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Sikeresen szerepelt a Sissi Fagylaltozó
az Év Fagylaltja versenyen

A szervezet által kiadott közlemény sze -
rint a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestülete 2021-ben ismét rendhagyó
mó don rendezte meg a nagy népsze rű ség -
nek örvendő Év Fagylaltja versenyt Buda -
pesten, a Zila Kávéház-Krisztina Cuk rász -
dájában.

Az Egy a Természettel Vadászati és Ter -
mészeti Világkiállítás tiszteletére idén egy
új kategóriában is nevezhettek a verseny -
zők olyan fagylaltokkal, amik jellegzetes,
meghatározó ízei Magyarország erdeiben
és mezein megtalálható összetevőkből
erednek.

Az Év Fagylaltja versenyre idén a két
kézműves kategóriában 63 fagylalt neve -
zett, mellettük a fagylalt alapanyag gyár-
tók, forgalmazók kategóriájában 17 fagy-
lalt mérette meg magát. Kötelező íz idén
sem volt, semmi nem szabott határt a ver -
senyzők kreativitásának.

A július 5-i döntőbe a kézműves kategó -
riákban 20 fagylalt került, amiket a ver -
senyzőknek a zsűri jelenlétében kellett el -
készíteniük.

A nagyon erős mezőnyben a Koncz
And rea által képviselt gödöllői Sissi Fagy -
laltozó is remekül helytállt. Íme, a siker -
lajstrom:

I. kategória - cukrászdák, kézműves
fagy laltozók versenye: ezüstérem (balzsa-
mos sült áfonya lágy kecskesajttal) 

II. kategória - „Erdő-mező ízei” kate -
gória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók
versenye: ezüstérem (szelíd kender vad
szederrel)

Közönségdíj, valamint az IKON borá-
szat különdíja: balzsamos sült áfonya lágy
kecskesajttal.

Elkezdődött a Dózsa György úti 
csomópontok megújítása

Hazai forrásból, a Magyar Közút Nonp ro -
fit Zrt. beruházásában megújul Gödöllőn a

2104-es Vác-Gödöllő összekötő út, M3-as
autópálya csomóponttól a Haraszti úti cso-
mópontjáig tartó szakasza, az érintett cso-
mópontok átépítésével. A beruházás közel
241 millió forintból valósul meg a Kiemelt
Társadalmi Igények Útfelújítási Program
ré szeként, kormányzati támogatásnak kö -
szönhetően.

A beruházás részeként az összekötő út és
az M3-as autópálya csomópontjában Sza da
irányából külön jobbra kanyarodó sáv épül,
Gödöllő városközpont irányából pedig a
meg lévő balra kanyarodó sávot hosszabbít-
ják meg a szakemberek, ezzel is segítve az
autópályára történő felhajtást. A projekt ré -
szeként a meglévő terelőszigetek is átépül -
nek térkő burkolattal. A Haraszti utcai cso-
mópontban Gödöllő centrum irányából jel-
zőlámpás forgalomirányítással bal ra kanya -
rodó sávot alakítanak ki a forgalom minél
za vartalanabb lebonyolítása érdekében.

A felújítási munkák részeként teljeskö -
rű en megújul a burkolat, a szakemberek
az útcsatlakozásokat és a kapcsolódó felü-
leteket az új burkolat szintjére emelik,
meg újítják a burkolati jeleket és új forga-
lomtechnikai jelzéseket helyeznek ki, to -
vábbá helyreállítják a csapadék vízelve ze -
tő rendszert is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri
a közlekedőket, hogy a munkaterület kör -
nye zetében fokozott óvatossággal, a se bes -
ségkorlátozás betartásával közleked jenek. 

Közel egymilliárd forintból 
újulhat meg a Török Ignác Gimnázium

A július 7-én elfogadott kormánydöntés
ér telmében 979.700.000 forint forrás jut a
Gödöllői Török Ignác Gimnázium teljes
felújítására – közölte közösségi oldalán
Vécsey László országgyűlési képviselő. 

A gödöllői központú választókerület
kor mánypárti parlamenti képviselője azt
is elmondta, hogy a beruházás részeként
meg történik az intézmények helyet adó Pe -
tőfi Sándor utcai épület energetikai kor sze -
rűsítése, a tetők felújítása, megszűnnek a

be ázások, ezáltal a Dunakeszi Tankerü leti
Központ végre rendezheti a gimnázium
2013-ban lezajlott átvételével az ön kor mány -
zattól megörökölt áldatlan álla potokat.

A mostani kormányhatározattal a Török
Ignác Gimnázium lesz a harmadik (az ál -
lami fenntartásúak közül az első) olyan
gö döllői középiskola, amely kormányzati
támogatásban részesül. Tavaly év végén
előbb a Református Líceum (3 milliárd fo -
rint), majd néhány nappal később a
Premontrei Apátság (3,3 milliárd forint)
do tációját hagyták jóvá a kormány tagjai.

Emlékerdőt avattak az arborétumban

Emlékerdőt avattak július 15-én az Isa -
szegi útról megközelíthető gödöllői arbo-
rétumban. Az Egy a Természettel Vadá -
szati és Természeti Világkiállítás, valamint
a Pilisi Parkerdő Zrt. közös ünnepségén
részt vett és beszédet mondott Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2), Ko -
vács Zoltán, az Egy a természettel Vadá -
szati és Természeti Világkiállítás megvaló -
sításáért felelős kormánybiztos (középen),
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdő-
kért felelős államtitkára (j1), Vécsey
László, a gödöllői központú választókerü -
let országgyűlési képviselője (j2), valamint
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. ve -
zérigazgatója (b1). 

A rendezvényen elhangzott, hogy két
év vel ezelőtt indult útjára az emlékerdők
telepítése a vadászati és természeti világ -
kiállítás keretében. Napjainkra mind a 
22 állami erdészet létesített egy-egy hek-
tárnyi emlékerdőt, amik nem csupán
mennyiségi, hanem legfőképpen minőségi
módon javítják a magyar erdőállomány
ará nyát, ami megközelíti a 25 százalékot.

