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A tragédiák megelőzése érdekében

Mire figyeljünk a közeledő fűtési szezonban?
Az elmúlt napok hűvösebb időjárás miatt több háztartásban is befűtöttek. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották –
mondtra Csámpai Attila tűzoltó százados, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az alábbi, a gödöllői lakosságot is érintő tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek,
mind a szén-monoxid-mérgezések elkerülhetők:
• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.
• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
• A családi házakba a kéményseprő nem megy
automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja,
hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprő-ipari ügyfélszolgálatot.
• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba
szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid
akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem
biztosított a levegő-utánpótlás.
• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni.
• Az Interneten elérhető azon érzékelők listája,
amik megbuktak az ellenőrzéseken, ezért ne használják azokat! Ugyanakkor olyan lista is hozzáférhető a világhálón, amin olyan érzékelők szerepelnek, amik megfelelő biztonságot nyújtanak.
• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott,
festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy
mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a
kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az
ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje,
ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal
fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag
használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és
akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.
Mi a helyzet a kazánokkal?

A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt
használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket. A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető
szabályok betartására:
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a tulajdonosok nem
mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket.
Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami
már nem képes megbirkózni a megemelkedett
nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a
kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető
szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem
jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és
megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt
győződjön meg arról:

• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer, az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén, győződjön meg a szivattyú zavartalan, működéséről és megfelelő
áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a
kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás,
illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió
elkerülése érdekében.
A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy
a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek
száma. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol
füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékezni
a lángokat
-géhá
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F ÓKUSZBAN

Szálloda-per

Jelentős anyagi tehervállalással
szembesülhet a helyi közkassza
Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács –
tartja a mondás. Ha a népi bölcsességet rávetítjük a negyed évszázada
lokálpatrióta klubos többségű gödöllői önkormányzat elmúlt közel három
évtizedére, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a pozitívumok mellett bizony akadtak megosztó, kínos, mi
több, botrányos történések is. Az
egyik ilyen az egykori községháza
szállodává alakított épületének felújítása, majd működtetése kapcsán kialakult helyzet, ami peres eljárásokhoz vezetett. A jogi folyamatok
ugyan még nem zárultak le, ám
vannak már olyan megállapítások,
amik nem igazán kedvezőek a városvezetésre nézve.

Az mintegy másfél évtizede sem
volt kérdéses, hogy sürgősen meg
kell oldani az egykori községháza,
majd járási hivatal és a 20-as népbolt
Dózsa György út 2. szám alatti
épületének teljes felújítását, hiszen a
szecessziós stílusú belvárosi ingatlan állaga jelentősen megromlott.
Abban viszont a 2005 tavaszán hozott képviselőtestületi döntés vitája
során megoszlottak a vélemények,
hogy az egyfajta PPP-konstrukcióban – azaz: vállalkozói tőke bevonásával – lezajló munkálatok eredményeként szálloda létesüljön az épületben. Mivel a gödöllői önkormányzatban akkoriban is többségben lévő lokálpatrióta klubos képviselők szinte foggal-körömmel ragaszkodtak a hotelhez, a fejlesztéseket az idegenforgalmi funkciónak
rendelték alá.
Az Erzsébet királyné nevét viselő
gödöllői szálloda 2008 márciusában
kezdte meg működését, majd egy
évvel később a gödöllői önkormányzat megszerezte a hotel működtetésére életre hívott G-Magistratus Zrt. közel 1,6 milliárd forintos
részvénycsomagjának tulajdonjogát. Komoly aggályokat vetett fel,
hogy a gazdasági társaság éveken át
veszteségesen gazdálkodott: 2008ban csaknem 53 millió forint, 2009ben 74,6 millió forint, 2010-ben 79,5
millió forint volt a negatívum. A
tisztánlátás érdekében a gödöllői
képviselők 2011 júniusában határozatba foglalták, ha nincs más megoldás, az önkormányzat érvényesít-

se polgári jogi igényeit az Öresund
Holding Vagyonkezelő Kft-vel (beruházó és a G-Magistratus Zrt. alapítója), illetőleg – amennyiben szükséges – a G-Magistratus Zrt. vezető
tisztségviselőjével, korábbi könyvvizsgálójával, vagy más, felelőssé tehető személlyel szemben.
Teltek-múltak a hónapok, évek,
mígnem 2015 decemberében Gémesi György polgármester olyan előterjesztéssel állt elő, hogy a gödöllői
önkormányzat Erzsébet Királyné
Szálloda Kft. néven alapítson új gazdasági társaságot. A cég létesítésének szükségességét – egyebek mellett – azzal magyarázta a polgármester, hogy az elmúlt időszakban megtörtént a Dózsa György út 2. szám
alatt található ingatlan felújítására és
hasznosítására létrehozott G-Magistratus Zrt. gazdálkodásának felülvizsgálata. Ennek eredményeként
önrevíziót kellett végrehajtani, és a
társaság korábbi vezetése nem értett
egyet az önkormányzat által elrendelt pénzügyi-, jogi- és műszaki
átvilágítással. Ezt követően több eljárás is indult a korábbi menedzsment, a beruházó cég és kapcsolt
vállalkozásokkal szemben. A peren
kívüli eljárások nem vezettek eredményre, ezért jogi útra terelték a
vitás kérdések rendezését.
Annak érdekében, hogy megvédjék az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagyonát, valamint a
szálloda üzleti tevékenységének jó
hírnevét ne rontsa a múlt lezárásnak
folyamata, a viták és perek évekig
tartó elhúzódása, illetve ezek következményei, az előterjesztő szerint indokolttá vált az új cég alapítása.
Fordulatot jelentett az ügyben,
hogy 2016 decemberében a G-Magistratus Zrt. felszámolás alá került.
Ennek azért van jelentősége, mert
ezt a szálloda kivitelezésében résztvevő egyik cég kezdeményezte, miután a G-Magistratus Zrt. – egy korábbi jogerőssé vált ítéletben foglaltak ellenére – nem fizette meg számára a garanciális visszatartás öszszegét, aminek összege eredendően
mintegy 70 millió forintra rúgott,
napjainkban viszont a folyamatosan
halmozódó kamatterhek miatt 150
és 200 millió forint közé tehető

