lépület, kiszolgáló helyiségek)
bruttó 333 millió forint,

• főtér-fejlesztés második üteme
(te reprendezés, eszközök telepítése,
színpadépítés) bruttó 89 millió fo rint,

• növényfalak beszerzése bruttó
16,9 millió forint,

• 44 darab utcabútor (benne a füg-
gőágyak) beszerzése, telepítése
brut tó 11,1 millió forint. Összeadva
a fenti tételeket, 450 millió forintnál
járunk.

Ha mindehhez hozzávesszük,
hogy a 2015 őszén végbement ingat-
lancserék után fennmaradt 44 millió
forintos értékkülönbözetet, majd a
Városháza épületének – részben jog-
sértő módon lezajlott – bontására
193.836.000 forintot kellett kifizetni,
illetve a rezsi nélkül felmerülő bérle-
ti díjak bruttó összege (december vé -
géig számolva) elérheti az 58.171.080

forintot, ott tartunk, hogy a gödöllői
főtér-projekt 2015 ősze óta tartó feje-
zete e eddig legalább 746 millió fo -
rintot emésztett fel.

Ezzel azonban nincs vége a fej-
lesztési hullámnak, hiszen a tervek
között szerepel a „városházáva” lett
Szabadság tér 6. szám alatti épület –
várhatóan 2019-2020-ra húzódó –
átépítése és bővítése, aminek költ -
ségigényét a város 2017-es büdzséjé-
ben 540 millió forintra taksálták.

Többen állítják: a Városháza Sza -
badság tér 7. szám alatti épületének
ésszerű keretek között megva ló -
sítható energiahatékony felújítása
nem került volna ennyibe. Egyesek
azt is hozzáteszik, hogy a megújult
épület egy részét bérbeadással (civil
szervezetek, közszolgáltatók) lehe -
tett volna hasznosítani, aminek be -
vétele táplálhatta volna a település
költségvetését. Hogy mennyivel?
Na, ez az, amit soha nem tudunk
már meg…

-ván

www.godolloihirek.hu

Olyan közösségi tér, ami – mások
mellett – egy földszintes, kettő
részből álló, összesen bruttó 443
négyzetméteres alapterületű, domb-
szerűen kialakított zöld-tetős lezá -
rás sal rendelkező támfalépületet
fog lal magába. Az épületen belül
iro da, tárgyaló és kiszolgáló (előtér,
teakonyha, öltözők, szerver, hőköz -
pont) található. Ezen felül a ren dez -
vényekhez kapcsolódó, eseti hasz-
nálatú színészöltöző helyiségcso-
port (közös előtérből nyitva 4 darab,
egyenként 6 személy részére helyet
biztosító öltöző, valamint minden
egységhez kapcsolódó kézmosó és
WC) és raktár ugyancsak fellelhető.
A nyilvános WC-csoport 3 kéz mo -
sót, 3 WC fülkét és 3 darab piszoárt
tartalmazó férfi-, valamint 3 kéz -
mosót és 6 WC fülkét tartalmazó női
részből áll, túlmenően mozgáskor lá -
tozott WC, pelenkázó és takarí -
tószer tároló is kialakításra került. A
fejlesztés legfőbb elemei felsorolásá-

nak ezzel nincs vége, mert a Vá ros -
háza bontása után felszabadult te -
rület egy részére – a termő földte -
rítést és öntözőrendszer telepí tést
kö vetően – gyepszőnyeget rak tak le.
A gyepesítésen túl a cserjéket, bok-
rokat telepített a kivitelezéssel meg -
bízott vállalkozás. A két tram bulin -
nal és egy egyensúlyozó pályá val
felszerelt játszótéri terület gumibur-
kolatot kapott, míg a csúszda és a
vendéglátó-hely fölé napvitorlák ke -
rültek. Ne feledkezzünk meg az
utcabútorokról sem, amik között
négy darab függőágy is szerepel.

Ami a szabadréti színpadot illeti:
felületét borovi thermowood anyag-
gal burkolták le. Tették ezt klipszes
rögzítéssel az álpadló alátámasztó
lábakra rakott szintén thermowood
stafnikra. A kivitelező feladata volt
még, hogy a megjelölt helyekre kan -
delábereket, okos oszlopokat, lám -
pákat szereljen. S, hogy mindez mi -
be került a gö döllői adófizetőknek?

