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Hídfő-szerepben a helyi 
szimfonikus zenekar alapítványa

A fennállásának 40. évfordulóját 2021-ben
ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekar
ala pítványa vezeti a Music Bridge (Ze ne -
híd) együttműködést, ami Európa öt or -
szá gának (hazánkon kívül Ukrajna, Szlo -
vá kia, Románia és Franciaország) hét szer -
vezetét köti össze. A Music Bridge gazdag,
kétéves programját nagyzenekari- és ka -
marakoncertek, fiatalok zenei nevelése,
szak mai rendezvények és nemzetközi tu -
dáscsere alkotják.

Csáky Zoltán érdemelte ki 
a MÚRE életműdíját

Ebben az esztendőben Csáky Zoltánnak
ítélték oda a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) igazgatótanácsának
tagjai a fennállásának 30. évfordulóját ün -
neplő szakmai szervezet által alapított
élet műdíjat.

Az elismerő címet – a Rádiós nívódíj, a
Televíziós nívódíj, az Írott sajtós nívódíj, a
Pályakezdő-díj, a Médiamenedzseri-díj, a
Benkő J. Zoltán díj és a Pro Amicitia-díj
mel lett – szeptember 18-án, az egyesület
gyergyószárhegyi őszi találkozóján csak
vir tuálisan tudták átadni Csáky Zoltán -
nak, mivel a Gödöllőn élő 76 éves író, új -
ságíró, televíziós műsorszerkesztő, forga -
tó könyvíró személyesen nem tudott részt
venni a fél évszázados munkásságát elis-
merő ünnepi eseményen.

Havi egy ülést tervez tartani 
idén az önkormányzat

Szeptember utolsó napján a gödöllői kép -
vi selőtestület tagjai elfogadták az önkor -
mányzati üléssorozat második félévi mun -
karendjét. A tanácskozások – a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően – csütör-
töki napokon, reggel 8 órakor kezdődnek
a VÜSZI Kft. Dózsa György úti épületének
második emeleti tárgyalótermében.

Ha semmilyen rendkívüli esemény nem
jön közbe, a városatyák legközelebb októ -
ber 21-én találkoznak, ezt követően pedig
november 18-án és december 16-án vár -
hatók – gyaníthatóan sok esetben vitával
kísért – döntések helyi közügyekben. 

A november 18-i dátum duplán is ér -
dekes, mivel erre a napra, vélhetően 18
órá ra tervezik az évente egy alkalommal
kötelező közmeghallgatást. Az esemény
ve zértémája és helyszíne egyelőre nem
ismert, ám a lakosság számára ez az egyet-
len nyilvános lehetőség, amikor a város -
vezetés tagjainak szemébe mondhatja vé -
le ményét, javaslatokat, problémákat vet -
het fel, illetve kifejezheti tetszését vagy el -
lenérzésé bizonyos közérdekű ügyekben.

Közterületen csak töltőpontokon
„tankolhatók” az elektromos 

és hibrid autók 
Szeptember utolsó napján a gödöllői kép -
viselőtestület tagjai módosították a város
közterületeinek használatáról szóló helyi
rendeletet. A változtatásra azért került sor,
mert az utóbbi időben megszaporodott
azon esetek száma, hogy az elektromos
vagy részben elektromos gépjárművek tu -
laj donosai nem a saját ingatlanukon, ha -
nem az utcán, járdán töltik fel a járművü-
ket. A közterületen elvezett kábel baleset -
ve szélyt jelent a gyalogosok számára, ezért
intézkedni kellett.

A kihirdetése utáni napon hatályba lé -
pett rendeletmódosítás (pontosabban,
rendelet-kiegészítés) szerint a jövőben
Gödöllő közterületein – elektromos töltő -
pont kivételével – tilos elektromos meg -
hajtású, valamint hibrid elektromos jár -
mű vet tölteni.

Lesz a városban Cserkész köz 
és a Kismuki tér is

Legutóbbi tanácskozásukon a gödöllői
kép viselőtestület tagjai közterületek elne-

vezéséről is döntöttek. Volt olyan javaslat,
ami hivatalos helyről érkezett, és olyanok
is, amit civilek ajánlottak a települést irá-
nyító grémium figyelmébe. Nézzük!

• Két éve a civilek helyreállították a Bla -
háné útja és a Galagonya utca keresz te -
ződésében található közterületet, ahol egy
felújított váltóval állítottak emléket az egy-
kori Kismukinak. Kézenfekvő volt a Bla -
háért Társság ajánlása, aminek elfogadása
után a szóban forgó terület a jövőben a
Kismuki tér nevet viselheti (képen). A tes -
tületi tagág ezt a kezdeményezést is tá -
mogatta.

• A Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) gödöllői, Szent István
Campusának főigazgatója kérte, hogy a
felsőoktatási intézmény névváltozása mi -
att a SZIE Kollégiumok ingatlan közigaz -
gatási neve változzon meg, és a hallgatók a
jövőben Gödöllői Egyetemi Kollégiumok
címre tudjanak bejelentkezni.

• Miután néhány hónapja a 802. számú
Szent Korona Cserkészcsapat kezelésébe
került a Bezsilla-villa Szabadság út 9. szám
alatt található épülete, a cserkészcsapat
indítványozta, hogy az ingatlan mö -
götti/melletti közterület (a Szabadság út
11. és a Szent János utca 1. házsor mögötti,
jórészt parkoló) felvehesse a Cserkész köz
el nevezést. 

Ők lettek a település 
idei top-vállalkozói

Idén Gyetvánné Szűcs Éva, a Kócos Szőr -
stúdió kutya-kozmetika tulajdonosa és
Czövek Mihály lakatos, fémipari vállal -
kozó vehette át a Gödöllő Vállalkozója
díjat, aminek odaítéléséről június közepén
született döntés. Az ünnepélyes ceremóni-
át szeptember 30-án a Királyi Váró épüle -
tében rendezték meg. 

