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Családkonferencia elnöki szemmel

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége tagjaként
a gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért
Egyesület is képviseltette magát a május 20-án,
az Országház felsőházi termében Családkonferencia 2017, „Család = Erőforrás” címmel, az
EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő
Tagozata és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által szervezett programon. A családokra, a
családokat segítő, támogató szervezetekre,
intézményekre kiemelt figyelmet irányító, a
pozitív példák bemutatására alkalmat adó eseményről Vörös István, az egyesület elnöke
számolt be.
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke nyitóbeszédében elmondta,
hogy a tavaly alapított Magyar Családokért díjat
minden évben olyan embernek vagy közösségnek adományozzák, aki, vagy amely tudományos, közéleti, karitatív, közösségépítő tevékeny-

ségével, személyes
példamutatásával
segíti a magyar családokat.
Nyitrai Zsolt kormánypárti politikus
a tanácskozáson arról beszélt, hogy
Magyarországon –
egyedülálló módon
– a gyermek- és családvédelem a védőnői szolgálaton
keresztül is működik. Köszönet illeti a 102 éves múltú magyar
védőnői szolgálat csaknem ötezer dolgozóját.
Ismertetése szerint 2010 óta 40 százalékkal nőtt a
védőnői szolgálatok finanszírozása, idén novembertől pedig 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot
kapnak majd a védőnők.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi
ügyekért felelős államtitkára – aki a konferencia
napján varsói hivatalos látogatáson tartózkodott üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy
Európa és benne Magyarország jövője a családokban rejlik. Az erős Európához erős családokra
van szükség, Magyarország erőforrását is elsősorban a családok, a családokat támogató civil közösségek jelentik. Kiemelte azokat a kormányzati
intézkedéseket, amikkel a magyar családokat
akarják megerősíteni. Ezek között említette a családi típusú adózás bevezetését, az otthonterem-

Szabadság napja az Alsóparkban
Június 24-én, szombaton 20.30 órakor kezdődik a XXVII. Magyar Szabadság Napja programja
Gödöllőn, az alsóparki világfánál. Az ingyenes eseményen a Gödöllő Táncegyüttes – Tóth Judit és
Moussa Ahmed koreográfiájában színre vitt – produkcióját láthatják a helyszínre kilátogatók. Esőnap:
június 25., vasárnap 20.30 óra.

Kinológiai bázis létesül a városhatárban
Az Ifjúság éve elnevezéshez kapcsolódik a 2018-as esztendő kulturális
és közművelődési programjainak tematikája
A jelentősebb volumenű határozatok mellett, csekélyebb horderejű, ugyanakkor fontos döntések
is születtek a gödöllői önkormányzat tagjainak
április végén megtartott tanácskozásán.
A városatyák állást foglaltak abban, hogy
- a 2018-as esztendő kulturális és közművelődési programjainak tematikája – bemutatkozási
lehetőséget biztosítva a tehetséges, a város jövőjét
hamarosan irányító fiataloknak – Az Ifjúság éve
Gödöllőn elnevezéshez kapcsolódik jövőre.
- a Református Líceum új, 800 négyzetméteres
alapterületű tornacsarnokának megvalósítása
érdekében – kiküszöbölendő a beépíthetőségi
korlátot – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják
a belvárosban található egyházi tulajdonú területet, és ugyanerre a sorsra jut a főtér is.

- ráépítési és használati jogot biztosítsanak egy,
a vásártéri gyepmesteri telep szomszédságában
található önkormányzati tulajdonú ingatlanon a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek
Szövetsége számára (MEOESZ) kinológiai (a
kutyafélék fejlődéstörténetével, a kutyafajták
kialakulásával foglalkozó tudományág) bázis
kialakítására. Fontos kitétele a szerződésnek,
hogy az rendes felmondással 40 évig nem
mondható fel. Ezen kívül az épületek a szövetség
tulajdonába kerülnek, így osztott tulajdon keletkezik az ingatlanon. A föld használati díját évi
10 ezer forintban állapították meg, és az is megfogalmazódott, hogy az épületek, építmények és
a földterület fenntartása a szövetség kötelezettsége lesz.
-gh
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tési programot, a GYED-extrát, valamint a
munka és a családi élet összeegyeztethetőségéért
tett intézkedéseket, az újabb bölcsődei ellátási
formákat.
A konferencián a Magyar Családokért-díjat
Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök
felesége és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott adta át négy kecskeméti védőnőnek. Vörös
István megkérdezte a díjazottakat, hogy szép
sikerüknek milyen visszhangja volt városukban.
Az egyik díjazott Szabóné Kis Éva, azt válaszolta, hogy az egész város büszke volt rájuk. Nevezetesen arra, hogy áldozatos és kitartó munkájuknak beérett a gyümölcse. Kecskemét Város
Közgyűlésétől és polgármester asszonyától ünnepélyes keretek között díszoklevelet vettek át.
- A gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért
Egyesület alapszabályában megfogalmazott célok között szerepel a család-, gyermek- és nővédelem, ezért nagy örömmel vettem részt a konferencián és egyesületünk nevében ezúton is köszönöm a szervezőknek a meghívást - zárta gondolatait Vörös István elnök.
-G

