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Önsarcoló ügyvezetők
A gödöllői képviselőtestület tagjainak november
21-i tanácskozásán hét olyan napirendi pont szerepelt, ami az önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbítására, illetve megkötésére vonatkozott. Az esetek 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 jogviszonya fennállásáig.
Az igazi csavart az jelenti a történetben, hogy
Geiger Tibor és Fekete Zoltán – önkéntes vállalással – 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 fizetési 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
rendelkezik.
A Fidesz-KDNP-s képviselők indítványa olaj
volt a tűzre, hiszen – miután jegyzőjétől megtudta, hogy az általa említett 200 helyett 99 bérlakása 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 lakásmutyira való utalást pedig visszautasítja.
Bajkó Norbert alpolgármester úgy fogalmazott: nem tartaná jó megoldásnak, ha az igazgatók olyan helyzetbe kerülnének, hogy napokon
belül 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 gödöllői önkormányzat hajlékában.
A vita szavazással zárult, aminek végkimenetele mind Geiger Tibor, mind Fekete Zoltán esetében 8 támogató voksban és 6 tartózkodásban
mutatkozott meg.
-eF
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Jutalmazási mizéria
Amit az várható volt, nem maradt következmény
nélkül Gémesi György azon – a november 21-i
képviselőtestületi ülésen Kolozs Csaba (FideszKDNP) képviselő kérdésére egyfajta válaszként elhangzott – megjegyzése, miszerint: „az a kérésünk”,
hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központban az orvosok ne kapjanak jutalmat, csak a kisebb keresettel
rendelkező dolgozók, asszisztensek. A polgármester arra reagálva mondta ezt, hogy kiderült, a gödöllői egészségügyi intézménynek szánt és jóváhagyott 5 millió forintos bérmaradványt kiegészítő támogatás nem nyújt elegendő fedezetet a dolgozók
félhavi, illetve a vezetők egyhavi, év végi különpénzére. Nem úgy, mint a város további 13 intézményében, 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, amiben – többek között – kérte, hogy a direktor által
november 27-ére összehívott összdolgozói értekezleten adjanak tájékoztatást arról, hogy a rendeletbe
foglalt feltételek szerint, miként gondolják végrehajttatni a jutalmazásra vonatkozó intézkedést.
A városvezetés részéről senki nem vett részt a
rendezvényen. Dunai György annyit elmondott, az
értekezlet előtt mintegy negyedórával beszélt
Gémesi György polgármesterrel telefonon, aki
arról tájékoztatta, nem kívánja elosztani a megítélt
összeget, mondván: ez nem az ő feladata, hanem az
intézményvezetőé.
A tisztánlátás érdekében fontos megemlíteni, a
dolgozói fórum nem a hangulatkeltésről szólt, ha-
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nem sokkal inkább az egészségügyi központ munkavállalói melletti kiállásról. Dunai György – miután köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak az
idei évben biztosított 10-10 millió forintos többlettámogatásért és az egészségügyi központ fejlesztését szolgáló egyéb anyagi helytállásért – elmondta, 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 elosztása kapcsán.
- Nekem minden dolgozó ugyanazt jelenti – fogalmazott az igazgató, majd így folytatta. - Vezetőként 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 orvosokra, területi vezetőkre a döntést.
A Tormay eü-központ irányítója hozzátette: nem
a polgármester ellen, hanem közvetlenül a dolgozókért, 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 alpolgármester reagált a történtekre. Szerkesztőségünkhöz
eljuttatott levelében elsősorban arra hivatkozott,
hogy a tavaly júliusi igazgatóváltás óta tartó időszak 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 indokolt ennél magasabb forrás biztosítása.
-db

Új értékbecslés készül a tervezett magánkórház telkére
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: döntően a jelentős kormányzati támogatásban részesült premontrei apátság tervezett fejlesztéseit (templom, lakópark), valamint a csanaki városrészen zajló építkezéseket szabályozó önkormányzati rendelet 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 magánkórház 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 –
gyakorlatilag 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 addigra 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
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MINDENNAPI

