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Amit az várható volt, nem maradt következmény
nélkül Gémesi György azon – a november 21-i
kép viselőtestületi ülésen Kolozs Csaba (Fidesz-
KDNP) képviselő kérdésére egyfajta válaszként el -
hangzott – megjegyzése, miszerint: „az a kérésünk”,
hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központban az or -
vo sok ne kapjanak jutalmat, csak a kisebb keresettel
ren delkező dolgozók, asszisztensek. A polgár mes -
ter arra reagálva mondta ezt, hogy kiderült, a gö -
döl lői egészségügyi intézménynek szánt és jóváha-
gyott 5 millió forintos bérmaradványt kiegészítő tá -
mogatás nem nyújt elegendő fedezetet a dolgozók
fél havi, illetve a vezetők egyhavi, év végi külön -
pén zére. Nem úgy, mint a város további 13 intéz-
ményében, ahol rendelkezésre állnak a jutalmazás
évek óta biztosított mértékű anyagi feltételei.

Az „állóvizet” dr. Dunai György (képen), a Petőfi
Sándor utcai eü-központ igazgatója kavarta fel, aki
a hír hallatán először orvoskollégáival konzultált az
esetről, majd levelet írt a település vezetőinek, ami-
ben – többek között – kérte, hogy a direktor által
no vember 27-ére összehívott összdolgozói érte kez -
le ten adjanak tájékoztatást arról, hogy a rendeletbe
foglalt feltételek szerint, miként gondolják végre -
hajt tatni a jutalmazásra vonatkozó intézkedést.

A városvezetés részéről senki nem vett részt a
ren dezvényen. Dunai György annyit elmondott, az
értekezlet előtt mintegy ne gyed órával beszélt
Gémesi György polgármesterrel te lefonon, aki
arról tájékoztatta, nem kívánja elosztani a megítélt
összeget, mondván: ez nem az ő feladata, hanem az
intézményvezetőé.

A tisztánlátás érdekében fontos megemlíteni, a
dol gozói fórum nem a hangulatkeltésről szólt, ha -

nem sokkal inkább az egészségügyi központ mun -
ka vállalói melletti kiállásról. Dunai György – mi -
után köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak az
idei évben biztosított 10-10 millió forintos több -
lettámogatásért és az egészségügyi központ fejlesz-
tését szolgáló egyéb anyagi helytállásért – elmond-
ta, hogy a most jutalmazásra jóváhagyott 5 millió
forint helyett 18-20 millió forintra lenne szükség
erre a célra, annak érdekében, hogy ne keletkezzen
feszültség a dolgozók között a pluszpénzek elosz-
tása kapcsán.

- Nekem minden dolgozó ugyanazt jelenti – fo -
gal mazott az igazgató, majd így folytatta. - Ve ze -
tőként az a dolgom, hogy képviseljem Önöket,
hogy kiálljak Önökért. Kértem a polgármester urat,
mondja meg, hogyan osszam el a kapott pénzt.
Nem kaptam választ. Én nem teszem meg. Nem
látok jobb megoldást, minthogy rábízom az orvo -
sokra, területi vezetőkre a döntést.

A Tormay eü-központ irányítója hozzátette: nem
a polgármester ellen, hanem közvetlenül a dolgo-
zókért, közvetve pedig a lakosságért emelt szót. -
Senkinek nem lehet érdeke és nem is hagyhatjuk,
hogy sorvadjon az intézmény. Az én dolgom és
nem az Önöké, hogy verjem az ajtót, mielőtt netán
a betegek teszik meg ezt.

A városvezetés részéről Bajkó Norbert alpolgár-
mester reagált a történtekre. Szerkesztőségünkhöz
eljuttatott levelében elsősorban arra hivatkozott,
hogy a tavaly júliusi igazgatóváltás óta tartó idő-
szak szakmai eredményének értékelése után van
mód a jutalmazási keretösszeg felülvizsgálatára. A
karbantartók, asszisztensek, takarítók bérezésének
kétheti jutalommal való kiegészítése elfogadható és
indokolható, de a fenti adatok hiányában nem in -
dokolt ennél magasabb forrás biztosítása. -db

Jutalmazási mizéria

A gödöllői városvezetés november 21-i összejövetelén hosszas, pro és kontra érvekkel megspékelt vita
előzte meg a településrendezési eszközök (TSZT, GÉSZ) idei módosítását. Magyarra lefordítva: dön-
tően a jelentős kormányzati támogatásban részesült premontrei apátság tervezett fejlesztéseit (temp -
lom, lakópark), valamint a csanaki városrészen zajló építkezéseket szabályozó önkormányzati ren -
delet elfogadása szolgáltatott alapot némi vitára.

Az építési szabályzat módosítása érintette a volt tüdőgondozó Ady sétányon található telkének
beépíthetőségi paramétereit is. Mint ismeretes, az önkormányzat május végén 60 millió forintért ma -
gánkórház céljára értékesítette az ingatlant. A Fidesz-KDNP képviselői már akkor is tiltakoztak a
szerintük indokolatlanul alacsony eladási ár miatt, mondván: a telek akár 200 millió forintot is érhet.
A kormánypárti városatyák „utódjai” – elsősorban Kocsi Tamás, Máthé László és Epres György –
gya korlatilag ezt erősítették meg november 21-én, hozzátéve, hogy az átminősítés okán az ingatlan
érékesebb lett, ezért új értékbecslés szükséges, hogy ne érje jelentős összegű vagyonvesztés a várost.
Másként fogalmazva: megvalósuljon a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága.

Meglepő lett volna, ha Gémesi György és szakmai csapata elfogadja ezt az érvelést. Nem is tették
meg, hanem felsorolták, hogy mik azok a tételek, amik csökkentik a szóban forgó telek értékét. Szóba
került a jelentős mértékű épületbontási költség, az Invitel Zrt. földhasználati jogának kiváltása, illetve
az is, hogy az övezeti besorolás kizárólag egészségügyi létesítmény építésére ad lehetőséget.

A Fidesz-KDNP-s képviselők által „trójai falónak” nevezett ügy vitája végül konszenzussal ért véget,
hiszen Gémesi György beleegyezett egy új értékbecslés elvégeztetésébe.

Hogy ennek mekkora jelentősége lesz majd, egyelőre nem tudni. Az adásvételi szerződésben foglaltak
szerint a GÉSZ módosítását követő 8 banki napon belül a vevőnek meg kell fizetnie a vételár fennmaradó
részét (90%). Ennek határideje december elejére tehető. Kicsi a valószínűsége, hogy az értékbecslés addig-
ra elkészül, annak meg pláne, hogy a tartalma kihathat egy érvényes adásvételi szerződésre. A kontraktus
utólagos módosításának kezdeményezése minden bizonnyal kockázatos lenne, mivel akár az egyetlen
pályázóból vevővé avanzsált vállalkozás elállását is eredményezhetné. -áb

A gödöllői képviselőtestület tagjainak november
21-i tanácskozásán hét olyan napirendi pont sze -
repelt, ami az önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások bérleti szerződésének meg hosszab -
bítására, illetve megkötésére vonatkozott. Az ese-
tek többsége nem szolgált különlegességgel, kettő
azonban igen.

Geiger Tibor, a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető
igazgatója a Kossuth Lajos utcai önkormányzati
lakásban maradhat 2020. október 31-ig, míg
Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. direktora a
Deák téri hajlékban tartózkodhat 2020. október
31-ig, vagy a munkavégzésre irányuló jogviszo-
nya fennállásáig.