Fejlesztik a Mesék
Háza Óvoda épületét
A gödöllői városvezetés tagjai április végén egyetértettek azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat
vegyen részt azon a pályázaton, amin legfeljebb 30
millió forintos támogatás nyerhető el a helyhatósági feladatellátást szolgáló fejlesztésre.
Sikeres kandidálás esetén megújulhat a dr.
Pappné Pintér Csilla társadalmi megbízatású
alpolgármester által vezetett Szent János utcai
óvoda (Mesék Háza Óvoda) II-es számú – a
Petőfi iskolához közel eső – épülete, ami által
javulnak az óvodai nevelési feltételek is. A beruházás tervezett értéke bruttó 67.969.952 forint, így
a gödöllői költségvetésből közel 38 millió forintos
önrész biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.
Május 25-én olyan döntés született, hogy a
szóban forgó épület felújítási költségeinek csaknem 14,5 millió forintos fedezethiányát a palotakerti bölcsőde lapostető-szigetelési munkáinál
megmaradt 6 millió forintból, valamint az önkormányzat általános fejlesztési tartalékából (8,5
millió forint) biztosítják.
-r

Ügyvédi iroda
munkatársat keres
Gödöllői ügyvédi iroda gépíri jól tudó,
alapvető számítógépes ismeretekkel
és középfokú végzettséggel rendelkező
munkatársat keres
heti 20 órás munkaviszonyban.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
2101 Gödöllő Pf. 160 postacímen lehet.
HIRDETÉS
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Differenciáltan megbecsült
civil szervezetek
A Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül kandidáló 7 szervezetet is
beleértve, összesen 52 közéleti-, kulturális egyesület, egyesületszerűen
működő közösség, illetve civil szervezet pályázott arra a 4 millió forintos keretösszegre, amivel a gödöllői
önkormányzat ebben az évben támogatja működésüket. Egyedül a
Sky Escort Hungary Aero Club igényét utasították el, mondván: gazdasági tevékenységet folytatnak.
A támogatási szerződéseket május 20-ig kellett megkötni. Hogy kikkel és milyen összegről? Íme, 2017ben az alábbi gödöllői civil szervezetek bankszámlája gyarapszik
mindannyiunk pénzéből:
650 ezer forint: Gödöllő Város
Nyugdíjas Egyesülete
250 ezer forint: Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
180 ezer forint: Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja
150 ezer forint: Teleki Pál Egyesület, Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete
120 ezer forint: Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete, FeleMás Egyesület a Sérült Gyermekekért, Weöres Sándor Oktatási,
Kulturális és Szabadidős Egyesület
110 ezer forint: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
100 ezer forint: Blaháért Társaság,
ArboFeszt Alkotói Kör, Royal Rangers cserkészcsapat, Gödöllői Kertbarát Kör, Club Színház, Megújult
Nemzedékért Alapítvány
90 ezer forint: Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete
80 ezer forint: Duflex Fotográfiai
Stúdió, Életmód Csontritkulásos Klub
70 ezer forint: Gödöllői Kulturális
és Szociális Közhasznú Egyesület,
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete
50 ezer forint: Állatotthon Egyesület, Magyar Postagalamb Sport A-

40 Egyesület, Gödöllői Szociális
Ellátó Központért Közhasznú Egyesület, Pelikán Makett Klub Egyesület, Gödöllő és térsége Látássérültjeinek Egyesülete, Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület, Gödöllői Városközpontéi Lakótelepért
Egyesület, Csörsz-árok Mente Egyesület, 802. számú Szent Korona
Cserkészcsapat
40 ezer forint: Gödöllői Békés Otthon Egyesület, Alvégi Civil Társaság, G5 Fotógráfiai és Mozgókép
Stúdió, Gödöllői Ökomenikus Csoport, Máriabesnyői KALÁSZ Csoport, Agrár Technikatörténeti Egyesület, GATE Zöld Klub Egyesület,
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány
35 ezer forint: Ózon-Pajzs 2100
Környezetvédő és Polgárőr Egyesület
30 ezer forint: 100XSzép Utcabál
Baráti Kör, Virágos Máriabesnyőért
Egyesület, Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete, Életért Alapítvány,
Gödöllői Városvédő Egyesület,
Máriabesnyői Máriáslányok, Ifjúsági vonószenekar, Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői
Csoportja
25 ezer forint: Gödöllői Richard
Wagner Zenei és Művészeti Egyesület
20 ezer forint: Tündérkert Egyesület, Haraszt Egyesület, Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Pest megyei
Csoportja
Ebben az évben az egy, nyertes
pályázóra eső dotációs átlag 76.923
forint (tavaly 79.167 forint). Az átlagnál tizenheten kaptak nagyobb
összegű támogatást, miközben a
többiek közül jó néhánynak csupán
– akár képletesnek is tekinthető –
pár tízezer forintos juttatást szavazott meg a lokálpatrióta klubos
többségű városvezetés.
-ed

ÁLLÁS !
Pest megyei Ápolási Szolgálat

OKJ ápolói végzettségű
munkatársakat keres Gödöllő és környékére.
Jelentkezés a 06-20-459-1441-es
telefonszámon.
HIRDETÉS
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A kastélyba érkezik a Szent Korona