GH-összeállítás

Azt beszélik, hogy…
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Augusztus elején aláírásgyűjtést kezdeményeztek a Blahéné
utca lakói (Határjáró utca és Hegy utca közötti szakasz, Szada
felé) lakói, és kérték a városvezetés illetékeseitől a szóban forgó
szakaszon évek/évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési
problémák felszámolását. A levelet eljuttatták a blahai körzet
képviselőjéhez, a polgármesterhez, valamint a jegyzőhöz, pos -
tai úton és emailben egyaránt. A levél mellé csatolták az érintett
szakasz lakosainak egyetértő aláírását. Idézet a levélből:

Az elmúlt hetek, hónapok intenzív esőzései miatt a Blaháné utcában a
csapadékelvezetés megoldatlansága miatt számos háznál beázások ala-
kultak ki. A csapadékvíz megfelelő elvezetése hiányában a víz az úttesten,
vagy annak szegélyénél folyik, jelentős hordalékot szállítva magával. A
teljes útszakasz a páros szám felől a Rákos patak irányába, a páratlan
számú házak irányába lejt. Az utcán lezúduló víz így betör a kertekbe,
telkekre. A csapadékvíz elvezetés megoldására évekkel ezelőtt ígéretet
kapott a körzet, sajnos semmi érdemi változás nem történt az ügyben. A
blahai vízelvezetés hiányosságaira már a 2015-2020-as Gödöllő város
települési környezetvédelmi programja című dokumentum rámutat, de a
mai napig nincs megoldva a kérdés.

Ugyanezek a problémák jelentkeztek télen is, hóolvadáskor a nagy
mennyiségű víz az utcán hömpölyög, házakba, pincékbe folyik be.

A polgármesteri hivatal irodavezetője augusztus 11-én hala -
dék kérő levelet küldött a lakosoknak, akik képviselője szer kesz -

Csapadékvíz-elvezetésért kiált 
a Blaháné utca városvégi szakasza

tőségünkhöz fordult, hogy a nyilvánosság erejével is megse gít -
sük az érdemi előrelépést az immár másfél évtizede megoldásra
váró ügyben.

Telefonon elértük Máthé Lászlót, a blahai városrész önkor -
mányzati képviselőjét (Szövetség Gödöllőért), aki arról tájékoz -
tatott, hogy teljes mértékben egyetért a lakosok igényével, és tá -
mogatja a csapadékvíz-elvezetés mielőbbi kiépítését.

Határjáró utca esőzés után…
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Augusztus utolsó napja óta szinte minden helyi és környékbeli
sportszerető és úszni vágyó arra vár, hogy megnyissa kapuit az
Ady Endre sétányon található Gödöllő Városi és Térségi Uszoda.
Amint az ismert, a közjóléti létesítmény üzemeltetője a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), amelynek rektora,
dr. Gyuricza Csaba bő egy hónappal ezelőtt úgy fogalmazott,
hogy belátható időn belül megnyílik a gödöllői uszoda. 

Időközben, szeptember 20-án arra is fény derült, hogy létrejön
a MATE-GEAC sportegyesület, amelynek lesz női és férfi vízi -
labda-, valamint úszó szakosztálya. Ilyen előzmények után vár -
ható volt, hogy hamarosan ténylegesen is használható lesz a diá-
kok és a nagyközönség számára is a Jánosi János tervei alapján
megvalósult, wellness- és kiszolgáló egységekkel is a vendégek
rendelkezésére álló gödöllői uszoda-komplexum.

Ez a pillanat (a beruházás 2014. március 6-i nyilvánosságra ho -
za talához képest 2.769 nap elteltével) október 4-én jött el, amikor
– amint az a MATE Médiaközpontja által kiadott sajtóközle -
mény ből kiderül – elkezdődött  a Magyar Agrár- és Élet tu do -
mányi Egyetem tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi
Uszoda legfeljebb három hónapig tartó terheléses próbaüzeme. A
próbaüzem alatt a hatályos jogszabályokat betartva, immár a
nagy közönség számára is látogathatóvá válik a létesítmény.

Az uszoda a próbaüzemi időszakban a lakosság számára hét-
köznapokon reggel 8 órától este 7 óráig, hétvégén pedig 9 órától

este 7 óráig tart nyitva. A próbaüzem ideje alatt a felnőtt belépő-
jegy ára alkalmanként és személyenként 800 forint, a gyermek
belépőjegy ára 400 forint. A próbaüzem alatt kizárólag bankkár-
tyával, illetve SZÉP Kártyával lehet fizetni.

A létesítményben egy 50x25 méteres versenymedence (2,20 mé -
ter mély, vízhőfoka 28°C), egy 25x10 méteres bemelegítő meden -
ce (2 méter mély, vízhőfoka 28°C) és egy 10x8 méteres tanme -
dence (0,80 méter mély, vízhőfoka 30°C) készült el. Az uszoda
medence szintjén egy regenerációs jellegű wellness-részleg is
található 3 szaunával és egy jakuzzival. Az öltözőkben zárható
szekrények és hajszárítók állnak a vendégek rendelkezésére. Az
uszodában úszósapka és papucs használata kötelező. 

A próbaüzem lezárását és a hatósági végső jóváhagyást köve -
tően lép érvénybe az uszoda normál nyitva tartása és díjszabása.
Ezt követően a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda hétfőtől va -
sárnapig reggel 6 órától este 10 óráig tart majd nyitva. A létesít -
ményben reggel 8 órától délután 3 óráig a térségbeli gyermekek
iskolai és óvodai úszásoktatása zajlik majd. A teljes nyitvatartási
idő alatt szabad vízfelületeket jelölnek ki a lakosság számára.

Megnyílt az uszoda, 
elkezdődött a próbaüzem!