Az igazi csavart az jelenti a történetben, hogy
Geiger Tibor és Fekete Zoltán – önkéntes válla -
lással – egyaránt havi 120 ezer forintos összegű
lakbért kívánnak fizetni, holott előbbi esetében az
érvényben lévő tarifa-rendszer alapján 33 ezer
forint, utóbbinál pedig 60 ezer forint lenne a fize-
tési kötelezettség.

Az egyik esetben Epres György, míg a másik
esetben Kolozs Csaba vetette fel, hogy ha az
ügyvezetők ilyen gálánsak, akkor ennyiért piaci
viszonyok között is tudnának lakást bérelni, a
megüresedett lakásokat pedig olyan, a közszféra
valamelyik területén dolgozó munkavállalónak
lehetne kiutalni, aki szerényebb jövedelemmel
ren delkezik. 

A Fidesz-KDNP-s képviselők indítványa olaj
volt a tűzre, hiszen – miután jegyzőjétől meg -
tudta, hogy az általa említett 200 helyett 99 bérla-
kása van az önkormányzatnak – Gémesi György
tájékoztató kiselőadást tartott a köztulajdonban
lévő helyi lakások helyzetéről. A polgármester –
egyebek mellett – kihangsúlyozta: Gödöllőn a
fokozott kereslet miatt nem könnyű albérletet
találni, az önkormányzattal kapcsolatos lakás mu -
tyira való utalást pedig visszautasítja.

Bajkó Norbert alpolgármester úgy fogalma-
zott: nem tartaná jó megoldásnak, ha az igazga-
tók olyan helyzetbe kerülnének, hogy napokon
be lül ki kellene költözniük, és azt is figyelembe
kell venni, hogy lakhatásuk várhatóan egy éven
belül megoldódik.

Ennek némiképp ellentmond, hogy mindkét
direktor életében ez a többedik olyan határozat,
ami meghosszabbítja bérleti jogviszonyukat a gö -
döllői önkormányzat hajlékában.

A vita szavazással zárult, aminek végkime ne -
tele mind Geiger Tibor, mind Fekete Zoltán ese-
tében 8 támogató voksban és 6 tartózkodásban
mutatkozott meg. -eF

Új értékbecslés készül a tervezett magánkórház telkére

Lakbér 

Önsarcoló ügyvezetők

www.
godolloihirek.hu
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November 28-án, a késő délutáni
órák ban átadták Gödöllő – szakmai
körökben intelligens jelzővel hasz-
nált – okoszebráját, amit a Bajcsy-
Zsi linszky utca és Petőfi tér ke resz -
teződésben létesítettek. A hivatalos
ceremónián Gémesi György pol -
gár mester és Gaál Tibor, a Generali
a Biztonságért Alapítvány (GABA)
területi igazgatója vágták át a nem -
zetiszínű szalagot.

Az okoszebra létesítése 2,5 millió
forintot emésztett fel. Az összeg felét
a gödöllői önkormányzat állta, a
má sik felét pedig a GABA támo ga -
tásként biztosította. Azért esett erre
a helyszínre a választás, mert a szó -
ban forgó csomópont – elhelyezke-
déséből és a közelben lévő üzletek,
intézmények (ügyfélszolgálat, isko-
lák) jelentős számából adódóan – a
város egyik legforgalmasabb része.

Az okoszebra rendszere működé -
sének lényege, hogy az út két szélén
– megfelelő távolságban az útpad -
kától – oszlopokat helyeznek ki, és
az ezekben lévő szenzorok érzékelik
a gyalogosok áthaladását. Amikor
az érzékelők bekapcsolnak, egy ve -
zérlő egységen keresztül jelzést ad -
nak az útburkolatba helyezett aktív
LED prizmák, ezzel megállásra fi -

gyel meztetve a gépjárművezetőket.
Ez a jelzés kizárólag addig tart,
ameddig a gyalogos áthalad az út -
testen. Így a jelzés csak akkor lép
működésbe, amikor az valóban in -
dokolt. A rendszer célja, hogy az
adott gyalogátkelőnél a járműveze-
tők számítsanak rá, hogy ha villog a
LED, akkor gyalogosátkelés történik
és meg kell állniuk.

Egy másik, Debrecenben telepített
okoszebránál történt megállási haj-
landóság vizsgálat alapján arra lehet
számítani, hogy a telepítés előtti
55%-os arány két héttel később 65%-
ra emelkedik, két hónap múlva pe -
dig már akár a 76%-ot is elérheti.

A gödöllői beruházás kapcsán Ga -
ál Tibor elmondta: a Generali a Biz -
tonságért Alapítvány egyik fő célki-
tűzése a baleset-megelőzés, a gyalo-
gosok védelme. Az elmúlt másfél
év ben közel 1.500 embert ütöttek el
a zebrákon országszerte. A közleke -
désbiztonsági szakemberek szerint
a láthatóság növelése az egyik leg -
fontosabb kulcs a balesetek meg e lő -
zéséhez, amit a jövőben a Bajcsy-
Zsilinszky utca és Petőfi tér keresz -
teződésben elhelyezkedő gyalogát-
kelő intelligens zebrája is szolgálhat.

-G

Átadták a belvárosi „okoszebrát”

Az eddigi időjárás az előző évek eny he teleit idézi:
láthatunk nyíló hóvirágot és duzzadó rügyeket,
pedig már az őszből sétáltunk kifelé. Mivel az iga-
zán kemény téli hidegekre, úgy tű nik, már csak
ritkán számíthatunk, fel kell ismernünk és fel kell
készülnünk ennek következményeire a nagyüze mi mezőgazdaságban és a
kisker tek ben egyaránt. A hótakaró és a hosszan tartó fagyos időszakok hiá-
nya mel lett a nagy mennyiségű, téli időszakra nem jellemző halmazállapo-
tú csapadék is számos problémát okoz. Az ősszel kijutatott trágyafélék mé -
lyebb re mosódhatnak a talajban, mire a növényeknek szükségük lenne az
azok ban lévő tápanyagokra, a gyümölcsfák mélynyugalmi állapotban fagy-
tűrőek, de ha a nedvkeringésük idő előtt elindulhat egy kora tavaszi tartó -
sabb fagy beálltával elfagyhatnak.

A tél szigora nélkül emellett a különböző kártevők és kórokozók zavar -
talanul telelhetnek át, sőt, nem csak túlélhetik a hideg évszakot, de lehe tősé -
gük nyílik a szaporodásra és a szokásoshoz képest sokkal korábban el kezd -
hetik kártételüket, valamint gombabetegségekre is előbb számít hatunk.

A kártevők közül hármat emelnék ki, amik manapság a legtöbb bosszú-
ságot okozzák a kiskert-tulajdonosoknak is.

Az ázsiai márványpoloska jelenleg Európa egyetlen ismert idegenhonos,
növényevő címerespoloska faja. Meglepetésszerűen, földrajzilag egymástól
távol eső helyeken bukkant fel, minden bizonnyal az emberi közremű kö -
désnek is köszönhető robbanásszerű elterjedése. Szélsőségesen polifág,
több mint százféle növényen megfigyelték már táplálkozását. Gazdaságilag
jelentős a kártétele, mivel a növényeink föld feletti részein és a terméseken
is szívogatnak, melynek következtében kifakulást, barnulást, állagváltozást
és deformációt is tapasztalhatunk. Ezek mellett a szívogatás helyén a rész -
ben általuk hurcolt különféle kórokozók akadálytalanul fertőzhetnek, okoz -
hat nak betegségeket. Lakókörnyezetünkben is rendszeresen találkoz ha -
tunk velük, főleg ősszel, amikor is menedéket keresnek a hideg elől.