Emlékezetes, hogy a gödöllői önkormányzat tagjai tavaly októberben arról
határoztak, hogy elfogadják az egyetlen – egyébiránt helyi székhelyű –
pályázó ajánlatát, és értékesítik a fenyvesi városrészen lévő Meggyes terü -
letén található 20.335 négyzetméteres területű telekingatlant, amin összesen
24 darab telek alakítható ki.

A vevő bruttó 247.898.495 forintért jutott a területhez (egy négyzetméterre
vetítve, 12.191 forint), és vállalta a – vezetékes gáz-csatlakozással és szenny -
vízcsatorna-kiépítéssel rendelkező – telkek elektromos hálózatba kötését,
hat darab közvilágítási oszlop elhelyezését, a telkek vízhálózati bekötését,
közterületeken zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését,
illet ve a lakó utak kialakítását két ütemben.

A gazdasági társaság menedzsmentje vállalta azt is, ha 2020-ban és 2021-
ben marad az 5%-os általános forgalmi adókulcs, akkor évente további 10-
10 millió forintot juttat az önkormányzatnak.

Csaknem egy év telt el az önkormányzat és a cég között nyélbeütött „üz -
let” óta, amikor elkezdődött a telkek értékesítése. A rendelkezésünkre álló
információk szerint négyzetméterenként 22.000 forintot kérnek a leendő
vevőktől. Nem bonyolult kiszámítani, ha eladják a földterületet, 447.370.000
forintra tehetnek szert, ami közel 200 millió forinttal haladja meg a vételárat.

Nyilvánvaló, hogy ez az összeg nem tekinthető haszonnak, hiszen költ -
ségek is felmerültek, illetve felmerülnek, az azonban több mint elgondol-
kodható, hogy miért „praktikusabb” megszabadulni a közvagyontól, mint -
sem körültekintőbben gazdálkodni azzal. -org

Közel 200 milliót kaszálhat 
az egyedüliként pályázott vállalkozó
az önkormányzattól vett telkeken

Elkezdték értékesíteni a fenyvesi városrészen 

lévő Meggyes területén található kéthektáros területet

FÓKUSZBAN

Minden bizonnyal kevés olyan település van, aminek főterét szűk hét és fél
éven belül kétszer adják át. A gödöllői ilyen. A – Művészetek Háza
épületének, valamint a piaccsarnok galériájának részleges felújítását is
beleértve – mintegy 1 milliárd forintos uniós forrásból, illetve 200 millió
forintos önerőből megvalósult fejlesztést követően, 2011. március 15-én a
nép birtokba vehette a „város nappaliját”. Most, szeptember 7-én pedig a
sokakban ellenérzést kiváltó ügyet támogató döntéshozók és híveik annak
örülhettek, hogy az egykori Városháza helyén újdonságokkal teli közösségi
tér jött létre.

Háromnegyed milliárdos 
főtér-átváltoztatás közpénzből

Többen állítják, a lebontott Városháza-épület
átépítésére és energiahatékony korszerűsítésére 

sem kellett volna ennél többet áldozni
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A gödöllői képviselőtestület tagjai még az első
félév záró, június 21-én lezajlott zárt ülésén jóvá-
hagyták, hogy idén kik vehetik át a helyi ön kor -
mányzat által tizenhat esztendeje alapított Gö döl -
lő Vállalkozója díjat. A kitüntetésre leginkább
mél tónak ítélt személyeket nyolc jelölt közül vá -
lasztották ki. Az elismerésben részesülő vállal ko -
zók díszoklevelet, a pelikános kutat ábrázoló
bronz plakettet, illetve a város címerével ékesített
asztali zászlót kapnak, pénzjutalom azonban
nem jár nekik. 

A városatyák nem mentek szembe a döntés-
előkészítő gazdasági bizottság javaslatával, ezál-
tal 2018-ban Falk László és Kovács Istvánné
meg osztva, valamint Mogyorósi Zsolt kapta
meg az évente legfeljebb két személynek odaítél -
hető elismerő címet. A díjátadó ünnepséget szep -
tember 20-án rendezték meg a vasútállomáson
található Királyi váróban.