nagyságrendűvé vált
követelésről beszélhetünk.
A pénzére várakozó
gazdasági társaság jogi
képviselője ezt követően polgári peres eljárást indított három alperes ellen. Az I. rendű
alperes Gödöllő Város
Önkormányzata, a II.
rendű alperes az Erzsébet királyné Szálloda
Kft., míg a III. rendű alperes a felszámolás
alatt álló G-Magistratus Zrt. A kereseti kérelem az alperesek között létrejött, a
2015 decemberi előkészítő döntések
során a képviselőtestület lokálpatrióta klubos többsége által jóváhagyott határozatokon alapuló háromoldalú szerződés (önkormányzat,
Erzsébet királyné Szálloda Kft., GMagistratus Zrt.) érvénytelenségének megállapítására irányult.
Első fokon a Budapest Környéki
Törvényszék hozott határozatot az
ügyben, 2017-ben, majd a jogvita – az
alperes fellebbezése miatt – a Fővárosi Ítélőtábla elé került. Itt az elmúlt
évben született jogerős határozat,
amivel szemben a gödöllői önkormányzat jogi képviselője felülvizsgálati kérelemmel élt a Kúriánál. A Kúria nevében eljáró tanács július elején
olyan végzést hozott, miszerint: a
jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is
kiterjedően hatályon kívül helyezi és
az elsőfokú bíróságot új eljárásra, új
határozat hozatalára utasítja.
A megismételt eljárás megindult.
Az, hogy mikor fejeződik be, egyelőre bizonytalan. Az azonban tény,
hogy indoklásában a Kúria tett
olyan megállapításokat, amik a gödöllői közkassza számára súlyos
anyagi következményekkel járhatnak. Az egyik ilyen, hogy a III. rendű alperes (G-Magistratus Zrt.) még
több mint másfél évtizedre szóló kizárólagos hasznosítási jogát a 2016
januári háromoldalú megállapodásban, illetve a 2016 szeptemberében
felvett jegyzőkönyv értelmében megfelelő ellentételezés nélkül szüntették
meg, amivel a cég vagyona egyértelműen, ingyenesen csökkent. Ebből is
következik – mondta ki a Kúria –,
hogy a csődtörvény vonatkozó paragrafusára alapított kereseti kérelem
jogalapjában megalapozott.
Az pedig egyelőre inkább beszédes, mint releváns, hogy a Fővárosi
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Ítélőtábla a háromoldalú szerződésről úgy vélekedet, hogy az önkormányzat tulajdonosi pozíciója a II.
és III. rendű alperes gazdasági társaságokban meglapozta a szerződő alperesek rosszhiszeműségét, és az
ügyben vélelmezett tény volt, hogy
a szerződések megkötésével az alperesek szándéka a hitelezők kijátszására irányult.
Abból kiindulva, hogy a Kúria a
jogalap tekintetében megalapozottnak ítélte a keresetet, a megismételt
elsőfokú eljárás során a legfőbb kérdés a követelés összegének tisztázása lehet. Az időtényező is belejátszhat, hogy az előbb-utóbb jogerőssé
váló ítélet akár milliárdos nagyságrendű fizetési kötelezettséget róhat a
gödöllői önkormányzatra a felszámolás alatt álló gazdasági társaság
javára, a jogellenesen elvont cégvagyon visszajuttatása céljából.
Történjék is bárhogy, a megítélt
összeget az önkormányzat számlájáról a felszámolás alatt lévő G-Magistratus Zrt. számlájára kell majd
utalni, hogy a felszámoló ki tudja
elégíteni a hitelezőket és levonhassa
az eljárás költségeit. Ezt követően az
esetlegesen megmaradó pénz viszszakerülhet a városi közkasszába.
Miután a folyamat akár több hónapig is eltarthat, nagy a valószínűsége, hogy ebben az időszakban
átmeneti finanszírozási problémákkal kell szembenéznie a település
vezetésének. Ezen felül az is fontos
kérdés: terveznek-e előirányzatként
ezzel az összeggel az önkormányzat
költségvetésében?
-géhá
Adalék: dr. Kiss Árpád jegyző
tájékoztatása szerint az üggyel
kapcsolatban 2011 és 2017 között
csaknem bruttó 34,3 millió forintos
ügyvédi díjat fizettek ki a városi
büdzséből.
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Közeledik a karácsonyi bevásárlás

Mit kell tudni a vásárlók könyvéről?

A vásárlók könyvét a közbeszédben panaszkönyvnek nevezik. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével,
továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos
panaszaikat és javaslataikat.

A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A bejegyzés vonatkozhat
a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a
szolgáltatás minőségére, esetleg a
személyzet magatartására, de kerüljük az alaptalan vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!
Az üzletekben jól látható és
könnyen hozzáférhető helyen kell
elhelyezni – a kereskedelmi hatóság
által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét,
azaz a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség
azt jelenti, hogy a vásárló az üzlet
személyzetének közreműködése
nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét. A pénztáros környezete alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére.
Ha az üzlet személyzete nem teszi
hozzáférhetővé vagy nem adja át a
vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy
abba bejegyzést tegyen, a vásárló –
akit a békéltetésben fogyasztónak
nevezünk – a jegyzőnél panaszt tehet. Jó, ha tanú is van, aki vállalja a
bizonyítást.

Működő üzlet esetében a vásárlók
könyvét a használatba vétel előtt a
kereskedelmi hatóságként eljáró
települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a
hitelesítés a nyilvántartásba vétellel
megtörténik, de a vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba
vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie.
Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű
aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.
A vásárlók könyve nyomdai úton
előállított, másolópapír nagyságú
(A/4) vagy fele akkora (A/5) méretű dokumentum. A vásárlók
könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint
cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát
és a vásárlók könyve használatba
vételének időpontját.
Más vásárlók által a vásárlók
könyvébe bejegyzett személyes
adatok megismerése lehetőségének
kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az
újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás
rendjének megfelelően – megőrzi és
a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.
A dohányboltokban és a csak szolgáltatást nyújtó üzletekben nem kötelező a vásárlók könyve.
A cikk a vállalkozások teendőit a
vásárlók könyvében szereplő bejegyzésekkel kapcsolatban, a hatósági ellenőrzéseket és jogkövetkezményeit továbbá a békéltető eljárások
tapasztalatait terjedelmi okokból
nem tartalmazza.
A fogyasztói panaszok a Pest Megyei Békéltető Testület www.panaszrendezes.hu honlapjáról, a „Panaszküldés” menüpontból letölthető
KÉRELEM nyomtatványon is benyújthatók. A kérelmeket a mellékletek 2-2 példányával együtt – a biztonságosabb megérkezés miatt –
postán kérjük megküldeni a Pest
Megyei Békéltető Testület 1119
Budapest, Etele út 59-61. címére.
Dr. Csanádi Károly
elnök, Pest Megyei
Békéltető Testület
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Elindult a cipősdoboz-akció
Igazodva az országosan több éve sikeres akcióhoz, Gödöllőn is elindult az
– úgynevezett – cipősdoboz-gyűjtés. A rászorulók év végi megsegítését célzó kezdeményezés szervezői gödöllői családoknak, időseknek, valamint a
helyi gyepmesteri telep kutyusainak juttatják el az összegyűlt és cipősdobozban leadott adományokat.

A segíteni szándékozók december 15-ig az alábbi helyekre juttathatják el
felajánlásaikat:
• Repülőtéri út T-Well benzinkút (Repülőtéri út 9.)
• Szentháromság templom plébániája (Szent Imre utca 15., bejárat az
Ambrus Zoltán köz felől, nyitva tartás: hétfő 14-17.30 óra, kedd 9-12 óra,
szerda 9-12 óra, péntek 14-17.30 óra)
• Diego szaküzlet (Kazinczy körút 2., hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig)
• Premontrei Szent Norbert Gimnázium és plébániatemplom (hétközben az iskolában - Takács Menyhért utca 2., vasárnap a misék idejében a plébániatemplomban - Fácán sor 3.)
-pk

Közösségek, szerveződjetek!
A gödöllői székhelyű GreenDependent Intézet és az E.ON együttműködésével idén szeptemberben 6. alkalommal indult el az E.ON EnergiaKözösségek program. Október 5én megvalósult az első klíma-koordinátor képzés, ahová minden korábbinál nagyobb létszámban érkeztek a jelentkezők. Már csak lelkes
háztartásokra van szükség, és kezdődhet is a megtakarítás és a karbon-lábnyom csökkentés!
Az EnergiaKözösségek program
(www.energiakozossegek.hu) fő
törekvése, hogy növelje a háztartások és kisközösségek energiahatékonyságát, és népszerűsítse a klímabarát, karbon-szegény életmódot,
miközben a közösségeket is erősíti.