Az emlékerdők kialakítása során össze sen
200 ezer fa ültetése történt meg, és be fe je ző -
dött az a program is, aminek a kere tében 
550 hek tárnyi erdőt telepítettek az elmúlt
két esztendőben.         GH-összeállítás

Azt beszélik, hogy…
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Domony, pontosabban a Gödöllőtől néhány kilométerre talál ha -
tó domonyvölgyi Lázár Lovaspark is részese annak a határon át -
nyúló, a Dunakanyar térségében a lovas szabadidősport infra -
struk túrájának javítását és attraktivitásának növelését célzó
szlovák-magyar együttműködésnek, ami január 1-jével indult, és
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz -
tési Alap társfinanszírozásával valósul meg 334.603,60 euróból
(mintegy 120 millió forint).

A program célja a lovas turizmus attraktivitásának, ezáltal nép -
szerűségének és vendégszámának növelése Domony és a szlová -
kiai Ipolyszakállos települések közötti, a Dunakanyar tágabb te -
rületét (Börzsöny, Pilis) felölelő térségben.

A jelenleg nonprofit tevékenységet folytató (élsporttal és lovas
ha gyományőrzéssel foglalkozó) pályázó egyesületek nyitni
kívánnak a lovas-szabadidősportok, a lovas turizmus irányába
(lo vasoktatás, lovastúrák, lovasbemutatók), annak érdekében,
hogy – a turisztikai szerepkör erősítésén, a fizetőképes kereslet
nö velésén keresztül – bővítsék célközönségüket.

E célok elérésére a két projekthelyszínen igényes lovas turisz -
tikai infrastruktúra kialakítását tervezik, amik részben a helyi lá -
togatószám növelésé, részben a határon átnyúló lovastúrák ösz -
tönzését hivatottak elősegíteni.

A Domonyhoz tartozó Domonyvölgyben, a Lázár Lovaspark
területén egy lovastúra-központ (képen) jön létre istállóval, tu -
risz tikai szolgáltatásokkal és lovastúra információs ponttal. A cél-
csoportok között a magyar és szlovák túralovasok, iskolás cso-
portok, szállóvendégek találhatók.

Ipolyszakálloson egy fedeles lovarda létesül turisztikai funkci-
ókkal és lovastúra információs ponttal. Célcsoportok: egyéni lo -
vasoktatásra érkezők, iskolai lovastáborok résztvevői, lovas be -
mu tatók nézői, szlovák és magyar túralovasok.

A magas színvonalú, komplex szolgáltatáskörnek köszön hető -
en mindkét fejlesztés hiánypótló beruházást jelent a térségben. A
21. századi kínálat a fiatalok elérését, ezáltal az új lovas nemzedék
kinevelését is segíti, megteremtve a fejlesztések iránti keresletet
hosszabb távon is.

További előnye a projektnek, hogy a túrák felfűzik a rurális
térség kisebb, pontszerű természeti, kulturális értékeit, illetve
több letforgalmat generálnak a térségi szolgáltatók számára is,
ezáltal hozzájárulnak a vidék gazdasági fejlődéséhez, megtar -
tóerejének növeléséhez. A zöld mobilitással a turizmus ökológiai
lábnyoma csökken, az egészséges aktív időtöltés hozzájárul a la -
kosok életminőségének javulásához. -llp

Lovastúra-központ létesül a Lázár Lovasparkban
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Legutóbb április közepén foglalkoztunk az Ady sé -
tányon átadásra váró Gödöllő Városi és Térségi
Uszoda megnyitása körüli fejleményekkel. Azóta
bő három hónap telt el, és ezen időszak alatt szá -
mos, meg nem erősített hír (pestiesen szólva: plety -
ka) is szárnyra kapott a nyitás csúszásának okairól.
Hallani lehet(ett) műszaki gondokról (tetőbeázás,
vízszivárgás), és arról is, hogy a működtetés mi -
kéntjéről, annak feltételeiről még folynak az egyez-
tetések.

A felröppent információk valóságtartalmáról és
az átadással kapcsolatos legfrissebb tudnivalókról
Vécsey Lászlót kérdeztük.

A Pest megyei 6-os számú választókerület or -
szággyűlési képviselője érdeklődésünkre elmondta:
az uszoda július 12-én megkapta a használatbavéte-

li engedélyt. Másnap a Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (MATE) szakemberei
végső műszaki szemlét tartottak.

A terjengő alaptalan híresztelésekkel szemben, az uszoda költségei az eredetileg előirányzott keretet nem lépték túl. Mind a
tervezés, mind a kivitelezés milliméterre megfelel a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) előírásainak. -br

Július 18-án a Direkt36 oknyomozó újságíró központ hozta nyil -
vánosságra, hogy évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar
célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostele fo -
nok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust, és a cél-
pontként kiválasztott emberek között voltak közszereplők is,
többek között: egy ellenzéki városvezető.

Egy nap sem kellett, hogy a hír megjelenése után kiderüljön,
me lyik városvezetőről van szó. Nem fogják kitalálni! Gémesi
György ről, Gödöllő első emberéről, aki az esettel kapcsolatban
elmondta: évek óta zaklatják, fenyegetik, és a gyanúja szerint a
magyar titkosszolgálatok megfigyelik. A támadások szerinte azt
követően sokasodtak meg, hogy több másik polgármesterrel meg -
próbált egy új, a Fidesztől független jobboldali pártot (Új Kezdet
Párt) felfuttatni, valamint hulladékgazdálkodási társulási elnöki
mivoltjában is szemet szúrhatott valakiknek.

Városunk polgármestere úgy fogalmazott, hogy mobiltele -
fonjának célpontként való kiválasztása 2018 végén történt. Abban
az évben a polgármesterhez és a vele egy házban, de külön
lakrészben élő fiához is betörtek. A zárakat feltörték, kiforgatták
a fiókokat, az iratok szanaszét hevertek a földön.