Kovács Istvánné és Falk László több évtizede
működtetik mezőgazdasági termeltetéssel és ve -
tő mag nagykereskedéssel foglalkozó vállalko zá -
sukat Gödöllőn. A város számára több évtizede
jelent ez a cég komoly adóbevételi forrást, emel-
lett megélhetést biztosítanak tucatnyi kvalifikált

munkaerőnek, külsős beszállítónak és munka -
társ nak. Tulajdonosokként egy jelentős magyar
tulajdonú, nyereségesen gazdálkodó középvál -
lal kozást működtetnek, mely állandóan fejleszti
termeltetői kapacitását és nagykeres kedelmi te -
vékenységét. Ezen túlmenően mindketten tevé -
ke nyen részt vesznek Gödöllő társadalmi életé -
ben, támogatva annak kulturális- és sportren dez -
vényeit, intézményeit és civil szervezeteit. Falk
László személyesen is részt vesz sokak szórakoz -
tatásában a gödöllői színházi társulat tagjaként.
Emellett az asztalitenisz-csapat tagjaként, aktív
sportolóként is helyt áll a városért.

Mogyorósi Zsolt (képen jobbra) a gödöllői Bar -
kács Center ügyvezetője, tulajdonostársa és szak -
mai vezetője. A Barkács Center jogelődje 1990-
ben, akkor még egyéni vállalkozásban alakult
meg Gödöllőn, célja a helyi igények magas
szintű, minél sokrétűbb kiszolgálása volt. 1994-
től saját üzletházban (Testvérvárosok útja), 2004-
től pedig kft. keretein belül folytatta üzleti
tevékenységét. Az árukészlet a legszélesebb bar -
kács- és műszaki áruskálát öleli fel. A vállalkozás
üzleti filozófiája, hogy azonos célra – minőségben
és árban – a legkedvezőbb alternatívát tudja aján-
lani. A vállalkozásban 6 fő alkalmazott és 2 fő
tulajdonos dolgozik. Gödöllő és vonzáskörzete
életében hiánypótló feladatot látnak el a bőséges
kínálattal és a széles választékkal, amit az eladó-
gárda szak mai felkészültsége és segítőkészsége
tovább fokoz. –rr

Ebben az évben ti zenhatodik alka lom mal adják át a Prima Primissima díjakat – adta hírül az MTI.
Ezúttal is tíz kategóriában hirdetnek „ki váló sá gokat”. Minden ka tegóriában há rom jelölt (Prima) közül
kerül ki a Pri ma Primissima díj nyertese. A Pri mák 5 millió forintot, a Primissimák 15 millió forintot
vehetnek át a díj mellé.

Minden kategóriában három díjazott kap helyet, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának
tagjai és a VOSZ kibővített elnöksége titkos szavazással közülük választja ki a Primissimákat, összesen
tízet.

A Magyar képzőművészet kategóriában, Katona Szabó Erzsébet textilművész személyében gödöl-
lői jelölt is van. Vetélytársai Korniss Péter fotográfus, fotóriporter és Maurer Dóra képzőművész.

Királyi váróban díjazott vállalkozók
Kovács Istvánné és Falk László cégvezetők megosztva,

