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Szeptember 10-én a Karmelita kolostorban lévő miniszterel -
nöki dolgozószobában fogadta Orbán Viktor kormányfő Ko -
lozs Csabát, a Fidesz-KDNP által támogatott polgármester-
jelöltet. 

Kolozs Csaba röviden ismertette programjának főbb pontjait.
Elmondta, a gödöllőiek azt látják, hogy szeretett városuk nem
fejlődik úgy, ahogy arra történelmi adottságai, sok évszázados
keresztény kulturális gyökerei, a Gödöllői Királyi Kastély, a
város földrajzi elhelyezkedése, Szent István Egyeteme, va la -
mint az itt élők szakmai kiválósága alapján lehetősége volna. 

Kolozs Csaba ismertette, hogy a gödöllőiekkel folytatott
konzultációra alapozva

• közlekedési, lakhatási szempontból élhetőbb várost,
• a gödöllőiek érdekeit támogató helyi szabályozási kör -

nyezetet,
• a sportot, a kultúrát, valamint a turizmust a középpontba

állító megújulást, 
• a gödöllői központú Szent István Egyetem és a vállal ko -

zások együttműködésén alapuló városfejlesztést kíván
meg valósítani.

Ehhez a programhoz kérte a miniszterelnök úr támogatását. 
Kiemelte, hogy egyre többen vannak, akik már nemcsak ér -

zik, hanem tudják is, hogy a fejlődéshez változásra van szük -
ség, párbeszédképes városvezetésre, aki nem saját politikai
érdekei, hanem a rábízott közösség, azaz: a gödöllőiek érde -
keinek megvalósítását szolgálja. Egyre többen vannak azok,
akik úgy érzik, hogy Gödöllőnek van választása!

A megbeszélés során egyetértettek abban, hogy az elmúlt
évek során a jelenlegi városvezetés messze eltávolodott az egy-
kor magáénak vallott értékektől. 

Kolozs Csaba a találkozón kiemelte, hogy fontos célja a kom -
munális adó eltörlése Gödöllőn, hiszen egy korrekt és körülte -
kintő városi gazdálkodással elérhető, hogy városunkban ne

ter helje az önkormányzat  25, illetve 15 ezer forintos adóval a gödöllői családokat. Hang -
súlyozta, hogy jelentős, az iparűzési adóbevételt gyarapító beruházásokat kell végre a
városba hozni a Gémesi György által bevezetett adó helyett. Meggyőződése, hogy a
kommunális adó összegének nem a közkasszában, hanem a gödöllőieknél van a helye. 

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelmű támogatásáról biztosította Kolozs Csaba
polgármester-jelöltet és a Szövetség Gö döllőért csapat programját. Mint elmondta, fon-
tos, hogy Gö döllő vezetése a kormánnyal párbeszédképes legyen, elősegítve ezzel a
város és nemzetünk fejlődését.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta
Kolozs Csabát, Gödöllő polgármester-jelöltjét
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Ha emlékezetünk nem csal, volt
olyan időszaka a két település el -
múlt néhány évtizedes történetének,
amikor kizárható lett volna mindaz,
ami most megvalósulni látszik. Gö -
döllő önkormányzata megkereste
Veresegyház önkormányzatát, pon -
to sabban: Gémesi György Pásztor
Bélát, hogy hosszútávú stratégia
meg állapodás megkötésével szoro -
sabbra fűzzék kapcsolatukat.

Az elképzelést tett követte, és a
ve resegyházi képviselőtestület
szep tember 12-i rendkívüli ülésén
megtárgyalta, majd elfogadta a
javaslatot. A két település közötti
szorosabb összefonódás kiemelt
célja, hogy Gödöllő és Veresegyház
turisztikai, civil és ifjúsági kapcso -
latait, valamint közlekedési infra-
struktúráját kölcsönös, előnyös el -
vek alapján erősítse.

Az együttműködési törekvéseket
négy pontba foglalták, amik közül
az élre kívánkozik az, ami szerint:
Gödöllő polgármestere kötelezett sé -
get vállal, hogy az épülő fürdő-
komplexum megépítéséhez anyagi
támogatás nyújtását kezdeményezi
a gödöllői képviselőtestületnél. A tá -
mogatási javaslatról szóló előterjesz-
tést a városi költségvetésről szóló
rendelet elfogadásakor ismerhetnék
meg a képviselők.

Veresegyház polgármestere pedig
arra vállal kötelezettséget, hogy a
ka pott támogatás ellentételezése-
ként a mindent egybevetve mintegy
10 milliárd forintos, az első, három-
medencés ütemét tekintve várha -
tóan néhány éven belül megépülő
fürdőkomplexum használatát a gö -
döllői lakosoknak kedvezményesen
biztosítják.

A gödöllői városatyák szeptember
19-én vitatták meg az együttműkö-

dési megállapodás részleteit, és dön-
töttek (11 igen, 3 tartózkodás) a
pénz ügyi kötelezettséggel egyelőre
nem járó kooperáció sorsáról. A sza -
vazati arányból is látszik, hogy nem
minden képviselő tudott azonosulni
a javaslattal.