Június második víkendje – vagyis,
10-e, szombat és 11-e, vasárnap –
idén sem telhet el mással Gödöllőn,
mint a család valamennyi tagjának
kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek kínáló Koronázás hétvége
programjaival. A korábbi években
hagyománnyá vált kétnapos esemény ebben az esztendőben egy
„kerek” évfordulóhoz, a 150 évvel ezelőtti történelmi momentumhoz kötődik, amikor az ünnepélyes külsőségek közepette uralkodóvá vált

Ferenc Józsefet és hitvesét, Erzsébet
királynét – az 1867. június 8-án
lezajlott koronázási ceremónia után
– a magyar állam megajándékozta a
gödöllői kastéllyal.
Az ez évi Koronázási hétvége program különleges látványosságának
számít, hogy június 10-én, szombaton
a kastélyba szállítják a Szent Koronát,
ami aznap 12 és 17 óra között tekinthető meg a díszteremben. További
részletek a www. kiralyikastély.hu
oldalon olvashatók.
-gkk

Várhatóan november 1-jétől

Idén a Testőrlaktanyában
nyit ki a Karácsonyház
A Karácsonyház ötlete a kétezres
évek elején fogant. A napjainkra
idegenforgalmi látványossággá
vált, országosan is elhíresült kezdeményezés a Gödöllői Királyi
Kastély Pálmaházából indult hódító útjára, ahol a működtető Tulipa Kft. utoljára 2014-ben várta
az aktuális trendnek megfelelő
ünnepi dísztárgyakkal, dekorációkkal, kézműves foglalkozásokkal és programokkal az érdeklődőket.
Tavalyelőtt és az elmúlt év utolsó két hónapjában az egykori Kastélykert
étterem – időközben megüresedett – önkormányzati tulajdonú ingatlanába
költözött a Karácsonyház. A siker nem maradt el, sőt, volt olyan nap, amikor kígyózó sorok várakoztak bejutásra az épület előtt.
Idén újra változik a Karácsonyház helyszíne, miután a gödöllői városvezetés kiadta a Szabadság út 4. szám alatti ingatlant, ahol újra étterem
nyílik. A Karácsonyház azonban nem maradt magára, mivel november 1jétől a „szomszédba”, a felújítás alatt álló Testőrlaktanya (Várkapitányi lak)
Szabadság út 2. szám alatt lévő épületének földszintjére költözik.
Ennek nyomatékául a gödöllői képviselőtestület tagjai április 27-én szándéknyilatkozatot adtak ki, amiben vállalták, hogy legalább öt évre szóló
bérleti szerződés keretei között helyet biztosítanak a szóban forgó ingatlanban a Karácsonyház kialakítására. Erre a várhatóan szeptember végére
befejeződő rekonstrukciós munkálatok után lesz majd lehetőség.
-bor
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AKTUÁLIS - SZABADIDŐ

Őket díjazzák
a városi
pedagógusnapon
Ebben az évben június 7-én, szerdán
16 órától rendezik meg a városi pedagógusnapi ünnepséget a Művészetek Háza Gödöllő épületének
színháztermében. Az eseményen
átadják a település vezetése által
tizenkilenc éve alapított Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat. A
kitüntetettekről a helyi képviselőtestület tagjai május 25-i zárt ülésükön
döntöttek. A díjazott személyeket
nyolc, míg a jutalmazott közösséget
egyetlen javaslat mérlegelése után
választották ki.
A határozat értelmében, idén
Gyulai Tiborné (Ági néni), a Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics
Mihály úti) óvodapedagógusa, Tápai Dóra, a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola és a Waldorf-iskola
ének-zene tanára, karvezető, zongoratanár, magán énektanár, szolfézstanár, zenepedagógus, valamint
a Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem
téri óvoda) szakmai közössége vehetik át a Gödöllő Gyermekeiért,
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Június közepén nyit a tavaly
megújult egyetemi strand

Ifjúságáért díjat. A jutalmazott magánszemélyek 100-100 ezer forintos,
míg a közösség 200 ezer forintos
pénzjutalmat kapnak a díszoklevél
és a virágcsokor mellé.
Az idei gödöllői pedagógusnapon
– a két évvel ezelőtti debütálást követően – átadják a Gödöllő Talentum díjat is. Az előzetesen közzétett
felhívás hatására érkezett négy ajánlás közül a kultúra szinte minden
területén sikeres, tanulásban is példaértékű eredményeket elér, számos díjjal kitüntetett Lukács Lilla
Réka tehetsége győzte meg a döntéshozókat. A kitüntetett fiatal a
díszoklevél mellé megkapja az Erős
Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész által üvegből elkészített, kis
Balázs alakját ábrázoló, háromdimenziós lézerhasábot.
-te

