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rendkívül sürgős kiköltö -
zésre milyen szakvé le mény
alapján került sor?

6. Nem érzi-e közpénz-
pocsékolásának azt, hogy
a szétköltözés következ -
tében – a bérlemé nyek
alkalmassá tételének költ-
ségei és rezsiköltség nélkül
– csaknem nettó 1 millió
forint bérleti díjat fizet havi
szinten a város a különféle
irodák elhelyezésére? Kik -

től és pontosan milyen felté telekkel bérelik az
irodákat?

7. Nem gondolja-e, hogy a közpénzből fizetett
polgármesterétől többet érdemlő gödöllői la kos -
ság kárára történő luxus beruházás a piac melletti
terület bővítése során – egy kulturált belvárosi
kormányablak (okmányiroda) megvalósulása
helyett – üléstermet kialakítani, miután, mint tu laj -
donos önkormányzat, akár a Művészetek Há -
zában, akár az Erzsébet királyné Szálloda bálter-
mében színvonalas környezetű tanácskozási le -
hetőséggel rendelkezik?

8. Készült-e a kiköltözést megalapozó szakvé -
lemény, gazdaságossági számítás, fenntartha tó -
sági tanulmányterv? Volt-e széleskörű társadalmi
konzultáció? A közérdekű dokumentumokat,
jegy zőkönyveket szíveskedjen részünkre meg -
küldeni.

9. Ki a felelős a lakosság kárára meghozott, nem
szolgáltató-barát döntésért, miszerint a polgárok
ügyintézését kiszolgáló irodákat a város területén
szétszórva helyezik el, aközben a „grémium” egy
600 milliós beruházást igénylő új épületben luxus
körülményeket teremt saját kényelmének
kielégítésére?

10. Valóban úgy véli a regnáló városvezetés,
hogy Gödöllőnek nincs szüksége a rangjához
mél tó Városházára? Nem gondolja, hogy ilyen
horderejű döntésben ki kellene kérni a 32 ezres
város lakosságának véleményét?

Sajnos, kérdéseinkre elfogadható választ azóta
sem kaptunk. Az ügyben eddig nyilvánosságra
került információk csak találgatásokra adnak
okot! Mivel nem ismerhetjük meg az előzetes
tanulmányokat, az „életveszélyessé” nyilvánításról
szóló szakvéleményt, a kiköltözéssel járó vala-
mennyi költséget, a Városháza bezárása előtti
időszakban a közvagyon védelme érdekében az
állagmegóvási munkák elmulasztásának okát, az
időközben módosított pénzügyi konstrukciót, a
beruházás szükségességét és annak kapcsolati
hátterét, addig joggal tételezzük fel, hogy a
titkolózást a „korrupció gyanúja lengi be”!

Az igazságnak – előbb vagy utóbb, de – ki kell
derülnie! Jogunk van tudni a pontos részleteket,
mivel mindezt a lakosság adóforintjaiból finan-
szírozzák. 

Vörös István 
elnök

Nagy veszteség ér -
te szerkesztő sé gün -
ket. Február 19-én,
életének 54. évében
váratlanul elhunyt
a Gödöllői Hírek
társ alapítója, hirde-
tésszervező szer -
kesz tője, Dóka Csa -
ba. Csaba a lap két
évtizeddel ezelőtti
életre hívása óta
meghatározó mun -
katársa volt a Gödöllői Híreknek. Tevékeny sé gé -
vel elsősorban a nyomtatott példányok kiadá sá -
nak anyagi hátterét biztosító reklámbevételek
elő teremtésében játszott rendkívül fontos sze re -
pet. Munkáját odaadóan, pontosan, megbízha tó -
an, mind a hirdetők, mind a szerkesztőség tag -
jainak megelégedésére végezte. Igazi csapatem-
ber volt. 

Búcsúzunk Tőled: ég Veled, Csaba! Mi tesszük
tovább a dolgunkat. Igaz, nem úgy, mint eddig:
amikor nekilátunk a munkának, tudjuk, érezzük,
Nélküled kevesebb lett az a kis alkotóközösség,
ahova húsz éven át Te is tartoztál. Nyugodj bé -
kében! Fedor Gábor

Teljes homály fedi a lokálpatrióta klubos vá ros -
vezetés szándékát a (volt) Városháza sorsával
kapcsolatosan, hiszen az egymással ellentmon-
dó nyilatkozatokon, a diplomatikus „semmit -
mondásokon” és az állítólagos széles lakossági
támogatás mögé bújáson túl, az egész beruhá-
zás előzményéről, a tervekről, elképzelésekről a
lakosság hiteles tájékoztatást nem kapott.
A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület még tavaly
június 12-én az alábbi nyílt levélben fordult a
polgármesterhez azzal a céllal, hogy kézzel fog -
ható és nyilvánosságra hozható információ le -
gyen a Városháza körül kialakult helyzetről. 

Tisztelt Polgármester Úr!
A gödöllői székhelyű SZÓT KÉRÜNK A KÖZ -

JÓÉRT EGYESÜLET Gödöllő Város Önkor mány zata
Képviselőtestületének – a lokálpatrióta klub os
képviselők által támogatott – 2016. április 14-i
ülésén a VÁROSHÁZA épületével kapcsolatos
döntését ELLENZI!

Május 6-án ez ügyben küldött levelünkre jú nius
8-án keltezett válaszát nem tudjuk elfogadni,
mert érdemben nem válaszolt az általunk feltett
alábbi kérdésekre. Ezért most – a helyi közvé -
leményt is tájékoztatva – nyílt levél formájában
megismételjük kérdéseinket:

1. Az elmúlt 10 évben – évenkénti bontásban –
mikor, milyen mélységű tervek készültek és mek -
kora összegű közpénzből az épület állagmeg ó -
vása, tervezett felújítása, átalakítása, korszerűsí -
tése, esetleg bontása témában?

2. Az elmúlt 10 évben – évenkénti bontásban –
milyen jellegű külső/belső felújításokra, kor -
szerűsítésekre, átalakításokra került sor a Város -
háza épületén, és ezek mekkora összeggel ter-
helték az éves költségvetéseket?

3. Ki(k)nek a javaslata alapján, milyen elő ké szí -
tés, lakossági fórum után – mikor és hol lett meg -
hirdetve, megtartva – született meg a 2016. április
14-i képviselőtestületi ülésre az előterjesztésben
foglalt ötlet a gödöllői Városháza épületének ter-
vezett elbontásáról és a terület hasznosításáról?

4. Van-e már kiszemelt (esetleg önként jelent -
kező) vállalkozó, akinek szüksége lenne az épüle-
tre és/vagy a területre?