Ennek érdekében a szervezők várják a programban mindazok jelentkezését résztvevő háztartásként, akik
szeretnének a programhoz csatlakozni, és megismerni saját energiahasználati szokásaikat, illetve hasznos
tippek segítségével szeretnének energiát megtakarítani és így csökkenteni
háztartásuk klímaválságra gyakorolt
hatását, karbon-lábnyomát.
A gödöllői érdeklődők a GreenDependent Intézet info@energiakozossegek.hu email-címén kaphatnak
bővebb tájékoztatást a csatlakozás feltételeiről, többek között arról is, hogy
miként találkozhatnak személyesen a
helyi klíma-koordinátorokkal, Géczy
Katalinnal, Tóth Andival, Mihály
Edinával és Varga Vicával.
-ve

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek
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Kolozs Csaba örömmel nyugtázta:
Gödöllő a változásra szavazott!
Az önkormányzati éra 1990 óta tartó
gödöllői történetében 29 évet kellett arra várni, hogy valaki olyan közel kerüljön Gémesi György polgármester eredményéhez, mint tette
azt október 13-án Kolozs Csaba. A
Fidesz-KDNP jelöltje 549 szavazattal maradt el a lokálpatrióta klubos
vezértől, ami százalékban kifejezve
3,67-es hátrányt jelentett. Gyorselemzés a képviselőtestület új tagjával, aki egyike az összesen hét
mandátumot szerzett, az egyéni
körzeteket tekintve a gödöllői választást megnyerő pártszövetség
városi ügyekben a következő öt évben döntéshozó frakciójának.

- Miként értékeli a választás
eredményét?
- Köszönöm minden gödöllőinek,
hogy éltek szavazati jogukkal, köszönjük a támogatásukat! A Gödöllőn változást akarók többséget
alkottak! A választás eredményeként a képviselőtestületben többségben vannak azok, akik új irányt
kívánnak szabni a városnak! Nagyot

dolgoztunk mindannyian ezért.
Óriási küzdelem volt, hogy a közel
30 éve meglévő viszonyokat megpróbáljuk Gödöllő és a gödöllőiek
érdekében megváltoztatni.
- Az előzetes várakozásnak megfelelően szerepeltek, netán annál
jobban vagy rosszabbul?
- Az első jelentős lépést megtettük
Gödöllő jövője érdekében, és folytatni kell azt a megújítási folyamatot,
amit most elkezdtünk. Büszke vagyok arra, hogy képviselőjelöltjeimmel mi megkérdeztük a gödöllőiek véleményét és vissza akartuk állítani a szolgáló városvezetés intézményét. Nagyon szoros választási
eredmény született. Köszönet érte
mindenkinek, aki a szövetség mellett volt és önzetlenül, érdekek nélkül támogattak minket abban, hogy
Gödöllő egy jobb és élhetőbb város
legyen. Megható volt átérezni azt az
összefogást, ami a gyermekektől
egészen az idősebbekig formálódott. A tekintetek, a kézfogások, a
buzdítások itt vannak velünk, ez ad

majd nekünk erőt az elkövetkező
időszakra is, amikor szeretett városunk jövője érdekében mindent meg
kell tennünk! Mindent, hiszen Gödöllő a változásra szavazott! Gratulálok a képviselőjelöltjeimnek, akik
a 10 körzetből 6 helyen győztek, és
egy további hellyel heten képviselhetjük a gödöllőiek által alkotott
programot.
- Mi volt a legfőbb oka a sikernek/kudarcnak? Hogyan tovább?
- Egyik oldalról nézve ez egy
óriási siker, hiszen a gödöllőiek soha
nem látott mértékben a változásra
szavaztak és a változás lehetőségét a
Szövetség Gödöllőért csapat testesítette meg. Viszont az is tény, hogy
mi építkezésre készültünk és nem
valami ellen, hanem valamiért, Gödöllőért és a gödöllőiekért akartunk
tenni, amit úgy néz ki, hogy a testület összetétele miatt nehezebb lesz
valóra váltani. Képviselőtársaimmal
azon leszünk, hogy azt a programot,
amit támogattak a gödöllőiek – bár,
nem tűnik könnyűnek, és ha kell,
szemben a régi-új polgármester akaratával – képviseljük, folyamatosan
tájékoztatva a helyi polgárokat. Hiszen a gödöllőieknek joga van meg-

7

tudniuk azt, hogy mit, miért tesz a
város vezetése, illetve, hogy az általuk támogatott programpontok
megvalósulása hogyan halad. A gödöllőiek programjából, aminek képviseletét vállaltuk, értékeinkből, elkötelezettségünkből nem engedünk, ezért a jövőben is kiállunk,
ennek érvényre jutásáért mindent
meg kell tennünk!
–FG
(Szerettük volna megtudni Gémesi
György véleményét is a választási eredményről, de kabinetfőnökéhez eljuttatott
kérdésünkre lapzártánkig nem érkezett
válasz.)

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Vécsey László parlamenti képviselő szerint
Gémesi György mozgástere erősen leszűkült
Él környezetünkben (legalább) egy olyan politikus, aki nem csupán egyetlen település választási eredményére fókuszált október 13-án. Igen,
Vécsey Lászlóról, a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjéről van szó. Rövid értékelésre kértük őt. Lássuk, mit válaszolt a honatya!

- Képviselő úr! Ön 17 település – 5 város és 12
nagyközség, illetve község – parlamenti képviselője. Gondolom, cseppet sem volt mindegy,
hogy milyen véleményt alkotnak az itt élők?
Viszontlátta a befektetett munkát?
- Az önkormányzati választás alapvetően a
helyi ügyekről szól. Településeinken a polgármesterek, önkormányzati képviselők öt éves teljesítményét értékelik ilyenkor a választópolgárok. Persze, minél nagyobb egy település, minél
kisebb a személyes ismeretségek szerepe, annál
nagyobb mértékben keverednek a választói döntésbe országos pártpolitikai megfontolások. Választókerületünk tizenhét településéből 8 helyen
került új polgármester az új testületek élére.
- Melyek azok a települések, ahol – az Ön
szemszögéből nézve – kedvezően alakult a választási eredmény, és melyek azok, ahol elmaradtak az arányok a várakozástól?
- Gödöllő, Kerepes és Isaszeg eredményeit nagyon szépnek tartom. De a többi településen sem
mondanám az eredményeket bármilyen szempontból kedvezőtlennek. A 8 új polgármester
mellett több helyen jelentősen cserélődött a képviselőtestület is, sok új képviselő került a tes-

tületekbe. Az új tisztségviselők szándékainak,
terveinek feltérképezése jó ideig el fog tartani.
- Hogy látja, mit üzentek a körzetben lakó
szavazók a jövőre, egészen pontosan 2022 tavaszára nézve?
- Mindenképpen változást szeretnének, ami
egészen természetes és nem is újkeletű igény. Erre az igényre rá kell éreznünk és elébe kell mennünk.
- Legyünk egy kicsit elfogultak! Gödöllőn a
Fidesz-KDNP-s képviselők száma kettőről
hétre emelkedett, ami jelentős előrelépés. A
polgármester-váltás azonban elmaradt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a fővárosban is az
ellenzék nyert, akkor – enyhe túlzással – azt
mondhatjuk, hogy Ön „beszorult” két, kormánykritikus várospolitikus közé. Hogy lehet
ebből a helyzetből profitálni?
- Kolozs Csaba és csapata a gödöllőiek hatalmas támogatásával megnyerte az egyéni körzetek többségét. Ilyen Gödöllőn csak egyszer,
2002-ben fordult elő a rendszerváltás óta. A
polgármester-váltásról sem sokkal maradtunk le.
Gödöllő régi-új polgármesterének mozgástere
erősen leszűkült az által, hogy a város erőforrásait a továbbiakban nem tudja korlátlanul önös
pártpolitikai céljainak alárendelni. A főváros
elvesztését nagyon fájlalom ugyan, de a kialakult
helyzetnek lehet előnyös következménye is.
Eddig Gémesi György mindenért a kormányra
mutogatott. A választási eredmények alapján
nyilvánvalóvá vált, hogy polgármester úr és a bu-