Simon Gellért (Fidesz-KDNP) az -
zal kezdte okfejtését, hogy nem iga-
zán sportszerű most megfogal maz -
ni, milyen legyen a viszonya Gö döl -
lő következő vezetésének Veresegy -
ház zal. Az ötletből egyedül Pásztor
Béla profitál, hiszen 29 év után elju-
tottunk oda, hogy Gödöllő felcsatla-
kozik Veresegyházhoz. Ahhoz a Ve -
resegyházhoz, amely ránk vert egy
kört. Az indítvány beismerése a Gö -
döllőn el nem végzett munkának.
Nincs mit szépíteni a dolgon: lema -
radásban vagyunk. A gödöllőiek
pénzét Gödöllőn kell tartani – fogal-
mazott Simon Gellért.

Miután a lokálpatrióta klubos Ha -
lász Levente – egyfajta nosztalgiá -
zás sal – felelevenítette a 90-es évek
elején szerveződött kistérségi társu -
lá sokban rejlő lehetőségeket, Gé -
mesi György ragadta magához a
szót. A polgármester – többek kö -
zött – kifejtette: a gödöllői termálvíz
nem alkalmas arra, hogy fürdőt
lehessen létesíteni, a veresi viszont
igen. Ha nem szólnak bele „felül-
ről”, a Köztársaság út menti rész
tervezett városi uszoda már 2015 év
végére elkészült volna.

- Gyenge érv Simon Gellért felve-
zetője – mondta Gémesi, aki ka -
tegorikusan kijelentette, semmi
más ról nincs szó, mint az erőforrás-
ok összehangolásáról. Nekünk kas -
té lyunk van, Veresnek meg termál -
vize. Mindkettő kellő vonzerőt je -
lent het az idelátogatók számára. 

-stv

- A 2020-as évre díjakban módo sí -
tást nem tervezünk, csak ideiglene-
sen alkalmazható bérleti díj beveze-
tését javasoljuk – olvasható a Gö döl -
lői Piac Kft. ügyvezető igazgatója,
Fe kete Zoltán előterjesztésében.

A Békés megyei Okány polgár -
mes teri székéért ismételten harcba
szálló, a nyár folyamán a csarnok
üvegtő-szerkezetének felújítását
tiszt ségéből fakadóan menedzselő
direktor három területre fogalmazta
meg többségi szavazással (11 igen, 3
tartózkodás) jóváhagyott kezde mé -
nyezését.

Az egyik a csarnok üzlethelyi sé -
gei, amik a jó idő beálltától a hűvös
idők érkezéséig (május 1. – augusz-
tus 31.) részben kiürülnek, ott – a
BIO-bolt kivételével – értékesítés
nem történik. A bérlők kint az ud -
varban árusítanak, amiért külön
meg állapított díjat fizetnek (2.500
forint/sátor/nap). Mindannyian je -
lez ték, hogy egyre nehezebben tud -
ják kitermelni a benti nem használt
üzlethelyiség, és az udvaron hasz-
nált sátor díját. Esetükben 25%-os
en gedmény (havi 15-20-22 ezer fo -
rint) lesz adható 2020. január 1-jétől,
ami legfeljebb négy hónapra, május

1-jétől augusztus 31-ig érvé nye -
síthető.

Hasonló problémával küzdenek
az udvari pavilonokat bérlők is. Szá -
mukra a január és a február hóna-
pok számítanak holtidőnek. A hi -
deg, fagyos idő miatt nem tudnak
árusítani. Itt is 25%-os engedmény
(havi 7,5-11-15 ezer forint) érvénye -
síthető majd a következő év első
napjától, de csupán legfeljebb az
esz tendő első két hónapjára.

Harmadrészt az udvari büfét kell
említeni, amelynek forgalma a janu-
ári és a februári hónapokban szintén
nagyon minimálisra csökken. Ilyen -
kor, esőben, hóban, fagyban nem
lát ni a büfé előtt ülő, álldogáló ven -
déget. Az év első két hónapjára a
büfé bérlője 50%-os engedményt
(havi 67.500 forint) kaphat a bérleti
tarifából.

A fenti intézkedések éves szinten
mintegy 800.000-1.000.000 forintos
bevétel-kieséssel járnak, aminek
pótlására újítással próbál reagálni a
gazdasági társaság menedzsmentje.
Ilyen – pél dául – a bolhapiac, ami
eladói és ve vői oldalon egyaránt
százakat vonz. 

-rod

Veresegyházra vinné 
a gödöllőiek pénzét Gémesi

Szeptember 19-én tartotta a 2014 ősze óta tartó választási ciklus utolsó
rendes ülését a gödöllői önkormányzat, amelynek tagjai közül négyen
(Pecze Dániel 9 év után, Kis Antal 21 év után, Varga Árpád 25 év után és
Tóth Tibor 9 év után) biztosan nem lesznek ott a következő testületben. A
tanácskozáson – többek között – az alábbi kérdésekben is döntöttek a
városatyák:

• Három évvel ezelőtt, 2016 tavaszán a gödöllői városvezetés 10 millió
forintos vissza nem térítendő támogatást adott a Gödöllői Református Egy -
ház községnek a főtéri templom felújítására. A munkálatok megkezdődtek,
az egyházközösség több forrásból biztosította a rekonstrukció költségeit. A
felújítási és állagmegóvási munkák a végéhez közelednek, ám az egyházkö-
zösségnek – elsősorban a pótmunkák miatt – nincs elegendő forrása azok
befejezésére. Az önkormányzat segítő kezet nyújtott: ezúttal 5 millió forin-
tos vissza nem térítendő dotációt hagyott jóvá a helyi büdzsé fejlesztési
tartalékából.