Bizonyára többen emlékeznek rá,
hogy tavaly nyár közepén – csaknem 59 hónapos kihagyás után –
megnyitotta kapuit a Szent István
Egyetem területén található strand.
A SZIE Sport Kft. által üzemeltetett
objektumra közel 150 millió forintot
költöttek, hogy végrehajtsák a medencék felújítását és a gépészeti berendezések korszerűsítését.
A vizes létesítmény átadásakor elhangzott, hogy a strand igazi nyertesei a jövő gödöllői fiataljai, akik
közül egyre többnek adatik meg,
hogy megtanuljon úszni. A tavalyi
megújulás következtében létrejött
egy 25 méter x 11 méteres 1,90 méter
vízmélységű medencerész, vala-

mint egy 8 méter x 11 méteres 1 méteres vízmélységű felület, és megmaradt a gyermekpancsoló. Új öltözőkabinokat alakítottak ki, illetve
felújították a szociális blokkot is. A
víz minőségét új, vegyszeradagolóval ellátott vízforgató rendszer
garantálja.
Gödöllő egyetlen strandolásra alkalmas létesítménye várhatóan június 19-én nyílik meg a látogatók számára. A terv szerint hétköznapokon
7 és 19 óra között tart nyitva. Reggel
7 és 8 óra között az úszni vágyókat
fogadják, akik úszóbérletet is válthatnak. Hétvégén és ünnepnapokon
a strand 8 és 20 óra között várja a
vendégeket.
-áo
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PÁTRIA Takarék - modern
pénzügyi szolgáltatások
ügyfélközpontú kiszolgálással
A PÁTRIA Takarék gödöllői – nemrégiben a városközponton belül új
helyre költözött – fiókjában évtizedek óta intézhetik pénzügyeiket a
helyi és a környékbeli településeken élő ügyfelek. A hosszú távú siker
titka elsősorban a bizalom, amit az évek alatt sikeresen épített fel és
őrzött meg a pénzintézet, illetve a korszerű termékpaletta, ami
valamennyi ügyfél számára kedvező feltételeket biztosít.

A PÁTRIA Takarék gödöllői fiókja
hosszú éveken keresztül a Szabadság tér 6. számú épületben, a városi
piac szomszédságában várta ügyfeleit Gödöllőn. Új helyére, a Petőfi tér
8. szám alatt található korszerű saroképületbe néhány hónapja költözött. A környezetváltozással a termékpaletta korszerűsítése is elkezdődött, aminek köszönhetően napjainkban a magánszemélyek és a vállalkozók egyaránt kedvező pénzügyi
szolgáltatásokat vehetnek igénybe,
legyen szó bankszámlanyitásról,
hitelekről, vagy befektetésekről.
Pappné Székely Éva 2015 decembere óta vezeti a gödöllői fiókot. Véleménye szerint a PÁTRIA Takarék
egyik legfőbb erénye, hogy a mai
világban is meg tudta őrizni emberi
arcát, azaz, közvetlen kapcsolatot
ápol valamennyi ügyfelével, ami
manapság nem nevezhető mindennaposnak.
- Munkatársaink túlnyomórészt
gödöllőiek. Többen hosszú évek óta
itt dolgoznak, ezáltal jól ismerik az
ügyfeleket. A kialakult bizalom hoz-

zájárul, hogy ügyfeleink egymásnak
ajánlják fiókunk szolgáltatásait mondta a fiókvezető.
Szolgáltatások terén igen széles
kínálat fogadja a PÁTRIA Takarék
gödöllői fiókjába betérő ügyfeleket.
Az elmúlt években számos változás
történt. Ezek közé sorolható, hogy
jelentősen emelkedett az értékpapírok értékesítése. Kamatozó kincstárjegyekbe, állami kötvényekbe és befektetési jegyekbe egyaránt helyezhetik megtakarításaikat az ügyfelek.
A fiókban Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződés is köthető, a
biztosítások terén pedig a lakossági
és vállalkozó ügyfelek részére egyaránt a SIGNAL Biztosító termékeit
kínálják. Az Európai Utazási Biztosító (EUB) termékei is elérhetők a
fiókban.
A lakossági ügyfelek egyszerűen
és gyorsan nyithatnak bankszámlát,
melyhez bankkártya és internetbank
szolgáltatás is jár. A bankkártya
mellé SMS-szolgáltatás igényelhető,
így nyomon követhető – ezáltal
pedig biztonságosabbá válik – a

A Pátria Takarék gödöllői fiókjának dolgozói közössége
számlához kapcsolódó pénzmozgás. Az internetbank jelentősen
megkönnyíti a pénzügyek intézését,
mivel a nap bármely szakában indítható tranzakció, megtekintető az
egyenleg, a pénzügyi műveletek
jelentős része bármikor elintézhető.
Pappné Székely Éva kiemelte a
nyugdíjasok számára kidolgozott
kedvező kondíciókkal rendelkező
számlacsomagot, aminek ugyanúgy, mint a többi számlacsomag
esetében, részét képezi a bankkártya. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy az ATM-ből történő
készpénz felvét minden hónapban
az első két – magyarországi ATMből bankkártyával történő, forintban
teljesített – tranzakció esetében biztosítja a díjmentes készpénzfelvételt,
összesen 150.000 forint összeghatárig.
- Egyre több lakossági ügyfél érdeklődik a jelzáloghitelek, a személyikölcsönök iránt. Az építési hitel
pedig hosszú idő után ismét keresett
lett, a CSOK felvételének lehetősége
miatt. A jegybanki alapkamat csökkentésének köszönhetően a hitelek
kamatai is kedvezőbbek, ezáltal
egyre több igénylést nyújtanak be az
ügyfelek a fiókba - tájékoztatott a
fiókvezető.
A vállalkozókat ugyancsak kedvező ajánlatokkal várja a PÁTRIA
Takarék. A helyi kisvállalkozások