Kosarat kaptak a lokálpatrióta klubos jelöltek
Alábbi, a teljesség és a tudományosság igénye nélkül készített elemzésünkben rábukkantunk néhány furcsaságra,
amit a jövőre nézve tanulságosnak nevezhetünk. Lássuk!
• Csaknem három évtized távlatában először fordult elő, hogy Gémesi György támogatottsága
nem érte el az abszolút többséget (47,58%). A polgármester eddigi legrosszabb szereplése a 2002-es
55,57% volt. A mostani 7.126-nál kevesebb szavazattal csupán 1994-ben (5.637 voks) lehetett a város
első embere Gémesi.
• Igencsak beszédes adat, hogy a Gémesi Györgyre szavazók aránya (47,6%) csaknem 5 százalékponttal elmaradt a változásra voksolók 52,4%-os viszonyszámától. Ebből az is következik, hogy
miközben Gémesi az életének tartja Gödöllőt, a helyben véleményt nyilvánítók többségét ez igazán
nem hatotta meg.
Még szembetűnőbb a lokálpatrióta klubos jelöltek elutasítása, akik az urnákhoz járulók 40,1%-ának
szimpátiáját nyerték el, miközben a „közösséget építünk” jelszó ellen a gödöllőiek 59,9 százaléka szavazott.
• Nem könnyű megjósolni, hogy a polgármester-jelöltet nem állító Momentum Mozgalom jelöltjeire leadott 728 szavazatból melyik polgármester-jelölt profitált a leginkább, ám az mindenképpen
érdekes, hogy a település irányítására kandidálók 228 szavazattal többet tudhattak a magukénak,
mint a körzeti jelöltek (14.749 voks).
• Mindössze 14 szavazaton múlt, hogy a Városvédők (741 szavazat) helyett a Momentumé (728
voks) legyen az egyik kompenzációs listás hely.
• Új negatív rekord született azon, kompenzációs listáról bejutott képviselők táborában, akik egyéni
választókerületben is megmérettették magukat. Korábban, 1998-ban Bárány József (MIÉP) 41
szavazatot kapva juthatott listavetetőként mandátumhoz, most – az időközben alpolgármesterré
avanzsált – Bajkó Norbert (A Hely az Érték Városvédő Egyesület) 34 vokssal válhatott tagjává a
gödöllői önkormányzatnak.
-áb

dapesti főpolgármester egyértelműen azonos
pártcsaládhoz, azonos kultúrkörhöz tartozik.
Gémesi György bebizonyíthatja végre, hogy a
nézet- és érdekazonosságukra épülő együttműködésük a kormánnyal való eddigi terméketlen
szembenállás helyett Gödöllő és a főváros
számára is kölcsönös előnyöket tud biztosítani.
- Mik azok a kiemelt területek, ahol a gödöllői
Fidesz-KDNP-s képviselők segítségére lesz
annak érdekében, hogy a programban vállalt
ígéretek megvalósuljanak? Már csak azért is,
mert a tíz egyéni körzetből hatban az Önök
pártcsaládjának jelöltje kapott bizalmat, és az
összesített adatokból az derül ki, hogy Gödöllő
a változásra voksolt.
- Önkormányzati tapasztalataimat és kormányzati kapcsolataimat továbbra is rendelkezésükre
bocsátom. De, ne feledjük: amennyiben a lokálpatrióta klub képviselői mellé csatlakozik a mérleg nyelvét jelentő A Hely az Érték Egyesület
listás képviselője, akkor a várost a továbbiakban
is Gémesi György fogja irányítani. Csak neki lesz
lehetősége a programját megvalósítani, hiszen
többségét minden kérdésben érvényesíteni tudja.
Egészen addig, amíg ezt a különös koalíciót
képesek lesznek fenntartani.
Viszont teljesen egyetértek azzal, hogy Gödöllő
a változásra voksolt. A hét képviselőnknek – vállat vállnak vetve – mindent meg kell tennie azért,
hogy ez a változás be is következzék. Ebben pedig elsődlegesen a Szövetség Gödöllőért bázisának további kiterjesztésére kell koncentrálniuk.
Ezt a munkát csak ők tudják elvégezni. Országosan és Gödöllőn is a jó kormányzati politika
folytatása révén meg kell őriznünk eddigi hűséges támogatóinkat, melléjük pedig Csabának és a
csapatnak hiteles munkával meg kell hívnia a
jelenleginél szélesebb körből mindazokat, akik
Gödöllőn a változást óhajtják. Pontosan azért,
hogy megvalósulhasson az a programjuk, amire
Gödöllőn példátlanul sokan szavaztak.
-stv
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Megalakult a képviselőtestület

Gémesi György polgármester maradt, döntését
füttyszóval fogadták
Gödöllőn rendkívüli esemény nélkül zajlott le az
október 13-i polgármester- és önkormányzati
képviselő-választás. A hivatalossá vált eredmények alapján a településünkön szavazásra jogosultak 58,98 százaléka adta le a voksát, amivel
megdőlt az 1990 óta tartó önkormányzati éra –
2006-ban 58,06 százalékkal felállított – gödöllői
részvételi rekordja. A részvételi arány jócskán
meghaladta az országos átlagot (48,37%).

Mint utóbb kiderült, a helybéli voksolók ilyen
mértékű – igencsak elgondolkodtató – aktivitása
nem bizonyult elegendőnek a polgármester-váltásra, a körzetekben viszont áttörést jelentett az
eddigi lokálpatrióta klubos túlsúlyhoz képest.
A többségi akarat – ami a Gödöllőn választásra
jogosultak 27,8 százalékával egyenértékű – alapján a következő öt esztendőben a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub (GLK) színeiben indult Gémesi György (7.126 szavazat, 47,58%) nyolcadik
ciklusát tudhatja le a polgármesteri székben.
Riválisai közül Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP)
6.577 támogatót tudott maga mögött (43,91%),
Kovács Barnabás (Ellenzéki Összefogás) 746
voksot kapott (4,98%), míg a Hely az Érték Városvédő Egyesület színeiben harcba szállt dr. Henkei Viktóriát 528 szavazattal (3,53%) tisztelték
meg a helyi polgárok.
Gémesi György csapatának eddigi tagjai közül
többtől is megváltak a városban szavazatukkal
értékítéletet mondók, ezáltal az egyéni választókerületekben 60 százalékos Fidesz-KDNP-s
többség alakult ki: Íme, a befutók:
I. (Máriabesnyő – Fenyves): Klement Péter
(Fidesz-KDNP) • II. (Máriabesnyő – Csanak):
Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) • III. (Blaha): Máthé László (Fidesz-KDNP) • IV. (Haraszt): dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) • V. (Kazinczylakótelep, Röges): dr. Györfi Beáta (GLK) • VI.
(Belváros): Pelyhe József (GLK) • VII. (Szent
János utcai lakótelep és környéke): dr. Pappné
Pintér Csilla (GLK) • VIII. (Palotakert – Kertváros): Epres György (Fidesz-KDNP) • IX. (Egyetem, Köztársaság út és környéke): Török Sándor
(Fidesz-KDNP) • X. (Alvég): Bárdy Péter (GLK)
A települési kompenzációs listáról dr. Jeney
László és Molnár Gergely (GLK), Kolozs Csaba
(Fidesz-KDNP), valamint Bajkó Norbert (A Hely
az Érték Városvédő Egyesület) lettek tagjai a –
polgármesterrel együtt – 15 főből álló gödöllői
képviselőtestületnek.
Kifütyülték, amikor Gémesi György
Bajkó Norbertet jelölte
alpolgármesternek

Az október 23-i nemzeti ünnep napjának délelőttjén a Művészetek Háza Gödöllő épületének színházterme volt a helyszíne a gödöllői önkormányzat alakuló ülésének. Az összejövetelen – többek
között – alpolgármestereket is választottak.