Enyhe télre számíthatunk
a kertjeinkben?
Az eddigi időjárás az előző évek enyhe teleit idézi:
láthatunk nyíló hóvirágot és duzzadó rügyeket,
pedig már az őszből sétáltunk kifelé. Mivel az igazán kemény téli hidegekre, úgy tűnik, már csak
ritkán számíthatunk, fel kell ismernünk és fel kell
készülnünk ennek következményeire a nagyüzemi mezőgazdaságban és a
kiskertekben egyaránt. A hótakaró és a hosszan tartó fagyos időszakok hiánya mellett a nagy mennyiségű, téli időszakra nem jellemző halmazállapotú csapadék is számos problémát okoz. Az ősszel kijutatott trágyafélék mélyebbre mosódhatnak a talajban, mire a növényeknek szükségük lenne az
azokban lévő tápanyagokra, a gyümölcsfák mélynyugalmi állapotban fagytűrőek, de ha a nedvkeringésük idő előtt elindulhat egy kora tavaszi tartósabb fagy beálltával elfagyhatnak.
A tél szigora nélkül emellett a különböző kártevők és kórokozók zavartalanul telelhetnek át, sőt, nem csak túlélhetik a hideg évszakot, de lehetőségük nyílik a szaporodásra és a szokásoshoz képest sokkal korábban elkezdhetik kártételüket, valamint gombabetegségekre is előbb számíthatunk.
A kártevők közül hármat emelnék ki, amik manapság a legtöbb bosszúságot 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 közreműködésnek 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 részben általuk hurcolt különféle kórokozók akadálytalanul fertőzhetnek, okozhatnak betegségeket. Lakókörnyezetünkben is rendszeresen találkozhatunk velük, főleg ősszel, amikor is menedéket keresnek a hideg elől.
A harlekinkatica rövid idő alatt a leggyakoribb katicabogarunk lett. Őshazája 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 valószínűleg tartósan meg kell, hogy barátkozzunk, hiszen Szibéria keleti része 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 tudhatjuk, hogy azok minden bizonnyal átvészelték a telet és tavasszal a növények
legfiatalabb, zsenge hajtásait fogják megtámadni. Egyébként táplálkozásukra 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
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Átadták a belvárosi „okoszebrát”

November 28-án, a késő délutáni
órákban átadták Gödöllő – szakmai
körökben intelligens jelzővel használt – okoszebráját, amit a BajcsyZsilinszky utca és Petőfi tér kereszteződésben létesítettek. A hivatalos
ceremónián Gémesi György polgármester és Gaál Tibor, a Generali
a Biztonságért Alapítvány (GABA)
területi igazgatója vágták át a nemzetiszínű szalagot.
Az okoszebra létesítése 2,5 millió
forintot emésztett fel. Az összeg felét
a gödöllői önkormányzat állta, a
másik felét pedig a GABA támogatásként biztosította. Azért esett erre
a helyszínre a választás, mert a szóban forgó csomópont – elhelyezkedéséből és a közelben lévő üzletek,
intézmények (ügyfélszolgálat, iskolák) jelentős számából adódóan – a
város egyik legforgalmasabb része.
Az okoszebra rendszere működésének lényege, hogy az út két szélén
– megfelelő távolságban az útpadkától – oszlopokat helyeznek ki, és
az ezekben lévő szenzorok érzékelik
a gyalogosok áthaladását. Amikor
az érzékelők bekapcsolnak, egy vezérlő egységen keresztül jelzést adnak az útburkolatba helyezett aktív
LED prizmák, ezzel megállásra fi-

gyelmeztetve a gépjárművezetőket.
Ez a jelzés kizárólag addig tart,
ameddig a gyalogos áthalad az úttesten. Így a jelzés csak akkor lép
működésbe, amikor az valóban indokolt. A rendszer célja, hogy az
adott gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, hogy ha villog a
LED, akkor gyalogosátkelés történik
és meg kell állniuk.
Egy másik, Debrecenben telepített
okoszebránál történt megállási hajlandóság vizsgálat alapján arra lehet
számítani, hogy a telepítés előtti
55%-os arány két héttel később 65%ra emelkedik, két hónap múlva pedig már akár a 76%-ot is elérheti.
A gödöllői beruházás kapcsán Gaál Tibor elmondta: a Generali a Biztonságért Alapítvány egyik fő célkitűzése a baleset-megelőzés, a gyalogosok védelme. Az elmúlt másfél
évben közel 1.500 embert ütöttek el
a zebrákon országszerte. A közlekedésbiztonsági szakemberek szerint
a láthatóság növelése az egyik legfontosabb kulcs a balesetek megelőzéséhez, amit a jövőben a BajcsyZsilinszky utca és Petőfi tér kereszteződésben elhelyezkedő gyalogátkelő intelligens zebrája is szolgálhat.
-G
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KASTÉLY

Ujváry Tamás: fő feladatunk, hogy tartsuk az irányt

Szűk egy hónappal a 2019-es esztendő vége előtt – szerencsére – van
miről szólni a Gödöllői Királyi Kastély
idei eseményeivel és történéseivel
kapcsolatosan. Az összegzés mellett, a műemlék-együttes közeli és
távolabb jövőjére vonatkozó elképzelésekről is kérdeztük dr. Ujváry Tamást, a település és az ország ékességét működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját.