nagy része a gödöllői fiókban vezeti
a számláját, ami elsősorban a pénzintézettel szemben kialakult bizalomnak tulajdonítható.
A széleskörű kínálatban a Magyar
Fejlesztési Bank egyes termékei is
megtalálhatók. Ilyen a GINOP-hitelprogram, aminek keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének a növelése céljából beruházási hitel igényelhető,
vagy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP), ami az eszközvásárlást
segítheti.
Ezen kívül a Széchenyi Kártya
Program termékei is igénybe vehetők, kedvező feltételekkel, akár ingatlanfedezet nélkül is.
ZÁLOGFIÓKUNK a megszokott
diszkréció megőrzése érdekében az
új helyszínen is külön bejárattal
(Lumniczer utca felől) rendelkezik.
Itt gyorsan juthatnak arany ékszereik után záloghitelhez az ügyfelek,
többféle futamidő mellett, kedvező
kamatozással.
Továbbra is érdemes tájékozódni
a pénzintézet munkatársainál, hiszen kedvező pénzügyi szolgáltatásokkal várják azokat, akiknek fontos
az is, hogy a pénzüket, megtakarításaikat biztonságban tudják.
PÁTRIA Takarék – Univerzális
kisbankként mindenre van megoldásunk!
(x)

Pátria Takarék Gödöllői Fiók
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8.
Telefon: 28/514-550 • Mobil: +36/70-452-7977
E-mail: godollo@patriatakarek.hu
Honlap: www.patriatakarek.hu
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Kósa Lajos nem érti, Gémesi
miért nem mondja ki, hogy beleunt Gödöllőbe
Csaknem két és félórás fórumot tartott Gödöllőn
a Fidesz frakcióvezetője. Van fejlemény uszoda-ügyben is
Május 23-án Álljunk ki Magyarországért! címmel lakossági fórumot tartott Vécsey László, a
gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője. A Rézgombos
Inkubátor és Szolgáltatóház nagytermében
lezajlott rendezvény vendége, előadója Kósa
Lajos, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetője volt.
Debrecen egykori polgármestere, hobbijának
hódolva, motorral érkezett meg Gödöllőre. Mint
elmondta, 20 perc alatt kiért, ám a szakadó esőben alaposan elázott. Szerkóját a fórum alatt volt
ideje szárítani, hiszen csaknem két és fél órán át
vázolta fel a 2010 óta tartó Fidesz-kormányzás
eredményeit, a kedvezőre forduló demográfiai
változásoktól, az eladósodás kis híján államcsődhöz vezetett megszüntetésén át, a napjainkban zajló – döntően bevándorlás-politikai – folyamatokig, amire a kormány a magyarok érdekeit,
biztonságát szem előtt tartó intézkedéssekkel
reagál.
Projektoros vetítéssel kísért előadása során
Kósa Lajos figyelemreméltó kijelentéseket is tett.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a jövőt a
gyermekek testesítik meg és nem a GDP alakulása, illetve azt is kiemelte, hogy 2011-ben nem lett
volna jó összeszűrni a levet Soros Györggyel,
mert akkoriban még támadható volt az ország
pénzügyi stabilitása a spekulánsokkal szemben,
de ma már ez nem így van. A frakcióvezető szpícsének egyik utolsó gondolata az volt, hogy
szeretné, ha a 2018-as választáson olyan eredmény születne, ami garantálja Magyarországon a
magyarok jövőjét.
Kissé nehezítette a fórum követhetőségét a
helyszínen hozzászólók és kérdezők egyikénekmásikának agyonbonyolított témafelvetése. Ettől
függetlenül akadtak az előadónak is szánt
megszívlelendő tanácsok. A legnagyobb tapsot a
következő javaslat váltotta ki: aki odavan a
migránsokért, vállalja, hogy 5 évig „eltarcsa” őket.

Ha minden jól megy, szeptemberben
indulhat az uszoda építése
A lakossági fórumon szóba került a 2014 márciusában megígért gödöllői uszoda építésének
kérdése, mondván, hosszú évtizedek óta nincs a
városnak ilyen jellegű vizes objektuma. Megtudtuk, hogy az ügyben a kormánynak jóvá
kellett hagynia azt az előterjesztést, aminek
alapján nettó 862 millió forintos pótelőirányzatot biztosítanak a beruházás megvalósításához. A Vécsey László által szorgalmazott indítványt a Fidesz frakciója is támogatta, így jó esély
mutatkozik arra, hogy legkésőbb szeptemberben megindulhatnak a munkálatok.