Bajkó Norbert
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voksolás íratlan szabálya szerint olyan kérdésekben,
amikben érintettek vagyunk, nem illendő magunkra
szavazni. Most mindkét alpolgármester felrúgta ezt az
elvet...)
Bár, Gémesi György a nézőtérről érkező beszólások miatt jelezte, hogy ez nem színház, az „előadás” folytatódott. A testületi tagok jóváhagyták a
polgármester és az alpolgármesterek havi illetményét és egyéb járandóságait.
A városunkat irányító grémium tagjai a polgármester havi, bruttó illetményét 797.736 forintban
állapították meg, ami 119.660 forintos (15%) költségátalánnyal egészül ki (8 igen voks, a FideszKDNP-s képviselők nem szavaztak).
Bárdy Péter (lent) alpolgármester havi, bruttó
700.000 forintos illetményre és 105.000 forintos
költségátalányra számíthat (15 igen szavazat),
míg Bajkó Norbert (fent) alpolgármesteri járandóságát havi, bruttó 700.000 forintban, költségátalányát 105.000 forintban fogadták el (8 igen és
7 nem szavazat). Emellett Gémesi élhet a hivatali
mobiltelefon- és gépkocsi-használat lehetőségével, míg alpolgármestereinek hivatali mobiltelefon-használat, illetőleg saját személygépkocsi
hivatalos célú használata jár.
Három nemzetiségi önkormányzat alakult

Bárdy Péter
Gémesi György polgármester azt indítványozta, hogy mindkét helyettese főállású alpolgármester legyen, majd – beáldozva az ügynek korábbi helyetteseit, Pelyhe Józsefet és dr. Pappné
Pintér Csillát – elsőként Bárdy Pétert nevezte
meg a tisztségre. A titkos szavazás eredményként
Bárdy Péter 15 igen szavazattal, azaz: egyhangú
döntéssel lett alpolgármester.
A második számú jelölt az egyéni választókerületében mindössze 34 szavazatot kapott, a kampány során egyértelműen a változás mellett kiálló
Bajkó Norbert (A Hely az Érték Városvédő
Egyesület) volt. A bejelentést jól kivehető füttyszóval fogadta a mintegy félházas hallgatóság
egy része. Az akár a mérleg nyelve jelzővel is illethető képviselő 8 igen és 7 nem szavazattal vált
Gémesi György második számú helyettesévé.
A frissen megválasztott alpolgármesterek beiktatási beszédükben köszönetet mondtak a bizalomért, illetve jelezték, hogy számukra is fontos a
város fejlődése, aminek érdekében készek az
együttműködésre. (Halkan jegyezzük meg, hogy a

A polgármester- és önkormányzati képviselő-választással egyidőben a nemzetiségi önkormányzatok összetételéről is szavazhattak a nemzetiségi
szavazók. Döntésük alapján, Gödöllőn az alábbi
összetételű nemzetiségi önkormányzatok alakulhatnak meg.
Lengyel nemzetiségi önkormányzat: Szabó
László, Mezővári Ottó Lászlóné, Szabó Márk
László
Német nemzetiségi önkormányzat: Scherzinger Mária, Meizner Sándor, Kaiser Péter, Benedekné Juhász Katalin, Zsiborás József
Roma nemzetiségi önkormányzat: Balogh
Gyula, Balog Gyula, Kubatov János, Kolonics
Nikolett, Baloghné Varga Orsolya Ildikó (valamennyi LUNGO DROM)
Két gödöllői képviselője lesz
a Pest megyei közgyűlésnek

A polgármester és a körzeti jelöltek mellett a
pártok és jelölőszervezetek Pest megyei listájára
is szavazhattak a gödöllői választópolgárok október 13-án. A megye 187 településén végül olyan
döntés született, hogy a lakosságszám növekedése miatt 43 fősről 44 tagúra bővült közgyűlésben
a Fidesz-KDNP 24 (öt évvel ezelőtt 23), a Momentum Mozgalom 9, a Demokratikus Koalíció 7
(öt évvel ezelőtt 4), míg a Jobbik 4 (öt évvel ezelőtt
8) mandátumot szerzett.
Szerencsére, Gödöllő a következő fél évtizedben sem marad megyei közgyűlési képviselet
nélkül, hiszen Svisztné Kis Ildikó (DK) és Kiss
Tibor (Momentum Mozgalom) jóvoltából ketten
is mandátumhoz jutottak az ország legnagyobb
létszámú közgyűlésében, aminek elnöke várhatóan Szabó István (Fidesz-KDNP) marad.
GH-összeállítás - Forrás: NVI

10

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Őrült helyzetet szült a választási matek

Magyarországon az önkormányzatok képviselőtestületébe a vegyes választási rendszer miatt
egyéni választókerületekben és kompenzációs
listákon lehet mandátumot szerezni. Az egyéni
választókerületi rendszer pofon egyszerű, indulnak páran, és a legtöbb szavazatot kapó jelölt
képviselő lesz. Mondhatjuk azt, hogy az így testületbe kerülő embert a körzet választóinak többségi akarata jutatta oda. Elvileg…
Azért elvileg, mert a matek játszik. Például: egy
körzetben legyen 1000 választásra jogosult. Elmegy 47% szavazni, így az 1000 emberből már
csak 470 van. Három indulónál, ha szoros a „verseny”, akkor lehet egy 30-30-40% szavazási arány.
Így, a 40% szavazatot kapó a befutó. De számoljunk csak! A 470 fő 40%-a 188 ember. Tehát,
jelen esetben a 40%-os többséget tulajdonképpen
19%-kal érte el a képviselő, tehát kvázi, 81% nem
őt akarta. Ez az anomália azért van, mert a választójog állampolgári jog, és nem állampolgári kötelesség. Jó lenne ezt megváltoztatni, de azok,
akik meg tudnák változtatni, azoknak ez nem érdeke, hiszen szinte lehetetlen lenne 2/3-os többségbe kerülni bármilyen döntéshozó testületben.
Arról nem is beszélve, hogy akkor látszana a
valós támogatottság, ami azért vélhetően kiábrándító lenne. Az más kérdés, hogy az embereknek jót tenne, ha nem lenne 2/3-os többség, hiszen működhetnének a demokrácia alapjai: a fékek és az ellensúlyok!
Ennél sokkal durvább, amikor a kompenzációs
listáról jut be valaki, hiszen ott a vesztett szavazatok számítanak (na, ezt most eléggé leegyszerűsítettem, de tulajdonképpen akkor válnak a
szavazatok „élővé”, ha nem nyeri meg a körzetet).
Kísérjük tehát figyelemmel egy „élelmes” ember
gondolkodását, hogyan lehet a hátsó kapun bejutni
egy képviselőtestületbe, teljes értékű képviselőként
úgy, hogy gyakorlatilag 0% a támogatottsága.
Emberünk 3 hónappal a választások előtt kigondolja, hogy milyen módon tud a legolcsóbban
bekerülni egy önkormányzat képviselőtestületébe. Indít képviselőjelölteket és polgármester-jelöltet, és kompenzációs listát is állít. A kompenzáció
során azokat a töredékszavazatokat kell számításba venni jelölő szervezetenként, amiket az