5. Miért volt olyan sürgős tavaly szeptember-
ben a kiköltözésről határozni, majd azt végrehaj-
tani, miután bő fél éve üresen áll az épület? A

Homályban a Városháza sorsa Gyászol a szerkesztőség

Elhunyt Dóka Csaba

Épülhet a zajvédő fal
Vécsey László, a gödöllői központú válasz tó ke -
rület kormánypárti képviselője – Simon Gellért
(jobbra) és Molnár Árpád (balra) Fideszes ön -
kormányzati képviselők jelenlétében – január 27-
én sajtótájékoztatón tudatta, hogy – a jogerős épí -
tése és vízjogi engedély birtokában – rövidesen
megkezdődik a zajvédő fal beruházás az M3-as
autópálya gödöllői szakaszán. A kivitelezési
mun kák közbeszerzési eljárása februárban indul-
hat, ami azt feltételezi, hogy a nettó félmilliárd
forintra becsült projekt az év második felében
befejeződik.

Ami a műszak paramétereket illeti, a zajár nyé -
koló fal valamivel több mint másfél kilométeres
szakaszon valósul meg, magassága 5 méter lesz.
Több helyen kell majd a töltést kiszélesíteni, illet-
ve a csapadékvíz elvezető rendszer is átépítésre
szorul. A zajvédő fal a Blaháné utat keresztező
résznél a mostaninál – a hídszegély átépítését
követően – magasabb lesz, a Röges utcai hídnál
pedig kiépítik a falat. 

Forrás: 
facebook.com/vecsey.laszlo
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Január 26-i tanácskozásukon a gö -
döllői képviselőtestület tagjai jóvá-
hagyták az önkormányzat tulajdo -
ná ban lévő gazdasági társaságok
2017-re vonatkozó üzleti tervét. Az
adatok böngészésekor könnyen ki -
deríthető, hogy a 2016-os évhez
képest – az illetékesek elmondása
szerint a kötelező béremelések és a
többletfeladatok miatt – idén 92,6
millió forinttal nő a helybéliek
adó forintjai kezelő városvezetés
anyagi tehervállalása, hogy a köz -
pénzből hozzájáruljon nonprofit
cégei működéséhez. Még szembe -
tű nőbb, ha ehhez hozzávesszük,
hogy 2015 és 2016 között a növek -
mény összege 91,4 millió forintra
rúgott.
Fő feladataként a helyi közétkez te -
tést biztosító Kalória Nonprofit Kft.
idei bevétele várhatóan 883 millió
fo rint körül alakul (tavaly 847 mil -
lió), amiből a helyi önkormányzat
nettó 457 millió forintot biztosít
(tavaly 392,3 millió forint). Erre az
év re 662 ezer forintos pozitív szal -
dó val nézhet szembe a tervezés so -
rán a gyermekétkeztetés új finanszí-
rozási rendszerének előírásait is fi -
gyelembe vevő társaság.

Ami a cég által működtetett bala -
ton lellei gyermeküdülőt illeti, annak
forgalma a 2016-os szezonban lát -
ványosan növekedett az alkalma-
zott marketing eszközök és a fejlesz-

tések hatására. Bár, veszteségét az
adottságok miatt nehéz csökkenteni,
a tendencia jó irányba mutat. Hatol -
kai Máté ügyvezető igazgató megfo -
gal mazása szerint sajnálatos, hogy a
gödöllői intézmények egyre kisebb
mértékben veszik igénybe ezt a le -
hetőséget, és így a tábort lakossági
foglalásokkal kell megtölteni, ami a
zömében 4-6 ágyas szobákkal in -
kább csak a veszteségek lehetséges
mértékű minimalizálására alkalmas.

A tavalyihoz képest idén újra
emeli a gazdálkodásra fordítható
for rás mértékét az évnek új igazga-
tóval nekivágó VÜSZI Nonprofit
Kft. A 2016-ban 721 millió forintra
tervezett nettó bevétellel szemben,
ebben az évben 920,2 millió forint
elkölthető pénzzel kalkulálnak, úgy,
hogy az adózás előtti eredményt
szűk 34,4 millió forintra prognosz -
tizálják. 

Céljai megvalósításához és a fel-
adatok ellátásához a városi költség -
vetéstől bruttó 500,6 millió forintot
kap a társaság (tavaly 483,7 millió
fo rint) a közhasznú tevékenységek
(zöldterület fenntartás 233 millió
forint, közterület fenntartás 242 mil -
lió forint, sporttelep-üzemeltetés
25,6 millió forint) ellátására.

Miként az utóbbi években rend -
sze resen, 2017-re is nullszaldós gaz-
dálkodást tervez a Művészetek Há -
za Gödöllő Nonprofit Kft. A társa -

Majd’ százmilliós adóforint-
plusz a városi cégeknek
Legalább nullszaldós gazdálkodásra törekednek 2017-ben

(is) a gödöllői önkormányzat által alapított társaságok

Pest megyei Ápolási Szolgálat 

OKJ ápolói végzettségű
munkatársakat keres Gödöllő és környékére.

Jelentkezés a 06-20-459-1441-es 
telefonszámon.

ság előreláthatólag közel 368,8 mil -
lió forintot költhet el idén (tavaly
383,3 millió forint). Támogatási for-
rásként bruttó 171,2 millió forintra
(tavaly 160,2 millió forint) számíthat
a helyi kultúra házát működtető kft.
a városi büdzséből. Emellett a jegy-
eladás után igénybe vehető társa sá -
gi adó (TAO), a pályázati lehetősé -
gek kihasználása, valamint a vállal -
kozási tevékenység is táplálhatja az
üzleti terv bevételi oldalát.

Ami a gödöllői önkormányzat ál -
tal alapított nem nonprofit kft-ket il -
let, a Gödöllői Távhő Kft. menedzs -
mentje 489,7 millió forintos bevételt
és mintegy 6 millió forintos nyeresé -
get remél 2017-re. 

Csaknem 50 millió forintos bevé-
tel mellett kevéssel több mint másfél
millió forintos adózás előtti ered-
ménnyel kalkulál erre az évre a Gö -
döllői Piac Kft. vezetése, az Erzsé -
bet Királyné Szálloda Kft. illetéke-
sei pedig – az adók levonása után –
az üzemi tevékenység 20,2 millió fo -
rintos pozitív egyenlegét prognosz -
ti zál ják, úgy, hogy reményeik sze -
rint a bevételi oldalon közel 300 mil -
lió forint áll majd a rendelkezésükre. 

–ed

Másfél milliárd forintra 
rúg a veszteség az egykori 

hotelcégnél

A gödöllői képviselőtestület többsé -
gi szavazással (11 igen, 3 nem és 1
tartózkodás) elfogadta azt a határo-
zati javaslatot, miszerint: a 2016. de -
cember 6-a óta felszámolás alatt álló
G- Magistratus Zrt. tavalyi év január
1-jétől december 5-ig szóló időszak-
ról készült tevékenysége záró beszá-
molójának eredmény-kimutatá sá -
ban csaknem 1,48 milliárd forintos
veszteség van. A döntésnek bőven
van előzménye. Íme, néhány fontos
momentum, a teljesség igénye nél -
kül:

• A Gödöllő belvárosában PPP-
kon strukcióban kialakított Erzsébet
királyné Szállodát korábban mű -
köd tető G-Magistratus Zrt-t 2005.
jú lius 1-jén alapította a szentendrei
székhelyű Öresund Holding Kft.