Gémesi közösségi oldalán is „megemlékezett” a kirobbant
kémbotrányról, ezt írta:

Sajnos, ide süllyedtek. Bennem semmi harag és gyűlölet nincs, csak
szánalom. Az „hallgatózik”, aki gyenge és fél. Én nem „hallgatóztam” és
nem „hallgatózom” soha. Nem az én stílusom és módszerem. Szeretem,
ha szemtől szembe állunk és küzdünk meg, egyenlő feltételekkel, mint a
páston. De úgy látom, „ők” más eszközöket vetnek be, nem a pástok vilá -
gából jöttek. Végtelenül szomorú, egyben félelmetes.

Az Index híre szerint az izraeli NSO közleményben cáfolta a
történteket. Közölték, hogy semmi közük a megfigyeléshez és az
egész ügyet hazugságnak nevezték. Forrásaik olyan információk-

kal szolgáltak számukra, amiknek nincs ténybeli megalapo zott sá -
guk, ezt az állításaikat alátámasztó dokumentáció hiánya is iga-
zolja. Valójában ezek az állítások annyira felháborítóak és távol
állnak az igazságtól, hogy az NSO rágalmazási per indítását fon-
tolgatja. Hozzátették: a rendszert kizárólag bevizsgált kormá -
nyok bűnüldöző és hírszerző ügynökségeinek értékesítik, azzal a
céllal, hogy a bűncselekmények és terrorcselekmények megelőzé -
sével életeket mentsenek.

Július 22-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – több
feljelentés nyomán – jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntett-
ének gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Pegasus-ügyben.

Lapzártánk idején tehát az a helyzet, hogy egy állítás és egy
cáfolat áll egymással szemben, és nem tudni, milyen fordulatok-
kal szolgál még az ügy. Reméljük, egyszer tisztázódik, hogy saj -
ná latos és sunyi megfélemlítés, amit Gémesi György állít, vagy
egyfajta – akár helyi üggyel összefüggő – figyelemelterelés állhat
a háttérben.                                                                                        -ván 

Megkapta a használatbavételi engedèlyt a versenyuszoda

Gémesi György is célpontja lehet a Pegasus-kémbotránynak
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Kúria ugyanakkor elfogadta az Önkor -
mány zat azon előadását, miszerint: súlyos
hátrány érné az ítélet végrehajtásából, és a
végrehajtás felfüggesztési kérelmének ok -
tóber közepéig helyt adott. 

A jogerős ítélet alapján tájékoztatjuk
továbbá Önt a jogi helyzetről, hogy a fél-
reértéseknek a még a veszélye is elkerül-
hető legyen.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a 
675 millió marasztalási összeget a Gödöllői
Önkormányzat közvetetten saját magának
utalja át.

Ezt az összeget ugyanis a felszámolás
alatt álló G-Magistratus Zrt. felszámolója
felé kell az Önkormányzatnak megfi -
zetnie. 

A megfizetett összeg a felszámolás alatt
álló társaság felszámolási vagyona, ami fe -
lett kizárólagosan a felszámoló jogosult
ren delkezni. A felszámolás elrendelésével
a Gödöllői Önkormányzatnak, mint a társ -
aság egyedüli tagjának, és az általa kine -
vezett vezérigazgatónak, mint az adós tár -
saság korábbi vezető tisztségviselőjének
min den rendelkezési joga megszűnt. 

A Gödöllői Önkormányzat által megfi -
ze tésre kerülő 675 millió forint felett tehát
a felszámoló rendelkezik, aki abból a
Csődtv. 57. § (1) bekezdése alapján ki -
egyenlíti a felszámolási költségeket illetve
a hitelezői igényeket. Ehhez elkészíti a zá -
rómérleget, vagy ha a felszámolási eljárást
valamilyen okból még nem tudja lezárni,
akkor közbenső mérleget készít, amit meg -
küld a bíróságnak jóváhagyásra, majd an -
nak alapján teljesíti a felszámolási vagyon -
ból a hitelezői igények kifizetését.

A valósághoz hozzátartozik, hogy mivel
maga a Gödöllői Önkormányzat is hitele-
zője az adós társaságnak, így hitelezői igé-
nye kielégítéseként a megfizetett marasz -
talási összeg egy részét visszakapja, azon-
ban – mint a Csődtv. 57. § (1) bekezdés h)
pontja szerinti hitelező – csak a zárómérleg
elfogadása után jut hozzá a hitelezői igény
összegéhez. Ezen felül a hitelezői igények és
a felszámolási költségek kiegyenlítését kö -

Amennyiben nem kell járványügyi korlá -
to zásokat bevezetni, az augusztus 20-i, gö -
döllői, Szent István napi ünnepségsorozat
részeként 17 órától több városi kitüntetést
is átadnak a Művészetek Háza Gödöllő
épületének színháztermében. Olyanokat
is, amiket korábban, január végén, a Ma -
gyar Kultúra Napjához igazodva, illetve
március 15-én szoktak átnyújtani az arra
érdemeseknek. Nézzük, kik és milyen elis-
merésben részesülnek!

• Gödöllő Kultúrájáért díj: Juniki Spar -
takus, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
koncertmestere, hegedűszólistája, Fe ren -
czy Beáta, a Frederic Chopin Zenei Alap -
fo kú Művészeti Iskola tanára. A díjjal dísz-
oklevél, valamint 150 ezer forintos pénz -
jutalom jár.

A fenti személyeken kívül Vörös Eszter
Anna, az Eyciir Varázsbolt és Galéria tu -
lajdonosa, Kovács Éva Marianna, a Gö -
döl lői Királyi Kastély NKft. muzeológusa,
valamint Klacsmann Borbála történész,
Holokauszt-kutató a Polgármesteri Ezüst -
érem Gödöllőért kitüntető címben része -
sülnek.