A harlekinkatica rövid idő alatt a leggyakoribb katicabogarunk lett. Ős -
hazája Ázsia, hazai elterjedése kapcsán több negatív hatás tapasztalhatunk.
Kiszorítja az őshonos katicákat természetes élőhelyükről, imágója kárt tesz
az érő gyümölcsökben, cukor és vízfelvétel céljából táplálkozik rajtuk, a
háztartásokba tömegesen repülve zavaró a jelenlétük. Látványukkal va -
lószínűleg tartósan meg kell, hogy barátkozzunk, hiszen Szibéria keleti ré -
sze is a hazája, ahol komoly hidegek vannak.

A levéltetű már régi és állandóan gondot okozó kerti ellenségünk. Ha
enyhe a tél, akkor csak kevés pusztul el. A szárnyas példányokról tud hat -
juk, hogy azok minden bizonnyal átvészelték a telet és tavasszal a növények
legfiatalabb, zsenge hajtásait fogják megtámadni. Egyébként táplálkozá suk -
ra jellemzően a leveleket szívogatják, mert a növények nedveivel, a
mézharmattal táplálkoznak.

Fontos megjegyezni, hogy régen is voltak enyhe telek, így növényeink
képesek átvészelni a mi éghajlatunkon is érződő mediterrán hatást.

Ugyan az áttelelő kártevők nagy veszélyt jelentenek kertjeinkre, de annak,
aki ősszel elvégezte a lemosó permetezést sokkal könnyebb dolga lesz jövőre! 

Molnár Árpád mezőgazdász

Enyhe télre számíthatunk 
a kertjeinkben?
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lyamatosan nő. Ők már nem a jövő,
hanem a jelen. Természetes, hogy –
mint Magyarország egyik fő attrak-
ciója – megszólítjuk őket. A Lázár
Lo vasparkkal közösen a dubrovniki
találkozón is tárgyaltunk a legna -
gyobb kínai utazási irodákkal, illet-
ve Csungkingban kiállítást nyitot -
tunk, lehetséges partnerekkel tár -
gyal tunk. A Magyar Turisztikai
Ügynökség felmérése szerint a kínai
látogatók Budapest mellett szinte
csak Gödöllőt keresik fel: munkánk
gyümölcse tehát beérett. Itthon nem
látható, nem ismert, de Magyar or -
szágot a kínaiaknak bemutató or -
szág imázs film főszereplője is a Gö -
döllői Királyi Kastély.

Azonban nem csak a kínai ven dé -
geket igyekszünk ide csábítani.
Csak néhány példa, hogy hol igye-
keztünk az országot és a kastélyt
nép szerűsíteni: Franciaországban
két alkalommal vettünk részt road -
show-n, Monacoban, Olaszor szág -
ban, Ausztriában, Németországban,
összesen 15 alkalommal folytattunk
tárgyalásokat, vagy jelentünk meg
idén.

- Megkerülhetetlen tény, hogy az
őszi, október 13-i önkormányzati
vá lasztási kampány során Kolozs
Csaba, a Fidesz-KDNP polgármes -
ter-jelöltje a történelmi falak kö -
zött találkozott dr. Guller Zoltán -
nal, a Magyar Turisztikai Ügynök -
ség vezérigazgatójával. Milyen ho -
zadéka lehet az eszmecserének?

- A legtöbb külföldi turista Ma -
gyarországból Budapesten kívül
csak a Gödöllői Királyi Kastélyt lát -
ja. Szerepünk tehát sokkal több,
mint egy vidéki város kastélymú ze -
uma. Kimondhatjuk bártan, hogy az
országot, vagy ha tetszik, a vidéki
Ma gyarországot jelentjük a külföld -
ről ide érkező vendégeknek, szak -
szóval: Magyarországot „márkáz -
zuk”. Számomra természetes, hogy a
helyi politika foglalkozik az intéz-
ménnyel és érdekli, mi a döntésho-
zók szándéka vele. Azon lepődnék
meg, ha ez nem így lenne.

- A választási kampányban Or -
bán Viktor is megszólalt kastély-
ügyben. Leegyszerűsítve azt mond -
ta: megállapodás kellene a város ve -
zetéssel, hogy tudjon a kastélyra
pénzt adni, de ellenséges közegben
ez nem megy. Mit gondol, lesz le -
he tőség a szaván fogni a kor -
mányfőt?

- Az én feladatom, hogy a kastély
jövője, felújítása kapcsán a döntése-
ket megfelelően előkészítsem a kas -
télyt működtető gazdasági társaság
tulajdonosai részére. A Magyar Tu -
risztikai Ügynökség Zrt-vel közösen
– aki jelenleg a kastélytársaságban
az állami tulajdont képviseli – no -
vemberre elkészült a Grassalkovich-
kastély 2030 Stratégia, ami azt mu -
tatja be, mi kell ahhoz, hogy sikeres
legyen a kastély 10 év múlva is.
Nem csak a felújításokkal, hanem a
szolgáltatások összetételével, szín -
vo na lával is foglalkozik. Szintén a
Turisztikai Ügynökséggel közösen,
az ő anyagi támogatásukkal, ezen
stra tégia alapján elkezdték a ter ve -
zők munkájukat és év elejére elké-
szülhet a teljes kastély-együttes kon -
cepció terve, amit már a kivitelezési
költségekkel be lehet árazni. Azaz,
jövő év első felében lesz egy olyan
dokumentáció, ami elmondja: mit is
szeretnénk a kastélyból, ahhoz
mennyi idő és mennyi pénz kell.
Csak ilyen előkészítés mellett lehet
döntést hozni, ezek nélkül csak ál -
mokról beszélgethetünk.

- Ha egy év múlva beszélgetünk,
és rákérdezek: mennyire volt ered-
ményes és sikeres a gödöllői kas -
tély 2020-as éve? Reményei szerint,
mit válaszolna? Minek kellene tel -
jesülni, hogy elégedett legyen?

- A Turisztikai Ügynökség, külső
szak értő cégek a kastélyt és annak
működését vizsgálva az elmúlt évek
eredményei alapján azt mond ták ki,
hogy a fő feladatunk, hogy „tartsuk az
irányt”. Ez számokban is igaz, azaz:
szeretnénk tovább nö ve kedni, megő -
rizni a fővároson kívüli leg fon tosabb
egyedi attrakció sze re pün ket, színesí -
teni program jain kat és ja vítani szol -
gáltatásainkat. Ezek raj tunk múlnak –
ha kollé gá i mmal ezekért a célokért
mindent megteszünk, én már elége-
dett le szek. 2021-ben Ma gyarország
ren dezi a Vadászati Világkiállítást.
En nek egyik fő helyszíne a gödöllői
kastély. 2020-ban elő kell készül nünk,
hogy megfelelő módon – mind infra-
struktúrával, mind prog ramokkal –
fo gadhassuk majd a lá togatókat.
Akik nem ismerik a va dászati világ -
kiállításokat, le gyint het nek. De hogy
mennyire fontos esemény lesz, ez
csak egy szá mot mondok: utoljára
1971-ben volt hazánk otthona és szer -
vezője ennek a programnak és akkor
2,3 millió darab belépőjegyet adtak el
a kiállí tásra és a kapcsolódó rendez -
vé nyekre! -stv

Szűk egy hónappal a 2019-es esz-
tendő vége előtt – szerencsére – van
miről szólni a Gödöllői Királyi Kas tély
idei eseményeivel és törté né seivel
kap csolatosan. Az összeg zés mel -
lett, a műemlék-együttes kö zeli és
távolabb jövőjére vonatkozó elkép -
ze lésekről is kérdeztük dr. Uj váry Ta -
mást, a település és az or szág ékes -
ségét működtető gazdasági társa -
ság ügyvezető igazgatóját.