• A Dózsa György út 2. szám alat-
ti épületben lévő szálloda 2008 már -
ciusában kezdte meg működését.
Az üzemeltető cég az első, tört év -
ben csaknem 53 millió forintos,
2009-ben 74,6 millió forintos, míg
2010-ben 79,5 millió forintos
veszteséget termelt.

• A G-Magistratus Zrt. közel 1,6
milliárd forintos részvénycsomagja
2009 februárjában a gödöllői ön -
kormányzathoz, mint egyedüli tu -
laj donoshoz került.

• 2011 júniusában sem a tulaj do -
nosi jogokat gyakorló önkormány -
zat, sem a könyvvizsgáló nem tar -
tot  ta elfogadhatónak a G-Magist -
ratus Zrt. 2010-es évre vonatkozó
számviteli beszámolóját, amit a
posztjáról nem sokkal ezt megelő -
zően lemondott vezérigazgató, dr.
Komlós János nyújtott be.

• 2012-ben a társaság gazdálkodá-
si vesztesége megközelítette a 94
mil lió forintot

• 2013 májusában a gödöllői szál -
lo da ténykedését – egy ideig saját
vállalkozása, a Hotel Expert Kft.
ügyvezetőjeként is – irányító Varga
Zsolt lemondott a vezérigazgató
posztról.

• Normalizálandó a helyzetet az
önkormányzat – miután a jelentke-
zők közül Laurán Csabát választotta
vezérigazgatónak – 2013 júliusában
szerződést kötött az Accent Hotels
Management Kft-vel, mint a hazai
szállodaiparban eredményesen mű -
kö dő szakmai társasággal.

• 2015 decemberében a városve -
ze tés újra megkeverte a kártyala po -
kat, és arra az elhatározásra jutott,
hogy Erzsébet Királyné Szálloda
Kft. néven új céget alapít a belvárosi
hotel működtetésére. Indokként –
egyebek mellett – azt hozták fel,
hogy megtörtént a Dózsa György út
2. szám alatt található ingatlan felújí-
tására és hasznosítására létrehozott
G-Magistratus Zrt. gazdálkodásá-
nak felülvizsgálata, aminek megál -
la pításai jogi és pénzügyi következ -
ményeket tehetnek szükségessé.

• Egy nappal a G-Magistratus el -
len indult felszámolási eljárás ha -
tály ba lépése előtt, 2016. december
5-én a zrt. vezérigazgatója, Laurán
Csaba olyan előterjesztést fogalma-
zott meg, amiben 7 millió forintos
kölcsönt kért a tulajdonos önkor -
mány zattól, hogy a tárasági adót és
a könyvvizsgálót ki tudják fizetni. A
téma végül nem került napirendre. 

GH

Á L L Á S  !
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Bő fél éven
belül a má so -
dik alpolgár-
mester mon -
dott le Gö döl -
lőn. Tavaly jú -
niusban Pecze
Dániel tá vo -
zott a tiszt ség -

ből, január 26-án pedig a feladatkört
2014 ősze óta nem képviselőként
ellátó Gyenes Szilárd vált meg a
pozíciótól. Elmondása szerint főként
családi okok, elsősorban harmadik
gyermeke közelgő születése miatt
döntött így. Gyenes hozzátette: a
hul ladékgazdálkodási rendszer át -
szervezése kapcsán lesz még felada-
ta, ezáltal nem szakad el Gödöllőtől,
és ha szakmai kérdésekben kikérik a
véleményét, szívesen segít.

Ha visszafelé görgetjük az idő ke -
rekét, Gödöllőre vonatoztatva to -
vábbi két olyan esetet találunk, ami-
kor valaki lemondott az alpolgármes-
teri posztról vagy nem vállalta a
tisztséget. Pintér Zoltán 2012 február-
jában állt fel a székből, Tóth Tibor
pedig a 2014. október 22-i alakuló ülés
előtt mondott nemet a felkérésre.

Visszatérve a legutóbbi esetre,
Gye nes Szilárd utódjára Gémesi
György tett ja vaslatot. A polgár mes -
ter nem a kép viselőtestület tagjai kö -

zül jelölt sze mélyt a tiszt ség betölté-
sére, hanem Lan tai Csabára, a
VÜSZI üg y ve zető igaz ga tóját ne -
vez te meg. Lantai Csa bát (bal oldali
képen) a testületi tagság – titkos sza -
vazással – 11 igen, 1 nem szavazattal
és 3 tartóz ko dással főállású alpol-
gármesterré választotta. Havi, brut-
tó illetményét 600.000 forintban
állapították meg. Ezen felül 90.000
forintos költ ség átalány, hivatali mo -
biltelefon-használat, valamint saját
személygép ko csi hivatalos célú
hasz nálata is meg illeti az 1990 óta
tartó önkormány zati éra 10. gödöllői
polgármester-helyettesét.

Lantai Csa -
ba ügyvezetői
igazgatói he -
lyét a VÜSZI
Kft. élén Do -
monkos Ernő
(jobb oldali ké -
pen) veszi át
határozatlan
időre. Az újdonsült direktor az el -
múlt nyolc évben a polgármesteri
hivatal városüzemel tető és va gyon -
kezelő irodáján dolgozott. Havi,
bruttó munkabérét 600.000 forint-
ban állapították meg. A javaslatot a
testületi tagság 11 igen szavazattal
és 3 tartózkodással fo gadta el.

-gr

Gyenes Szilárd lemondása 
után Lantai Csaba lett 
a város új alpolgármestere

Élve a tavaly december közepén a
parlamenti többség által elfogadott
törvényi lehetőséggel, a gödöllői
kép viselőtestület tagjai január végi
tanácskozásukon elfogadták a pol -
gármester és az alpolgármesterek
díjazásának emelésére tett határoza-
ti javaslatokat.

A döntés értelmében Gémesi
György polgármester havi, bruttó bé -
re 598.300 forintról 797.736 forintra
nőtt (+33%) január 1-jéig vissza -
menőleg. A város első emberes ezen
felül 119.600 forint/hó költség áta -
lányra, illetve hivatali mobiltelefon-
és gépjármű-használatra is szá míthat.

Pelyhe József főállású alpolgár-
mestert bruttó 558.415 forint illet
meg havi szinten (+11,7%). Költség -
átalánya 83.762 forint/hó. A fiatal
várospolitikus súlyos betegsége mi -
att két év után vett részt újra testületi
ülésen. Megköszönte mindazoknak,
akik a nehéz időszakban mellette
áll tak és segítségére voltak. El mond -
ta: leukémiáját három fázisban ke -

zelték, illetve kezelik. Az első két –
őssejt beültetést is tartalmazó – fázi-
son túlvannak, úgy tűnik, sikerrel.
Jelenleg az immunrendszer erősíté-
se zajlik.