A létesítmény a lakosság számára 
hétköznapokon reggel 8 órától este 7 óráig,

hétvégén pedig 9 órától este 7 óráig tart nyitva

MATE-GEAC: 
úszó- és vízilabda-szakosztályok 

alakultak

Szeptember 20-án megújult a MATE-GEAC sportegyesület. A
MATE tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi Uszoda le he -
tőségeire építve, megalakult a MATE-GEAC vízilabda-szakosz -
tálya, amelyeknek vezetője dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai
bajnok lett, míg a női vízilabda-szakosztályt Ancic-Valkay Ágnes
világbajnok vízlabdázó vezeti. A MATE-GEAC újonnan alakult
úszó-szakosztályának vezetésére Bernek-Mutina Ágnest, Európa-
bajnok úszót kérték fel az egyesület irányítói. 

A MATE-GEAC tisztségviselői:

Elnök: dr. Gyuricza Csaba • Ügyvezető elnök: dr. Kriszt Balázs
• Alelnök: Török András • Elnökségi tagok: dr. Urbányi Béla, dr.
Kiss Gergely, Máté Alpár, Gémesi Levente, Szucsák Mátyás
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ez egy hosszadalmas folyamat, és nem is
sikerült még minden számot beazonosíta-
ni. Már csak azért sem, mert sok szám tit -
kosított, nincs kapcsolva semmilyen kö -
zös ségi médiás profilhoz.

- A több száz számot tartalmazó lis -
táról mindössze néhány, közismertebb név
került nyilvánosságra. Van annak konkrét
oka, hogy miért pont ezeket a személyeket
ismerhettük meg érintettként?

- A Forbidden Stories arra jött létre, hogy
a meggyilkolt újságírók által feltárt törté -
neteket befejezze, illetve újságírók bizton-
ságával kapcsolatos témákra helyezze a
hang súlyt. Ők hozták meg a döntést, hogy
a Pegasus Projekt az első napon az új ság -
írók, illetve a jogvédők megfigyelésére fó -
kuszáljon. Tehát, a legelső cikkek róluk
szól tak. Magyarország esetében ez négy
újságírót, egy fotóst, egy aktivistát és két
médiatulajdonost, illetve környezetüket je -
lentette. Ezután következtek a különféle
országok ellenzéki politikusai, kormány-
és államfők, ügyvédek. 

A magyar listán egyelőre Gémesi, illetve
az ő pártjából Gyenes Szilárd volt az a két
ellenzéki politikus, akit be tudtunk azono-
sítani. Érdekes, hogy más ellenzéki politi -
kust egyelőre nem találtunk. Mi sem tud -
juk az okát, csak tippelni tudunk. Például,
hogy mentelmi joggal rendelkező politi -
kust (országgyűlési képviselő) talán túl
durva lett volna megfigyelni, márpedig a
2018-2019-es időszak ellenzéki vezetői jó -

Szeptember 28-án lezárult az ellenzéki
elő választás a Pest megyei 6-os számú,
gödöllői központú választókerületben is.
Az összefogásban érintett pártok vezetői
által előzetesen megkötött együttműkö-
dés alapján szűkebb pátriánkban hárman
kandidáltak arra, hogy a kormánypárti je -
lölt legfőbb kihívójává váljanak a jövő ta -
vasszal esedékes országgyűlési képvise -
lő választáson.

Országosan 633.811 személy (511.029 fő
sátorban, 122.782 fő online szavazott) vett
részt (7,9%) az előválasztáson, körze tünk -
ben 7.522 fő (8,6%) élt érvényesen a de -
mok ráciagyakorlás ezen lehetőségével

A szeptember 29-én közzétett adatok
alapján a trióból a győzelmet Hohn
Krisztina (LMP, Új Kezdet, Mindenki Ma -
gyarországa Mozgalom, MSZP, Pár be -
széd, Jobbik, 99 Mozgalom) szerezte meg
3.348 szavazattal (2.436 sátor, 912 online -
44,5%), Simon Erika (Új Világ Néppárt,
De mokratikus Koalíció, Liberálisok, Nor -
mális Magyarországért, Civil Bázis) 2.374
szavazat (2.022 sátor, 352 online - 31,6%)
és dr. Varga Zoltán (Momentum) 1.800
sza vazat (1.297 sátor, 503 online - 23,9%)
előtt.

A miniszterelnök-jelöltek közül Dobrev
Klára (DK) 2.394, Karácsony Gergely
(MSZP-Párbeszéd) 2.009, Márki-Zay Péter
(MMM) 1.944, Jakab Péter (Jobbik) 922,
Fe kete-Győr András (Momentum) 416
voksot kapott a gödöllői központú válasz -
tókerületben.

Simon Erika így összegezte az ered-
ménnyel kapcsolatos véleményét:

- Fantasztikus út van mögöttünk, és el nem
tudom mondani, milyen nagyon hálás vagyok
azért, hogy 2374-en engem választottatok ki -
hívónak a jövő évi parlamenti választásokra! Ez
most nem volt elég az első helyhez, de azt hi -
szem, életem egyik legmeghatározóbb szakasza
van mögöttem. Egyszerűen imádtam minden
pillanatát! 

Varga Zoltán a következőket tette közzé
közösségi oldalán:

- Gratulálok Hohn Krisztinának az elővá-
lasztási győzelméhez! Fair és barátságos küz -
delemben győzedelmeskedett. Sok sikert kívá -
nok neki a jövő évi választásokhoz! Köszönöm
szépen a csapatomnak és a választóknak, hogy
támogattak az előválasztáson. -stv

Az elmúlt évek legkomolyabb lehallgatási
botrányát szellőztette meg egy nemzet kö -
zi oknyomozó együttműködés keretében
a Direkt36. Mint kiderült, számos ország -
ban ismert újságírók, üzletemberek és
ügy védek százainak mobiltelefonjára te -
le píthették az izraeli NSO Group Pegasus
nevű kémszoftverét, amit minden jel sze -
rint a magyar állam is bevethetett. A július
18-án a köztudatba került, azóta sokak
által sokszor hivatkozott, „lehallgatási lis -
tán” szerepelt a gödöllői polgármester,
Gé mesi György telefonszáma is szere -
pelt. Az ügy kirobbanásának hátteréről,
va lamint a Gémesi Györgyre vonatkozó
részletekről Panyi Szabolcsot, a Direkt36
oknyomozó újságíróját (képen), a botrány
egyik kirobbantóját kérdeztük.