egyéni választókerületekben meg nem választott
jelöltekre adtak. Tudta, hogy kompenzációs mandátumot csak annak a szervezetnek a listája
kaphat, melynek jelöltjei a települési szinten
összesített kompenzációs szavazatok legalább
5%-át megkapták.
Adottak tehát a feladatok:
1. kell egy szervezet,
2. kellenek jelöltek, viszonylag jók, de nem
túl jók, lehetőleg minden körzetben, hogy –
mint a szorgos hangyák –, gyűjtsék a szavazatokat, de fontos, hogy ne nyerjenek, hiszen
csak akkor kerülnek fel a szavazatok a listára,
3. el kell érni, hogy emberünk kerüljön a
kompenzációs lista élére,
4. kell némi pénz, hiszen plakátok, szórólapok, hirdetések kellenek.
Emberünk nem bízta a véletlenre, megvett egy
már működő civil szervezetet, és gyorsan nevet
váltott. Egyes pont kipipálva.
Jött a neheze: a megfelelő jelöltek kiválasztása,
és befűtése, hogy ha nyer, akkor mennyit kereshetne, mennyi munkával, és hogy tehetne a
közösségéért… Igazi agitációs meló, mint egy
porszívóügynök, aki elhiteti a vevőivel, hogy a
világ legjobb porszívóját veszik most éppen meg.
Majdnem sikerült, egy körzet hiányzott, így
emberünk elindult ebben a körzetben. Úgy gondolta, az a kevés szavazat is számíthat, ráadásul
így hitelesebb a jövőkép a többi jelölt számára.
Kettes pont kipipálva.
Hármas pont: nem tűnik nehéznek, itt tulajdonképpen a polgármester jelölt torkán kell lenyomni azt a békát, hogy nem ő kerül a lista élére.
Hát, ez egy olyannak, mint emberünk – aki a
hóembert is meggyőzi, hogy a radiátor neki
nagyon jó – nem volt nehéz. Szerintem legalábbis
nem, de mindegy, én mit gondolok, a lista élére
emberünk került. Hármas pont pipa.
Jön az utolsó akadály, ami már rutinszerű a
választások előtt: vállalkozóknak elhinteni, hogy
a kegyeltjei lesznek a képviselő úrnak, csak be
kell kerülnie, de az most kerül pénzbe, hiszen a
kampány az költséges. De utána busásan jön
vissza a most befektetett pénz, hiszen egy húsosfazék közelébe kerül, és ő meri ki az adagokat.
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Nem kell sok pénz, 2 millió körül már meg lehet
valahogy jelenni. Négyes pont pipa.
Így már jöhet az „érdemi” munka: ideológiát
kell rajzolni, választási programokat kell írni minden körzetre, de olyan súlyosakat, hogy leszakadjon az asztal, ha odateszem a szórólapot Mari
néni elé. Kell egy kis grafikázás, mert ugye profinak kell kinézni a szórólapokon és a plakátokon. Bizalmat kell kelteni, hogy ez a csapat nem
gagyi! Jön az internet, buzdítanak csoportokat,
kommentelnek, egy hónap alatt egy pár embernek beitatják az agyába a nevet. Feltüzeli a jelölteket, hogy mozgósítson ismerősöket, szóljon mindenkinek, akit csak lát, hogy jöjjenek, és szavazzanak, mert van esélyük!
És eljött a nap, a választás napja. Nem tudni,
milyen állapotban, és hol töltötte el emberünk ezt
a napot. Én lazítottam volna a helyében, mondjuk
egy jó kis wellness-napot kreáltam volna, egy jó
vacsora a nap végén, és 10 óra körül már lehet is
nézni az eredményeket! Talán ő is ezt tette, és ha
így volt, akkor 10 órakor már bizakodó lehetett.
Nézzük, mi sült ki a kis tervéből!
Körzetében a cirka 3 ezer választásra jogosult
ember közül 34 szerette volna emberünket, ami,
ugye, nem túl sok, alig több mint 1%. Ezt kudarcnak élnénk meg, de nem arra ment ki a játék,
hogy emberünk a körzetében bármi számottevő
eredményt elérjen. Az volt a cél, hogy a többiek
összességében jól muzsikáljanak, és ne nyerjenek!
Nem is nyertek, sehol sem. Így hát dagadt a
kompenzációs lista, és a nap végére kiderült,
hogy 1 helyet biztosít a töredékszavazatok száma, így a lista élén lévő ember képviselő lett!
Tulajdonképpen az esti mesének vége, illetve
vége lenne, ha elengedném ennyivel a sztorit. De
nem teszem, hanem inkább kommentálom, vagy
ami ilyenkor szokott jönni: levonom a tanulságot.
Tény: egy ember, akit a körzete 1%-a akart bejuttatni, a 99%-a nem, bekerült a testületbe, teljes
jogú képviselőként, és – Gémesi György meggyőzőerejének hála – alpolgármesterként szolgálhat Mit szól ehhez az a képviselőjelölt, aki 30
akármennyi szavazattal második lett, és nem került be? Mit szól az a 99%, aki nem akarta, hogy
ez az ember képviselje őket a testületben? Egyáltalán: micsoda „játékszabály” ez? Hogy találhat ki
bárki is ilyen választási rendszert, ami megengedheti ezt a kiskaput? A választás egy komoly
dolog, azt a célt szolgálná, hogy a többséget képviselje a döntéshozatalban az, akit a többség képviselőjévé választ. Nem kerülhetne be egy „gittegylet” által támogatott képviselő a testületbe, főleg
olyan nem, akit a választók 99%-a nem akart!
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy ez az
egész csak egy cirkusz, az emberek meg nevetnek
a bohóc produkcióján, és még fizetnek is érte.
Kár, hogy így elrontottuk ezt az érdekképviseleti
rendszert, ami működött, de idővel ez is
áldozatává vált a világ nagy hibájának: az agyonszabályozásnak. Át kellene gondolni ezt a képviseleti-rendszert, mert úgy érzem, elfajult rossz
irányba, és már nem működik úgy, ahogyan azt
régen kitalálták…
-rg&rg
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In memoriam Körösfői László

Október 4-én, életének 87. évében elhunyt Körösfői László, a gödöllői köz- és sportélet meghatározó személyisége. Körösfői László 1933. március 12-én született Budapesten. Nagyapja Körösfői-Kriesch Aladár festőművész, a múlt század
eleji világhírű gödöllői művésztelep egyik alapítója volt, akinek emlékét a neves művészről elnevezett alapítvány életre hívásával (1997), majd a
Hamvay-kúria épülete előtti téren 2007 októberében felavatott portré-szoborral is megőrizte.
Elemi iskolába Gödöllőn járt, középiskolai tanulmányait pedig a helyi Premontrei Gimná-

Elhunyt Fábri Mihály
Október 20-án,
86 éves korában
elhunyt dr. Fábri
Mihály nyugalmazott, földrajztörténelem szakos pedagógus,
Gödöllő
díszpolgára (2009) –
értesítette szerkesztőségünket
egy korábbi tanítványa.
A sokak által Miska bácsiként tisztelt tanárember a Török Ignác Gimnáziumban, majd a Premontrei Gimnáziumban adta át kivételes tudását
az utókornak.
Alapítója és haláláig elnöke volt a Teleki Pál
Egyesületnek. Szakmai és közösségi tevékenységét a városvezetés 2000-ben Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjjal, hat évvel később pedig
Gödöllő Városért díjjal ismerte el. Fábri Mihályt
Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának
tekinti. Temetése november 5-én, kedden 15
órakor lesz a Dózsa György úti köztemetőben.