- Igazgató Úr! Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy mozgalmas és – akár a látogatók számát,
akár a programok minőségét, illetve mennyiségét vesszük alapul –
sikeres évet zárt a gödöllői kastély
2019-ben?
- A Gödöllői Királyi Kastélyt egy
gazdasági társaság, kft üzemelteti.
Ha ilyen szempontok szerint nézzük a 2019-es évet, mindenképp
sikeres, hiszen árbevételünket, látogatószámunkat is 8-10%-al növeltük. 2016 óta folyamatosan növekednek ezek a mutatók, eredményes a működésünk. Azonban, elsősorban kulturális szolgáltató vagyunk, így eredményességünket
nem csak számokban kell mérni.
Megújuló mosdók, biztonsági és
üzemeltetési rendszerek, parkettafelújítás, színesebb programok, új
fellépők, új produkciók és kiállítások jelentek meg a kastélyban. Büszkék vagyunk rá, hogy műtárgyakkal is gazdagodtunk. Ezek közül kiemelném Jókai Mór egyedi, díszkötésű könyvét, melyet az író Erzsébet
királynénak készíttetett és saját maga adott át. Aukción sikerült megvásárolni ezt az egyedi darabot, ami
számomra azért is különleges, mert
egyszerre két kimagasló magyar történelmi személyhez is kötődik. Szívmelengető érzés volt átvenni a sikeres licit után a tárgyat azzal a tudattal, hogy Jókai, majd Sisi is kezében fogta korábban.

- Ha a számos kastélybéli látványosság közül kettőt választhatna,
milyen programot vagy eseményt
nevezne meg, mint az idei esztendő legnépszerűbb attrakciója?
- A kastély egyik „ékszerdoboza” a
Barokk Színház. Bár, 2003-ban már
átadták, mindenki tudja, hogy nagyon kevés előadást tartottak, tartottunk benne. Ennek oka, hogy kevés
néző fér el, külön támogatással a
színház nem bír, így jegyárakból
szinte lehetetlen barokk darabokat
finanszírozni benne. Szerettük volna azonban valahogy élettel megtölteni a falakat. Kortárs magyar drámaírókat kértünk fel, hogy Gödöllőhöz köthető műveket írjanak, és
ezeket mutatjuk be. Az Ady 100
évforduló kapcsán egy Léda darabban kezdtünk, karácsonytól látható
Gubás Gabi főszereplésével Sisi darabunk és elkészült – 2020-ban pedig 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 Erzsébet királyné. Látogatóink többsége
miatta jön hozzánk. Május óta főállású kolléga személyesíti meg a királynét és fogadja a vendégeket,
mely jó döntésnek bizonyult, nagyon népszerű „szolgáltatásunk”.
Természetesen, Czédly Mónikát
kértük fel, hogy minőségi ruhákat,
reprodukciókat készítsen a királynénak.
- Idegenforgalmi szempontból
sem bizonyult „unalmasnak” az
óév. Elsősorban a kínai kapcsolatok fejlesztésére gondolok. Voltak
kézzelfogható eredményei az áprilisi dubrovniki, majd az ezt követő
csungkingi tárgyalásoknak?
- A kínai látogatók száma a kastélyban és a világturizmusban is fo-