- A birtokotokba került magyarországi
listán csak telefonszámok voltak, vagy
ezek hez hozzárendelve nevek is?

- A kiszivárgott listán, amit a párizsi
szék helyű Forbidden Stories újságíró-csa-
pat és az Amnesty International Security
Lab szerzett meg, nevek nem szerepeltek,
csak telefonszámok.

- Ebben az esetben adódik a kérdés: kik
és milyen módszerrel azonosították be a
telefonszámokhoz tartozó neveket?

- A Forbidden Stories még 16 szer kesz tő -
séget kért meg, hogy segítsenek a számok
feldolgozásában. A magyar telefonszámok
felderítésén - többek közt - a Süddeutsche
Zeitung kezdett el dolgozni, ők keresték
meg a Direkt36-ot is, illetve azonosították
be először, hogy, például, az én telefon szá -
mom is szerepel a listán. De Gémesi
György számát is ők találták meg. 

Több módszert használtunk: mobilszol -
gál tatók tudakozóit. Ezen kívül, úgyne -
vezett, kereskedelmi adatbázisokat, mivel
a szolgáltatók bizonyos esetekben a fel -
hasz nálók adatait eladják marketing cé lok -
ra másoknak. Néztük, hogy a telefon szá -
mok csatolva vannak-e közösségi médiás
profilokhoz vagy üzenetküldő applikáci-
ókhoz (például: Viber), illetve az újságírók
saját és más kollégáik kontaktlistáját is
összevetették a kiszivárgott adatbázissal.
Gémesi számát így tudtuk megerősíttetni,
mivel ő egy elég ismert közszereplő, ne -
künk is megvolt az ő telefonszáma. Tehát,

Ellenzéki előválasztás

Megvan a fő kihívó Pegasus-ügy: kiszakadt Gémesiből 
a hosszú évek óta gyűlő rengeteg sérelem
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részt mind parlamenti képviselők is voltak. Befolyásolhatta a
meg figyeltek kiválasztását a is, hogy az ellenzék eleve annyira
erőtlen volt, hogy nem jelentett igazi fenyegetést, ezért nem volt
sok értelme őket megfigyelni. Simicska Lajos és Varga Zoltán mé -
diatulajdonosoktól talán jobban tartottak, az ellenük irányult kor -
mányzati kampány is mutatja ezt. De ezek tényleg csak tippek. 

Azonban, mivel még sok tucatnyi beazonosítatlan szám van,
kiderülhetnek új nevek is. A lista nagy részét viszont a közéletben
nem ismert nevek tették ki. Mivel szorított az idő és hatalmas volt
az anyag, velük nem tudtunk igazán érdemben foglalkozni.
Azok ra az esetekre fókuszáltunk, ahol nagyon erős volt a gyanú,
hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés felderítésére engedé-
lyezett Pegasus-kémszoftver használatával visszaéltek olyan cél-
pontok ellen, akik esetében egyik gyanú sem tűnik hihetőnek.

- Nem igazán meghatározó ellenzéki pártpolitikusként ennyire
fajsúlyos és veszélyes lett volna Gémesi György személye vagy
ténykedése?

- Egyértelmű választ erre sem lehet adni, ugyanis volt egy
másik mintázat, miszerint: a célpontok jó része valahogy szúrta a
belügy, belügyi szervek szemét. Gémesi megfigyelése idején, pél -
dául, a Zöld Híd-ügyben a BM alá tartozó Katasztrófavédelem
vette át a cég irányítását állami beavatkozással, és Kontrát Károly
belügyi államtitkár volt az egyik ügygazda kormányzati oldalról.

- Miként reagált Gémesi György, amikor megkerestétek, hogy
vélhetően megfigyelték a telefonján keresztül?

- A polgármester felháborodottan fogadta a hírt, amikor elma-
gyaráztam neki, hogy gyanúnk szerint egy ennyire invazív,
durva kiberfegyverrel figyelhették meg. 

Gémesi György nem lepődött meg, sőt, hosszan sorolni kezdte,
hogyan szivárogtak ki folyamatosan a telefonban vagy zárt
körben elhangzott információk, illetve beszélt arról, hogyan tör -
tek be hozzá, fiához, majd pár hét múlva a szomszédban lakó lá -
nyához is, és hogy politikai motivációt sejt amögött is. Gémesi se -
gített megerősíteni a kiszivárgott listán szereplő Weingartner Ba -
lázs volt államtitkár telefonszámát is, és elmondta, hogy életsze -
rűnek tartja, hogy a kettejük közt korábban meglévő korrekt
mun kakapcsolat miatt a Fidesz-kormány még az egyik saját em -
berét is megfigyeltette. Weingartner volt ugyanis az a személy,
aki egy időben tárgyalt a Zöld Híd finanszírozásáról és hagyott
jóvá pénzt a Gémesi vezette társulásnak.

- Hogyan került a képbe, Gémesi korábbi helyettese, párttársa,
a Zöld Híd Kft. egykori ügyvezetője, Gyenes Szilárd?

- Volt még két másik telefonszám is, ami gyanúnk szerint kap -
csolódott az ügyhöz, de nem tudtuk, hogyan. Az egyikhez kö -
zösségi médiás profilregisztráció alapján egy fiatal fiút kap csol -
tunk, akinek Gyenes a családneve. Gémesitől tudtuk meg, hogy ő
közeli szövetségesének, párttársának, a Zöld Híd Kft. korábbi
ügyvezetőjének, Gyenes Szilárdnak a fia. A másik telefonszámról
pedig kiderült, hogy az egy hibásan beütött szám, ami egy
számjegyben – hármas helyett nyolcas – tér el Gyenes Szilárdétól.