Leegyszerűsítve a dolgot, a gödöllői helyszín
okán a legnagyobb érdeklődést az írásban feltett
kérdések megválaszolása kísérte. Kósa Lajosnak
lehetősége volt kifejteni a véleményét Gémesi
György pártalapításával kapcsolatosan is.
- Onnan kell megközelíteni a dolgot, hogy
Gödöllő polgármestere felhagyott a polgármesterséggel és országos politikai karrier építésébe
kezdett. Megnyilvánulásai alapján nyilvánvaló,
hogy a baloldalra akar tagozódni, mert a jobboldalon elutasítják a migránsok kötelező betelepítését, ő pedig ezt többszöri kérésre sem tette meg. A
baloldalon van annyi törpeszervezet, mint égen a
csillag, ebbe a sorba állnak be – mondta Kósa
Lajos.
A frakcióvezető hozzátette, hogy véleménye
szerint Gémesiék akciója részben öngyilkos,
részben pedig közjogi értelemben káoszhoz
vezethet. Ezt a polgármesterség és az országgyűlési képviselőség összeférhetetlenségéből
eredő faramuci helyzetekre utalva fejtette ki
Kósa.
- Nem értem, mi ebben a jó. Aki országos
választáson indul, azért teszi, hogy bejusson a
parlamentbe. Ezt azonban közölni kell a választókkal, és nem hazudozni. Mondjuk így: emberek, beleuntam Gödöllőbe, félreállok. Ez lenne
a becsületes, és nem a sumákolás – fogalmazott a
kormánypárti politikus. – Igaz, én a polgármester
urat sose tudtam kiszámítani. Soha nem tudtam,
hogy, amit mond, azt komolyan gondolja, vagy
kimegy az ajtón és már mást mond. Emlékezzenek rá, amikor az MDF válságban volt, ő volt az
egyik biztos bizonytalansági pont.
Terítékre került a gödöllői Városháza bontásának és építésének kérdése is. Kósa Lajos ezzel
kapcsolatosan azzal summázta gondolatait, hogy
erre a célra olyan települések szoktak költeni,
ahol minden fejlesztés megoldott, és van
tartalékpénze az önkormányzatnak.
A fórum végén ismét előkerült a Gémesi-féle
országos pártpolitizálás kérdése. Kósa Lajos
kihangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta még
soha senki nem jutott be a parlamentbe pártként,
aki a választás előtt egy évvel ütötte fel a fejét és
alakult párttá. – Aki józan ésszel gondolkozik, az
teljesen kizárja ennek a lehetőség most is. Sőt,
szerintem egyéni körzetet sem tudnak nyerni. Mi
az ok? – tette fel a költői kérdést a frakcióvezető.
Az egyik lehetséges válaszként azt monda: azzal,
amit csinál, Vécsey László szekerét tolja Gémesi.
A helyszínen nem kaphattunk választ a
„miértre” Gémesi Györgytől vagy pártjának
képviselőjétől, mivel – bár, valamennyi a választókerületben regnáló polgármester kapott meghívást az eseményre – Gödöllő első embere nem
tette tiszteletét.
–org

Kiakadt a polgármester
Bő félóra kellett ahhoz, hogy az április végi gödöllői képviselőtestület ülés – addig viszonylagos
nyugalomban zajló – menete az egyebek napirendi ponthoz érkezzen. Ekkor a települést irányító grémium Fidesz-KDNP-s képviselői kértek
és kaptak szót.
Előbb Simon Gellért emelkedett szólásra, és
elmondta, hogy a helyi közélet központi témája a
Városháza bontása, amivel kapcsolatban a döntés
az emberek feje felett született, és a többség akaratával ellentétes. Ezt egy, a Fidesz helyi szervezetének megbízásából készült, több mint ezer
visszajelzés feldolgozása után közzétett közvélemény-kutatásra alapozta, amiből az derült ki,
hogy a válaszadók 53%-a ellenzi a Városháza
épületének lebontását. Simon Gellért felszólította
Gémesi György polgármestert, hogy gondolkodjon józanul és állítsa le a bontási munkálatokat.
A kormánypárti képviselő szavai olajat jelentettek a tűzre. Gémesi kiakadt, és ingerülten reagált
az elhangzottakra. A polgármester – mások mellett – kihangsúlyozta, hogy a felmérés inkorrekt
és átláthatatlan módon történt. Ebből következik,
hogy az eredmény hitelessége alaposan megkérdőjelezhető, és a személye elleni pártpropagandának tekinti. Számon kérte képviselőtársát,
hogy miért nem tett korábban javaslatot az épület
hasznosítására, majd megjegyezte: tisztességtelen
volt, ami történt, és visszautasítja.
Molnár Árpád egy másik ügyet citált képviselőtársai elé. Elmondta, hogy március végén
közérdekű adatigényléssel fordultak a város címzetes főjegyző asszonyához a Városháza bontásával kapcsolatos témakörben, és felhívta a figyelmet, hogy a törvényben előírt válaszadási határidő hamarosan lejár.
Dr. Nánási Éva válaszában elmondta, hogy a
zárszámadás elkészítésének előírás szerinti,
április20-i határideje lekötötte a polgármesteri
hivatal humán-erőforrás kapacitását, de dolgoznak az adatok összegyűjtésén. A hivatalvezető
hozzátette: azt is kiszámítják, hogy mekkora
összegű térítés ellenében adják ki az igényelt adatokat. Gémesi György ezt a témát sem állta meg
szó nélkül. A polgármester főleg arra utalt, hogy
nem kell feltétlenül a hivatali apparátushoz fordulni, a könyvtárban is lehet kutakodni az ott
tárolt dokumentumok között, ha valakinek szüksége van információra.
-rr
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Negatív szaldójával kakukktojás
lett a gödöllői Kalória
Hat önkormányzati társaságból öt sikeresen
gazdálkodott 2016-ban.
A jogszabályok sem kedveztek a közétkeztetőknek
A gödöllői önkormányzat által alapított vagy tulajdonolt hat gazdasági társaság közül öt pozitív egyenleggel zárta le a 2016. évi gazdálkodását. Egyedül a legtöbb pénzt megmozgató közétkeztetési cég, a Kalória Kft. nézett szembe veszteséggel.
A gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
közül a legtöbb pénzzel a helyi közétkeztetés vezető vállalkozása, a Kalória Kft. gazdálkodott 2016-ban. A
Hatolkai Máté által irányított cég a
861,4 milliós forintos bevételéhez
képest, 880,1 millió forintot költött
el, így közel 18,7 millió forint vesztesége képződött (közhasznú tevékenység -19 millió forint, vállalkozási tevékenység +300 ezer forint).
Az előterjesztésben foglaltak szerint a negatívum több okra vezethető vissza. Elsősorban arra, hogy a