lyamatosan nő. Ők már nem a jövő,
hanem a jelen. Természetes, hogy –
mint Magyarország egyik fő attrakciója – megszólítjuk őket. A Lázár
Lovasparkkal közösen a dubrovniki
találkozón is tárgyaltunk a legnagyobb kínai utazási irodákkal, illetve Csungkingban kiállítást nyitottunk, lehetséges partnerekkel tárgyaltunk. 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 Magyarországot a kínaiaknak bemutató országimázs film főszereplője is a Gödöllői Királyi Kastély.
Azonban nem csak a kínai vendégeket igyekszünk ide csábítani.
Csak néhány példa, hogy hol igyekeztünk az országot és a kastélyt
népszerűsíteni: Franciaországban
két alkalommal vettünk részt roadshow-n, Monacoban, Olaszországban, Ausztriában, Németországban,
összesen 15 alkalommal folytattunk
tárgyalásokat, vagy jelentünk meg
idén.
- Megkerülhetetlen tény, hogy az
őszi, október 13-i önkormányzati
választási kampány során Kolozs
Csaba, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje a történelmi falak között találkozott dr. Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával. Milyen hozadéka lehet az eszmecserének?
- A legtöbb külföldi turista Magyarországból Budapesten kívül
csak a Gödöllői Királyi Kastélyt látja. Szerepünk tehát sokkal több,
mint egy vidéki város kastélymúzeuma. Kimondhatjuk bártan, hogy az
országot, vagy ha tetszik, a vidéki
Magyarországot jelentjük a külföldről ide érkező vendégeknek, szakszóval: Magyarországot „márkázzuk”. Számomra természetes, hogy a
helyi politika foglalkozik az intézménnyel és érdekli, mi a döntéshozók szándéka vele. Azon lepődnék
meg, ha ez nem így lenne.
- A választási kampányban Orbán Viktor is megszólalt kastélyügyben. Leegyszerűsítve azt mondta: megállapodás kellene a városvezetéssel, hogy tudjon a kastélyra
pénzt adni, de ellenséges közegben
ez nem megy. Mit gondol, lesz lehetőség a szaván fogni a kormányfőt?
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- Az én feladatom, hogy a kastély
jövője, felújítása kapcsán a döntéseket megfelelően előkészítsem a kastélyt működtető gazdasági társaság
tulajdonosai részére. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel közösen
– aki jelenleg a kastélytársaságban
az állami tulajdont képviseli – novemberre elkészült a Grassalkovichkastély 2030 Stratégia, ami azt mutatja be, mi kell ahhoz, hogy sikeres
legyen a kastély 10 év múlva is.
Nem csak a felújításokkal, hanem a
szolgáltatások összetételével, színvonalával is foglalkozik. Szintén a
Turisztikai Ügynökséggel közösen,
az ő anyagi támogatásukkal, ezen
stratégia alapján elkezdték a tervezők munkájukat és év elejére elkészülhet a teljes kastély-együttes koncepció 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 álmokról beszélgethetünk.
- Ha egy év múlva beszélgetünk,
és rákérdezek: mennyire volt eredményes és sikeres a gödöllői kastély 2020-as éve? Reményei szerint,
mit válaszolna? Minek kellene teljesülni, hogy elégedett legyen?
- A Turisztikai Ügynökség, külső
szakértő cégek a kastélyt és annak
működését vizsgálva az elmúlt évek
eredményei alapján azt mondták ki,
hogy a fő feladatunk, hogy „tartsuk az
irányt”. Ez számokban is igaz, azaz:
szeretnénk tovább növekedni, megőrizni a fővároson kívüli legfontosabb
egyedi attrakció szerepünket, színesíteni programjainkat és javítani szolgáltatásainkat. Ezek rajtunk múlnak –
ha kollégáimmal ezekért a célokért
mindent megteszünk, én már elégedett leszek. 2021-ben Magyarország
rendezi a Vadászati Világkiállítást.
Ennek egyik fő helyszíne a gödöllői
kastély. 2020-ban elő kell készülnünk,
hogy megfelelő módon – mind infrastruktúrával, mind programokkal –
fogadhassuk majd a látogatókat.
Akik nem ismerik a vadászati világkiállításokat, legyinthetnek. De hogy
mennyire fontos esemény lesz, ez
csak egy számot mondok: utoljára
1971-ben volt hazánk otthona és szervezője ennek a programnak és akkor
2,3 millió darab belépőjegyet adtak el
a kiállításra és a kapcsolódó rendezvényekre!
-stv
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Kínos percekkel terhelt közmeghallgatás

Tudják, mit jelent egy szóban
a motivációs pénzbeli elismerés?
Időpont: 2019. november 21, csütörtök 18 óra. Helyszín: Török Ignác
Gimnázium aulája. Esemény: gödöllői önkormányzat közmeghallgatása. Vezető témakör: Gödöllő
közbiztonsági helyzete. Meghívott
előadó. Farkas Imre rendőr ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság
megbízott vezetője.