Ezekből a számokból így már könnyen össze tudtuk rakni,
hogy tényleg a Zöld Híd-ügy lehetett Gémesi megfigyelésének fő
oka. Gyenes Szilárddal telefonon beszéltem és közöltem vele a
hírt, illetve egyeztettem vele a telefonszámokat. Gyenes eléggé
megdöbbent, főleg azon, hogy még a családtagjait is megfi gyel -
hették. Ennek az az oka, hogy az egész családja az ő nevére re -
giszt rált telefonszámokat használja, így – például – azt, amivel a
fia regisztrált egy applikációra, valóban az édesanya kezeli a
mindennapokban.

- Mit tudsz arról, hogy saját, személyes érintettsége miatt állt
ki a nyilvánosság elé Gémesi, és beszélt az ügy hátteréről, vagy
egyfajta politikai megfontolásból tette ezt?

- Mikor először találkoztam Gémesivel, és elmondtam neki, hogy
ellenzéki politikusok esetleges megfigyeléséről és durvább eszkö-
zökkel való vegzálásáról akarom kérdezni, mintha kisza kadt volna
belőle a hosszú évek óta gyűlő rengeteg sérelem. Én nem mé lyed -
tem el korábban a gödöllői politikában, ezért nem is tudnám a helyi
csatározásokat megítélni. De az biztos, az interjú során azt éreztem,
hogy Gémesit őszintén felháborította és emberileg megviselte cso -
mó minden, különösen a gyerekeinél történt betörések, amik sze rin -
te összefüggnek azzal, hogy valakik folyamatosan megfigyelték a
moz gását. Azon túl, hogy Gémesi igazságérzetét mélyen sértették a
vele és a családjával történtek, sze rin tem tapasztalt politikusként az -
zal is kalkulálhatott, hogy szá mára és gyerekei számára ebben a
helyzetben a nyilvánosság jelentheti talán az egyetlen védelmet.
Magyarul: ha nyilvánosság elé áll azzal, hogyan zaklatták éveken át
és figyelhették meg, talán legközelebb már nem mernek vele szem -
ben ilyen durva eszközöket bevetni. –fdr

Friss! Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága
tagjainak többsége a szeptember 20-i ülésen a Pegasus-ügy
tárgyalása után úgy döntött, hogy – a minisztérium kérésére –
2050. december 31-ig a bizottságban elhangzott információkat
minősített információként kezeli, vagyis: titkosítja.



8 XXV/10. 2021 október

A belügyminisztérium és a honvédelmi
mi nisztérium Budapesten 1920-ban kö zö -
sen szervezett rendőr-kutyaidomító tanfo -
lyamot. A hadikutyatelep az antantellenőr-
zés miatt változtatott nevet és telephelyet,
így jött létre 1920 őszén a csendőr-ku -
tyaképzés gödöllői bázisa. Szlávik Já -
nosné írása Ernyes Mihály tanulmányai és
egyéb források felhasználásával.

A következő év (1921) tavaszán arról
szá molt be a sajtó, hogy: „a nemzeti hadse-
reg és a Magyar Királyi Állami Rendőrség
szak közegei, a magyar juhászkutyák idomítása
során, kitűnő eredményeket értek el, a magyar
ebek rendkívül tanulékonynak bizonyultak. Az
bizonyos, hogy a már érdemi munkát felölelő
tevékenység – melynek induló helye a Ferenc
József lovassági laktanya volt a Hungária körút
és Kerepesi út kereszteződésénél – két szálon
követhető. Az egyik a gödöllői csendőrkutya te -
lep megszületéséhez vezetett, a másik irány a
rendőrség kebelén belüli kutyakiképzés. A
gödöllői telepen főleg a csendőrség részére te -
nyésztettek és idomítottak rendőrkutyákat, to -
vábbá a testület személyi állományába tartozók
számára szerveztek kutyavezetőképzést.” 

Zajcsek Alfonz nyugállományú száza -
dos parancsnok 1925-ben íródott vissza -
em lékezése szerint „...a telepet a hadügymi-
nisztérium 1920-ban építette főképpen a csend-
őrség és katonaság kutyáinak kiképzésére.
Tartunk azonban háromhónapos privát tan fo -
lyamokat is.” 

A kormány működéséről és az ország
köz állapotairól szóló Jelentés és Statisz ti -
kai Évkönyv szerint az 1921. évben nyo -
mozó kutyák kiképzésére Gödöllőn egy
csendőrkutya-telep létesült. 

1924 decemberében a belügyminiszter
kör rendeletet adott ki a csendőrség szervi
tagozásáról. Ebben a központi szervek kö -
zött szerepelt a Magyar Királyi Egyesített
Csendőriskolák Cegléd (Ercsi), amelynek
1/d. alpontja alatt rögzítésre került, hogy
csendőrkutya-telepre tagozódik, parancs -
noka százados, aki mellé 1 főhadnagy ok -
tatótiszt és több segédoktató van beosztva.
A kutyatelep feladata csendőrkutyák te -
nyésztése és idomítása, továbbá a csendőr-
ség tagjainak a csendőrkutyák vezeté sé -
ben és alkalmazásában való kiképzése és
továbbképzése. 

A Csendőrségi Lapok (1926/4.) sze rint
„a telep 1922-ben épült a gödöllői ki rályi ko ro -

na uradalom erdejében Gödöllőtől négy, Isa -
szeg től háromkilométerre, köz igazgatásilag az
utóbbihoz tartozóan. A kutyakiképzéshez ide -
ális nyolchold terület szélén fehér barakk épü -
letek voltak, magukba foglalva háromken nelt
10-10 boksszal, távolabb a betegkutyaól 10 bok-
sza orvosi vizsgálóhelyiséggel, műtő vel, ápoló -
szobával /…/ a csendőrség szerve ze tében a m.
kir. Egyesített Csendőriskolák Ceg léd, Csendőr
híradó tanfolyam alatt, mint m. kir. csendőr ku -
tyatelep Gödöllő, nyert be sorolást.”