- Igazgató Úr! Minden túlzás nél -
kül kijelenthetjük, hogy mozgal -
mas és – akár a látogatók számát,
akár a programok minőségét, illet-
ve mennyiségét vesszük alapul –
sikeres évet zárt a gödöllői kastély
2019-ben?

- A Gödöllői Királyi Kastélyt egy
gazdasági társaság, kft üzemelteti.
Ha ilyen szempontok szerint néz -
zük a 2019-es évet, mindenképp
sikeres, hiszen árbevételünket, láto -
ga tó számunkat is 8-10%-al növel -
tük. 2016 óta folyamatosan növe -
ked nek ezek a mutatók, eredmé-
nyes a működésünk. Azonban, első-
sorban kulturális szolgáltató va -
gyunk, így eredményességünket
nem csak számokban kell mérni.
Meg újuló mosdók, biztonsági és
üze meltetési rendszerek, parketta-
fel újítás, színesebb programok, új
fel lépők, új produkciók és kiállí tá -
sok jelentek meg a kastélyban. Büsz -
kék vagyunk rá, hogy műtár gyak -
kal is gazdagodtunk. Ezek közül ki -
e melném Jókai Mór egyedi, díszkö-
tésű könyvét, melyet az író Erzsébet
királynénak készíttetett és saját ma -
ga adott át. Aukción sikerült meg -
vásárolni ezt az egyedi darabot, ami
számomra azért is különleges, mert
egyszerre két kimagasló magyar tör -
ténelmi személyhez is kötődik. Szív -
melengető érzés volt átvenni a si -
keres licit után a tárgyat azzal a tu -
dattal, hogy Jókai, majd Sisi is ke -
zében fogta korábban.

- Ha a számos kastélybéli látvá -
nyosság közül kettőt választhatna,
milyen programot vagy eseményt
ne vezne meg, mint az idei eszten-
dő legnépszerűbb attrakciója? 

- A kastély egyik „ékszerdoboza” a
Barokk Színház. Bár, 2003-ban már
átadták, mindenki tudja, hogy na -
gyon kevés előadást tartottak, tar tot -
tunk benne. Ennek oka, hogy kevés
néző fér el, külön támogatással a
színház nem bír, így jegyárakból
szin te lehetetlen barokk darabokat
fi nanszírozni benne. Szerettük vol -
na azonban valahogy élettel meg töl -
teni a falakat. Kortárs magyar drá-
maírókat kértünk fel, hogy Gödöl -
lőhöz köthető műveket írjanak, és
ezeket mutatjuk be. Az Ady 100
évforduló kapcsán egy Léda darab-
ban kezdtünk, karácsonytól látható
Gubás Gabi főszereplésével Sisi da -
rabunk és elkészült – 2020-ban pe -
dig bemutatjuk – a Grassalkovichok
korát bemutató előadás. Így az idei
két premier után jövőre kiegészül a
repertoár és a kastély mind a három
évszázadához lesz saját darabja az
intézménynek és a városnak.

A másik kiemelendő maga Erzsé -
bet királyné. Látogatóink többsége
mi atta jön hozzánk. Május óta főál-
lású kolléga személyesíti meg a ki -
rálynét és fogadja a vendégeket,
mely jó döntésnek bizonyult, na -
gyon népszerű „szolgáltatásunk”.
Ter mészetesen, Czédly Mónikát
kér tük fel, hogy minőségi ruhákat,
reprodukciókat készítsen a király -
nénak.

- Idegenforgalmi szempontból
sem bizonyult „unalmasnak” az
óév. Elsősorban a kínai kapcso la -
tok fejlesztésére gondolok. Voltak
kézzelfogható eredményei az áp ri -
lisi dubrovniki, majd az ezt követő
csungkingi tárgyalásoknak? 

- A kínai látogatók száma a kas -
télyban és a világturizmusban is fo -

Ujváry Tamás: fő feladatunk, hogy tartsuk az irányt
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HIRDETÉS

Amint az borítékolható volt, no -
vember 21-én módosították a gödöl-
lői önkormányzat állandó bizottsá-
gainak két héttel korábban elfoga-
dott személyi összetételét. A változ -
ta tást több fejlemény is indokolta.
Rész ben a Fidesz-KDNP-s képvise -
lő, dr. Péterfi Gábor – frakciótársai-
hoz hasonlóan – november 8-i, bi -
zott sági tisztséget nem vállaló nyi -
lat kozata, részben pedig dr. Jeney
László (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
kompenzációs listán szerzett man -
dá tumáról történt november 13-i le -
mondása. A testületből elsősorban a
választási eredményből fakadó csa-
lódottsága miatt távozó képviselő
he lyére Nagy Péter ült be, aki a na -
pirend előtt átvette megbízólevelét
és képviselői esküt tett.

A fenti változások következtében
az alábbi – átmenetileg véglegesnek
tekinthető – személyi összetételben
dolgozhatnak a gödöllői önkor -
mány zat nyolc állandó bizottságá-
nak tagjai:

Jogi és Ügyrendi 
Bizottság (5 fős)

Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő ta -
gok: dr. Pappné Pintér Csilla, Pelyhe
József Nem képviselő tagok: Varga
Gyöngyi, dr. Járási Éva Zsuzsanna

Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság (5 fős)

Elnök: Pelyhe József Képviselő ta -
gok: dr. Pappné Pintér Csilla, Mol -
nár Gergely Nem képviselő tagok:
Varga András, Győri Ferenc

Gazdasági és Vállalkozás-
fejlesztési Bizottság (7 fős)

Elnök: Pelyhe József Képviselő ta -
gok: dr. Györfi Beáta, Nagy Péter,
dr. Pappné Pintér Csilla Nem kép -

viselő tagok: Bartha Tibor, Szénási
Szilvia, Szabó Endre

Köznevelési és Közösség-
fejlesztési Bizottság (5 fős)

Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Kép -
viselő tagok: Pelyhe József, Molnár
Ger gely Nem képviselő tagok: Ha -
lász Levente, Fülöp István
Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága (7 fős)

Elnök: Molnár Gergely Képviselő
ta gok: Pelyhe József, dr. Györfi Be -
áta, dr. Pappné Pintér Csilla Nem
kép viselő tagok: Szűcs Józsefné, La -
pu Máté, dr. Umené Kecskeméti Zita

Városfejlesztési és
Fenntarthatósági Bizottság (7 fős)

Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Kép -
viselő tagok: dr. Györfi Beáta, Pely -
he József, Molnár Gergely Nem kép -
viselő tagok: dr. Jeney László, Szilá -
gyi Fanni, Erdélyi Tibor