Jócskán megtelt gimnáziumi előtér várta a település újonnan, október 13-án megválasztott vezetését a
nyilvános rendezvényen, amin – a
fő témakörhöz kapcsolódva – Farkas Imre november 1-jétől megbízott kapitányvezetőtől, mások mellett, megtudtuk, hogy átalakulóban
van a Petőfi Sándor utcai rendvédelmi egység. Ennek az átalakulásnak
része az is, hogy figyelemmel lesznek az állampolgárok észrevételeire,
bejelentéseire és javaslataira. A kapitányság mobiltelefonon már nem
érhető el, akinek problémája akad, a
112-es központi segélyhívót tárcsázhatja. A járőrök a náluk lévő okoskészülékük segítségével kapnak értesítést a bejelentésről, és ahogy tudnak, intézkednek. Az ezredes kitért
arra is, hogy a közösségi oldalon felfelmerülő gondok, értesülések az
esetek többségében nem fedik a valóságot, ezért javasolja, hogy aki hiteles információra kíváncsi, a rendőrségen kérjen tájékoztatást.
A gödöllői bűncselekményekkel
kapcsolatosan Farkas Imre kihangsúlyozta: számuk évről évre csökken,
de a nullát sohasem fogja elérni. Az
esetek 60-65%-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. A kapitányságvezető szólt a kábítószer-kérdésről is. Kiemelte, hogy főleg a forgalmazók elleni fellépésre, a terjesztőhálózatok felszámolására fókuszálnak,
és ez irányú tevékenységük az elmúlt
években eredményes volt.
A város belső úthálózatán zajló
közlekedést a zsúfoltság jellemzi.
Ebből adódik, hogy nem nagyon
van lehetőség felgyorsulni, ezáltal inkább a kisebb, ütközéssel, koccanással járó balesetek a jellemzők,
amik döntően a járművezetők figyelmetlenségéből, feszültségéből
adódnak. Aggasztó, hogy a parkolókban megnövekedett a járművekben kárt okozó cserbenhagyásos
esetek száma.

Farkas Imre nem rejtette véka alá,
hogy nem ideális a gödöllői kapitányság létszámhelyzete, ám a biztonságos feladatellátás nincs veszélyben.
Nekiestek Gémesinek és Bajkónak

Sajátossága a közmeghallgatásnak,
hogy az önkormányzat ülései közül
ez az egyetlen, amikor a lakosság
kérdéseket tehet fel közérdekű témakörökben. Éltek is az eseményen
szép számban megjelent gödöllőiek
ezzel a lehetőséggel, esetenként bátran „nekiesve” egy-egy közszereplőnek.
A legtöbb kritikát Gémesi György
polgármester kapta, aki – becsületére legyen mondva – állta a sarat.
Más kérdés, hogy többször is kihozták a sodrából, miként az is érzékelhető volt, hogy válaszaival inkább
felháborodást és derültséget keltett,
semmint elismerést.
Rajta kívül Bajkó Norbert alpolgármester is célkeresztbe került, elsősorban azért, mert beállt Gémesiékhez, amivel egyesek szerint elárulta azt a szervezetet, aki jelölte, és
akinek jelöltjei töredékszavazatukkal mandátumhoz juttatták. Reagálásaival ugyan nem lett népszerűbb,
ám látszólag higgadtan kezelte az őt
bíráló felvetéseket.
A közmeghallgatáson számos bölcs
gondolat is elhangzott a lakosság részéről. Az egyik ilyen volt, hogy egy
olyan polgármester, aki a kormány
ellen agitál, ne várja, hogy segítsék.
Az este legnagyobb mondása azonban (szerintünk) Gémesi György nevéhez fűződött, aki – L. Péterfi Csaba kabinetfőnökének adott közel 3
millió forintos ciklus végi extralóvéval összefüggő magyarázkodása során – „motivációs pénzbeli elismerésnek” titulálta a jutalmat.
-ván
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Kényszerből összetákolt bizottságok

Amint az borítékolható volt, november 21-én módosították a gödöllői önkormányzat állandó bizottságainak két héttel korábban elfogadott személyi összetételét. A változtatást több fejlemény is indokolta.
Részben a Fidesz-KDNP-s képviselő, dr. Péterfi Gábor – frakciótársaihoz hasonlóan – november 8-i, bizottsági tisztséget nem vállaló nyilatkozata, részben pedig dr. Jeney
László (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
kompenzációs listán szerzett mandátumáról történt november 13-i lemondása. A testületből elsősorban a
választási eredményből fakadó csalódottsága miatt távozó képviselő
helyére Nagy Péter ült be, aki a napirend előtt átvette megbízólevelét
és képviselői esküt tett.
A fenti változások következtében
az alábbi – átmenetileg véglegesnek
tekinthető – személyi összetételben
dolgozhatnak a gödöllői önkormányzat nyolc állandó bizottságának tagjai:
Jogi és Ügyrendi
Bizottság (5 fős)

Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő tagok: 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 tagok: dr. Pappné Pintér Csilla, Molnár Gergely Nem képviselő tagok:
Varga András, Győri Ferenc
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság (7 fős)