Ilosvai Lajos Károly tanulmánya ezt ál -
lítja: „Az állam a honvédelmi és belügyminisz-
térium fennhatósága alatt 1920 októberében fel-
állított ugyan Budapesten egy rendőrkutya-
ido mí tó tanfolyamot, amelyet azután később át -
he lyez tek megfelelő terepre, Gödöllőre, amely
ott most M. Kir. Csendőrkutyatelep néven mű -
ködik.”

Létrehozásában komoly szerepet játszott
Lenz Albin altábornagy, a Magyar Ebte -
nyésztők Országos Egyesületének társel -
nö ke. E telepen „főként a csendőrség részére
tenyésztenek és idomítanak rendőrkutyákat és
tartanak idomító tanfolyamokat a csendőrség
tag jai részére.”

A Magyar Királyi Csendőrség Gödöllői
Csendőrkutyatelep átlagosan 60 rendőr -
ku tyája – német juhászkutyák, magyar ju -
hászkutyák, pulik és terrierek – rendsze -
resen részt vett a különböző versenyeken
és bemutatókon, illetve a kiképzőbázis

nem egyszer e rendezvények létreho zá -
sában szervezőként is részt vett.

A megszűnés körülményei is tisztázásra
szorulnak: 1929 tavaszán egy olvasói kér -
désre adott válaszban került megfogal ma -
zásra, hogy az érdeklődők kötelezvény
ellenében kaphatnak kutyát a gödöllői te -
lepről.

Az ugyanez évi Csendőrségi Zsebkönyv
viszont már nem tartalmazott a csendőr -
kutyatelepre és Zajcsek Alfonzra vonatko -
zó adatot. 1929 őszén a Csendőrségi Lapok
olvasói kérdésére válaszolva üzente, hogy
„A Gödöllői Csendőrkutyatelep megszűnt. A
honvédség kutyaosztaga a Károly Király Lak -
tanyában.”

Zajcsek Alfonz százados, aki korábban
is tüzértisztként szolgált, a nagykanizsai
ak navető üteg parancsnoka lett. A telep
okmányainak másolatai a budapesti Ká -
roly király laktanyában működő honvéd-
ségi kutyaosztag iratállományába kerül -
tek.

A Magyar Királyi Csendőrség Gödöllői
Csendőrkutyatelep megszűnésének oka -
ként felhozták azt, hogy a kutyatelepek
nem alkalmasak a tenyésztésre és a kikép -
zésre, mert egy-egy betegség, járványsze-
rűen elpusztíthatja az egész állományt.

Későbbi források szerint 1930-ban Csil lag -
hegyen hoztak létre csendőrkutya-te lepet. 

(fotó forrása: 
Gödöllői Városi Múzeum /

Fábián Balázs)

Helytörténet: a gödöllői csendőrkutya-telep

Az egykori gödöllői csendőrkutya-telep helyét a koronauradalom erdejében alakították ki. 
A József főherceg-ligetből hasítottak ki egy részt, az Isaszegi úti Gépgyár mögötti, 

a képen X-szel jelölt területen
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Már az előcsatározások során is látszott, hogy komoly érem -
eséllyel száll harcba a magyar női formáció a légpuskások 10 mé -
teres versenyszámának csapatversenyében, a sportág Limá ban
zajló junior világbajnokságán.

Az egyéniben 4. helyezett gödöllői olimpikon, Mészáros Eszter
(képen), valamint a Dénes Eszter (UTE) és Horváth Lea (Komá -
rom) alkotta trió az első kvalifikáció (3x60 lövés) során 1876,9 kö -
rös teljesítménnyel – India mögött és Németország előtt – a má -
sodik helyen került be a nyolcas fináléba, ahol pazar teljesítményt
nyújtottak a lányok. A második kvalifikációs körben 3x20 lövés
döntött arról, hogy melyik együttes milyen éremről határozó pár -
harcban. A magyar lányok a 208,8 körig jutott Mészáros Eszter
vezetésével 623 kört értek el, amivel az első helyen végeztek.

Mivel a második legjobb teljesítményt az indiaiak nyújtották
(622,4 kör), október 2-án létrejött a magyar – indiai (álom)döntő

az aranyéremért. A fi -
náléban minden soro -
zat után két pontot le -
hetett nyerni, azonos
eredménynél egyet-
egyet osztottak szét.
A győztesnek lega -
lább 16 pontig kellett
eljutni.

Mindvégig kiélezett
volt a küzdelem a két
trió tagjai között. Oly -
annyi ra, hogy az utol -
só lövések leadása
előtt 14-14 volt az ál -
lás. A záró sorozatban
a mieink összteljesít -
mé nye 31 kör lett, míg az ázsiaiak „csak” 30,9 körig jutottak. 

Ezzel a magyar női csapat junior világbajnoki címet szerzett! 
-br

Sportlövészet

Junior világbajnoki címet nyert
csapatban Mészáros Eszter! 

Október 16-án, szombaton 16 órakor az újonc Veszprém ottho -
nában kezdi meg a 2021/2022-es bajnoki idényt a Gödöllői RC női
röplabda-csapata az NB I. Ligában. Szalay Attila együttesének tag -
névsora több helyen is megváltozott az elmúlt szezonhoz képest.
Két idegenlégióst az új évadban is foglalkoztat a klub, de a bolgár
és török játékosokat a Székesfehérvári MÁV Előrét elhagyó Kamila
Haase center (jobbról a második) és az utóbbi évek ben több euró-
pai klubnál is megfordult Rachel Sánchez Perez feladóátló (jobbra)
személyében kanadai, illetve kubai támadók váltják a keretben.

A nyár folyamán véglegessé vált, hogy az elmúlt bajnoki év gö -
döllői csapatából a tanulást és a szakmai karriert előtérbe helyező
Saáry Blanka, Bajnóczi Fruzsina és Tóth Bagi Réka, valamint az
első bajnoki riválishoz szegődött Hajós Aliz nem áll a szakmai
stáb rendelkezésére. Velük szemben Barta Karolina, Kovács Esz -
ter, Kökény Petra, Maurer Katalin, Ratkai Panna és Sorompó
Kinga viszont igen.