• Miután a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018.
évi beszámolójának közhasznúsági mellékletéből megállapítható, hogy
nem áll rendelkezésére a törvényi előírásnak megfelelő erőforrás az előző
lezárt két üzleti év vonatkozásában, a szervezet alapítója, a gödöllői önkor -
mányzat olyan határozatot fogadott el, amiben – eleget téve a törvényi elő-
írásoknak – a Budapest Környéki Törvényszéknél kéri a szervezet köz -
hasznú jogállásának törlését.

• A VÜSZI Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosaként az település veze -
tése felhatalmazta a gazdasági társság ügyvezetőjét a 2020-2022 közötti idő-
szakra szóló növényápolási szolgáltatások megrendelésére irányuló köz -
beszerzési eljárás lefolytatására. -or

Januártól időszakos bérletidíj-
csökkentés alkalmazható a piacon

Cikluszáró képviselőtestületi döntések
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Ismeretlen tettes ellen feljelentést
tett a Pest Megyei Főügyészségen az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormány -
zati Társulás elnöke augusztus 30-
án. Az esetleges bűncselekmények
és az azokért felelős személyek kilé -
tének megállapítást célzó beadvány
a hónapok óta zajló, alapos, min -
denre kiterjedő, számos szakértő be -
vonásával lefolytatott vizsgálatnak
az eredménye.

Amint az közismert, a Zöld Híd
B.I.G.G. Kft. illetékese – a hulladék-
gazdálkodás állítólagos állami alul-
finanszírozottságára hivatkozva –
2018 októberében teljesen leállította
a háromszázezer lakost ellátó szer -
ve zetnél a hulladék begyűjtését és
ártalmatlanítását. Ezt követően a
katasztrófavédelem azonnal átvette
a cég irányítását.

Miután tavaly november elején
Gé  mesi György társulási elnök le -
mondott, Fördős Attila a Zöld Híd
ellátási területének legnagyobb vá -
rosa, Vác polgármestereként decem-
ber első napján titkos szavazáson el -
nyerte a társulás 116 polgár meste -
rének kétharmados többségi támo -
gatásával a társulás elnöki tisztségét.

A januári átadás-átvételt követően
Fördős Attila (képen) elrendelte a
köz pénz ből gazdálkodó társulás és a
kft. teljes gazdasági, műszaki, pénz -
ügyi és jogi átvilágítását, aminek
eredményeképpen ügyészségi fel -
jelentés született. Ennek hátteréről
kérdez tük a társulás első emberét.

- Elnök úr! Az, hogy az ügyész -
séghez fordult, nem jelenthet mást,
mint azt, hogy bűncselekményre
utaló hiányosságokat tártak fel a
vizsgálatok. Eljuthatnak az ügyek a
vádemelésig?

- A megválasztásomat követő első
társulási ülésen döntést hoztunk
arról, hogy a társulás gazdasági tár -
sa ságait és magát a társulást átvi lá -

gítjuk. Az átvilágítás során feltárt hi -
ányosságok egy része súlyon jogsér-
tő. A mindenkori elnöknek törvény -
ben előírt kötelessége, hogy hivatal-
ból eljárást indítson a hatóságoknál,
ha arra szükség van.

Egy feljelentést követően az eljáró
hatóságnak, jelen esetben a Pest Me -
gyei Főügyészségnek hatásköre el -
bí rálni a feljelentés tartalmát.
Amennyiben jogosnak találja a felje-
lentésben megfogalmazottakat, úgy
az adott ügyben megindíthatja a
nyomozást. A nyomozás lezárása
után a hatóság dönthet arról, hogy
megszünteti az eljárást, vagy váde -
me léssel él.

- A feljelentést ugyan ismeretlen
tettes vagy tettesek ellen tette, ám
azt nem nehéz kiokoskodni, hogy
kik voltak vezető pozícióban, akár
a társulásban, akár a gazdasági tár -
saságban. Miért nem nevesítették
őket a feljelentésben?

- Egy feljelentés kapcsán mérle gel -
ni kell, hogy nevesítve vagy ismeret-
len tettes ellen teszi meg a feljelen-
tést a feljelentő. A nyomozás során
tárható fel, hogy személy szerint ki,
vagy kik követték el a jogsértést.
Amennyiben társulási elnökként
nevesítettem volna bárkit is, úgy
köz vetlenül bűncselekménnyel vá -
dol nék valakit, vagy valakiket, ami
alapos szakmai vizsgálat hiányában
súlyos felelőtlenség volna.

- Értesüléseink szerint alapvetően
három területen merültek fel –
vélhetően összességében milliárdos
nagyságrendű kárértékre elkövetett
– visszaélésre utaló cselekmények.
Melyek ezek a „fejezetek”?