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

viselő tagok: Bartha Tibor, Szénási
Szilvia, Szabó Endre
Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság (5 fős)

Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Képviselő tagok: Pelyhe József, Molnár
Gergely Nem képviselő tagok: Halász Levente, Fülöp István
Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága (7 fős)

Elnök: Molnár Gergely Képviselő
tagok: Pelyhe József, dr. Györfi Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla Nem
képviselő tagok: Szűcs Józsefné, Lapu Máté, dr. Umené Kecskeméti Zita
Városfejlesztési és
Fenntarthatósági Bizottság (7 fős)

Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla Képviselő tagok: dr. Györfi Beáta, Pelyhe József, Molnár Gergely Nem képviselő tagok: dr. Jeney László, Szilágyi Fanni, Erdélyi Tibor
Szociális és Családügyi
Bizottság (7 fős)

Elnök: Nagy Péter Képviselő tagok:
Pelyhe József, dr. Györfi Beáta, Molnár Gergely Nem képviselő tagok:
Tusor Judit, Dolányi Sándor, Sebő
Györgyné
Egészségügyi Bizottság (7 fős)

Elnök: dr. Györfi Beáta Képviselő tagok: Nagy Péter, Molnár Gergely,
Pelyhe József Nem képviselő tagok:
Jeneyné dr. Szkalák Ilona, Dombrádi János, dr. Vámosi István
A kérdéskör tárgyalásakor a Fidesz-KDNP-s képviselők (képen
szemben) megerősítették: tanácskozási jogukkal élve, rendszeresen
munkát vállalnak a bizottságokban,
ám tisztséget nem és külsős tagokat
sem delegálnak mindaddig, amíg a
bizottsági struktúra megváltoztatására és a létszám öt főben történő
maximalizálására vonatkozó javaslatukat nem fogadják el. Gémesi
György polgármester nem tartotta
helyesnek ezt a magatartást, majd az
egyebek napirend során a város első
embere bejelentette, hogy külsős
szakértőket szeretne bevonni a bizottságok munkájába, aminek érdekében
– december 6-i jelölési határidővel –
pályázatot írt ki. Olyat, aminek személyes adatait ő maga kezeli. -org
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A Fidesz-KDNP-s képviselők nemet mondtak, de Bajkó Norbert besegített

Gémesi Györgyék szája íze szerint fogadták el az szmsz-t
November 7-én megtartotta első munkaülését az
október 23-án – Gémesi György javaslatainak hatására füttyszóval és bekiabálásokkal terhelt közjátékokkal – megalakult gödöllői képviselőtestület. A rendkívüli jelzővel illetett tanácskozás napirendjén három javaslat szerepelt: kettő az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával (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 szolgáltat különleges sztorikat, lassan megszokottá
válik. Ezúttal is arra lehetett számítani, hogy az
október 13-án megválasztott grémium tagjainak
eltérő álláspontja vitát vált majd ki a polgármesterhez hű erők szűk (8 kontra 7) szavazattöbbségével működő testületben.
Erre utalt az is, hogy az szmsz tervezett módosításával összefüggésben előzetes üzenetváltás
látott napvilágot a felek képviselői között a közösségi oldalon.
A VÜSZI Kft. Dózsa György úti székházának
második emeleti tárgyalótermében lezajlott tanácskozást a szokottnál nagyobb – és egyesek részéről
tapssal és beszólásokkal ékesített – érdeklődés kísérte a helyszínen. A tét azért nem volt csekély,
mert a képviselőtestület „alaptörvényének” tekinthető szmsz megalkotása olyan, a jövőbeni működést
jelentősen meghatározó döntésekről szólt, ami előrevetítette a konfliktushelyzetet.
Az szmsz-szel kapcsolatos első előterjesztést a
polgármester jegyzete, aki néhány, a FideszKDNP-s képviselők által szorgalmazott változást
beépített az előterjesztésbe. Az elsősorban törvényi, illetve technikai szempontból (például:
hozzászólási időkeret, frakció létesítése) fontos
módosítások azonban nem tartalmazták azokat
az igényeket, amiket Gémesi György kormánypárti 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-ellenességre hivatkozva – 15 pontba szedve törvényességi észrevételt fogalmazott meg a FideszKDNP-s városatyák beadványával kapcsolatban.
Miről is volt szó? Lényegében arról, hogy a
Fidesz-KDNP hét képviselője új bizottsági struktúrát dolgozott ki, olyat, ami nyolcról hétre csökkenti a döntés-előkészítő szervezetek számát, valamint öt főben maximalizálja azok tagságát. Ráadásul, azt is javasolták, hogy a bizottságok bizonyos esetekben kapjanak döntési hatásköröket.
A választáson az egyéni körzetek többségében
győztes Fidesz-KDNP-s városatyák, mint megfogalmazták, a hűséges lokálpatrióta-szimpatizánsok számára „kifizetőhelyként” működő bizottságok taglétszámának redukálásával a költségtakarékosságot is szerették volna elősegíteni, egyes
hatáskörök átruházásával pedig a szerintük lé-