Mogyorósi Zsolt egyedül vehette az önkormányzati kitüntetést

Prima Primissima díjas lehet Katona Szabó Erzsébet
A textilművész a Magyar képzőművészet kategóriában kapott jelölést
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 3-6. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE 5-1 (4-0) Gödöllői góllövők: Tóth-Ilkó Áron
(2), Milkó Dániel, Méhes Pál, Maródi György (11-esből).
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 0-1 (0-0) Gólszerző: Milkó Dániel.
Gödöllői gólszerzők: Tóth-Ilkó Áron, Thoma Krisztián.
Gödöllői SK – Maglódi TC 0-2 (0-1)
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 0-1 (0-1) Gól: Szirtesi Attila (öngól).
A Gödöllői SK együttese 15 ponttal, 10-4-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella
3. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 3-6. forduló
Gödöllői EAC-SZIE – Mogyoród FC 2-10 (1-4) Gödöllői gólszerzők: Angyal
Zoltán, Kapdebo Lóránd.
Szentmártonkátai SE – Gödöllői EAC-SZIE 2-1 (0-0) Gödöllői góllövő:
Vitárius Tamás.
Gödöllői EAC-SZIE – Tápiószőlős KSE 4-3 (2-2) Gödöllői góllövők:
Kapdebo Lóránd (2), Székely Dániel, László Viktor.
Gödöllői EAC-SZIE – Úri KSK 2-2 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Kapdebo
Lóránd, Bánki Edömér.
Négy mérkőzés alapján a GEAC-SZIE csapata 4 ponttal, 9-17-es gólkülönb-
séggel a csoport 13. helyezettje.
Pest megyei IV. osztály, Keleti csoport, 1-4. forduló
Turai TC – Gödöllői SK II.-Szada elhalasztva
Gödöllői SK II.-Szada – Vácszentlászló SE 5-0 (2-0) Gólszerzők: Kerecsényi
Norbert (2), Pakuts Barna, Kovács Dániel, Dékány Balázs.
Kóka KSk – Gödöllői SK II.-Szada 0-4 (0-2) Góllövők: Kerecsényi Norbert,
Várszegi Gábor, Szabó László, Dolhai Gergő.
Gödöllői SK II.-Szada – Mogyoród FC II. 1-4 (1-2) Gödöllői gól: Szabó László.
Három meccs alapján a GSK II.-Szada csapata 6 ponttal, 10-4-es gólkülönb-
séggel 5. a csoport tabelláján.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1-2. forduló
Gödöllői KC – Rákosmenti KSK 27-22 (14-11) • ifjúságiak: 26-26
VS Dunakeszi – Gödöllői KC 22-23 (10-15) • ifjúságiak: Pásztói KC – Gö-
döllői KC 24-51
A Gödöllői KC együttese 4 ponttal, 50-44-es gólkülönbséggel a 2. helyen áll
a csoport táblázatán.

Gödöllőiek a küzdőtéren

Miután az elmúlt bajnoki idényben
– a sportági szövetség által meg ál -
modott átalakításnak (is) köszön -
hetően – kiesett a legmagasabb ho -
ni osztályból (Extraliga) a Penta-
Gödöllői RC női röplabda-csapata,
október elejétől az NB I. Ligában
vághat neki a pontvadászatnak
Gró zer György együttese. 

Lesz feladata jócskán a több posz -
ton is személycserén átesett társulat -
nak, hiszen 1999 óta nem fordult elő,
hogy a gödöllői röplabdás lányok
ki szoruljanak a legjobb nyolcból. Ez
idén tavasszal megtörtént, a 9. he -
lyen végeztek. Az október 7-én raj -
toló 2018/2019-es bajnoki idényben
azonban jó esély mutatkozik arra,
hogy visszajussanak az elitbe, mert
az évad végén az Extraliga létszáma
a mosatni hatról nyolc csapatra
emel kedik.

A cél eléréshez nem kell egyebet
tenni, mint az első négy hely vala -
melyikén végezni a nyolccsapatos
(MTK Budapest, Kaposvár, Gö döl -
lő, Budaörs, TFSE, Palota, Balaton -
füred, Diósgyőri VTK) NB I. Ligá -
ban, ahol a március elejéig tartó
alap szakasz három körből, vagyis,
21 mérkőzésből áll majd. Ezt köve -
tően az Extraliga 5. és 6. helyezettje,
valamint az NB I. Liga 1-4. helye-
zettjei két fordulót (oda-vissza 10
mérkőzés) játszanak egymással (az
alapszakaszban elért eredményeket
nem viszik magukkal), és az első
négy helyen végző formáció feljut
az Extraligába.

Ami – a felkészülésnek augusztus
6-án nekivágott – a gödöllői játékos-
állományt illeti, abban a tekintetben
nincs változás, hogy egyelőre kizá -
ró lag magyar, jelentős részben fiatal
– köztük több saját nevelésű – höl-
gyek csatasorba állításával teljesít -
heti a kihívásokat Grózer György
vezetőedző (képen balra) és segítője,
Szalay Attila. Új szerzeményként a
Penta-hatos tagjaként folytatja pá -
lya futását az Újpestet elhagyó, ruti -
nos, több mint hatvanszoros válo ga -

tott feladóátló, időközben csapatka-
pitánnyá választott Dégi Barbara,
illetve a Békéscsabáról érkező fiatal
szélsőütő, Ludmán Réka. Az elmúlt
évi csapat meghatározó gödöllői
játékosai közül marad Széles Petra
(képen jobbra), aki tizennegyedik
szezonjában ölti magára a GRC me -
zét. Centertársa Hackl Szilvia lesz,
az első számú irányító szerepkört
pedig Nagy Kitti tölti be. Ütőként
hosszabbított Körtvélyessy Réka,
illetve a liberó feladatkörben jeleske-
dő Kovács Adél. Rajtuk kívül Hor -
váth Petrával, Halla Grétával, Ki -
rály Annával, Tettamanti Virággal,
Vecsey Fannival és Tóth-Bagi Ré -
kával teljes a jelenleg 13 főből álló
játékoskeret, aminek átlagéletkora
21,8 év.