- A nyomozás érdekére való tekin -
tet tel részletekbe nem bocsátkoznék.
A három témakör azonban megne -
vezhető. Az egyik a kompenzációs
szerződés kifizetésének témaköre, a
másik a gazdasági társaság ügyve -
zetője megválasztásának módja és
javadalmazása, míg a harmadik egy
multinacionális céggel kötött szer -
ző dés körülményei és tartalma.

- Ön szerint mikor várható újabb,
immár az ügyészségi nyomozás
rész leteivel kiegészített fejlemény
az ügyben?

- Az eljárás során az ügyészség
vizsgálati időtartamára vonatko -
zóan nincs érdemi becslésem. 

-GB

Gödöllő esetében a képviselőtestület
létszáma legalább 14, legfeljebb 15 fő
lehet. A kisebb testület akkor állhat
fel, ha a polgármestert egyidejűleg
valamelyik körzet képviselőjévé is
megválasztják. Városunkban 10
egyé ni- és 4 listás mandátumra aspi-
rálhatnak a jelentkezők, ezen felül a
polgármesteri székért külön meg -
mé rettetés zajlik majd.

Ezek után lássuk, hogy október
13-án, vasárnap 6 és 19 óra között a
város 28 szavazókörében kikre
vok solhatunk Gödöllőn! Íme, a He -
lyi Vá lasztási Bizottság által nyil -
ván tar tásba vett – a szavazólapon
sorsolás alapján kialakult sorrend -
ben megje lenő – jelöltek, valamint a
kompen zá ciós listákon szereplők
névsora!

Polgármester-jelöltek
Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP)
Dr. Gémesi György (Gödöllői Lo -
kál patrióta Klub, GLK)
Dr. Henkei Viktória (A Hely az Ér -
ték Városvédő Egyesület)
Kovács Barnabás (Ellenzéki Össze -
fo gás – DK, MSZP, Jobbik, Párbe -
széd, a Szolidaritás támogatásával)

Választókörzeti jelöltek
I. Máriabesnyő-Fenyves: 

Sviszt László (Ellenzéki Összefogás)
Kiss János (A Hely az Érték Város -
vé dő Egyesület)
Klement Péter (Fidesz-KDNP)
Molnár Andrea (Momentum)
Szűcs Józsefné (GLK)

II. Máriabesnyő-Antalhegy:
Kristóf Etelka (GLK)
Magyar István (Ellenzéki Összefogás)
Bagyin József (A Hely az Érték Vá -
rosvédő Egyesület)
Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP)
Gáspár Géza (Momentum)

III. Blaha:
Molnár Gergely (GLK)
Máthé László (Fidesz-KDNP)
Jancsó Miklós (Momentum)
Bánkuti Béla (A Hely az Érték Vá -
ros védő Egyesület)
Solnerné Gyulai Éva (Ellenzéki
Összefogás)

IV. Haraszt: 
Dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP)
Fedor Tibor (Momentum)
Svisztné Kis Ildikó (Ellenzéki Össze -
fogás)
Dr. Jenei László (GLK)
Zágonyi Zsuzsanna (A Hely az Ér -
ték Városvédő Egyesület)

V. Kazinczy-lakótelep 
és környéke, Röges:

Simon Péter Gellért (Fidesz-KDNP)
Varga Imre (Ellenzéki Összefogás)
Dr. Győrfi Beáta (GLK)
Dr. Bajkó-Révész Dóra (A Hely az
Érték Városvédő Egyesület)
Kiss Tibor (Momentum)

VI. Városközpont:
Surányi Andrea (A Hely az Érték
Városvédő Egyesület)
Dr. Varga Zoltán (Ellenzéki Össze -
fogás)
Horváth Zsolt (Momentum)
Tóth Miklós (független)
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)
Pelyhe József (GLK)

VII. Szent János utcai 
lakótelep és környéke: 

Kiss Dávid (Fidesz-KDNP)
Parti Csaba (Momentum)
Ladosné Pozsár Éva (Ellenzéki
Összefogás)
Dr. Pappné Pintér Csilla (GLK)
Dr. Umené Kecskeméti Zita (A
Hely az Érték Városvédő Egyesület)

VIII. Kertváros és Palotakert: 
Nagy Andrea (Momentum)
Nagy Péter (GLK)
Dr. Henkei Viktória (A Hely az Ér -
ték Városvédő Egyesület)
Epres György (Fidesz-KDNP)
Kovács Barnabás (Ellenzéki Össze -
fogás)

IX. Egyetem 
és Köztársaság út környéke: 

Dr. Pápai Éva (Ellenzéki Össze -
fogás)
Kis Milán Márk (Momentum)
Halász Levente (GLK)
Török Sándor (Fidesz-KDNP)
Bajkó Norbert (A Hely az Érték Vá -
rosvédő Egyesület)

Július 26-án Áder János köztársasági elnök döntött, és október 13-ára (va -
sárnap) kitűzte a 2019. évi önkormányzati választást. Mindez azt (is) jelen-
ti, hogy a polgármester- és képviselőjelölteket állítani kívánó pártok, vala -
mint szervezetek számára elindult a visszaszámlálás. Az újonnan létrejövő
helyhatóságok megbízatása 5 évre szól. Jelöltet aláírással lehetett ajánla-
ni, a kézjegyek gyűjtése augusztus 24-én kezdődött és szeptember 9-én
zárult (a kompenzációs lista bejelentése plusz egy napjuk volt az érin -
tetteknek).