Szociális és Családügyi 
Bizottság (7 fős)

Elnök: Nagy Péter Képviselő tagok:
Pelyhe József, dr. Györfi Beáta, Mol -
nár Gergely Nem képviselő tagok:
Tusor Judit, Dolányi Sándor, Sebő
Györgyné

Egészségügyi Bizottság (7 fős)
Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő ta -
gok: Nagy Péter, Molnár Gergely,
Pely he József Nem képviselő tagok:
Jeneyné dr. Szkalák Ilona, Domb -
rádi János, dr. Vámosi István

A kérdéskör tárgyalásakor a Fi -
desz-KDNP-s képviselők (képen
szem ben) megerősítették: tanács ko -
zási jogukkal élve, rendszeresen
mun kát vállalnak a bizottságokban,
ám tisztséget nem és külsős tagokat
sem delegálnak mindaddig, amíg a
bi zottsági struktúra megváltozta tá -
sára és a létszám öt főben történő
maximalizálására vonatkozó javasla-
tukat nem fogadják el. Gémesi
György polgármester nem tartotta
helyesnek ezt a magatartást, majd az
egyebek napirend során a város első
embere bejelentette, hogy külsős
szak értőket szeretne bevonni a bi zott -
ságok munkájába, aminek érde kében
– december 6-i jelölési határidővel –
pályázatot írt ki. Olyat, aminek sze -
mé lyes adatait ő maga kezeli. -org

Időpont: 2019. november 21, csü -
tör tök 18 óra. Helyszín: Török Ignác
Gimnázium aulája. Esemény: gö -
döl lői önkormányzat közmeghall -
ga tása. Vezető témakör: Gödöllő
köz biztonsági helyzete. Meghívott
elő adó. Farkas Imre rendőr ezre-
des, a Gödöllői Rendőrkapitányság
megbízott vezetője. 

Jócskán megtelt gimnáziumi elő-
tér várta a település újonnan, ok tó -
ber 13-án megválasztott vezetését a
nyilvános rendezvényen, amin – a
fő témakörhöz kapcsolódva – Far -
kas Imre november 1-jétől megbí -
zott kapitányvezetőtől, mások mel -
lett, megtudtuk, hogy átalakulóban
van a Petőfi Sándor utcai rendvédel -
mi egység. Ennek az átalakulásnak
része az is, hogy figyelemmel lesz -
nek az állampolgárok észrevételeire,
bejelentéseire és javaslataira. A ka -
pitányság mobiltelefonon már nem
érhető el, akinek problémája akad, a
112-es központi segélyhívót tárcsáz -
hatja. A járőrök a náluk lévő okos -
készülékük segítségével kapnak ér -
tesítést a bejelentésről, és ahogy tud -
nak, intézkednek. Az ezredes kitért
arra is, hogy a közösségi oldalon fel-
felmerülő gondok, értesülések az
esetek többségében nem fedik a va -
lóságot, ezért javasolja, hogy aki hi -
teles információra kíváncsi, a rend -
őr ségen kérjen tájékoztatást.

A gödöllői bűncselekményekkel
kap csolatosan Farkas Imre kihang sú -
lyozta: számuk évről évre csökken,
de a nullát sohasem fogja elérni. Az
esetek 60-65%-át a vagyon el leni bűn-
cselekmények teszik ki. A kapitány -
ság vezető szólt a kábító szer-kér dés -
ről is. Kiemelte, hogy fő leg a forgal-
mazók elleni fellépésre, a terjesz tő há -
lózatok felszámolására fókuszálnak,
és ez irányú tevékeny sé gük az elmúlt
években eredményes volt.

A város belső úthálózatán zajló
köz lekedést a zsúfoltság jellemzi.
Eb ből adódik, hogy nem nagyon
van lehetőség felgyorsulni, ezáltal i -
nkább a kisebb, ütközéssel, kocca -
nás sal járó balesetek a jellemzők,
amik döntően a járművezetők fi -
gyel metlenségéből, feszültségéből
adódnak. Aggasztó, hogy a par ko -
lók ban megnövekedett a járművek-
ben kárt okozó cserbenhagyásos
ese tek száma.

Farkas Imre nem rejtette véka alá,
hogy nem ideális a gödöllői kapi -
tány ság létszámhelyzete, ám a biz-
tonságos feladatellátás nincs ve -
szélyben.

Nekiestek Gémesinek és Bajkónak
Sajátossága a közmeghallgatásnak,
hogy az önkormányzat ülései közül
ez az egyetlen, amikor a lakosság
kér déseket tehet fel közérdekű té -
makörökben. Éltek is az eseményen
szép számban megjelent gödöllőiek
ezzel a lehetőséggel, esetenként bát-
ran „nekiesve” egy-egy közsze rep -
lőnek.

A legtöbb kritikát Gémesi György
polgármester kapta, aki – becsületé-
re legyen mondva – állta a sarat.
Más kérdés, hogy többször is ki hoz -
ták a sodrából, miként az is érzé kel -
hető volt, hogy válaszaival inkább
felháborodást és derültséget keltett,
semmint elismerést.

Rajta kívül Bajkó Norbert alpol-
gármester is célkeresztbe került, el -
ső sorban azért, mert beállt Géme -
siékhez, amivel egyesek szerint el -
árulta azt a szervezetet, aki jelölte, és
akinek jelöltjei töredéksza vazatuk -
kal mandátumhoz juttatták. Reagá -
lá saival ugyan nem lett népszerűbb,
ám látszólag higgadtan kezelte az őt
bíráló felvetéseket.

A közmeghallgatáson számos bölcs
gondolat is elhangzott a lakosság ré -
széről. Az egyik ilyen volt, hogy egy
olyan polgármester, aki a kormány
ellen agitál, ne várja, hogy segítsék.
Az este legnagyobb mondása azon-
ban (szerintünk) Gémesi György ne -
véhez fűződött, aki – L. Péterfi Csa -
ba kabinetfőnökének adott közel 3
millió forintos ciklus végi extralóvé-
val összefüggő magyarázkodása so -
rán – „motivációs pénzbeli elismerés-
nek” titulálta a jutalmat. -ván

Kínos percekkel terhelt közmeghallgatás

Tudják, mit jelent egy szóban 
a motivációs pénzbeli elismerés?

Kényszerből összetákolt bizottságok
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November 7-én megtartotta első munkaülését az
október 23-án – Gémesi György javaslatainak ha -
tására füttyszóval és bekiabálásokkal terhelt köz -
játékokkal – megalakult gödöllői képviselő tes -
tület. A rendkívüli jelzővel illetett tanácskozás na -
pirendjén három javaslat szerepelt: kettő az ön -
kormányzat szervezeti és működési szabály za -
tával (szmsz) volt kapcsolatos, egy pedig – amint
az a helyszínen kiderült, zárt ajtók mögött – az
állandó bizottságok életre hívására vonatkozott. 

Az, hogy a gödöllői közélet rendszeresen szol -
gáltat különleges sztorikat, lassan megszokottá
vá lik. Ezúttal is arra lehetett számítani, hogy az
október 13-án megválasztott grémium tagjainak
eltérő álláspontja vitát vált majd ki a polgár mes -
ter hez hű erők szűk (8 kontra 7) szava zat több -
ségével működő testületben.