• Gödöllő Városért díj: dr. Bucsyné
Prém Katalin, a Montágh Imre Általános
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Is -
kola igazgatója, Liskáné Fóthy Zsuzsan -
na, a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor -
mációs Központ igazgatója, valamint a
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egye sü -
let közössége.

A kitüntetéshez díszoklevél, Világfa-kis -
plasztika, valamint pénzjutalom (ma gán -
személy 200 ezer forint, közösség 400 ezer
forint) jár.

• Gödöllő Díszpolgára cím: Katona
Sza bó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas tex -
til művész, látványtervező, érdemes mű -
vész, a Magyar Művészeti Akadémia Ipar -
művészeti Tagozatának tagja.

A díszpolgári cím birtokosa díszokleve-
let, egy, a település címerével ékesített
arany pecsétgyűrűt, rajta a díjazott mo -
nogramjával és az adományozás évével
vehet át, illetőleg 300 ezer forintos pénz -
jutalomban is részesül. -bi

Gémesi György, mint a gödöllői önkor -
mány zatot képviselő polgármester meg -
ha talmazása alapján dr. Szita Zsolt ügy -
véd korábbi cikkünk kapcsán helyreigazí-
tási kérelmet juttatott el szerkesztő sé -
günk höz. Ebben a következő mondattal
összefüggő kifogását is megfogalmazza:

A számok nyelvére lefordítva az ítélet azt
jelenti, hogy ebben kötelezték a gödöllői
önkormányzatot, mint I. rendű alperest 675
millió forint és ennek 2016. január 6-á tól
járó késedelmi kamata (mintegy 25 millió
forint a jegybanki alapkamatot figyelembe
véve) III. rendű alperes (felszámolás alatt
álló G-Magistratus Zrt.) részére tör ténő
megfizetésére. Az ügyvéd álláspontja sze -
rint a fent jelzett összeget Gödöllő Vá ros
Önkormányzata a saját, 100 %-os tu laj do -
nában álló gazdasági társaság felé kö teles
megfizetni, az tehát továbbra is – még ha
közvetetten is –, de az Önkor mányzat tu -
lajdonában marad.

A történtek után, a jogi értelmezés tisz -
tázása érdekében megkerestük az ügy -
ben pernyertes felperest, és kikértük vé -
leményét, amit az alábbiakban közlünk: 

Az Ön által megküldött sajtóhelyreiga zí -
tási kérelemben foglaltak előtt megdöb be -
néssel állunk. Gödöllő Város Önkor -
mány zata ugyanis a közöttünk folyamat-
ban lévő perben ennek éppen az ellenke-
zőjét állította. Felülvizsgálati kérelmében
ugyanis a jogerős ítélet végrehajtásának a
felfüggesztését arra hivatkozással kérte,
hogy a marasztalási összeg megfizetéséből
az Önkormányzatot súlyos, utólag nem
or vosolható anyagi hátrány érné. 

Az Önkormányzat jogi képviselője a
perben azzal érvelt, hogy amennyiben a
jogerős ítélet szerinti összeget meg kell fi -
zetnie, úgy az Önkormányzat nem fogja
tudni ellátni a közfeladatait. 

A perben tehát éppen az Ön által kül -
dött kérelemben foglaltak ellenkezőjét
állítja. 

Megküldjük a végrehajtás felfüggesztési
kérelem kivonatát, bár, megjegyezzük,
hogy véleményünk szerint az alaptalan. A

Díjátadó dömping Szálloda-ügy: sokatmondó részletekkel 
szolgált a polgári perben nyertes vállalkozás

675 millió forintos fizetési kötelezettsége 
végrehajtásának felfüggesztését kérte a Kúriától 

az önkormányzat, érdemi döntés október közepén esedékes

www.
godolloihirek.hu
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ve tően fennmaradó vagyon is vissza jut ta -
tás ra kerül a Gödöllői Önkormány zat hoz a
Csődtv. 61. § (1) bekezdése alapján, ugyan -
csak a felszámolás jogerős lezárása után.

A marasztalási összeg egy része tehát a
Gödöllői Önkormányzatot fogja majd meg -
illetni, azonban a megfizetendő 675 mil lió
forint nem az ő vagyona: se közvetlenül, se
közvetetten. 

A 675 millió forint felszámolási vagyon,
amiből a Gödöllői Önkormányzat részére
történő bármilyen kifizetést megelőzően
ki egyenlítésre kerülnek a felszámolás költ -
ségei, és teljes kielégítést kapnak a G-Ma -
gistratus Zrt. hitelezői, köztük cégünk, aki-
nek a hitelezői igénye a késedelmi ka ma tok
folyamatos növekedése miatt jelentősen
megnőtt az elmúlt évek pereskedése alatt.

A peres eljárás tárgyát a Gödöllői Ön -
kor mányzat és az Önkormányzat által
ugyan kizárólagosan tulajdonolt, de önálló
jogalanynak minősülő G-Magistratus Zrt.
között 2016. január 5. napján létrejött meg -
állapodás érvénytelenségének a megálla -
pí tása képezte. 

Ebben a megállapodásban a Gödöllői
Ön kormányzat még a felszámolás jogerős
elrendelése előtt elvonta a G-Magistratus
Zrt. vagyonát képező, vagyoni értékkel bí -
ró 25 éves kizárólagos használati, hasznosí -
tási jogot, amiből még ekkor fennállt 17 év. 

Nyomatékosítani szükséges, hogy ezt a
megállapodást Gödöllő Város Önkor -
mány zata és a G-Magistratus Zrt. kötötte.
Az előbbit a szerződéskötés során Gémesi
György polgármester képviselte, a később
felszámolás alá került adós cég részéről
pedig az Önkormányzat által kinevezett
vezérigazgató, Laurán Csaba járt el.