Új szerzeményként – a légiósokat leszámítva – az Újpestről
érkezett feladót, Boros Rékát (balra) és a Kaposvár mezét gödöl-
lőire cserélő 18 éves liberót, Szerencsés Mimit (balról a második)
említhetjük. Barta László klubelnök érdeklődésünkre elmondta,
hogy a játékoskeret nem tekinthető véglegesnek, a GRC illetéke-
sei további igazolásokat terveznek.

A nyolc csapatot számláló mezőnyben címvédőként a legtöbb
vesztenivalóval pályára lépő gödöllői formáció vetélytársai a Bu -
daörsi DSE, a CoreComm-Veszprémi SC (újonc), a Debreceni

SZC-Eötvös DSE, a Jászberény Volleyball Team, a Kispest SE
(újonc), a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Bericap és a TFSE tár -
sulatai lesznek.

Ami a hazai mérkézések helyszínét illeti, jelentős változás el -
múlt szezonhoz feléhez képest, hogy a monori sportcsarnok je -
lenti a „hazai” pályát városunk NB I. Ligás együttese számára.

A dolgok jelenlegi állása szerint a kétkörös (oda-vissza) alap -
sza kasz (14 meccs) október 15-től március 6-ig tart, ezt követően
kezdődnek – függően a csapat helyezésétől – a rájátszás küz del -
mei (március 26-tól május 6-ig). Az alapszakaszban 1-4. helyen, il -
letve 5-8. helyen végzett csapatok kétkörös (oda-vissza) rendszer -
ben játszanak egymással (6 meccs), úgy, hogy az egymás elleni
alapszakasz-eredményeket nem viszik magukkal. 

• A felsőházi győztes kivívja az Extraligában történő indulás
jogát a 2022/2023-as bajnoki idényben. 

• Az alsóházi utolsó előtti csapat osztályozót játszik az NB I-
ben maradásért, az utolsó pedig kiesik az NB II-be. Érdemes
azonban hozzátenni, hogy mindez akkor lesz igaz, ha az NB II.
erre jogosult csapatai (legfeljebb kettő) élni kívánnak-e az NB I-
ben indulás jogával. –ÁB

Női röplabda

Címvédőként, új légiósokkal vág neki az NB I. Ligának a helyi hatos

Elkészült a kupasorsolás

Szeptember 6‐án lezajlott a női röplabda Magyar Kupa 2021/2022‐es
szezonjának sorsolása. A korábban négyszeres ezüstérmes (leg ‐
utóbb a 2014/2015‐ös kiírásban) Gödöllői RC csapata a leg jobb 
16 kö zé jutásért kapcsolódik be a 24 nevezőt számláló küz delem ‐
sorozatba.

Városunk NB I. Liga bajnok hatosa október 14‐én az NB II‐es
Veszprém Volley otthonába utazik, ahol egy mérkőzésen dől el,
hogy melyik formáció jut be a nyolcaddöntőbe. Itt az Extraligá ban
érdekelt Békéscsabai RSE együttese lesz a rivális, immár oda‐vissza ‐
vágó alapon.
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Amint arról hírportálunk is beszámolt,
hosszan tartó súlyos betegség következ -
té ben, július 27-én, életének 68. évében
el hunyt Fogarasiné Deák Valéria (1954-
2021). A tősgyökeres gödöllői közéleti
sze replőt, egykori parlamenti képviselőt
szeptember 20-án, a Fiumei úti sírkert szó -
róparcellájában helyezték örök nyuga -
lom ra. Az alábbiakban az egykori barát és
párttárs, Kovács Barnabás emlékező so -
rait olvashatják.

A tisztességes kevesek egyikétől
búcsúztunk el szeptember 20-án.

Azon kevés politikus egyikétől, aki őszin -
te, szilárd erkölcsi elvekkel rendelkezett,
és eszerint is cselekedett. Akkor is, amikor
ez nem volt könnyű. Tudta, hogy tisz tes -
ségesnek, korrektnek lenni nem jó üzlet a
mai világban. Tudta, hogy a manapság a
rafináltság, a simlisség, az ügyeskedés, a
csalás a jutalmazott magatartás. De azt is
tudta, hogy az igazán tisztességes ember
nem érdekből tisztességes, hanem akár ér -
dekei ellenében is.

Az emberséges kevesek egyikétől
búcsúztunk el szeptember 20-án.

Azon kevés politikus egyikétől, aki mások
szükségleteit rendszerint a sajátjai elé
helyezte.  Aki azt tartotta szem előtt, hogy
segítsen másoknak, hogy segítsen a közös -
ségének. 

Mindig, mindenkinek próbált segíteni.
Nem azért, hogy jó színben tűnjön fel, nem
azért, mert elismerést, dicséretet várt. Ha -
nem azért, mert ezt tartotta helyesnek. Val -
lotta, hogy akiknek több jutott, azoknak
kötelessége adni azoknak, akiknek keve -
sebb. Vallotta, hogy aki szerencsésebb, an -
nak kötelessége segíteni a nála kevésbé
szerencséseket. 

A felelősségteljes kevesek egyikétől
búcsúztunk el szeptember 20-án.

Azon kevés politikus egyikétől, aki szeré -
nyen tudott büszke lenni az eredményeire.

Számára nem voltak kis ügyek és nagy
ügyek. Ugyanúgy örült, ha sikerült meg ol -
dani valakinek a nyugdíjproblémáját, mint
amikor sikerült kilobbiznia az M31-es
autóutat.

Minden körülmények között próbált
megfelelően cselekedni.

Mert a felelősségteljes ember mindig az
általa helyesnek gondolt utat választja.
Akkor is, ha nehéz. Fogarasi Vali felelős-
ségteljes ember volt. Inkább elszenvedte
az igazságtalanságot, minthogy ő maga
kövesse el azt.