Erre utalt az is, hogy az szmsz tervezett módo -
sí tásával összefüggésben előzetes üzenetváltás
lá tott napvilágot a felek képviselői között a kö -
zösségi oldalon.

A VÜSZI Kft. Dózsa György úti székházának
má sodik emeleti tárgyalótermében lezajlott ta nác -
skozást a szokottnál nagyobb – és egyesek ré szé ről
tapssal és beszólásokkal ékesített – érdek lődés kí -
sér te a helyszínen. A tét azért nem volt csekély,
mert a képviselőtestület „alaptörvényének” tekint he -
tő szmsz megalkotása olyan, a jövőbeni működést
jelentősen meghatározó dönté sek ről szólt, ami elő-
revetítette a konfliktus hely zetet.

Az szmsz-szel kapcsolatos első előterjesztést a
polgármester jegyzete, aki néhány, a Fidesz-
KDNP-s képviselők által szorgalmazott változást
beépített az előterjesztésbe. Az elsősorban tör -
vényi, illetve technikai szempontból (például:
hoz zászólási időkeret, frakció létesítése) fontos
módosítások azonban nem tartalmazták azokat
az igényeket, amiket Gémesi György kormány -
párti ellenzéke igazán lényegesnek, az új szmsz
elfogadása érdekében alapfeltételének tartott.

Egyfajta csavart jelentett a történetben, hogy az
ülés előtt két nappal dr. Kiss Árpád jegyző –
részben pontatlanságra, részben jogszabály-elle-
nességre hivatkozva – 15 pontba szedve tör vé -
nyességi észrevételt fogalmazott meg a Fidesz-
KDNP-s városatyák beadványával kapcsolatban.

Miről is volt szó? Lényegében arról, hogy a
Fidesz-KDNP hét képviselője új bizottsági struk -
túrát dolgozott ki, olyat, ami nyolcról hétre csök-
kenti a döntés-előkészítő szervezetek számát, va -
la mint öt főben maximalizálja azok tagságát. Rá -
a dásul, azt is javasolták, hogy a bizottságok bizo-
nyos esetekben kapjanak döntési hatásköröket.

A választáson az egyéni körzetek többségében
győztes Fidesz-KDNP-s városatyák, mint megfo -
gal mazták, a hűséges lokálpatrióta-szimpati zán -
sok számára „kifizetőhelyként” működő bizott-
ságok taglétszámának redukálásával a költségta -
karékosságot is szerették volna elősegíteni, egyes
hatáskörök átruházásával pedig a szerintük lé -

tező, a jogszabályok által nem indokolt polgár -
mes teri „túlhatalmat” mérsékelni.

Ennél is érzékenyebb volt az a módosító indít-
ványuk, miszerint: a polgármesteri hivatal szer -
vezeti felépítésében jelenleg szereplő polgár mes -
teri kabinet (iroda) szűnjön meg, hiszen a te -
lepülés nagysága és a feladatellátásból eredő
leterheltség nem indokolja ennek az egységnek a
fenntartását.

Nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy ennek a
javaslatnak az elfogadása egyenértékű lett volna
L. Péterfi Csaba kabinetfőnök – és az irányítása
alá tartozó hét ügyintéző, egy-egy adminisztrá-
tor, kommunikációs munkatárs, sportreferens,
va lamint civil referens – státuszának megszün -
tetésével.

Nem volt kérdés, hogy az operatív munka gör-
dülékenységét a polgármesterhez delegált dönté-
si jogosítványokban látó Gémesi György – amíg
biztosítani tudja a minősített szavazattöbbséget –
nem lesz partner ilyen módosítások elfogadásá-
ban, ezáltal az ő szmsz-verzióját 8 igen szava -
zattal jóváhagyta a testület, majd a kormánypárti
ellenzék módosító indítványát 8 nem és 6 igen
voksarányban (ekkor dr. Péterfi Gábor már nem
volt jelen) elutasította a gödöllői önkormányzat
Gémesi-párti többsége.

A szavazásokat vita előzte meg. A hosszú,
csak nem kétórás szócsata során mindkét oldal
próbálta meggyőzni a másikat igazáról. A Fidesz-

Lemondásra szólították fel, 
majd kizárták Bajkó Norbertet

Október 24-én dr. Henkei Viktória elnök közleményben tudatta: A Hely az Érték Városvédő Egye -
sület felszólította Bajkó Norbertet, hogy mondjon le képviselő mandátumáról, illetve felszólította
Gémesi György polgármestert is, hogy a vonatkozó törvényi lehetőségek alapján vonja vissza Bajkó
Norbert alpolgármesteri megbízatását.

Miután egyik felszólításnak sem lett foganatja, az egyesület november 4-én kizárta soraiból Bajkó
Norbertet, aki a határozat ellen jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

A személyi döntést az teszi közérdeklődés tárgyává, hogy a Gödöllőn változást, megújulást
sürgető egyesület színeiben önkormányzati képviselői mandátumot szerzett Bajkó Norbertet idő-
közben, október 23-án alpolgármesterré választották, úgy, hogy szavazatával az alakuló ülésen,
majd a testület november 7-i rendkívüli tanácskozásán is Gémesi Györgyöt és a lokálpatrióta klubos
csapatot segítette. -vn

KDNP-s képviselők elsősorban a választáson
őket támogató többségi szavazói akarat és költ -
séghatékonyság érvényesítését kísérelték meg
elfogadtatni, a Gémesi György oldalán álló hoz-
zászólók pedig alapvetően a kompro misszum -
késségre és a 34 ezer gödöllői állampolgár ér -
dekében vállalt közös munkavégzés szükséges -
sé gére helyzeték a hangsúlyt.  

A verbális adok-kapok során hangzottak el „ér -
dekes” kijelentések is. A polgármester – mielőtt az
irodájának megszüntetésére irányuló javaslat
kapcsán kijelentette, hogy a miniszterelnöknek is
van kabinetje – elmondta, hogy a képviselőknek
szavazniuk kell, vagy ki kell menniük a teremből.
Azt nem tehetik meg – szerinte –, hogy kikap -
csolják a gépet és bent maradnak…

Összegezve a történéseket, nem járunk messze
a valóságtól, ha úgy fogalmazunk: a két döntést
akár 10 perc alatt is meghozhatták volna a várost
irányító grémium tagjai, akik még az egyebek
napirendi pont folyamán is visszatértek vélt vagy
valós igazuk kinyilvánítására.