Erről a megállapodásról állapította meg
azt a Budapest Környéki Törvényszék, il -
letve a Törvényszék ítéletét helybenhagyó
Fővárosi Ítélőtábla, hogy érvénytelen.

Az érvénytelenség oka pedig az, hogy a
megállapodással a Gödöllői Önkormány -
zat a Csődtv. 40. § (1) bekezdés a) pontjába
ütköző jogellenes vagyonelvonást valósí -
tott meg. 

A támadott jogügylettel elvont vagyon -
nak az értékét a perben igazságügyi szak -
értő állapította meg, 675 millió forint
összegben. A Budapest Környéki Tör -
vény szék pedig az érvénytelenség jogkö-
vetkezményeinek alkalmazása során kö -
telezte a Gödöllői Önkormányzatot a G-
Ma gistratus Zrt. ingyenesen megszün -

Az alapügyben született jogerős ítélet te -
hát kifejezetten elbírálta a Gödöllői Önkor -
mányzat által hivatkozott hibás teljesítés
kérdését is, a hibás teljesítést az Ön kor -
mányzat nem tudta a perben bizonyítani.

Valótlan állítás tehát az, hogy cégünk a
kivitelezést hibásan végezte el, mivel jog-
erős ítélet igazolja ennek az ellenkezőjét. 

Szó sincs tehát közvagyonvédelemről,
pusztán arról, hogy az Önkormányzat
úgy döntött, hogy nem fizeti ki részünkre
a minket megillető vállalkozói díjat, és
ennek érdekében az általa tulajdonolt,
felénk fizetési kötelezettséggel tartozó 
G-Magistratus Zrt. vagyonát jogel le -
nesen elvonta, hogy ezzel meghiúsítsa
azt, hogy bármilyen megtérüléshez
hozzá juthassunk a jogerős bírósági ítélet
alapján.

Ezen jogellenes vagyonelvonás miatt in -
dítottunk ellene pert, aminek jogerős le -
zárásaként sor került a 675 millió forintos
kötelezésre – zárul a pernyertes vállal ko -
zás tájékoztatása.

Összegző adalékként szolgálhat, hogy:
• a Kúria a gödöllői önkormányzattal

szem ben foganatosított végrehajtást nem
szüntette meg, csak 3 hónapra, az érdemi
döntés meghozataláig felfüggesztette an -
nak teljesítését.

• a 675 millió forintos fizetési kötele zett -
ség teljesítési határidejének kitolódása
emel kedést előidéző hatással van a ka -
matterhekre is. 

Részben a 675 millió forint után 2016. ja -
nuár 6-ától járó késedelmi kamatra, ami-
nek alapja a jegybanki alapkamat. Részben
pedig a pernyertes vállalkozás által kö -
vetelt valamivel több mint 70 millió forin-
tos összeg után járó kamatra, aminek mér -
téke a jegybanki alapkamat (euró alapka-
mat) + 8%. -stv

tetett vagyoni értékű joga értékének meg -
fizetésére, amely kötelezést a Fővárosi Íté -
lőtábla helybenhagyta.

Mind a polgármester úr által a Face -
bookon közzétett nyilatkozat, mind pedig
a szintén Facebookon közzétett június 18-i,
az év első képviselőtestületi üléséről ké -
szült alpolgármesteri tájékoztató arra
utalt, a jogvita alapja, hogy „a kivitelezést
végző vállalkozó nem végezte el a munkát” és
ezért „közvagyonvédeleméből indult a jogvi-
ta”, amiben „több párhuzamos szálon folynak
a perek”, és „ezek közül ami már lezárult, az
egy büntetőügy volt, ahol azt vizsgálták, hogy
ki az aki felelős ezért a problémáért” és „a bíró-
ság jogerősen döntést hozott arról, hogy a vá -
rossal szemben álló vállalkozó az, akit a bíróság
büntetőügyben elítélt”. Azaz: az Önkor -
mány zat arra utalt, hogy cégünk felelős az
egész jogvitáért, sőt, azt érzékeltette,
mintha a mi büntetőjogi felelősségünket
állapították volna meg az ügyben.

Fentiek alapján tehát nem Gödöllő Vá -
ros Önkormányzatának a felelőssége az,
ami hamis színben került feltüntetésre a
sajtóban, hanem a mi felelősségünk, ami
egyáltalán fenn sem áll. 

Ezen túlmenően szeretnénk kihang -
súlyozni azt is, hogy tényszerűen valótlan
az az önkormányzati állítás, miszerint: cé -
günk a kivitelezést nem, illetve nem meg -
felelően végezte el, és ezért az Önkor -
mányzat jogszerűen tagadta meg a minket
megillető garanciális visszatartás kifizeté -
sét. Alaptalan az a kifogás, hogy az Ön -
kormányzat a kifizetés megtagadásával a
közvagyont védte.

Jogerős ítélet született ugyanis arról,
hogy a garanciális visszatartás cégünket
meg illeti, ami azt jelenti, hogy a garanciális
időszak bizonyított hiba nélkül eltelt, ezért
a visszatartott összeget a G-Magistratus
Zrt. köteles felénk megfizetni. 
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Július elején sajtótájékoztatón írták alá a szerződést a nagy -
szabású, a metróhálózat és az északkeleti HÉV-hálózat (Gödöllő
és Csömör) szorosabb integrációját Budapesten és az agglo-
merációban elősegítő fejlesztés előkészítéséről, amit a kormány
által folyósított mintegy 4,622 milliárd forint uniós támogatásból
valósítanak meg.

Az önkormányzatiból állami irányításúvá változott projektben
kiterjesztik a metró szolgáltatását Gödöllőig és Csömörig: össze -
kapcsolják az M2 metrót az Örs Vezér terén a H8-as és H9-es
HÉV-ekkel. A most a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) és a
MÁV-HÉV Zrt. rendelkezésére bocsátott összeg – többek között –
a pályák, az állomások felújítását és akadálymentesítését, új meg -
állók építését, új járművek beszerzését, a sebességkorlátozások
meg szüntetését, a szintbeni autós átjárók megszüntetését, illetve
autóparkolók, kerékpártárolók létesítésének előkészítését tartal -
mazza.