2015 szeptemberében érvénybe lépett minisztériumi rendelet betartása többletköltségeket rótt a közétkeztetőkre. Ezen felül az élelmiszerek áfájának csökkentése, a kormányzat „piacfehérítést” célzó intézkedései és egyéb, a 2016-os üzleti
évet érintő piaci változások újabb
drágulást hoztak, valamint további
jelentős kiadási tétel volt a tavalyi év
végén a dolgozóknak adott félhavi
prémium.
A Dózsa György úton székelő, az
elmúlt gazdasági évet még az idén
januárban alpolgármesterré avanzsált Lantai Csaba vezetésével végig dolgozott VÜSZI Kft. tavalyi
bevétele megközelítette az 842,4
millió forintot, miközben kiadásai
815,8 millió forintot emésztettek fel,
ami – a közhasznú tevékenység 47,3
millió forintos többletének és a

vállalkozási tevékenység 21,6 millió
forintos mínuszának egyenlegeként
– 25,7 millió forintos adózott
pozitívumot eredményezett.
Kovács Barnabás (MSZP) szóvá
tette, véleménye szerint ellentétes a
közhasznú és vállalkozási tevékenységet egyaránt folytató szervezetek
gazdálkodásának lényegétől, hogy a
közhasznú ténykedésből fedezik a
vállalkozási tevékenység negatív
szaldóját. Ennek pont fordítva kellene
lennie: a vállalkozási többletből kellene finanszírozni a közhasznú feladatok ellátását. Gémesi György úgy
reagált erre, hogy a VÜSZI-re bízott
feladatok körében nehezen húzhatók
meg a határok a közhasznúság és a
vállalkozás között, ezért nem tartja
aggályosnak az arányokat.
Mind a vállalkozási tevékenység
esetében (242 ezer forint), mind a
közhasznú ténykedésnél (18,7 millió
forint) pozitív egyenleget produkált
az elmúlt esztendőben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. amely – a részleges
felújítás miatti öt hónapos zárva tartás ellenére – a 404,7 millió forintos
bevételének és a 385,6 millió forintos
költekezésének köszönhetően csaknem 19 millió forintos eredménnyel
zárta a 2016-ot.
Újabb sikeres éven van túl a Gödöllői Piac Kft., amely – a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatnak történő 3 millió forintos osztalék megfizetése mellett – 13,5
millió forintos adózott eredményt
teljesített. Kifejezetten jó esztendőt
zárt az országosan is példaértékűen
munkálkodó Gödöllői Távhő Kft.
amely kevéssel több mint 24,8 millió
forintos mérleg szerinti eredménynyel szembesült a 2016-os év lezárásakor.
Az első teljes gazdasági évét tudta
le a 2015 decemberében életre hívott
Erzsébet királyné Szálloda Kft. A
menedzsment és az alapító örülhet,
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mert a papírok tanúsága szerint a
318,6 millió forintos bevétellel
szemben, a kiadások csupán 282,2
millió forintra rúgtak, így 32,8 millió
forintos adózott nyeresége képződött a társaságnak. Az ügyvezető
igazgató elmondása szerint a gödöllői hotel az elmúlt évben kategóriájában a legdinamikusabban fejlődő szálloda lett, amihez jelentősen
hozzájárult az éttermet üzemeletető
cég is.
-GH