Súlyosan jogsértő hiányosságokat tárt fel a vizsgálat

Ügyészség feljelentés Zöld Híd ügyben
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X. Alvég:
Hódi Károly (Ellenzéki Összefogás)
Gloserné Szabó Györgyi (A Hely
az Érték Városvédő Egyesület)
Varga Árpád (Fidesz-KDNP)
Sziklai Zsolt (Momentum)
Bárdy Péter (GLK)

Kompenzációs listák
Fidesz-KDNP: 1. Kolozs Csaba 2.

Simon Péter Gellért 3. Kocsi Tamás
4. Varga Árpád 5. Klement Péter 6.
Kiss Dávid 7. Molnár Árpád 8.
Máthé László 9. Török Sándor 10.
Epres György 11. dr. Péterfi Gábor

Ellenzéki Összefogás – DK, MSZP,
Jobbik, Párbeszéd, a Szolidaritás tá -
mogatásával: 1. Magyar István 2.
Kovács Barnabás 3. Svisztné Kis
Ildikó 4. Ladosné Pozsár Éva. 5. dr.
Varga Zoltán 6. Varga Imre 7. Sol -
nerné Gyulai Éva 8. dr. Pápai Éva 9.
Sviszt László

Gödöllői Lokálpatrióta Klub: 1.
Pelyhe József 2. Bárdy Péter 3. dr.
Jeney László 4. Molnár Gergely 5.
Nagy Péter 6. dr. Györfi Beáta 7. Kris -
tóf Etelka 8. dr. Pappné Pintér Csilla 9.
Szűcs Józsefné 10. Halász Levente

A Hely az Érték Városvédő Egye -
sület: 1. Bajkó Norbert 2. dr. Henkei
Viktória 3. dr. Umené Kecskeméti
Zita 4. Bánkuti Béla 5. Kiss János 6.
Bagyin József 7. Surányi Andrea 8.
dr. Bajkó-Révész Dóra 9. Gloserné
Szabó György 10. Zágonyi Zsu -
zsanna

Momentum Mozgalom: 1. Kiss
Tibor 2. Horváth Zsolt 3. Parti Csaba

Érdekesség, hogy öt évvel ezelőtt
3 polgármester-jelölt és 61 választó -
kör zeti jelült szállt harcba a képvi -
selői helyekért. Most 4 polgár mes -
ter-jelölt és 51 körzeti kandidáló
van. Egy kivétellel – a VI. számú
körzetben (belváros) függetlenként
próbálkozó Tóth Miklóst leszámít -
va – valamennyi jelölt párt-vagy ci -
vil szervezet delegáltja.

A jelölti- és kompenzációs listák -
kal kapcsolatosan érdemes megje -
gyezni, hogy, ha valaki visszalép,
ak kor kihúzzák, ezzel azonban a
sza vazólapon a jelöltek egymáshoz
viszonyított sorrendje már nem
változik meg. 

                       GH-összeállítás

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Kolozs Csaba vezeti a polgármester-
jelöltek szavazólapi sorrendjét

Eldőltek a legfontosabb kérdések: 

több polgármester-jelölt, de kevesebb körzeti 

kandidáló száll harcba idén Gödöllőn, mint öt éve

Három nemzetiség jelöltjeire 
adhatók le a szavazatok Gödöllőn

Az október 13-ára kiírt önkormányzati választás napján nemzetiségi

önkormányzati képviselőkre is voksolhatnak azok, akik felvételüket kérték a

nemzetiségi névjegyzékbe. Gödöllő három nemzetiségi önkormányzat alakul-

hat az alábbi jelöltekből:

ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület
jelölő szervezet jelöltjei: Meizner Sándor, Scherzinger Mária Edit,
Zsiborás József, Kaiser Péter, SzentgáliVarga Szilárd, Benedekné Juhász
Katalin Választópolgárok száma: 152. Megválasztható képviselők száma: 5

LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség és a

Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szerveztek Érdekvédelmi
Szervezete jelölő szervezetek jelöltjei:

Kubatov János (Lungo Drom), Rafael Csaba (Cigány Önkormányzatok),

Kolonics Nikolett (Lungo Drom), Baloghné Varga Orsolya Ildikó (Lungo

Drom), Kolompár Gyula (Cigány Önkormányzatok), Balogh Gyula (Lungo

Drom), Rafael Ildikó (Cigány Önkormányzatok), Németh Zsuzsanna
(Cigány Önkormányzatok), Balog Gyula (Lungo Drom), Rafael Lejla (Cigány

Önkormányzatok) Választópolgárok száma: 248. Megválasztható képviselők

száma: 5

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete jelölő

szervezet jelöltjei:

Szabó Márk László, Szabó László, Mezővári Ottó Lászlóné, Kiss Zoltán
Gyula Választópolgárok száma: 31. Megválasztható képviselők száma: 3

A korábban alkalmazott választási rendszerhez képest eltérés, hogy a

nemzetiségi választópolgárok nem külön nemzetiségi szavazókörben

voksolhatnak október 13-án, hanem a lakóhelyük szerinti szavazókörben

adják le szavazatukat nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, ugyanott,

ahol a polgármesterre és a képviselőkre is szavaznak.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
ELSŐ KÉZBŐL

www.godolloihirek.hu
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Amint arról korábban lapunk is tudósított, feszült helyzet alakult ki az egyetemi városrészen élő la -
kos ság egy csoportja és a különféle fejlesztések megvalósítására készülő Gödöllői Premontrei Apátság
között. A konfliktus némiképp érinti az önkormányzatot is, hiszen a vonatkozó építési szabályzat jó -
váhagyása a városatyák hatáskörébe tartozik.