tező, a jogszabályok által nem indokolt polgármesteri „túlhatalmat” mérsékelni.
Ennél is érzékenyebb volt az a módosító indítványuk, miszerint: a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésében jelenleg szereplő polgármesteri kabinet (iroda) szűnjön meg, hiszen a település 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 adminisztrátor, kommunikációs munkatárs, sportreferens,
valamint civil referens – státuszának megszüntetésével.
Nem volt kérdés, hogy az operatív munka gördülékenységét a polgármesterhez delegált döntési jogosítványokban látó Gémesi György – amíg
biztosítani tudja a minősített szavazattöbbséget –
nem lesz partner ilyen módosítások elfogadásában, ezáltal az ő szmsz-verzióját 8 igen szavazattal 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,
csaknem kétórás szócsata során mindkét oldal
próbálta meggyőzni a másikat igazáról. A Fidesz-

KDNP-s képviselők elsősorban a választáson
őket támogató többségi szavazói akarat és költséghatékonyság érvényesítését kísérelték meg
elfogadtatni, a Gémesi György oldalán álló hozzászólók pedig alapvetően a kompromisszumkésségre és a 34 ezer gödöllői állampolgár érdekében vállalt közös munkavégzés szükségességére helyzeték a hangsúlyt.
A verbális adok-kapok során hangzottak el „érdekes” 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 kikapcsolják 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 országgyűlési képviselője is, aki megerősítette: a tíz
körzetből hatban elért Fidesz-KDNP-s győzelem
egyértelműen kifejezi a változás igényét Gödöllőn. Új kezdetre van szükség, aminek fontos ismérve az együttműködés, a bizalom és a hiteles
-oror
tájékoztatás.

Lemondásra szólították fel,
majd kizárták Bajkó Norbertet
Október 24-én dr. Henkei Viktória elnök közleményben tudatta: A Hely az Érték Városvédő Egyesület 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 időközben, 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

FOGYASZTÓVÉDELEM
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A karácsony előtti vásárlás buktatói
A Pest Megyei Békéltető Testület több éves tapasztalata alapján felhívjuk a tisztelt olvasó figyelmét
arra, hogy a karácsony előtti bevásárlás, ajándék keresés forgatagában milyen problémákkal
találkozhat a fogyasztó. Hogyan lehet a fogyasztói panaszokat megelőzni, és ha az odafigyelés ellenére mégis megtörtént a baj, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a porul járt fogyasztó
rendelkezésére? A korábbi évek tapasztalatai szerint az alábbi – főként a termék minőségére és biztonságára vonatkozó – esetekkel, fogyasztói panaszokkal találkoztak leggyakrabban a békéltető
testület tagjai a karácsonyi vásárlásokkal kapcsolatosan.

• Elromlott a „felhúzós” gyermekjáték, nem működött a háztartási gép. A novemberben megvásárolt ajándékot karácsonykor vették használatba, 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 mintadarab működését kell megnézni, hanem a vásárolni kívánt terméket vegye ki az eladó a dobozból és azt kell kipróbálni. Ha ez nem lehetséges – néha konfliktussal jár – akkor otthon
azonnal helyezzük üzembe a készüléket, ha nem
működik, rögtön másnap vigyük vissza az üzletbe 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 vékony keresztmetszetű vezeték tűzveszélyes lehet,
ez a beltéri égősor esetében fordulhat elő. Megtörténhet, hogy a dugaszolóvilla átengedi az áramot, megráz. Első alkalommal óvatosan, jobb
kézzel helyezzük a konnektorba, ne bízzuk a
gyermekre áramütés veszélye miatt. Ha megrázott az áram, azonnal szüntessük meg a használatát, cserélni kell a terméket vagy visszakérni a
vételárat. Csak biztonságtechnikailag bevizsgált
fényfüzér terméket vásároljunk, TÜV feliratot
tartalmaz. 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, utcán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásároljunk
gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elnevezésének, típusának és a műszaki jellemzők feltűntetése nélküli terméket, ez minden műszaki termékre érvényes. Minden vásárláskor kérjünk
nyugtát vagy számlát, azt őrizzük meg!
Elővigyázatosság: távollétünkben a karácsonyfán ne hagyjuk bekapcsolva az égősort, szüntessük meg az elektromos hálózathoz a csatlakozást,
húzzuk ki a konnektorból! Az intézkedéssel lakástüzet előzhetünk meg.
A karácsonyfát közvetlenül a függöny mellé ne
helyezzük, a gyertyától is meggyulladhat…
A cikk folytatása a GÖDÖLLŐI HÍREK ONLINE kiadásában, a www.godolloihirek.hu oldalon olvasható!