A társadalmi megbízatású alpol-
gármester, dr. Pappné Pintér Csilla
havi, bruttó 358.981 forintos bérrel
(+33,4%) és 53.847 forintos költség -
átalánnyal kalkulálhat. Túlmenően,
mindkettőjüknek jár a hivatali mo -
biltelefon- és a saját személygép -
kocsi hivatalos célú használata.

A szállodacég ügyvezetőjének 
is emelkedett a fizetése

Az új év első képviselőtestületi
össze jövetelen nem csak a város -
vezetők örülhettek béremelésnek,
ha nem Laurán Csaba, az Erzsébet
Királyné Szálloda Kft. ügyvezető
igazgatója is, aki január 1-jétől – a
korábbi havi, bruttó 420 ezer forint-
tal szemben – 470 ezer forintért
(+12%) láthatja el feladatát a belvá-
rosi hotelcég élén. -te

Három év elteltével jó esély mutatkozik arra, hogy ismét étterem működik
majd a Szabadság út 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban. A
Kastélykert névre hallgató vendéglátóhelyet 2014 nyarán zárták be az üzemel -
tetők, majd pályázatot írtak ki az épület hasznosítására. Ez elsőre nem járt
sikerrel, másodszorra azonban igen. 

Február 23-án a gödöllői képviselőtestület tagjai elfogadták a másfél évti ze -
de a Pizza Palazzo-t működtető Pálmakert Étterem Kft. tulajdonosának aján-
latát, miszerint: glutén- és laktózmentes alapanyagok felhasználására fókuszá-
ló vendéglő nyitását tervezi – akár már május végén – a Művészetek Háza
épü lete és a felújítás alatt álló Testőrlaktanya közötti, műemléki védettséget
élvező épületben. Az étterem minden bizonnyal a Smarni nevet viseli majd,
ami a császármorzsát takarja, és Ferenc József egyik kedvenc édessége volt.
Ami a bérbeadás legfontosabb paramétereit illeti, a bérleti időtartam 20 év, a
bérleti jogviszony 2017. március 1-jén kezdődik, az első három hónap alatt a
bérlő bruttó 27,5 millió forint értékű felújítási munkát végeztet el az épület ren -
deltetésszerű használhatóságának biztosítása érde ké ben a tulajdonos helyett.

A bérleti díjat nettó 180.242 forint/hó mértékben állapították meg, ami
2020. június 1-jétől legalább nettó 270.363 forint/hó összegre emelkedik. A
bérbeadó önkormányzat bérbeszámítási jogot biztosít a bérlőnek a
tulajdonos helyett elvégzett munkák értéke (bruttó 27,5 millió forint) erejéig,
ami a bérleti díjjal szemben számolható el: 2020. június 1-jéig a havi bérleti
díj teljes összegével szemben, 2020. június 1-jétől havi részletben, úgy, hogy
nettó 150 ezer forintos havi bérleti díjat meg kell fizetnie a bérlőnek. A bér-
leti díj minden évben legfeljebb a jegybanki alapkamatnak megfelelő
százalékban emelhető a bérbeadó részéről.

A döntéssel az is végérvényessé vált, hogy idén nem folytatódik az a két éves
múltra visszatekintő hagyomány, miszerint: az év végi ünnepi időszakban Ka -
rácsonyház üzemel a szóban forgó épületben. Az országosan is rendkívüli
érdeklődésre számot tartó kezdeményezésnek mindenképpen szeretnének
helyet találni az illetékesek, értesülésünk szerint szóba került, hogy a felújított
Testőrlaktanyában rendezkedne be a Karácsonyház. -eF

Megújuló étteremmel gyarapszik 
a belváros gasztronómiai kínálata

Március 1-jétől – legalább – újabb egy évig, azaz, 2018. február 28-ig a
Volánbusz Közlekedési Zrt. látja el a Gödöllő közigazgatási területén zajló,
menetrend szerinti autóbusz-közlekedést, mint közszolgáltatást. Erről egy-
öntetű szavazással döntöttek a helyi képviselőtestület tagjai február 23-i
összejövetelükön.

A feladat elláttatása nettó 94,3 millió forintos anyagi terhet ró a városi
költségvetésre ebben az esztendőben. Az ellentételezés összegét a közle -
kedési társaság a buszok által ténylegesen megtett kilométerek alapján
számlázza ki. A helyi járatok esetében ez a tétel 332,40 forint/km, a helyközi
járatoknál pedig 36,80 forint/km.

A Volánbusz Zrt. a túlkompenzáció elkerülése miatt az átutalt ellentétele-
zési összegből – a zárszámadását követően – a jegyeladások és a pályázatok
útján nyert támogatási összeg egy részét visszautalja az önkormányzatnak. 

-rr

Folytassa, Volánbusz!

Felsrófolták a csúcsgórék havi bérét

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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Január 25-én személyi kérdésben is döntött a
Gödöllői Királyi Kastély Köz hasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése, amely a képen látható dr. Ujváry Tamást
választotta meg ügyvezető igazgatónak. Az eddigi
helyettes megbízatása határozatlan időre szól.

Erdei János, Nemes Tamás, Körösvölgyi László,
Révész T. Mihály és a tiszt ségből tavaly novem ber -
ben más szakmai kihívás miatt távozott Gönczi Tibor

után, Ujváry Tamás a hatodik irányítója az 1994 júniusában alapított, több -
ségében állami tulajdonú gazdasági társaságnak. -gh

forintot az elmúlt évtől bevezetett
gödöllői sarc, a magánszemélyek
kom munális adója. A központi költ -
ségvetéstől kapott támogatás kevés -
sel meghaladja az 1,072 forintot, míg
a felhalmozási célú támogatás érté -
kű bevételként csupán 44,5 millió
forintos nagyságrendben lehet kal -
kulálni (tavaly 5 millió forint).

A tavalyi 506 millió forintos tétel -
hez képest alig változott az az – idén
505 millió forintos – összeg, amit –
különböző jogcímeken – az iparűzé-
si adóbevételének nagysága miatt
nem kap meg a helyi közkassza az
államtól. Másként fogalmazva: nem
jelent előnyt (mi több, akár egyfajta
„büntetésnek” is felfogható), hogy
Gödöllő iparűzési adóerő-képessége
csaknem 2,1 milliárd forint, ami egy
főre vetítve – a tavalyi 59 ezer forint-
tal szemben – ebben az esztendőben
megközelíti az 65 ezer forintot.

Az állami támogatás mértéke
(1,073 milliárd forint) 12,7 millió fo -
rinttal haladja meg a tavalyi össze -
get (+1,2%), a gödöllői büdzsé for-
rásoldalát nem növelő szociális hoz-
zájárulás 277,3 millió forintos tétel -
nek felel meg.  