Az ülésen szót kért Vécsey László, a gödöllői
központú választókerület kormánypárti ország -
gyű lési képviselője is, aki megerősítette: a tíz
körzetből hatban elért Fidesz-KDNP-s győzelem
egyértelműen kifejezi a változás igényét Gödöl -
lőn. Új kezdetre van szükség, aminek fontos is -
mérve az együttműködés, a bizalom és a hiteles
tájékoztatás. -oror

A Fidesz-KDNP-s képviselők nemet mondtak, de Bajkó Norbert besegített

Gémesi Györgyék szája íze szerint fogadták el az szmsz-t
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HIRDETÉS

• Elromlott a „felhúzós” gyermekjáték, nem mű -
 ködött a háztartási gép. A novemberben megvá -
sárolt ajándékot karácsonykor vették használat-
ba, a megajándékozott elveszítette a háromnapos
(három munkanap!) csereigény lehetőségét, nem
érvényesíthette a garanciális jogát, mert elveszett
a vásárlást bizonyító nyugta, vagy az ajándékozó
azt nem adta át. Utóbbi addig természetes, hogy
az ajándékhoz nem mellékeljük a számlát, de az
ajándékozó őrizze meg, vállalja át a javítás (csere)
intézését, vagy már a vásárláskor ne mulassza el
kipróbáltatni a készülék működését. Nem a min -
tadarab működését kell megnézni, hanem a vá -
sárolni kívánt terméket vegye ki az eladó a do -
bozból és azt kell kipróbálni. Ha ez nem lehet -
séges – néha konfliktussal jár – akkor otthon
azon nal helyezzük üzembe a készüléket, ha nem
működik, rögtön másnap vigyük vissza az üz -
letbe és vegyük igénybe a három munkanapon

belüli csere lehetőségét. [151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet 7. §]

• Zárlatos volt vagy lett a beltéri vagy kültéri
fényfüzér (karácsonyfa égősor). A beltéri égősor
nem használható kültérben, zárlatot okozhat,
esetleg nem lesz villany az egész házban. A vé -
kony keresztmetszetű vezeték tűzveszélyes lehet,
ez a beltéri égősor esetében fordulhat elő. Meg -
történhet, hogy a dugaszolóvilla átengedi az ára -
mot, megráz. Első alkalommal óvatosan, jobb
kéz zel helyezzük a konnektorba, ne bízzuk a
gyermekre áramütés veszélye miatt. Ha megrá -
zott az áram, azonnal szüntessük meg a haszná-
latát, cserélni kell a terméket vagy visszakérni a
vételárat.  Csak biztonságtechnikailag bevizsgált
fényfüzér terméket vásároljunk, TÜV feliratot
tar talmaz. Ellenőrizzük a terméken feltüntetett
kétjegyű IP számot. A második számjegy jelöli a
vízvédettséget. Például, az IP20 jelzésű termék
beltéri használatra alkalmas, de az IP44 jelzésű
párás-nedves-nyirkos helyeken használható, az
IP65 jelű termék már esővíz ellen is védett. 

Fényfüzért ne vásároljunk alkalmi árustól, ut -
cán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásároljunk
gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elneve-
zésének, típusának és a műszaki jellemzők feltűn-
tetése nélküli terméket, ez minden műszaki ter -
mékre érvényes. Minden vásárláskor kérjünk
nyug tát vagy számlát, azt őrizzük meg!

Elővigyázatosság: távollétünkben a karácsony -
fán ne hagyjuk bekapcsolva az égősort, szün tes -
sük meg az elektromos hálózathoz a csatlakozást,
húzzuk ki a konnektorból! Az intézkedéssel la -
kás tüzet előzhetünk meg.

A karácsonyfát közvetlenül a függöny mellé ne
helyezzük, a gyertyától is meggyulladhat…

A cikk folytatása a GÖDÖLLŐI HÍREK ON -
LINE kiadásában, a www.godolloihirek.hu ol -
dalon olvasható!

A karácsony előtti vásárlás buktatói
A Pest Megyei Békéltető Testület több éves ta pasz talata alapján felhívjuk a tisztelt olvasó fi gyelmét
arra, hogy a karácsony előtti bevásárlás, ajándék keresés forgatagában milyen prob lé  mákkal
találkozhat a fogyasztó. Hogyan lehet a fogyasztói panaszokat megelőzni, és ha az oda figyelés elle-
nére mégis megtörtént a baj, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a porul járt fo gyasztó
rendelkezésére? A korábbi évek tapasz talatai szerint az alábbi – főként a termék mi nőségére és biz-
tonságára vonatkozó – esetekkel, fogyasztói panaszokkal találkoztak leggyak rabban a békéltető
testület tagjai a karácsonyi vásárlásokkal kapcsolatosan.

Tisztelt Olvasók! Tisztelt Nézőink!
2020-ban is látható a FIX Televízióban a „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazin mű -
sor dr. Csanádi Károly műsorvezetővel. A műsor elérhető és visszanézhető a FIX Televízió
www.fixhd.tv hivatalos honlapján és a YouTube-oldalon is. 

Kéthetenként premier adásban új műsor látható a képernyőn, páros héten, csütörtökön 21 óra 15
perckor.

2020. január 9-én és 23-án a „Lábbelik panaszrendezési folyamata” című kétrészes műsorunk premier
adása látható Hoffer Ferenc igazságügyi szakértő vendéggel.

Kedves Olvasóim! A fogyasztóvédelem nem elmélet, hanem a jogérvényesítés és a megelőzés esz-
köze a napi gyakorlatban. A nem várt helyzetek kezelésére is fel lehet készülni. Olvassák a Gödöllői
Hírek fogyasztóvédelmi cikkeit, látogassanak el a lap online felületére és nézzék a FIX Televízióban a
fogyasztóvédelmi műsorokat! Legyenek naprakészek fogyasztóvédelemből! Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet kívánok tisztelettel:

Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos, adatvédelmi tisztviselő (DPO), a Pest Megyei Békéltető
Testület elnöke, a FIX Televízió műsorvezetője
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RÖPLABDA 
NB I. Liga, alapszakasz 4-8. forduló:
Gödöllői RC – Palota VSN Kft. 2-3 (-24, 22, 23, -21, -6)
Debreceni SZC Eötvös DSE – Gödöllői RC 3-2 (-19, -21, 19, 23, 12)
Gödöllői RC – Budaörsi DSE 1-3 (-15, -10, 13, -15)
Gödöllői RC – Diósgyőri VTK FUX 0-3 (-16, -16, -18)
Gödöllői RC – Székesfehérvári MÁV Előre-BERICAP 0-3 (-17, -9, -11)
A Gödöllői RC 3 ponttal, 8-24-es szett- és 585-740-es pontaránnyal 7. a tabellán.

Magyar Kupa nyolcaddöntő, 2. mérkőzés:
MTK Budapest – Gödöllői RC 3-0 (23, 13, 14)
Továbbjutott: MTK kettős győzelemmel (6-0)

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 12-15. forduló
Gödöllői SK – Szentendre VSE 0-0
Fémalk-Dunavarsány – Gödöllői SK 0-1 (0-0) Gólszerző: Pancsuska Tamás.
Gödöllői SK – Nagykáta SE 1-2 (1-1) Gödöllői góllövő: Mudroch Mendel.
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 1-2 (0-0) Gödöllői gólszerzők: Méhes
Pál, Pancsuska Tamás.
A Gödöllői SK együttese 18 ponttal, 22-26-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 10. helyéről várja a tavaszi folytatást.

Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 12-15. forduló
Inárcs VSE – Gödöllői EAC-FISE 3-2 (1-1) Gödöllői góllövők: Kurunczi
Dániel, Kapdebo Lóránd.
Gödöllői EAC-FISE – Újszilvás KSE 2-0 (0-0) Gólszerzők: Portella Bálint,
Busai Bence.
Albertirsa SE – Gödöllői EAC-FISE 3-1 (1-1) Gödöllői gól: Busai Bence.
Gödöllői EAC-FISE – Tápiószőlős KSE 4-4 (2-2) Gödöllői góllövők:
Khanyile Lindokuhle Justice (2), Kapdebo Lóránd, Sztriskó István.
A GEAC-Főnix ISE – a kötelezően indítandó utánpótlás-csapat többszöri ki
nem állása miatt 6 pontos levonással sújtott – csapata 8 ponttal, 27-41-es gól-
különbséggel a csoport tabellájának 16. helyét foglalja el.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 7-10. forduló
Gödöllői KC – Mikolik Handball School 50-34 (28-14) • ifjúságiak: Gödöllői
KC – Grundfos Tatabánya II. 37-40
Gödöllői KC – Cunder TU Kézisuli 36-29 (19-9) • ifjúságiak: 32-25
BSC Budakalász – Gödöllői KC 27-33 (14-17) • ifjúságiak: 27-46
Gödöllői KC – Pilisvörösvári KSK 32-26 (15-11) • ifjúságiak: 46-28
A Gödöllői KC együttese 16 ponttal, 337-292-es gólkülönbséggel a 4. helyen
áll a csoport táblázatán.