Tisztelt Olvasók! Tisztelt Nézőink!

2020-ban is látható a FIX Televízióban a „Fogyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi magazin műsor 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 eszköze 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
HIRDETÉS
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SPORT

Halhatatlan gödöllői focisták
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
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Újabb fejezethez ért a hiánypótló
versenyuszoda építésének folytatása
Az eddigi kivitelező, a budapesti
székhelyű Grabarics Építőipari Kft.
nyerte az elmúlt hónapok viszonylagos komótossága után a földből
egyre látványosabban kiemelkedő
gödöllői uszoda kivitelezésnek második ütemére kiírt közbeszerzést.
A kiemelt kormányzati beruházás
folytatását nettó 1.556.940.365 forintért vállalta a gazdasági társaság,
amely az I. ütemhez (600 fős lelátó,
50 méteres versenymedence, 6x10
méteres tanmedence, öltözők, well-

ness-részleg, kiszolgáló egységek)
kapcsolódóan, egy darab 10x25 méteres bemelegítő medence létrehozására, valamint az öltözőszárny 2 darab csapatöltözővel és különnemű
akadálymentes öltözőcsoporttal történő bővítésére vállalkozott.
A kormány egy évvel ezelőtti határozata alapján a gödöllői uszodaberuházás összesen 6.684.923.317
forint keretösszegű központi költségvetési forrásból valósítható meg.
-st

Gödöllői gólok, pontok
Csöpög a víz a tetőről

Egyre kínosabb sportcsarnok-helyzet
November közepén ismét „utolérte”
a gödöllői röplabdásokat az egyetemi sportcsarnok tetőszerkezetének
rendre visszatérő beázása. A klub
honlapja arról írt, hogy a malőr miatt a fővárosban, a Megyeri úti
Tungsram-csarnokban kényszerültek megrendezni a november 16-án
lezajlott Budaörs elleni bajnoki mérkőzést, majd egy, valamint két héttel
később a Szamos utcában a DVTK,
illetőleg a székesfehérvári MÁV Előre elleni ütközetet.
Felesleges szócséplés lenne újra és
újra kommentálni, negatív jelzőkkel
illetni a helyzetet, ugyanis, a probléma nem új keletű. Az elmúlt években
történtek reményt keltő fejlemények
az utánpótlás-nevelésben országosan
is élenjáró Gödöllői Röplabda Club
végleges otthonának megteremtése
érdekében. Nézzük, miből „főzhetnek”
a bő tíz évvel ezelőtt hazánk topcsapatainak táborát erősítő formációval
rendelkező szakosztály illetékesei:

• 2017 júliusában kiderült, hogy
egyelőre nem épül városi sportcsarnok Gödöllőn.
• 2017 novemberében kijelölték a
gödöllői röplabda-csarnok területét,
méghozzá: a Táncsics Mihály úti
emlékpark mögötti részen.
• 2019 júliusában olyan hír látott
napvilágot, hogy – függetlenül attól,
hogy a Táncsics Mihály útról megközelíthető területre tervezett objektum jogerős építési engedéllyel rendelkezik – Veresegyház felé kacsingat a gödöllői röplabda klub.
• 2019 októberében sajtótájékoztatón jelentették be, hogy összefogással 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
mérkőzés(ek) lebonyolítására alkalmas sportlétesítmény.
-áb

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 gólkülönbséggel 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.
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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

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. Személyes 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 megfejtése: MIÉRT, EZREDES ÚR? MERT A
MUNKÁJÁNAK NINCS NYOMA.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: V. Mészáros-Kis
Márton Kossuth Lajos u. 13.

Szájat nyit 29. Spanyol autójelzés 30. Hazai hírcentrum 31. Női név 33. Segéd 35. Mező 37. Fehérnemű 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. Figyelmeztetés 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.
Római szám 61. Japán autójel

Magazinunk következő
száma

2020. január 24-én,
pénteken jelenik meg.
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kizárólag a kiadó hozzájárulásával lehetséges.
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