A forrásokat biztosító szerződés aláírása kapcsán tartott ren -
dezvényen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a
BFK képviselői is részt vettek: beszédet mondott dr. Tuzson Ben -
ce és Kutnyánszky Zsolt államtitkárok, Szatmáry Kristóf és Vé -
csey László országgyűlési képviselők, valamint Vitézy Dávid, a
BFK vezérigazgatója.

Árulkodó tény, hogy a gödöllői HÉV-vonalon 1941 óta nem
volt érdemben egy komplett, átfogó infrastruktúra-felújítás, és a
biztosítóberendezés jelenleg is azt a kort idézi, amikor nem a jobb
oldali közlekedés volt honos a vasúton, illetve Magyarországon.
A fejlesztéssel 80 éves tartozást törlesztenek. 

A terv szerint a 2-es metró szerelvényei közül minden második
kimenne Rákosfalváig, minden második tovább menne Cinko -
táig, és ebből minden második menne Gödöllő, valamint Csömör
felé. Ha minden jól megy, 6-7 év múlva lehet majd átszállás men -
tesen utazni az összekötött vonalon.

Vécsey László (képen), a gödöllői központú választókerület
kor mánypárti országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a
változással olyan átjárható rendszer jön létre, amivel az utasok 
– köztük a kistarcsaiak, kerepesiek, mogyoródiak és gödöllőiek –
át szállást és időt takarítanak meg. Sokak számára a HÉV helyett
közvetlenül a metró válik elérhetővé, így várhatóan kevesebben
fognak autót használni és rövidíthető az Örs vezér terére közle -
kedő buszjáratok útvonala is. Ezáltal csökkenhet a közúti forga-
lom és a légszennyezés. -mé

Hamarosan hivatalosan is átadják a felújított Budapest – Hatvan
(80a) vasútvonalat, aminek korszerűsítése a NIF Nemzeti Infra -
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában három projektben va ló -
sul(t) meg az elmúlt mintegy három esztendőben.

A Rákos és Gödöllő közötti vasúti pálya korszerűsítését a Stra bag
Vasútépítő Kft. és Belfry PE Kft. alkotta konzorcium, a Gö döllő és
Hat van közötti vasúti vonalszakasz pályaépítését a Swie telsky
Vasút technika Kft., míg a Rákos és Hatvan közötti szakasz biztosí-
tóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkákat a Thales
Austria GmbH és Thales Rail Signalling Solutions Kft. végezte el.

A Gödöllő és Hatvan közötti 27 kilométeres szakasz pálya épí -
tésével kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy a kivitelezési
szerződést 2017 végén írták alá, az első vágányzárak pedig 2018
tavaszán kezdődtek. Ezt követően 2019-ben egy 10 hónapig tartó
teljes kizárásos vágányzár alatt épült át Gödöllő állomás vá -
gányhálózata, Gödöllő és Aszód között mind a két vágány, illetve
több fázisban az aszódi állomás is.

A pályaépítéssel párhuzamosan jelentős magasépítési és úté pí -
tési munkálatok is zajlottak. Jelenleg a MÁV-HÉV gödöllői vég -
állomásának befejező munkáit végzik a szakemberek.

Kuriózumnak számított a teljes vágányzár idején a Gödöllő –
Aszód szakaszon az az időszak, amikor az egyik vágányon vá -
gányátépítés, a másik vágányon pedig alépítmény-javítás folyt
egyszerre, és mivel ellenkező munkairányban folyt a kivitelezés,
el haladtak egymás mellett a több száz méteres szerelvények.

A projekt keretén belül megújult a villamos felsővezeték háló-
zatot is, ezek a munkálatok a pályaépítéssel párhuzamosan zaj -
lottak, és folyamatosan egyeztetniük kellett a szakkivitelezőknek.
Az oszlopállítások a pályás kivitelezések előtt vagy a pályás ki -
vitelezés első fázisaival párhuzamosan, a vezetékhúzások és
szabályozások pedig a vágányzár utolsó szakaszában zajlottak, a
vasúti pálya szabályozásait követően.

A beruházásban Gödöllő vasútállomás szomszédságában az
eddigi szintbeni útátjárót kiváltva 143 méteres hosszúságú híd-
szerkezetet építettek a Swietelsky Vasúttecnika munkatársai.

A számok nyelvére lefordítva – a teljesség igénye nélkül - 60 vá -
gány kilométer hosszban építettek át vágány al- és felépítményt 51
csoport kitérőt építettek be, 32 vasúti műtárgyat építettek vagy újí -
tottak fel, 30 ezer négyzetméter zajvédőfalat emeltek, 4 kü lön szintű,
vasutat keresztező gyalogos- és 1 új közúti felüljárót épí tet tek, 3
hely színen P+R parkolót létesítettek, 2 új felvételi épü letet emeltek
Gö döllőn és Bagon, valamint a HÉV gödöllői vég állomásán új üze -
mi épületet építettek. Forrás: Magyar Építők

Hat-hét éven belül kijárhat 
a fővárosi metró településünkre

Finisben a Gödöllő-Hatvan közötti
vasúti vonalszakasz megújulása 
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Április 18-án hivatalossá vált, hogy a Gödöllői RC női röplabda-
csapata huszáros hajrával megnyerte az NB I. Liga rájátszásának
háromcsapatos minitornáját, amivel jogot szerzett arra, hogy a
2021/2022-es bajnoki idényben az ország legjobb nyolc együtte-
sét tömörítő Extraligában induljon. A klubvezetés – miként az
várható volt – azonban nem él a lehetőséggel, és a július 16-án
lejáró nevezési határidőt betartva, az NB I. Ligában történő sze -
replést tartja vállalhatónak Szalay Attila formációja számára. A
történtek okáról és hátteréről Barta Lászlót (képen balra), a GRC
elnökét kérdeztük.

- Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban több tárgyalást is
lefolytattunk az extraligás szereplés feltételeinek megteremtése
érdekében, az egyeztetések lezárása után be kellett látnunk, hogy
a realitás az NB I. Liga – fogalmazott a klubvezető.

Barta László hozzátette: mivel nem mutatkozott valós esély
arra, hogy augusztusra összeálljon a klub teljes bajnoki évre vo -
nat kozó költségvetésének fedezeti oldala, nem kockáztathattuk
meg, hogy felelőtlenül túlvállaljuk magunkat. Sem a játékosok-
kal, sem a szakmai hátországgal, sem pedig az egyre eredménye-
sebb utánpótlás-nevelő kollektíva tagjaival szemben nem lett vol -
na korrekt, ha veszélyeztetjük a hosszú évek alatt kialakított ér -
tékes minőségi munkát.

- Az utóbbi időben, a hitelesítési követelményeknek megfelelő
terem hiányában az első csapat nem tudott hazai pályára találni
Gödöllőn. Továbbra is Újpesten kell fogadni a riválisokat?

- Nem. Áttesszük a székelyünket Monorra, ahol anyagi szem -
pontból is kedvezőbb feltételek mellett játszhatunk a modern,
mint egy három és fél éve átadott, 1000 fő befogadására alkalmas
városi sportcsarnokban. Pontosan tudjuk, hogy ez is kényszer -
megoldás, de bízunk benne, hogy szurkolóinknak nem okoz
majd különösebb gondot a mintegy félórás utazás az M31-es és az
M0-ás autóút érintésével. -fg

Több gödöllői „leg” is szóba kerülhet, ha a
koronavírus-járvány miatt 2021-re ha lasz -
tott tokiói olimpiáról beszélünk. Nézzük!

• Az ötkarikás játékok történetében a
helyi sportegyesületek – pon tosabban, a
Gödöllői EAC – most küldték a legtöbb
résztvevőt az olimpiára, Mészáros Eszter
sportlövő (19 éves) és Gémesi Csanád
kard vívó (34 éves) személyében kettőt.

• Mindketten (sport)életük eddigi
legnagyobb kihívására ké szültek, és elő-
ször vettek részt olimpián.

• A gödöllői indulók ezen az olimpián
érték el a legjobb eredményeket, amiket
az alábbiakban részletezünk.

Kezdjük Mészáros Eszterrel, aki 2019 ta -
vaszán szerzett kvótát. Szucsák László ta -
nítványa három számban is érdekelt volt
To kióban. Először a női légpuskások 10 mé -
teres számában ver senyzett, ahol 625,3 kö -
rös teljesítménnyel a 20. helyen (12. legjobb európai) végzett az 
50 indulót számláló mezőnyben.

Ezt követően, Péni Istvánnal (UTE) az oldalán a légpuskások
10 méteres vegyes csapatversenyében – ahol a tízes kör átmérője
0,5 milliméter – adott számot tudásáról a gödöllői tehetség. A
magyar páros bejutott a nyolcas döntőbe, ahol a 7. pozíciót (414,6
kör) szerezte meg. 

Július utolsó napján Eszter a légpuskások 50 méteres, három
testhelyzetes (térdelő, fekvő, álló), összetett versenyében lőtt, és
1161 körös eredménnyel a 26. lett.

A Gödöllői EAC sportlövője több nyilatkozatában is elismerte:
teljesítményét nagyban befolyásolta az olimpia „terhe”, ami miatt
többet izgult a kelleténél.

Július 28-án a Gödöllői EAC kardvívója, Gémesi Csanád is be -
mu tatkozott az olimpián: a Tokióban harmadik egyéni bajnoki
címét megszerző Szilágyi Áron, valamint Szatmári András és
Decsi Tamás alkotta kardcsapat németek elleni meccsén (45-40,
ide) Decsi Tamás helyére állt be, és plusz 4-es tusmutatójával
jelentősen hozzájárult a magyar csapat bronzérméhez.

Magyarország ebben a számban legutóbb 25 éve, az 1996-os
atlantai olimpián nyert érmet, akkor ezüstöt. Érdekesség, hogy
annak a csapatnak Csanád edzője, a kubai származású Navarrete
József is tagja volt.

Bronzérmével Gémesi Csanád gödöllői sporttörténelmet írt,
ugyanis: világraszóló sikerével kiérdemelte az ötkarikás játéko-
kon gödöllői egyesületet képviselő sportolók közül a legjobb
helyezettet megillető címet. –fgi 

(fotók: MTI/Kovács Tamás és Illyés Tibor)

Monoron talált otthonra a GRC
NB I. Ligás röplabda-csapata

Olimpia: Gémesi Csanád 
városi sporttörténelmet írt

Az ötkarikás játékok másik gödöllői indulója,
a sportlövő Mészáros Eszter is 

szépen helytállt Tokióban

Július eleje óta zajlik a Gödöllői SK labdarúgó-csapatának fel ké -
szü lése a Pest megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2021/2022-es
idényére. Győri Zoltán vezetőedző formációja tesztmérkő zé sek -
kel hangol a rajtra, ami a helyi tizenegy számára augusztus 14-én,
szombaton 17 órakor lesz Pilisen. A hazai bemutatkozás egy hét-
tel később, augusztus 21-én, szombaton 17 órától esedékes, ami -
kor a GSK legénysége a Viadukt SE-Biatorbágy formációját látja
ven dégül a Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos Sportcentrumban. -R

Rajtol a megyei focibajnokság
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Július 2-án lezajlott a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) Tanév zá -
ró Ünnepi Szenátusi Ülése az intézmény
gödöllői, Szent István Campusán. Az ün -
nepi ceremónia dr. Gyuricza Csaba rektor
köszöntőjével kezdődött, majd a doktorrá
avatással, a habilitációs oklevelek átadá -
sával, valamint az egyetemi címek és ki -
tün tetések kiosztásával folytatódott.