Nem nagyon van olyan, felhasz-
nálásában egy személy döntéséhez
köthető előirányzat a város 2017-es
költségvetésében az önként vállalt
feladatok között, ami 20 százalékkal
emelkedne. Egyet azonban talál -
tunk: ez a polgármesteri keret, ami
az elmúlt évi 10 millió forintról erre
az esztendőre 12 millió forintra
bővül. -org

Balliberális mantra 
kontra jelentős 

önkormányzati mozgástér 
Egy percig sem volt kérdéses, hogy
Gödöllőnek lesz elfogadott költség -
ve tése erre az esztendőre. A polgár -
mester és csapata biztosította az eh -
hez szükséges támogató voksokat.
A helyi „ellenzék” képviselői közül a
két Fideszes városatya nemmel sza -
vazott, míg a Jobbik és az MSZP de -
legáltja tartózkodott. Vélemények:

A mintegy félórán át tárgyalt na -
pirendi pont során kialakult vitában
Gémesi György (j1) – többek között
– azt a konklúziót vonta le, hogy a
szemünk előtt megy tönkre az ön -
kor mányzatok finanszírozási és

A számhalmazt alapul véve, csak-
nem 8 milliárd forintos bevételi és
kiadási főösszeggel számol a gödöl-
lői önkormányzat 2017-re. Mivel a
be vétel mintegy 2,1 milliárd forinttal
alulmúlja a várható kiadásokat, a
büd zsé egyensúlyának biztosítása
érdekében 300 millió forintos belső
finanszírozási célú, előző évi költ -
ség vetési maradvány, valamint 1,8
milliárd forintos összegű forgatási
célú értékpapír beváltási bevétel be -
vonása válik szükségessé.

A kötelező működési feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra valamivel
több mint 5 milliárd forintot tervez -
nek felhasználni (tavaly 4,7 milliárd
forint), míg az önként vállalt műkö -
dési feladatokkal összefüggő kiadá -
sok ra megközelítőleg 141 millió
forintot szánnak (tavaly 133 millió
forint). 

A felhalmozási (fejlesztés és felújí-
tás) kiadások nagyságrendjét 2,74
milliárd forintra kalkulálják ebben
az esztendőben (tavaly 2,15 milliárd
forint). Ebből az előirányzat-hal-
mazból – a teljesség igénye nélkül –
a lakó- és nem lakó épületek fejlesz-
tésére közel 1,61 milliárd forint áll
rendelkezésre. Az összegből 540
milliót emészthet fel a polgármesteri
hivatal átépítése, bővítése (Szabad -
ság tér 6.), 170 millió forintot a régi
vá rosháza épületének elbontása,
illetve 200 millió forintot az így fel-
szabaduló terület bővítése, rendezé -
se. Mindent egybevetve, a „Városhá -
za-projekt” akár 910 millió forintba is
kerülhet 2017-ben.

Félmilliárd forint juthat a Sza bad -
ság téri városi sportcsarnok építésé -
re, és ugyanennyi összeg út- és
járda építésre, a kerékpáros-barát vá -
ros program folytatására és a busz-
várók kialakítására, rekon struk ció -
jára együt tesen. 

Víz- és szennyvíz-közmű építésre
csaknem 431 millió forintot, a tes tőr -
laktanya helyreállítására 90 millió
fo rintot raktak félre, fejlesztési tarta -
lékként pedig 40 millió forinttal kal -
kulálnak.

A gödöllői költségvetés bevételi
oldalát 2017-ben is komoly mér ték -
ben táplálja a helyi adókból remélt
mintegy 3,4 milliárd forintos anyagi
forrás, amiből 2,6 milliárd forintot
tesz ki az iparűzési adó és 200 millió

tyás király utca és az M3-as autópá-
lya között lévő 750 méteres hosszon.
A járdafelújítással is járó munká la -
tok összköltségének felső határát
brut tó 336,5 millió forintban hatá-
rozták meg.

Járdák és csapadékvíz-elvezető
rend szerek karbantartására, felújítá-
sára bruttó 52 millió forintot szán -
nak a keretösszegből. Méghozzá: a
Szent János utcában, a Paál László
közben, a Zombor utcában, a Dózsa
György út 38-50. közötti szakaszon,
a Zombor utca Testvérvárosok útja
és Munkácsy út közötti részén, vala -
mint a Tisza utcában (Szabadság út
és Sajó utca között) lezajló fejleszté-
sekre. -eF

Ha minden az előzetes elképzelés
sze rint alakul, ebben az esztendőben
folytatódnak az út- és járdafejleszté-
sek Gödöllőn. A város idei költ ség -
vetésében 500 millió forintot külö -
nítettek el erre a célra. A VÜSZI Kft-re
háruló, szerződésbe foglalt fel ada -
tokat február 23-i ülésén hagy ta jóvá a
képviselőtestületi tagság.

A döntés értelmében megvalósul
a Széchenyi István utca felújításának
II. üteme, ami a Kandó Kálmán utca
és a Táncsics Mihály út közötti sza -
kaszt érinti 440 méteres hosszon
(képen). Ezen kívül megújul a Hu -
nya di János utca a Grassalkovich ut -
ca és a Mátyás király utca közötti
437 méteres szakaszon, illetve a Má -

HIRDETÉS

Ujváry Tamás került a gödöllői
kastélytársaság élére

Jóváhagyott közút-fejlesztések
Folyatódik a Széchenyi utca megújítása, 
valamint elkészül a Hunyadi János utca

két szakaszának rekonstrukciója is

Január 26-án jött el a napja, hogy a városatyák többsége elfogadja a gödöl-
lői önkormányzat idei költségvetését. A polgármester híveinek tekinthető
városatyák közül tizenegy fő nyomta meg az igen gombot, ami jócskán
meghaladta a maradék négy, hozzájuk képest ellenzéki képviselő két nem
voksát és két tartózkodását.
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hatásköri rendszere. A városvezető
hozzátette: egyre nehezebb tartani a
szintet, és nem tudni, mit hoz a jövő.
Köszönet illeti a közvetlen kollé -
gákat és az intézmények dolgozóit,
akik jelentős leterheltség mellett
végzik a munkájukat, főként azért,
mert szeretnek ehhez a közösséghez
tartozni.

Kristóf Etelka (Jobbik): - Vélemé -
nyem szerint formai tekintetben a
beterjesztett, 2017 évi önkormány -
zati költségvetés jól értelmezhető,
szak szerű és minden fontos rész -
letre is kitérő dokumentumként ke -
zelhető. Ennek ellenére, az önkor -
mányzat a 2017. évi költségvetése el -
fogadásától, néhány tartalmi kifogás
okán tartózkodtam. Erre nézve, in -
doklásként csak érintőlegesen sze -
ret ném érinteni az alábbiakat: 

1. Az előterjesztés szerint a gyer-
mekétkeztetésre 2017-es évre adott
állami támogatáson felüli önkor -
mány zati támogatást túlzottnak
tartom.

2. A budai körzetekben az orvosi
ügyeletet a Főnix Kft látja el, de ki -
zárólagosan csak az állami norma -
tívával finanszírozottan. Nem is kér -
tek önkormányzati segítséget, úgy
látszik, hogy az Országos Orvosi
Ügyelet Kft, sokkal mohóbb ennél.
Ezzel szemben a gödöllői önkor -
mány zat 8,4 millió forint/év támo -
ga tással igyekszik csökkenteni az
Or szágos Orvosi Ügyelet Kft „koc -
kázatai”.