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy
a sokáig sérüléssel bajlódó Szabó
Adrienn, a pályafutását Újpesten
folytató Lakatos Enikő, valamint a
főként a strandröplabdás karrierjére
fókuszáló Lutter Eszter kikerült a
gö döllői terem-különítmény köte -
lékéből.                                            –rg

MTK-siker az Ádám László
röplabda-emléktornán

Szeptember 15-én és 16-án öt csapat
részvételével rendezték meg a XIX.
Ádám László röplabda-emléktornát
Gödöllőn, a Szent István Egyetem
sportcsarnokában. A megmérette -
tés-sorozaton az NB I. Ligás csapa-
tok körmérkőzéses rendszerben
dön tötték el a végső sorrendet. A
meccsek háromszettesek voltak, és
minden megnyert játszma egy pon -
tot ért.

A gödöllői formáció – amelynek
legjobbja ezen a tornán Vecsey
Fanni lett – eddig nyolc alkalommal
hódította el a díszes serleget, amit
idén az MTK Budapest társulatának
tagjai emelhettek a magasba. A ha -
zai gárda két győzelemmel (Ba la -
tonfüred, Diósgyőr) és két vereség -
gel (Budaörs, MTK) a 2. helyen
végzett.

Gőzerővel készülnek a röplabdás lányok

Célként lebeg előttük az Extraliga
Kulcsembereit nem nélkülözve vá -
gott neki a szeptember 8-9-i, székes -
fehérvári csapatbajnoki döntőnek a
Gö döllői EAC, amely az Ikarus BSE
versenyzőivel kiegészülve indult az
ország legjobb 12 alakulatát tömörítő,
szabadtéri idényzáró viadalon. 

Az ország legjobb atlétái a két nap
során 42 versenyszámban (21-21 női
és férfi) mérték össze a tudásukat.
Az első, szombati napon a számok
felében hirdettek győztest. A
GEAC-Ikarus fúzióból létrejött csa-
pat atlétái 192 pontot halmoztak fel,
amivel a 3. helyen álltak.

Vasárnap ehhez hozzájött még
181 egység, így mindent egybevet-
ve, 373 ponttal – a Budapesti Hon -
véd SE formációjával az utolsó pil -
lanatokig kiélezett csatát vívva – a

második helyen végeztek, ami brut-
tó 4,25 millió forint összegű díjazást
jelent a két szakosztály számára.

A viadal egészét nézve, kiemelke -
dő nek mondható a négy gödöllői
győztes eredmény, amik közül Nád -
házy Evelin és Renner Luca sikere
elvárható volt, a hosszabb távú női
stafétáé pedig kellemes meglepetés.
Miként az októberi, Buenos Aires-i
ifjúsági olimpiára készülő Szörényi
István tanítványé, Mihály Ádámé
is, aki 490 centiméteres egyéni csúcs-
csal diadalmaskodott.

Dr. Kriszt Balázs szakosz tály ve ze -
tő elégedetten értékelte a „gödöllői mű -
hely” bravúros produkcióját, külön
ki térve a négy számban is remeklő
Nádházy Evelin, Répási Petra és Bé -
zsenyi Gergely teljesítményére. -rr

GEAC-atléták sikere

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

A megfejtéseket október 19-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljut-
tatni.

Augusztus 3-i lapszámunk helyes
megfejtése: AZ NAGY BAJ, MERT ÉN
MEG MÁR ELFELEJTETTEM.

TRATTORIA La Mamma 2 sze mé -
lyes pizza-utalvány nyertese: Garancsi
Krisztina Bethlen Gábor u. 20.

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

2018. október 30-án,
kedden jelenik meg.

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

Szeptember 30-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). 

Tel.: 418-002 

Október 1-jétől október 7-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).

Tel.: 416-551 

Október 8-tól október 14-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.).

Tel.: 430-069 

Október 15-től október 21-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585 

Október 22-től október 28-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.).

Tel.: 420-243

Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (X.)



HIRDETÉS



HIRDETÉS