ziumban kezdte. Diplomáját 1958-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzete út-vasútalagút szakon. Később elvégezte az egyetem
mérnök-tanári képzését is, és a gödöllői 202-es
számú Madách Imre Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Szakközépiskolában dolgozott, majd
1981-1990 között az intézmény igazgatóhelyetteseként tevékenykedett, 1994-ig pedig óraadó volt.
Sokan a gödöllői röplabdasport ikonikus alakjaként ismerték és tisztelték. Szeretett sportágának nem csak a településen hódolt játékosként
és edzőként, hanem a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként (1997-2006) is sokat tett a honi
röplabdázás népszerűsítéséért és fejlődéséért.
Részt vett a Gödöllői Röplabda Club 1981-es
megalapításában, hosszú éveken át a szakosztályvezetés tagja, az utóbbi években pedig tiszteletbeli elnöke volt.
Az 1990-es parlamenti választáson az MSZP
Pest megyei listájáról szerzett mandátumot, majd
huszonöt évvel ezelőtt, 1994-ben a gödöllői központú választókerület egyéni országgyűlési képviselőjévé választották, ezáltal négy évig a parlament tagjaként képviselte a helybéliek érdekét.
A közélettől ezt követően sem szakadt el: 1998 és
2010 között a gödöllői önkormányzat – idősebb
kora ellenére – egyik legaktívabb tagjaként tartották számon. Bár, a város legrangosabb kitüntető címére, a díszpolgári elismerésre többször is
felterjesztették, a díjat nem vehette át.
Körösfői László földi maradványait október 21én kísérték utolsó útjára a gödöllői, Dózsa
György úti köztemetőben. Az elhunytat a Magyar Röplabda Szövetség, a Gödöllői Röplabda
Club és Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekintette.
Búcsúzunk Tőled mi is, Laci! Nyugodj békében! Emlékedet megőrizzük!
Fedor Gábor
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Közösségi focimeccsek a parkban,
megsemmisült alkotások
A sors fura fintora, hogy Körösfői László örült és
nagy izgalommal készült Tamási Gábor: Gödöllő
szubjektív című könyvének bemutatójára, amit október 5-én tartottak meg a Premontrei Auditóriumban.
Körösfői László azonban ezt már nem élte meg, az esemény résztvevői nem tehettek mást, mint azt, hogy
emlékének adóztak. Magunk is ezt tesszük, Szlávik
Jánosné alábbi, június 12-én lejegyzetelt soraival.
Elmondhatja a tűz őrzésének a szándékát magáról Körösfői László, a művész unokája, a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány létrehozója, aki egyben a gödöllői röplabda sport
legendás alakja is.
A „szentélyben” beszélgettünk: a szobában,
mely nagyapja, Körösfői-Kriesch Aladár festőművész, szobrász, iparművész, a szecesszió
kiváló képviselője festményeivel, rajzaival, személyes tárgyaival a hajdan nemzetközi hírű művésztelep hangulatát idézi fel.
Körösfői-Kriesch Aladár 1901-ben költözött
feleségével, Ujvárossy Ilkával Gödöllőre. Házukat saját tervezésű tapétával, bútorokkal és torontáli szőnyegekkel rendeztek be. Ez a ház lett a
gödöllői művésztelep, a magyar szecesszió központja. Hamarosan több művész is követte őket.
(Közülük Nagy Sándort és feleségét, Kriesch
Laurát, valamint Remsey Jenőt emelem ki.) Itt
vettek, vagy építettek műteremházakat (némelyik még ma is látható).
Összművészeti szemlélet jellemezte a Gödöllői
Művésztelep alkotóit. Művészi tevékenységük
mellett, életfilozófiájuk és reform életmódjuk is
rendhagyó volt – mesélte Körösfői László, az
unoka:
- Mesevilágban éltek. A gyerekek országot alapítottak, melynek nyelve a „sikr” volt. (Anagramma: a „Krisch” összekevert kezdőbetűiből.) Nyaranta az erdőt járták, a szentjakabi tóban fürödtek
és az Erdő utcai családi ház hatalmas kertjében
vadásztak, vagy a ház fedett verandáján játszottak. Édesanyjuk egy kolomp hangjával hívta a
gyerekcsapatot ebédelni. Nagyon szerettek focizni, főleg az Erzsébet-parkban, de Stógl bácsi, a
parkőr, gyakran elzavarta őket. Édesapjuk ekkor
Bécsből, a királyi udvari hatóságtól szerzett egy
engedélyt és így már községi focimeccseket is
rendezhettek a parkban.
Sajnálatos eseményt is felelevenített Körösfői
László. A háború alatt, 1944-ben a gödöllői családi házban lévő műteremben egyik éjjel tűz ütött
ki, melyben megsemmisültek Körösfői-Kriesch
Aladár ott tárolt festményei, rajzai, szőnyegei,
rengeteg műalkotása. A művészeti és anyagi kár
felmérhetetlen volt! A házban lakó nagyanyám,
aki éjszakánként a szomszédban lakó lányáéknál
tartózkodott, szó szerint a haját tépte kétségbeesésében. A tűz oka ismeretlen volt, valószínűleg
a megszálló szovjet katonák kutathattak a műteremben feltételezhetően bujkáló ellenség után.
Mivel nem volt áram a lakásban, meggyújtott
papírcsóvákkal világítottak, attól gyulladhattak
meg a műtárgyak.

HIRDETÉS
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Kiss Gergely ötpróba-pontjai Gödöllőn Világbajnok strandröplabdás diáklányok
Sokadik alkalommal a szabadban mozgásról szólt a Gyaloglás Világnapja.
Október 5-én, Gödöllőn, a Világ Gyaloglónapi Teljesítménytúrára gyűltek
egybe a természetjárás szerelemesei.
A helyi Margita 344,2 Turisztika és Sportegyesület által szervezett programon részt vett dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó
is, aki elmondta, hogy az esemény 2019-ben is az Ötpróba szabadidősportmozgalom hivatalos pontszerző állomása, amin a 30 kilométeres táv teljesítésével 4 pont, a 20 kilométeres táv teljesítésével 2 pont, míg a 12 és 6
kilométeres távok teljesítésével 1-1 pont szerezhető.
Az Ötpróba Tokióba sorozat nagykövete örömmel újságolta, hogy a túrán
– Halmosi Gábor személyében – találkozott olyan sportemberrel, aki elérte
a 60 Ötpróba pontot, amivel esélye nyílik olimpiai utat nyerni a jövő évi
ötkarikás játékok helyszínére, Tokióba, ahol összesen 24 ötpróbázó
szurkolhat majd a magyar csapa sportolóinak.
-gk