3. Rejtett támogatásnak tekinthető
az a helyzet, miszerint: az önkor -
mány zat bevállalta gazdasági társa -
sá gainak biztosítását, amivel egy-
millió forintot meghaladó, „gesztus
jellegű” nagyvonalúságot gyakorol a
kft-k felé.

4. Nem tartom törvényes eljárás-
nak azt, hogy az önkormányzat ki -
szervezte a vagyonkataszter kar -
ban tartását, több millió forintos
ellenérték fejében.

Kovács Barnabás (MSZP, b2): - A
város 2017-es költségvetése jellegé-
ben, struktúrájában hasonló a 2016-
os és 2015-ös évekéhez. Így aztán a
róla alkotott véleményem is hason-
ló, mint 2016-ban és 2015-ben volt. 

Egyrészt látom, hogy a költség -
vetés feszes, de tartható. Ez fontos és
elismerésre méltó, a mai viszonyok
között nem is olyan egyszerű dolog.
Egyetlen önkormányzat sem tart -
hat ja nagyobb komfortban, nagyobb
biztonságban a településén élőket,
mint amilyen komfortban és bizton-
ságban őt magát tartja a kormányzat
és az irányadó országos politika.
Például, a kormány előír az önkor -
mány  zatok számára kötelezően el -
végzendő feladatokat, de a felada-
tok végzéséhez szükséges források-
nak ma már a felét sem biztosítja
hozzá. Az önkormányzati rendszer
kivéreztetése, leépítése tart már hat
éve. Ha ilyen körülmények között
egy önkormányzat egyensúlyban
lévő költségvetést tud összerakni,
ak kor arra nem lenne sportszerű
nemmel szavazni.

Ugyanakkor az én általam „elkép-
zelt” költségvetés a polgármester
által előterjesztetthez képest más
pri oritásokat, súlypontokat tartal -
maz na. Mondok egy példát. Szá -
mom ra prioritás, például, az itt la -
kók egészségügyi ellátásának szín -
vo nalemelése, az egészségügyi köz -
pont, az orvosi rendelők leromlott
állapotának javítása. Csoda, hogy az
orvosok tudnak dolgozni ilyen kö -
rülmények között. Erre a jelenlegi
városvezetés válasza ma inkább
csak magyarázkodás, mutogatás.
Aminek persze van alapja, de ebből
és ettől még nem lesz megoldva a
probléma. Hibásnak tartom azt a
hozzáállást, ami szerint „ez nem köte -
lezően előírt önkormányzati feladat”.
Szerintem meg az! Nem jogszabály
miatt, hanem mert egy Gödöllő
szín vonalú városnak kötelessége,

hogy polgárait megfelelő egészség-
ügyi ellátáshoz és gyógyulási esély-
hez jutassa. Lehetne még sorolni
pél dákat, ami miatt támogatni sem
tudtam volna jó szívvel az előter-
jesztett költségvetést. Maradt tehát
idén is a tartózkodó szavazat.

Remélem, hogy a hónapok óta
„mantrázott” véleményem előbb-
utóbb termékeny talajra hull.

Simon Gellért (Fidesz, j2): - Lát -
szó lag jól mutat Gödöllő városa
költ ség vetése. 2017-ben a város több
mint 2,5 milliárd forint fejlesztési
for rást tervez be, ami a balliberális
mantrával szemben pont azt bizo-
nyítja, hogy ma jelentős mozgástere

van az önkormányzatoknak. Azon -
ban, Gödöllő idei költségvetése saj -
nos nem tükrözi a bölcsességet, an -
nál inkább az ésszerűtlenséget.      

Ezt leginkább a Városháza sorsá -
nak alakulása szemlélteti. 2015
őszén a felújítás érdekében ideigle-
nes kiköltözött az önkormányzat a
Városháza épületéből. Sajnos, mára
egyértelművé vált, hogy felújítás
helyett a cél a Városháza bontása
lett, ésszerűségre hivatkozva,
ugyan is a felújítás költségét 1,5
milliárd forintban állapították meg.
Ugyanakkor a költségvetésből is
kiolvasható, hogy a bontás követ -
keztében az összköltségek mindent
egybevetve már az 1 milliárd forin-
tot közelítik. Tehát, közel 1 milliárd
forintba kerül az a gödöllőieknek,
hogy a régi Városháza ne legyen a
helyén, amit ésszerűséggel és aka-
rattal fel is lehetne újítani, de nem ez
a cél, és mindeközben milliók men -
tek el tavaly is az önkormányzati
iro dák bérleti díjára.

Kommunális adó, polgármesteri
keret növelése, Városháza bontása:
ez Gödöllő 2017-es költségvetése,
amit Molnár Árpád képviselő tár -
sam mal nem tudtunk elfogadni.

Városi költségvetés 2017

Húsz százalékkal nőtt a polgármesteri keret összege
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HIRDETÉS

A Szent István Egyetem (SZIE) az országban
egyedülálló programot kínál minden, a
sporthoz bármely szinten kötődő hallgatójának:
jelenlegi, illetve korábban aktív versenyspor -
tolók részére, az egyetemhez kötődő sport egye -
sületek tagjainak és nem utolsó sorban, a sza -
badidősport számára biztosított időpontokban
rendszeresen sportolóknak. 
Az AEGON-SZIE Tanulj és Sportolj! program ke -
re tén belül az egyetem – összesen 5 millió forint-
tal – támogatja rendszeresen sportoló hallgatóit
az alábbi kedvezményekkel kategóriánként vál -
tozó mértékben: egyéni vizsgarendszer, egyéni
tanrend, tandíjkedvezmény, sportösztöndíj, ta -
nul mányi segítségnyújtás, SZIE Sport Klub
tagsági kártya, kollégiumi kedvezmény, felvételi
plusz pontok.

A program célja, hogy a hallgatókat tovább bá -
torítsák a rendszeres mozgásra, és ahogy a
„Tanulj és sportolj!” program eszméje megfogal -
mazza: a fiatalok már gyerekkorban lássanak egy
komplex jövőképet (sportolói életpályát) a sport
és a tanulás kapcsolatáról. Többek között ezért

található meg az egyéni vizsgarendszer és az
egyéni tanrend a program kategóriái között. A
fiataloknak fel kell ismerniük, hogy a rendszeres
sport beilleszthető a hétköznapjaikba. Az anyagi
támogatás mellett a SZIE Sport Klub is ebben
nyújt segítséget a lehetőséggel.

- A pályázat benyújtásának alapfeltétele a Szent
István Egyetemmel való jogviszony és a fényké-
pes, névre szóló SZIE Sport Klub tagsági kártya,
ami ingyenes regisztrálással igényelhető a www.
klub.sziesport.hu weboldal Regisztráció menü -
pontjában. A pályázatok beadási határideje ka -
tegóriánként változó, így érdemes időben átol -
vasni a kedvezményprogram teljes szabályzatát a
SZIE Sport Klub oldalán.