Szeptember 11-én lakossági fórumot tartottak, amin nem sikerült feloldani a felek közötti nézetkü -
lönbséget. Gémesi György azonban gondolt egyet, és szeptember 19-én a képviselőtestület elé vitte
azt a levelet, amit szeptember 13-án Balogh Péter apátnak írt, és amiben azt javasolta: a rend álla -
podjon meg az önkormányzattal a lakóépületeket körülvevő út és zöldfelület önkormányzati tulaj -
donba adásáról, amiért csereingatlant biztosítana a település vezetése a város területén a rend által
megépíteni kívánt lakásoknak.

A gödöllői képviselők tanácskozásán megjelent Balogh Péter apát, aki a felvetésre reagálva elmond-
ta, hogy az egyházi javak számukra szent dolgok. Egyidejűleg örömét fejezte ki, hogy 70 év után ismét
magánterületként kezelhető a szóban forgó ingatlan-együttes, ami nem zárja ki, hogy ne legyenek
nyitottak a kompromisszumos megoldásra.

Érdekes fordulatot vett a napirend tárgyalása, amikor a képviselői munkáját 25 év után befejező
Varga Árpád megkérdezte: hol tudna a város megfelelő telekingatlan biztosítani a lakások számára?
Gémesi György a felvetésre konkrét választ nem adott, mindössze annyit felelt, hogy még nem tart itt
az ügy, egyelőre az a cél, hogy a konfliktushelyzet kimozduljon a holtpontról. -áb

Csereingatlant ajánlott az önkormányzat 
lakások építésére a Premontrei Apátságnak

A gyermek- és fiatalkorúak védelme céljából a fo -
gyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény)
a játékszoftverek gyártójára és forgalmazójára is
tartalmaz rendelkezéseket.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a játék-
szoftver gyártója az olyan játékszoftver forgalma-
zása esetén, amely alkalmas a tizennyolcadik
élet évüket be nem töltött személyek fizikai, szel -
lemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen
befolyásolására, különösen azáltal, hogy megha -
tározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás köz -
vetlen, naturális ábrázolása, köteles a „Tizennyolc
éven aluliak számára nem ajánlott!” szöveget a játék-
szoftver csomagolásán jól észlelhető módon fel-
tüntetni. A kötelezettséget az internetes lehívásra
közzététel útján forgalmazott játékszoftver esetén
a technikai sajátosságoknak megfelelő eltéréssel,
a játékszoftver lehívása előtt kell teljesíteni. A já -
tékszoftver gyártója abban az esetben kö teles a

fenti kötelezettségnek eleget tenni, ha előzőleg
nem csatlakozott az Egységes Európai Já ték infor -
mációs Rendszerhez (Pan European Game Infor -
mation - PEGI) és nem alkalmazza a PEGI által
megállapított, korhatár-besorolásra vo natkozó
előírásokat. Ha az előző bekezdés sze rinti köte -
lezettséget – az e bekezdésben foglalt kivétellel –
a gyártó nem teljesíti, a játékszoftver forgalmazó-
ja a szoftvert az előző bekezdésben meghatá ro -
zott – Tizennyolc éven aluliak szá mára nem
ajánlott! – szöveg feltüntetésével hozhatja forga-
lomba.

A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó
kérelmeket postai küldeményként a Pest Megyei
Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61.
II. em. 240. alatti címére lehet feladni.

Nézzen, olvasson, tájékozódjon!
A „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi
magazin műsor elérhető és visszanézhető a FIX
Televízió (www.fixhd.tv) hivatalos honlapján és
YouTube oldalán is. Kéthetenként premier adás-
ban, új műsor látható a képernyőn, páros héten
csütörtökön, 21 óra 15 perckor.

Kedves Olvasóim! A békéltetés nem elmélet és
nem tudomány, hanem jogsérelem esetén a jogér-
vényesítés eszköze a napi gyakorlatban. A várat -
lan helyzetek kezelésére fel lehet készülni! Ol vas -
sák a Gödöllői Hírek fogyasztóvédelmi cikkeit,
lá togassanak el a lap online felületére (www.
godolloihirek.hu), és nézzék a FIX TV-ben a
fogyasztóvédelmi televíziós műsorokat! Min den -
nap fogyasztóvédelem!