A 2020/2021-es akadémiai év befejezése
alkalmából dr. Gyuricza Csaba rektor
(kép előterében) kiemelte az elmúlt tanév
különlegességét, miszerint megszületett a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egye -
tem, amely magával hozta az agrár-felső -
ok tatás szükségszerű megújulását, megte -
remtve ezzel a hazai agrárfelsőoktatás fej-
lesztését, modernizálását. Az integráció
po zitív hatásai már érezhetők, hiszen „ma
már senkinek sem kérdés az, hogy a stratégiai
ágazat számára képez a Magyar Agrár- és Élet -
tudományi Egyetem szakembereket vala -
mennyi területre” – hangsúlyozta beszédé-
ben dr. Gyuricza Csaba. 

Az intézmény rektora a megvalósult
célok mellett ismertette jövőbeli terveit is.

- Megbízásom ideje alatt szeretném elér-
ni, hogy az agrár- és élettudományok terén
az Egyetem Európa legjobbjai között ré -
giós tudásközponttá váljon. Lényegesnek
tartom, hogy erősödjön az agrárium presz -

tízse a fiatalok körében, növekedjen a kül -
földi hallgatók aránya – számolt be a ter -
vek ről a vezető.

Az idei tanévben 109 doktorandusz-
hall gató szerzett PhD fokozatot agrármű-
szaki tudományok, állattenyésztés tudo -
má nyok, biológia tudományok, élelmi -
szer tudományok, gazdálkodás- és szer ve -
zéstudományok, környezettudományok,
növénytermesztési és kertészeti tudo má -
nyok, valamint regionális tudományok tu -
dományágakban, akik az ünnepség kere -
té ben vették át oklevelüket. 

Ezután a habilitációs oklevelek átadása
került sorra – ebben az évben 11 fő nyerte
el a habilitált címet –, majd a rendezvény a
Kosáry Domokos-díjak átadásával folyta-
tódott. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem Szenátusa „örökös rektor emeritus”
címet adományozott az Egyetem élén
legalább két ciklust betöltő és az intéz-
mény működését továbbra is segítő ko -
rábbi rektorok számára, ezt a címet Prof.
Dr. Horn Péternek és Prof. Dr. Szendrő
Pé ternek adományozták. 

Az ünnepséget a Pro Negotio Univer si -
tatis kitüntetések, a címzetes egyetemi ta ná -
ri kitüntetések, valamint magas rangú álla -
mi és miniszteri elismerések átadása zárta. 

Forrás: MATE Médiaközpont

Elhunyt Fogarasiné
Deák Valéria

Hosszan tartó súlyos betegség kö -

vetkez tében, július 27-én, életének 

68. évé  ben elhunyt Fogarasiné Deák

Valéria (1954-2021). A tősgyökeres

gödöllői köz életi szereplő – egyéb,

politikai és társadalmi szervezetekben

betöltött tisztségei mellett – 2002 és

2010 között tagja volt a magyar

országgyűlésnek. Az első négy évben

listás képvise lő ként tevékenykedett,

2006-tól pedig a Pest megyei 4-es

számú, gödöllői köz pontú választó ke -

rület egyéni képvi se lő je volt a Magyar

Szocialista Párt (MSZP) színeiben.

Temetéséről lapzár tánk után intéz -

kedtek. 
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Július elején lezárult a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem első tanéve

Magazinunk következő
száma várhatóan

szeptember első hetében 
jelenik meg.
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Egy 75 éves asszony hozzátartozója hívta a közelmúltban a rend -
őr séget, miután idős nagymamájától egy idegen telefonáló több
millió forintot csalt ki azzal a mesével, hogy unokája illegális ügy -
be keveredett, és a várható börtönbüntetését csak pénzzel lehet el -
kerülni. Az idős asszonyt a segítő szándék hajtotta, amikor az is -
meretlennek átadta összespórolt pénzét, bele sem gondolt, hogy
az egész egy jól megkomponált átverés lehet. A csaló azonosítá-
sára és felkutatására a rendőrök megtették a szükséges intézkedé-
seket, ezzel párhuzamosan pedig azóta többször is meglátogatták
az idős áldozatot és a többi hasonló korú környéken élőt is ellát-
ták olyan tanácsokkal, amelyek segíthetnek elkerülni az áldozattá
válást. A rendőrök közreműködtek abban is, hogy az idős

asszony mihamarabb hozzájusson a jogszabály nyújtotta káreny -
hítés anyagi lehetőségéhez.

A gödöllői rendőrök a jövőben is folyamatosan segítik, támo gat -
ják, valamint prevenciós tanácsokkal látják el az idős embereket.
Bűnmegelőzési programjuk fő célja, hogy az idősek a meg szerzett
információk birtokában megismerjék, felismerjék a kor osztályukat
leginkább fenyegető bűncselekményeket, az áldo zat tá válás reális
kockázatait, valamint a megelőzés módjait, lehető ségeit.

Fontos tudni, hogy a csalók az időskorú áldozatot az unoka,
vagy más hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd külön -
böző indokkal pénzt kérnek. Az is megeshet, hogy az elkövető az
unokának, vagy hozzátartozónak adja ki magát, hogy áldozatára
minél nagyobb érzelmi hatást gyakoroljon.

A leggyakoribb színlelt okok:
• az unoka vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott

károk rendezése miatt pénzre van szükség,
• az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen

vissza kell fizetni,
• a hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak

pénzért cserébe engedik szabadon.
A hívás valóságtartalmának azonnali visszaellenőrzése rendkí -

vül fontos! Hívja fel családtagját, hozzátartozóját, akire az isme-
retlen telefonáló hivatkozik!

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal „Bontsa a vonalat!” és
értesítse (112) a rendőrséget! Forrás: police.hu

HIRDETÉS

A helyi rendőrök a jövőben sem engedik el az időskorúak kezét