A pályázatokat az erre felállított bizottság bírál-
ja el és az eredményről a sziesport.hu webol da -
lon, a Sportolási lehetőségek, Kedvezmény prog -
ram menüpontban tájékozódhatnak az érintettek.
Sok szerencsét és jó sportolást kívánunk! – fogal-
mazott Balázs Zoltán, a SZIE Sport Kft. ügy ve -
zető igazgatója. 

-pa

Különleges kedvezményprogramot kínálnak 
az egyetemi hallgatóknak Gödöllőn

Akárcsak korábban általában, ebben az évben is két személy és egy közösség veheti át a helyi ön -
kormányzat által huszonegy éve alapított Gödöllő Városért díjat. A település második legran gosabb
kitüntetéséhez díszoklevél, Világfa-kisplasztika, valamint pénzjutalom jár. A magányszemélyek 200
ezer forintnak örülhetnek, a közösség pedig 400 ezer forintot kap.

Az előzetesen meghirdetett felhívásban rögzített határidőig hat személyre és két közösségre érke -
zett jelölés. Közülük – a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának indítványa alap-
ján – szavazták meg a helyi képviselőtestület tagjai az idei díjazottakat. Lássuk, hogy a január 26-i zárt
ülésen kikre esett a döntéshozók választása:

Susanne Feichtinger asszony, aki Gödöllő osztrák testvérvárosában, Laxenburgban él, és közre mű -
ködésével elévülhetetlen érdemeket szerzett a testvérvárosi kapcsolat ápolásában, építésében.

Reményi Richárd vállalkozó, akik a városi filmszínház fejlesztése és korszerűsítése, illetve szín vo -
nalas közösség építő munkája alapján tartanak érdemesnek a kitüntetésre.

Gödöllő COOP Zrt. Szabadság tér 4. szám alatti üzletének dolgozói közössége, amelynek tagjait
a város gazdasági életében való aktív részvételért, valamint magas színvonalú munkájukért részesítik
az elismerésben.

A Gödöllő Városért díjat a március 15-i nemzeti ünnep gödöllői rendezvényén adják át. A ceremó-
nia 16 órakor kezdődik a Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében. -stv

Először kap külhoni polgár Gödöllő Városért díjat
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RÖPLABDA 
NB I., nők, alapszakasz 14-17. forduló
Penta-Gödöllői RC – TFSE 3-0 (22, 22, 18)
Fatum-Nyíregyháza – Penta- Gödöllői RC 3-0 (13, 20, 15)
Újpesti TE – Penta-Gödöllői RC 3-0 (21, 25, 19)
Linamar-Békéscsabai RSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (-20, 6, 11, 12)
A Penta-Gödöllői RC együttese 20 ponttal, 26-35-ös szett- és 1.320-1.373-as
pontaránnyal a 7. helyet foglalja el a tabellán.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Kisnémedi MSE – Gödöllői SK 2-2 (2-0)
Gödöllői gólok: Koziorowski Richárd, Milkó Dániel.
A Gödöllői SK együttese 32 ponttal, 41-16-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 3. helyét foglalja el.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12-13. forduló
Budakalászi SC – Gödöllői KC 24-23 (11-11) • juniorok: 25-36
Gödöllői KC – XVI. kerületi KMSE 30-23 (17-11) • juniorok: 29-21
A Gödöllői KC együttese 16 ponttal, 354-334-es gólkülönbséggel 3. a tabellán.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 18-21. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Csenger Futsal 7-4 (1-1) Gödöllői gólok:
Annus Árpád (3), Gruber Bálint (2), Nagy Roland, Varsányi Botond.
Kazincbarcikai Ördögök SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 8-3 (2-1) Gö-
döllői góllövők: Szente Tamás, Annus Árpád, Gruber Bálint.
Debreceni Egyetemi AC – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 8-3 (3-1) Gödöl-
lői gólok: Magyar Zsolt (2), Szente Tamás. 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Miskolci Egyetemi AFC 8-3 (0-2) Gödöl-
lői gólok: Magyar Zsolt (2), Annus Árpád, Szente Tamás, Berta Balázs, Nagy
Roland, Dékány Gergely, Dékány József.
A MAG-LOG csapata 30 ponttal, 91-87-es gólkülönbséggel az 5. helyen zárta
az alapszakasz küzdelmeit.
Főnix ISE-SZIE – Debreceni Egyetemi AC 2-10 (2-3) Gödöllői gólszerzők:
Mánfai Milán, Rába Tamás.
Főnix ISE-SZIE – Kincsem Lovaspark SE 4-10 (4-4) Gödöllői gólszerzők:
Mánfai Milán, Tóth Roland, Csajbók Árpád, Beregszászi Béla.
Miskolci Egyetemi AFC – Főnix ISE-SZIE 5-3 (1-1) Gödöllői gólok: Csajbók
Árpád és 2 öngól.
Főnix ISE-SZIE – MVFC Berettyóújfalu II. 2-3 (1-2) Gödöllői gólszerzők:
Fék Zsolt, Tóth Roland.
Energia SC Gyöngyös – Főnix ISE-SZIE 7-0 (2-0)
A Főnix ISE együttese 0 ponttal, 46-145-ös gólkülönbséggel a 10. helyen
végzett az alapszakaszban.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 7-9. forduló:
Gödöllői SBE – MAFC 3,5-8,5
Győzelem: Sillye Kálmán. Döntetlen: Nagyajtai Gábor, Somodi Balázs,
Kozma Gábor, Tóth Máté, Nagy Adrián.  Vereség: Veréb Gábor, Hönsch Pál,
Szabó Zoltán, Zámodics Ferenc, Fehér Mihály, Törőcsik József. 
Szigetszentmiklós – Gödöllői SBE 8-4
Győzelem: Bándy Attila, Törőcsik József, Molnár László. Döntetlen: Sillye
Kálmán, Hönsch Pál. Vereség: Veréb Gábor, Reznák Attila, Nagyajtai Gábor,
Kozma Gábor, Szabó Zoltán, Veréb Béla, Fehér Mihály.
Gödöllői SBE – BEAC I. Barcza 4,5-7,5
Győzelem: Nagyajtai Gábor, Zámodics Ferenc, Törőcsik József. Döntetlen:
Veréb Gábor, Reznák Attila, Bándy Attila. Vereség: Kozma Gábor, Sillye
Kálmán, Szabó Zoltán, Téglás Mátyás, Tóth Máté, Molnár László.
A GSBE formációja 44,5 ponttal a 11. helyen áll a csoportban.

osztály) pályázati úton történő alap-,
illetve eredményességi támogatá -
sára. A belső arányok azonban egy
kicsit torznak tűnnek, mert amíg az
atléták és a vívók 11 millió forinton
osztozhatnak, addig a két „labdás”
szakosztályt 7 millió forintból kíván -
ják dotálni.

Idén 3,5 millió forintos támoga tás -
sal számolhatnak a nem kiemelten
tá mogatott gödöllői versenysport
szakosztályok, a szabadidősport
egye sületeknek pedig 3 millió forin-
tot hagytak jóvá. Az előző évhez
képest mindkét esetben fél-félmilli-
ós az emelés. 