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I. Liga, alapszakasz 1-3. forduló:
MÁV Előre-BERICAP – Gödöllői RC 3-1 (15, -24, 25, 14)
Gödöllői RC – TFSE 2-3 (-22, 22, 23, -18, -10)
Balatonfüredi SZBRA – Gödöllői RC 3-0 (13, 13, 22)
A Gödöllői RC csapata 1 ponttal, 3-9-es szett- és 228-286-os pontaránnyal 6.
a tabellán.
Magyar Kupa, selejtező, legjobb 16 közé jutásért:
DELTA RSE Érd – Gödöllői RC 0-3 (-16, -21,-18)
Legjobb 8 közé jutásért:
Gödöllői RC – MTK Budapest 0-3 (-6, -12, -11)
A visszavágót lapzártánk után rendezték meg Budapesten, az MTK Szamos
utcai csarnokában.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 8-11. forduló
CSO-KI Sport – Gödöllői SK 3-1 (1-0) Gödöllői gól: Tóth-Ilkó Áron.
Gödöllői SK – Maglódi TC 1-1 (1-1) Gödöllői góllövő: Maródi György.
Vecsési FC – Gödöllői SK 4-2 (2-1) Gödöllői gólszerző: Tóth-Ilkó Áron (2).
Gödöllői SK – VS Dunakeszi 0-5 (0-4)
A Gödöllői SK együttese 11 ponttal, 18-23-as gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 11. helyezettje.
Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 8-11. forduló
Gödöllői EAC-FISE – Úri KSK 2-4 (2-3) Gödöllői gólszerzők: Kurunczi
Dániel, Péter Patrik.
Nagykőrösi Kinizsi SE II. – Gödöllői EAC-FISE 1-3 (0-1) Gödöllői góllövők: Portella Bálint (2), Busai Bence.
Galgahévíz SK – Gödöllői EAC-FISE 2-2 (0-0) Gödöllői gólok: Khanyile
Lindokuhle Justice, Kapdebo Lóránd.
Gödöllői EAC-FISE – Dány KSK 0-2 (0-1)
A GEAC-Főnix ISE – 3 pontos levonással sújtott – csapata 7 ponttal, 18-31es gólkülönbséggel a csoport tabellájának 16. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 4-6. forduló
Csömöri SSZN Kft. – Gödöllői KC 29-25 (15-13) • ifjúságiak: 28-31
Gödöllői KC – ALBA MÁV Előre 31-29 (17-14) • ifjúságiak: 40-38
Budapesti Honvéd SE – Gödöllői KC 29-35 (13-15) • ifjúságiak: Solymári
SC – Gödöllői KC 34-45
A Gödöllői KC együttese 8 ponttal, 186-176-os gólkülönbséggel az 5. helyen
áll a csoport táblázatán.

www.godolloihirek.hu

Aranyérmet nyert az olaszországi középiskolai strandröplabda világbajnokságon a Gödöllői RC három játékosa, Szabó Anna, Kristóf Dóra és
Bútor Anna (képen balról jobbra). A Szicíliában – az ISF (International
School Sport Federation) égisze alatt – október 3-a és 9-e között megrendezett rangos viadalon a Török Ignác Gimnázium diákjai a legfiatalabb, 20052006-os korosztály mezőnyében valamennyi mérkőzésüket megnyerve
állhattak fel a dobogó felső fokára.
A Karádi Zoltán (képen jbalra) által vezetett szakosztály kötelékébe tartozó
lányok Kleczli Csaba (jobbra) szakmai irányításával készülnek, ám edzőjük
más irányú elfoglaltsága miatt ezúttal nem tudott velük utazni, így a távolból
örülhetett a nem mindennapi sikernek.
Forrás: hunvolley.hu

Összefogással újítanák fel a Szent
István Egyetem sportcsarnokát
Október 2-án
sajtótájékoztatón jelentették be azt a
szándékot,
hogy a Szent
István Egyetem, két sportági szakszövetség és a városi klubok, sportegyesületek összefogásával felújítják a gödöllői egyetem sportcsarnokát.
Szó, mi szó a létesítményre alaposan ráfér a teljes rekonstrukció, hiszen 1983-as átadása óta csak részleges megújulásokon esett át az elmúlt közel négy évtized alatt számos, rangos, hazai és nemzetközi
sport-, valamint kulturális rendezvénynek otthonául szolgált épület.
A projekt fő forrásául a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségénél és a Magyar Röplabda Szövetségnél megpályázható TAO-támogatást nevezték meg, de egyéb bevételekre is számítanak az illetékesek.
Bizonyos szempontból szorít az idő,
hiszen a rekonstrukcióra – a kosarasok jóvoltából – csaknem 600 millió forint rendelkezésre áll, és hogy
ez ne vesszen el, mielőbb meg kell
teremteni a jövő júniusra befejezni
tervezett beruházás indításának feltételeit.

Távlatibb tervként felmerült az is,
hogy jövő szeptemberben elkezdődhetnének egy új, többfunkciós sportcsarnok építési munkálatai, amik
előreláthatólag 2022-ben fejeződnének be
A sajtótájékoztatón elsőként köszöntötte a résztvevőket Kolozs
Csaba, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje (mikrofonnál), aki négygyermekes apaként egyik kezdeményezője volt annak a folyamatnak,
hogy kedvező változás történjen az
egyetemi sportcsarnok felújításának
ügyében.
Rajta kívül a Szent István Egyetemet Magyar Ferenc kancellár (b3)
képviselte, míg a Magyar Röplabda
Szövetség nevében Ludvig Zsolt főtitkár (képen balra), a gödöllői röplabdás lányok korábbi edzője volt
jelen. A házigazda Gödöllői EAC részéről dr. Kriszt Balázs elnök (j1)
méltatta a kezdeményezést, a Gödöllői Röplabda Klub örömét pedig
Barta László elnök (b2) tolmácsolta.
-edo
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. . . h a s z n o s . . .
• 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

- Őrmester! Magából inkább lenne jó bűnöző, mint
rendőr – ripakodik beosztottjára elöljárója. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Ligetvégek! 13. Ötlet 14. Mókus lakhelye 15. Jövő
időre utaló szó, névelővel 17. Heves megye fővárosa 18. A poén második része 19. Épület része 21.
Járófelület 22. Minden rendben 24. Rangjelző szó
26. Van felesége 28. Növény van ilyen 30. Egyszerű gép 32. Többes szám jele 33. Egyfajta hangA megfejtéseket november 22-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Október 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
MÓRICKA VISSZASZÓL AZ AJTÓBÓL:
ÍGY, PERSZE, A TANÁR ÚRNAK LESZ
IGAZA.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes pizza-utalvány nyertese: G. Tótha Sándor Dózsa
György út 1-3.

zás jelzője 35. Valamely személy 36. Férfinév 38.
Vas megyei település 39. Közterhem 40. Valóság
érzékszerveinkkel felfogható darabja 42. Rádióhullám, röviden 44. Ellenérték 45. Ritka női név 47.
Végtelen kofa! 49. Kettős mássalhangzó 50. Gazdaságpolitikai irányzat
Függőleges: 1. Mega 2. Bizonyos személy 3. Elektromágneses hullámok terjedéséhez szükséges
közeg 4. Sugár 5. Kerek szám 6. Idegen férfinév 7.
Muzsika 8. Rádium vegyjele 9. Spanyol autójelzés
10. Erős meggyőződés 11. Férfinév 15. A poén harmadik, befejező része (A) 16. Orosz kérdőszó 17.
Egyforma hangzók 19. Elhibázott 20. Feléje tüzel
23. Kar része 25. Magyar sakkozó (Péter) 27. Hangot ad 29. Rágcsáló 31. Megtisztítja 34. Szintén 35.
Ütőlap 37. Szabályos mértani forma 41. Kolor 43.
Egykori magyar miniszterelnök (Gyula) 45.Becézett Ilona 46. Élelmiszerbolt 48. Reformkori író,
politikus, nemzetgazda (András) 49. Postai azonosító 51. Puha fém 52. Pest része! 53. Igavonó patás
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