Dr. Csanádi Károly el nök, Pest
Megyei Békéltető Testület, a FIX

Televízió műsorvezetője

Hogyan szabályozza a fogyasztóvédelmi törvény
a gyermek- és fiatalkorúak védelmét?  (II. rész)
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 4-7. forduló
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 3-2 (2-0) Gödöllői gólok: öngól és Mud -
roch Mendel.
Gödöllői SK – Tököl VSK 3-1 (0-1) Gödöllői góllövők: Pancsuska Tamás,
Mud roch Mendel, Malkócs Marcell.
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 2-3 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Mudroch
Men del (2), Méhes Pál.
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE 0-1 (0-1) 
A Gödöllői SK együttese 10 ponttal, 14-10-es gólkülönbséggel a bajnoki ta -
bella 7. helyezettje.

Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 3-7. forduló
Újlengyel DSE – Gödöllői EAC-FISE 5-4 (2-1) Gödöllői góllövők: Portella
Bálint, Vitárius Tamás, Busai Bence, Kapdebo Lóránd.
Gödöllői EAC-FISE – Nyáregyházi SE 2-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Vitá -
rius Tamás (2).
Abony KID FC – Gödöllői EAC-FISE 2-1 (1-0) Gödöllői gól: Kapdebo Lóránd.
Gödöllői EAC-FISE – Tápiógyörgye KSK 1-0 (1-0) Góllövő: Sztriskó István.
Sülysápi SE – Gödöllői EAC-FISE 3-2 (1-0) Gödöllői gólok: Mobida
Maimela Maxwell, Szűcs Bálint (öngól).
A GEAC-Főnix ISE csapata 6 ponttal, 11-22-es gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 14. helyét foglalja el.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1-3. forduló
Gödöllői KC – VS Dunakeszi 36-28 (18-12) • ifjúságiak: 52-23
Rákosmenti KSK – Gödöllői KC 27-31 (15-14) • ifjúságiak: 20-43
Gödöllői KC – Salgótarjáni SKC 28-34 (16-18) • ifjúságiak: 43-22
A Gödöllői KC együttese 4 ponttal, 95-89-es gólkülönbséggel a 6. helyen áll
a csoport táblázatán.

Gödöllői gólok, pontok

A gödöllői képviselőtestület április
25-i ülésén arról is döntés született,
hogy – eleget téve a leendő Gödöl -
lői Jégkorong Sportegyesület elnö-
ke ké résének – a sportág városi hó -
do lóinak szervezete viselhesse a
Gö döllő településnevet. Ezt követő -
en, június 19-én a Magyar Jégko -
rong Szövet ség határozatot foga-
dott el a Gödöllői Jégkorong Sport -
egyesület tagfelvételéről, így a
szak osztály hivatalosan is meg -
kezd hette munkáját Gödöllőn és
vonzáskörzetében. A tervekről és a
célokról Molnár Mihályt, a Gödöllői
Jégkorong Sportegyesület főtitkárát
kérdeztük.

- Mikor merült fel az egyesület
alapításának gondolata? 

- Két évvel ezelőtt, 2017-ben bará-
tommal, dr. Mohácsi Mihállyal
dön töttük el, hogy nekifogunk en -
nek a munkának. Tettük ezt elsősor-
ban azért, mert mindketten amatőr
jégkorongozók voltunk, vagyunk,
de gyerekeink jégkorongszeretete is
sarkallt minket arra, hogy nekivág -
junk saját egyesület alapításának.

- Mi az elsődleges célja az egye-
sületnek? Versenysport vagy/és tö -
megbázis? 

- Jelmondatunk: Mindenkit a jég -
re! Ha ott elegen leszünk, akkor lesz
versenysport is. Célunk, hogy ma -
gas minőségű oktatást honosítsunk
meg Gödöllőn. Olyat, ahol rendezett
körülmények között zajlik majd a
fiatalok és a felnőttek jégkorong tár -
gyú oktatása, képességeik fejleszté-
se, rendszeres sportolása, illetve
sportszerű életmódra nevelése.

- Milyen korosztályokat kerestek a
toborzásnál? Kik a legki sebbek?

- Óvodás nagycsoportosok, vala -
mint az általános iskolák 1. 2. és 3.
osztályaiba járó kisfiúk és kislányok
a célközönségünk, de minden gyer-
meket várunk a jégre, életkortól füg-
getlenül.

- Csak gödöllőieket, vagy kör -
nyék beli fiatalokat is szeretnétek
be vonni a sportág művelésébe?

- Gödöllő és annak vonzáskörzete
az elsődleges cél, de hosszabb távra
vannak merészebb álmaink is. A
jelentkezéseket a hello@gjse.hu
email-címen várjuk, akinek pedig
további kérdése van, hívja a (06-20)
319-1921-es telefonszámot.

- Hol tervezitek megvalósítani az
edzéseket, mérkőzéseket? 