Egyaránt 2,5-2,5 millió forint jut a
F.U.T. Alapítvány és a Városi Diák -
sport Bizottság ez évi dotációjára,
míg az oktatási intézmények pályá -
zati úton, pontrendszer alapján tör -
ténő motivációs támogatására – a
tavalyi 2 millió forinttal szemben –
2017-ben 1,5 millió forintot áldoz a
városvezetés. -rg

Akárcsak tavaly, 2017-ben is 41 mil -
lió forintot szán a helyi sportélet
szereplőinek támogatására a gödöl-
lői önkormányzat. A városi költ ség -
vetés főösszegének öt ezreléke kö -
rül mozgó pénzhalmazból a he lyi
sportélet szereplői az alábbi arány-
ban részesednek ebben az évben.
Nem változik a polgármesteri hiva-
tal polgármesteri kabinet sportfela -
da tainak ellátására szolgáló 4 millió
forintos tétel. Idén is megmarad a
tartalékkeret, ami – a tavalyi 6,4 mil -
lió forinttal szemben – 2017-ben 6
millió forintot takar. Ezek, az egy-
előre nem nevesített felhasználású
összegek a teljes előirányzat közel
egy negyedét fedik le.

A sportcélú közpénz-keret fenn -
ma radó szűk háromnegyedéből 18
millió forintot adnak a kiemelt egyé-
ni (Gödöllői EAC atlétika és vívás)
és csapat versenysport szakosz tá -
lyok (Gödöllői Röplabda Club, Gö -
döllői Sport Klub asztalitenisz szak -

Nem lett bőkezűbb a városvezetés
a helyi sportélet szereplőivel

Gödöllői EAC) 2. Kaptur Éva (atléta,
Gödöllői EAC) 3. Szekeres Viktória
(terepkerékpáros, KTM Gödöllő
1WD Motorsport Egyesület)

Csapatsport felnőtt: 1. Takács
Do roti (röplabdázó, Penta-Gödöllői
RC) 2. Seregi Dominika (ritmikus
gimnasztika, Vuelta SE) 

Egyéni utánpótlás: 1. Simonváros
Csanád (atléta, Gödöllői EAC) 2. Fa -
ragó Levente (taekwon-dozó, Gö -
döl lői Taekwon-do SE) 3. Nguyen
Jázmin (ritmikus gimnasztika, Vu -
elta SE)

Csapatsport utánpótlás: 1. Tóth-
Bagi Réka (röplabdázó, Penta-Gö -
döllői RC) 2. Józsa Balázs Gábor
(kézilabdázó, Gödöllői KC)

Kupát vehetett át számos, után pót -
láskorú bajnokcsapat, díjazták azokat
a 16 év alatti gödöllői fiatalokat, akik
országos bajnoki címet nyertek 2016-
ban, illetve a különböző sportágak re -
ménységei közül elismerésben ré sze -
sítették a legkirí vóbb eredmé nyek kel
büszkélkedő tehetségeket. -eo

Két évtizedet meghaladó múltra
visszatekintő hagyomány, hogy feb-
ruár végén átadják az elmúlt eszten-
dőben, gödöllői színekben leg jobb
ered ményeket elért sportolók nak és
sportvezetőknek odaítélt vá rosi elis-
meréseket. Február 27-én, a Mű vé sze -
tek Háza konferen ciatermében gyűl -
tek össze az érintettek.
A „sportos” esemény 1993-as, akko-
riban még sportbállal egybekötött
de bütálása óta huszonötödször ren -
deztek ilyen jellegű díjátadót telepü -
lésünkön. A városi elismerő címek
odaítéléséről – a beérkezett ajánlá-
sok mérlegelését követően – a Gö -
döllői Sport Közalapítvány kuratóri -
u mának tagjai döntöttek. Így:

A Gödöllő Sportjáért díjat Czak -
kel Istvánnak, a Gödöllői EAC egy-
kori vívóedzőjének, jelenleg a Gö -
döl lői SK HUN-TER íjász szak -
osztály prominens képviselőjének
ítélték oda. Az Év egyéni edzője
kitüntetést Szörényi István, a Gö -
döllői EAC atlétika szakosztályának
trénere érdemelte ki 

Az Év gödöllői sportolója 2016
elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:

Egyéni felnőtt (képen jobbról
balra): 1. Gémesi Csanád (kardvívó,

Életműdíjas vadászíjászGödöllői gólok, pontok
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24. Híres építész volt (Miklós) 26. Feltéve 29.
Vesztesége 31. Zimbabwe fővárosa 33. Kötőszó
34. Ételkészítés 36. Végtelenül lepő! 38. A győze-
lem istennője 40. Követője 42. Fondorlattal
megszerez 44. Kábítószer 45. Néma nézők! 48.
Erre fele! 50. Költői sóhaj 52. Kézben van!

A megfejtéseket március 17-ig kérjük levele ző -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
Január 27-i lapszámunk helyes megfejtése: A
PAPÁIMAT MINDIG CSERÉLGETI, EN -
GEM VISZONT MEGTART.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyer -
tese: Harsányi Ildikó Szabadka u. 6/A..
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth La -
jos u. 13.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyer -
tese: Bakonyi Zsuzsanna Fácán sor 62.

A törzsvendég reggel hétkor bemegy a kedvenc
kocsmájába. – Egy sört? – kérdezi tőle a pultos.
– Nem gondolod, hogy egy kicsit korán van
hoz zá? – kérdez vissza a vendég. -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 11.
Megnyugvás a buddhista vallásban 12. Tapasztal
13. Világos angol sör 14. Magunk 15. Az ENSZ
munkaügyi szervezete 16. Kiütés jele 17. Arc a
szlengben 19. Hordó van ilyen 20. Hazai
sertésfeldolgozó 22. Múlt idő jele 23. Testrész 25.
Csenő 26. Téli csapadék 27. Darab 28. Indíték 30.
Ételízesítő 31. Tajték 32. Ájulás 35. Idegen tenger
37. Névelő 38. Nemzeti Sport 39. Viszkető beteg-
ség 41. … és kontra 43. Mely személy? 44.
Nyelvcsalád 46. Idegen művészet 47. Díszes 49.
Időponthoz kötött bankett 51. A poén második,
befejező része
Függőleges: 1. Vízi kígyófaj 2. Takarmánytároló
3. Északi váltópénz 4. Némán róvó! 5. Számnév 6.
Maga 7. Ízletes 8. Asszonynév-képző 9. Női név
10. Munka 17. Az örök kárhozat helye 18. Tart
valamitől 20. Kicsinyítő képző 21. Közeli rokon
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Magazinunk következő
száma

2017. március 31-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

Március 5-ig: 

Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Március 6-tól március 12-ig: 

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585

Március 13-tól március 19-ig:

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Március 20-tól március 26-ig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749

Március 27-től április 2-ig: 

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Fő a jókedv (III.)
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