Gödöllői gólok, pontok

Az eddigi kivitelező, a budapesti
szék helyű Grabarics Építőipari Kft.
nyerte az elmúlt hónapok viszony -
lagos komótossága után a földből
egyre látványosabban kiemelkedő
gödöllői uszoda kivitelezésnek má -
so dik ütemére kiírt közbeszerzést.

A kiemelt kormányzati beruházás
folytatását nettó 1.556.940.365 forin-
tért vállalta a gazdasági társaság,
amely az I. ütemhez (600 fős lelátó,
50 méteres versenymedence, 6x10
mé teres tanmedence, öltözők, well -

ness-részleg, kiszolgáló egységek)
kap csolódóan, egy darab 10x25 mé -
teres bemelegítő medence létreho zá -
sára, valamint az öltözőszárny 2 da -
rab csapatöltözővel és különnemű
akadálymentes öltözőcsoporttal tör -
ténő bővítésére vállalkozott.

A kormány egy évvel ezelőtti ha -
tá rozata alapján a gödöllői uszoda-
beruházás összesen 6.684.923.317
forint keretösszegű központi költ -
ség vetési forrásból valósítható meg.

-st

Magukat halhatatlan gödöllői focistáknak nevezik. Együttesen 630 évesek.
Több mint fél évszázada alkotnak egy CSAPATOT! Ha tehetik, közös
programokat szerveznek, és ugyanúgy ugratják egymást, mint egykoron,
fiatalon. Példaértékű és kivételes a kapcsolatuk. Legutóbb, november 6-án a
Robinson Sörözőben találkoztak. Ettek, italoztak, sztoriztak. Elmondták,
vannak még terveik bőven, a pályán és azon kívül is. De miért is ne lehetne,
hiszen saját bevallásuk szerint ők halhatatlanok. Név szerint (balról jobbra):
Budai László, Rab János, Kaiser László (Csió), Kőszegi András, Ács Lajos,
Fekete István, Bara László, Rab Péter, Temesvári Imre. -G

Halhatatlan gödöllői focisták Újabb fejezethez ért a hiánypótló
versenyuszoda építésének folytatása

November közepén ismét „utolérte”
a gödöllői röplabdásokat az egyete-
mi sportcsarnok tetőszerkezetének
rend re visszatérő beázása. A klub
hon lapja arról írt, hogy a malőr mi -
att a fővárosban, a Megyeri úti
Tung sram-csarnokban kénysze rül -
tek megrendezni a november 16-án
lezajlott Budaörs elleni bajnoki mér -
kőzést, majd egy, valamint két héttel
később a Szamos utcában a DVTK,
illetőleg a székesfehérvári MÁV Elő -
re elleni ütközetet.

Felesleges szócséplés lenne újra és
újra kommentálni, negatív jelzőkkel
illetni a helyzetet, ugyanis, a problé -
ma nem új keletű. Az elmúlt évek ben
történtek reményt keltő fejlemények
az utánpótlás-nevelésben or szá gosan
is élenjáró Gödöllői Röp lab da Club
vég leges otthonának meg teremtése
ér dekében. Nézzük, miből „főzhetnek”
a bő tíz évvel ez előtt hazánk topcsa -
pa tainak táborát erősítő formációval
rendelkező szak osztály illetékesei:

• 2017 júliusában kiderült, hogy
egye lőre nem épül városi sport -
csarnok Gödöllőn.

• 2017 novemberében kijelölték a
gö döllői röplabda-csarnok területét,
méghozzá: a Táncsics Mihály úti
em lékpark mögötti részen.

• 2019 júliusában olyan hír látott
napvilágot, hogy – függetlenül attól,
hogy a Táncsics Mihály útról meg -
közelíthető területre tervezett objek -
tum jogerős építési engedéllyel ren -
delkezik – Veresegyház felé kacsin -
gat a gödöllői röplabda klub.

• 2019 októberében sajtótájékozta -
tón jelentették be, hogy összefo gás -
sal újítanák fel a gödöllői egyetem
sportcsarnokát.

Csupa jól hangzó, de eddig meg
nem valósult ötlet. A valóság pedig
egyelőre az, hogy nincs a városban
megbízható, élvonalbeli bajnoki
mér kőzés(ek) lebonyolítására alkal-
mas sportlétesítmény.

-áb

Csöpög a víz a tetőről

Egyre kínosabb sportcsarnok-helyzet
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Szájat nyit 29. Spanyol autójelzés 30. Hazai hír-
centrum 31. Női név 33. Segéd 35. Mező 37. Fehér-
nemű 39. Kis patak 40. Félig mese! 41. A poén
második része (Z) 44. Névelő 45. Magot szór 46.
Rangjelző 47. Lám 48. Mázsál 50. Növényi rész 52.
Egynemű baki! 54. Ablakvégek! 55. Európai nép
56. Török rang 58. Orvos a szlengben
Függőleges: 1. A poén harmadik, befejező része
(G) 2. Mely személy? 3. Társasági forma 4. Déli
bogyó 5. Fába vés 6. Hosszúság jele 7. Elismerő
kifejezés 8. Torok része 9. Neves építész volt
(Miklós) 10. Igekötő 11. Nép is van ilyen 19. Figyel-
meztetés 21. Felhők közötti 23. Ellenőrzi 25.
Kérdőszó 26. Épphogy 28. Fordított szamárhang!
32. Egyik szülő 34. Zamatot árasztó kemény anyag
36. Hajlata 38. Díszelőadás 42. Piás 43. Számukra
45. Némán váró! 49. Bizonyítást alátámasztó
körülmény 51. Évszak 53. Óra méri 56. Idegen
utóirat 57. Egyforma hangzók 59. Védelmez 60.
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Magazinunk következő
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2020. január 24-én,
pénteken jelenik meg.

• 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

Derűs pillanatok (XII.) . . . h a s z n o s . . .

Szilveszteri bulin odamegy egy jóképű férfi egy
nőhöz. – Mondja, hölgyem, van már partnere a
következő tánchoz? – Még nincs! – csillan fel a
nő szeme. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Simán csúszó 13. Fékez 14. Körszem! 15. Sze -
mélyes névmás 16. Idegen gróf 17. Téli sport 18.
Keservesen sír 20. Kiejtett mássalhangzó 22.
Középen szab! 23. Zavaros váz! 24. Ő, egyedül 27.

A megfejtéseket 2020. január 10-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Október 31-i lapszámunk helyes meg -
fejtése: MIÉRT, EZREDES ÚR? MERT A
MUNKÁJÁNAK NINCS NYOMA.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: V. Mészáros-Kis
Márton Kossuth Lajos u. 13.
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