- A Hatvan HC egyesülettel közö -
sen indulunk el ezen az úton, a saját
csarnok felépüléséig itt képezzük a
gyerekeket és korcsolyáztatjuk meg
a felnőtteket. Gödöllő város és von -
záskörzetének jövőbeni jégkorongo-
zói, jégtáncosai, gyorskorcsolyázói
biz tos jégfelülettel és infrastruktúrá-
val, megfelelő edzői hátérrel (ma -
gyar, amerikai, kanadai) rendel -
keznek mindaddig, amíg tervezett
saját jégcsarnokunkban, Gödöllőn
jégre léphetünk. A gödöllői jégcsar-
nok megépülésének dátuma a pénz -
ügyi háttér rendelkezésére állásától
függ. A források alapvetően két csa-
tornán érkezhetnek: részben a TAO-
támogatásra, részben pedig a vál -
lalkozói szféra dotációjára számí -
tunk. Akár úgy is, hogy a cégek dol-
gozóinak ingyenes korcsolyázási
lehetőséget biztosítunk. 

- A mostani ismeretek alapján
mikorra várható, hogy a sportág
he lyi felfuttatása érdekében az ér -
demi munka elkezdődjön?

- Október 15-től van szabad je -
günk Hatvanban, ahol egy amerikai
és egy kanadai edző várja majd a
gyerekeket

-org

Augusztus közepe óta készül a
2019/2020-as bajnokságra a Gödöl -
lői RC NB I-es női röplabda-csapata.
A tavasz végén zárult idényben 11.
helyen végzett formáció játékoske-
rete alaposan kicserélődött a nyár
fo lyamán.

Gyakorlatilag egy csapatnyi alap-
ember szakított a GRC-vel, külön -
böző okokból. Az egyesület ikonja,
Széles Petra befejezte pályafutását,
mi ként Dégi Barbara és Ludmán
Réka is felhagyott az élsporttal. Kül -
földre távozott a liberó, Kovács Adél,
más klubhoz igazolt Király Anna,
Hackl Szilvia, illetve Nagy Kitti.

Szabados István vezetőedzőnek
nem maradt más választása, mint a
saját nevelésű fiatalokhoz nyúlni, va -
la mint játéklehetőséget kereső te -
hetségeket Gödöllőre csábítani. Az
NB I. Ligában a Balatonfüred, a Bu -
daörs, a Debreceni Eötvös DSE, a Di -
ósgyőr, a Palota, a Székesfehér vári
MÁV Előre és a TFSE ellen ri valizáló
gödöllői együttes az alábbi játéko-
sokkal készül a meg méret te tésekre
(zárójelben a játékos élet kora):

Albert Anna (19), Bajnóczi Fru zsi -
na (19), Barta Karolina (18), Fara gó
An na (20), Ferentzi Zoé (20), Hal la
Gréta (18), Horváth Réka (21), Ko -
vács Eszter (21), Kört vé lyessy Réka
(19), Kump Alíz (16), Ratkai Panna
(17), Saáry Blanka (16), Schwegler
Stefi (19), Sorompó Kinga (16),
Tetta manti Virág (18), Tóth Bagi
Réka (19), Tóth Szandra (19). 

Hogy mire lesz képes az NB I-es
éles bevetéseken mindössze 18,5
éves átlagéletkorú – junior- és ifi baj-
noki döntős célt megfogalmazó –
gödöllői formáció, egyelőre csak
találgatni lehet. Egy-két meglepetés

eredmény és a biztos bennmaradás
elvárható. 

A gödöllői lányok számára októ -
ber 12-én, szombaton 17 órakor
Székesfehérváron indul a bajnoki
évad Egy héttel korábban, október
5-én, szombaton 17 órától a Magyar
Kupában a legjobb 16 közé jutásért
lépnek pályára a lányok Érden, a
Delta SE otthonában. -db

Mindenkit a jégre!Egy-két meglepetés elvárható
a megfiatalított röplabda-csapattól
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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
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! 
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• Segélyhívó 112
• Gödöllői Rendőrkapitányság
(06-28) 524-600, (06-20) 444-1274 

• Orvosi ügyelet (06-70) 370-3104
• Flór Ferenc kórház

(06-28) 507-600, (06-30) 396-2318
• Polgármesteri hivatal (06-28) 529-100,

email: pmh@godollo.hu
• Járási kormányhivatal (06-28) 512-440,

email: godollo@pest.gov.hu
• Kormányablak telefonszáma 1818

• Népegészségügyi osztály (06-28) 416-363
• Foglalkoztatási osztály (06-28) 410-175

• Földhivatal (06-28) 514-305
• Posta (06-28) 430-825

• ELMŰ hibabejelentés (06-80) 383-940
• Gáz-közmű üzemzavar bejelentés

(06-80) 300-300
• Vízmű  hibabejelentés (06-27) 511-511

• NAV Gödöllő (06-28) 420-801, 1819
• Műszaki vizsgabázis (06-28) 410-048

• VÜSZI Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 410-295 
• Távhő Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 514-096 

• Szemétszállítás - Zöld Híd Kft.
(06-28) 561-200)

• Művészetek Háza (06-28) 514-130
• Könyvtár (06-28) 515-280
• Múzeum (06-28) 422-003

• Gödöllői Királyi Kastély (06-28) 410-124
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- 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.

A megfejtéseket október 18-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.

Szeptember 6-i lapszámunk helyes megfej -
tése:AZ NAGY BAJ, MERT ÉN MEG MÁR
ELFELEJTETTEM.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes piz -
za-utalvány nyertese: Nyitrai Gézáné Kazinczy
körút 26.



HIRDETÉS



HIRDETÉS