Az őszinte kevesek egyikétől 
búcsúztunk el szeptember 20-án. 

Azon kevés politikus egyikétől, aki szava -
hihető volt, akinek a szava hihető volt. So -
hasem mondott olyat, amit nem gondolt
komolyan. Sohasem mondott mást az em -
be rek háta mögött, mint amit a szemükbe. 

Őszintén próbálta megérteni azok néző -
pontját is, akikkel nem értett egyet. Tudta,
hogy a látszat néha csal, tudta, hogy min -
denkinek megvan a saját, egyéni látás -
módja, és mindenki megérdemli, hogy
meg hallgassák. 

Az igazi baloldali kevesek egyikétől
búcsúztunk el szeptember 20-án.

Azon kevesek egyikétől, akiknek a balol-
dalisága nem hatalomelvű, hanem erkölcsi
elveken nyugvó, személyes baloldaliság
volt. Mindig a közösség tisztességes és le -
het séges szolgálatában gondolkodott.
Val lotta, hogy a baloldali politikának a
legfontosabb feladata, hogy az adott gaz-
dasági-társadalmi rendszerben védje azo-
kat, akik védelemre szorulnak, és támaszt
nyújtson a támaszt keresőknek. 

Eszerint élt, ezért dolgozott, ezért küz -
dött egész életében. Nem találkoztam
olyan emberrel – politikai oldaltól függet-
lenül –, aki ne így emlékezne rá. 

Így fogunk rá emlékezni mi is, ameddig
csak lesz emlékezetünk. Elismeréssel, sze -
retettel fogjuk őrizni a nevét. Hasznos élete

volt, szolgálta a közösséget, megtette, amit
megtehetett.

Halála előtt két nappal beszélgettünk
utoljára. Nem volt jókedvű. Mintha érzett
volna valamit. 

Azt mondta, hogy megváltozott a világ.
Megváltozott a közélet, megváltozott a
politika. Azt mondta, hogy ma már a vi -
lág nak, a politikának nincs szüksége azok-
ra az elvekre, amelyek mentén ő leélte az
életed. A tisztesség, az emberség, a felelős-
ség, az őszinteség a mai politikában már
nem érték, nincs rá szükség.

És én most csak ismételni tudom, amit
akkor válaszoltam neki:

- Nincs rá szükség? Semmi nincs, amire
nagyobb szükség lenne!

Egyetlen dolgot sem tudnék mondani,
amire nagyobb szükség lenne a mai
világban, mint az a tisztesség, az az ember-
ség, az a felelősség, az az őszinteség, amit
Fogarasi Vali egész életében képviselt. 

Nyugodj békében!

Magazinunk következő
száma várhatóan

november első hetében
jelenik meg.
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In memoriam Fogarasiné Deák Valéria
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Előzmény: 2019. október 7-én – mások mellett – a Fidesz-KDNP
helyi szervezetének illetékesei rendőrségi feljelentést tettek a
Lokálpatrióta Klub plakátjainak megrongálása miatt. A Gödöllői
Rendőrkapitányság önkényuralmi jelkép használata vétség gya-
núja miatt indított eljárást az ügyben, túlmenően, az esettel kap -
csolatban a rendőrök azt is vizsgálták, hogy további bűncselek-
mény megvalósult-e.

Néhány hónappal később, 2020 januárjában megtudtuk, hogy
az ügy átkerült a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz -
tályára, ahol folytatódott a büntetőeljárás. 

Tavaly júniusra annyiban változott a helyzet, hogy kiderült: a
Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai egy fiatalkorú fiúval
szemben kezdeményeztek büntetőeljárást, mégpedig: önkényu -
ral mi jelkép használata vétségének megalapozott gyanúja miatt.

2020. október 12-én, majd 2021. május 13-án a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság illetékese olyan tájékoztatást adott, mi -
szerint: a jelzett ügyben az eljárás jelenleg is folyamatban van, ar -
ról bővebb tájékoztatást egyelőre nem áll módjukban adni.

Idén júliusig kellett arra várni, hogy a szóban forgó büntetőel-
járás újabb fejleménnyel szolgáljon. Miután megtudtuk, hogy az

ügy átkerült a Dunakeszi Járási Ügyészségre, a Pest Megyei Fő -
ügyész ség kijelölt sajtószóvivőjénél érdeklődtünk a legfrissebb
történésekről. A válasz augusztusban megérkezett, íme: 

A rongálás vétsége miatt indult ügyben a Dunakeszi Járási Ügyészség
három személy vonatkozásában megszüntette az eljárást, mivel a nyo -
mozás során beszerzett adatok alapján nem volt megállapítható, hogy a
bűncselekményt ők követték volna el – olvasható az ügyészségi tájé -
koztatásban.

Bő egy hónappal később fordult a kocka, mivel az egyik felje-
lentő – arra hivatkozva, hogy a beszerzett bizonyítékok egyér-
telműen igazolják, hogy a bűncselekményt ki(k) követték el –
pa nasszal élt az ügyészségi határozat ellen. A panaszt a Pest
Me gyei Főügyészség illetékese alaposnak ítélte meg, és úgy fo -
galmazott, hogy az ügyben további bizonyítási cselekmények elvégzé -
se szükséges. 

Visszautalva a 2010 szeptemberében kirobbant szórólap-ügyre
is, egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a gödöllői városvezetőre és
csapatára nézve sértő (bűn)cselekményeket könnyebb volt kiter -
velni, megszervezni, majd elkövetni, mint a tettes (eke)t minden
kétséget kizáró módon megnevezni. Pedig jó lenne, ha eloszlaná-
nak a kétségek: sajnálatkeltést célzó önlejáratások vagy kívülről
szervezett karaktergyilkossági kísérletek történtek. -st
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Választási plakátrongálási ügy

Ilyen nincs, és mégis van: megszüntette az eljárást az ügyészség, 
majd egy hónappal később helyt adott a feljelentő panaszának