Jutalmazó és béremelő
képviselők
Miközben a képviselőtestület tagjai
május 25-i ülésükön döntöttek a
gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016os mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a városatyák többségi szavazással a cégvezetők béremeléséről és
– a Kalória Kft. első embere kivételével – jutalmazásáról is határoztak.
A jutalmazás havi mértéke ezúttal
egységes volt, aki kapott pluszpénzt, annak kéthavi, eddigi járandóságának megfelelő összeg üti a
markát. Lássuk a számokat, zárójelben a január 1-jéig visszamenőlegesen megállapított bérrel:
Lantai Csaba (VÜSZI Kft.) bruttó
1,1 millió forint jutalom
Kovács Balázs (Művészetek Háza
Kft.) bruttó 960 ezer forint jutalom
(bruttó 530 ezer forint havi bér).
Laurán Csaba (Erzsébet királyné
Szálloda Kft.) bruttó 940 ezer forint
jutalom (bruttó 600 ezer forint havi
bér)
Geiger Tibor (Távhő Kft.) bruttó
900 ezer forint jutalom (bruttó 530
ezer forint havi bér)
Vilhelm Ferenc (Piac Kft.) bruttó
800 ezer forint jutalom (bruttó 450
ezer forint havi bér)
Hatolkai Máté (Kalória Kft.) 0
forint jutalom (bruttó 500 ezer forint
havi bér)

www.godolloihirek.hu
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Alaposan ellenőrzött bontás
kenységeket felfüggesztett, illetve munkavállalót tiltott el a munkavégzéstől.

Ablakbontás
kalapáccsal,
pajszerrel, de
védőszemüveg
nélkül

Alig kezdődött el április végén a
gödöllői Városháza Szabadság tér 7.
szám alatti épületének belső bontása, hamarosan „porszem” került a gépezetbe. Május 2-án az illetékes hatóság munkatársai helyszíni ellenőrzés alá vonták a bontást közbeszerzésen elnyerő cég alkalmazottait, és
– finoman szólva – nem minden találtak rendben.
Érdeklődésünkre a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Főosztályától
kaptunk választ a várhatóan nem
következmények nélküli ügyben.
Ebben az állt, hogy május 2-án
helyszíni munkaügyi és munkavédelmi hatósági ellenőrzést tartottak
a Gödöllő, Szabadság tér 7. szám
alatti (Városháza épülete belső bontási munkálatok) munkavégzési
helyen.
A munkaügyi ellenőrzés keretében a munkavállalók alapvető jogai
érvényesülésének elősegítése érdekében az ellenőrzés alá vont munkáltatónál elsődlegesen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos jogszabályi előírások, a munka- és pihenőidőre,
valamint a munkabér összegére és
védelmére vonatkozó szabályok
érvényesülését vizsgálta a hatóság.
Az ellenőrzés során feltárt jogsértések kapcsán a tényállás tisztázása és
a bizonyítási eljárás lefolytatása
szükséges, a hatóság ezt követően
indít közigazgatási hatósági eljárást
és hoz döntést.
A munkavédelmi hatóság a május
1-jével indult országos építőipari
kivitelezési tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata keretében
végzett ellenőrzés során – a munkavállalók egészsége és testi épségének védelmére figyelemmel – az
ellenőrzés helyszínén azonnali intézkedéseket foganatosított, munkavédelmi szabályok be nem tartása
miatt egyes munkavégzési tevé-

Az ellenőrzéssel kapcsolatosan L. Péterfi Csaba,
a gödöllői önkormányzat kommunikációs igazgatója a következő
sorokat küldte el szerkesztőségünknek:
A hivatalos jegyzőkönyv másolatát a május 11-én megkaptuk, melyben a következőt állapította meg a
hivatal. A hatóság a veszélyes anyagot tartalmazó bontás bejelentésének okán érkezett a helyszínre ellenőrzést lefolytatni. Az ellenőrzést a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatalának Foglalkoztatási
Főosztályának munkatársai végezték.
Munkavédelem:
• Rögzíti, hogy 11 fő kézi bontást
végez.
• Azbeszttel kapcsolatos tevékenység nem folyik. Az azbeszt
bontásának megkezdéséről a hivatalt értesíteni kell majd.
• A bontási terület a lépcsőn keresztül nem megközelíthető, mert
oda hulladék lett rakva. A deszkákból szögek állnak ki. Ezeknek a szögeknek kérték az eltávolítását.
• Az ablakokat kalapáccsal, pajszerrel bontották a munkások, törött
üvegek voltak az ablak alatt és védőszemüveg nem volt a dolgozókon.
• Nem volt rajtuk védőkesztyű
ezért a sérülés veszélye fennáll.
• 3 dolgozó 7 órakor kezdett dolgozni, de nem volt bizonyítható,
hogy munkavédelmi oktatásban
részesültek volna. (Később a munkáltató igazolta, hogy az oktatást
megkapták.).
• 1 dolgozó nem rendelkezett érvényes előzetes munkaköri orvosi
alkalmassági véleménnyel.
A szöges deszka tárolást, a védőszemüveg nélküli üvegbontást, a
védőkesztyű nélküli bontást a hivatal felfüggesztette. A 3 dolgozót az
egyéni munkavégzéstől (akkor) eltiltotta (ezt a munkáltató azóta igazolta). 1 főt az orvosi alkalmassági

megszerzéséig eltiltotta a munkavégzéstől. Az azonnali intézkedést
kihirdette, amit tudomásul vettek.
Munkaügy: a helyi irányító bemutatta a meghatalmazását, az orvosi
alkalmassági papírokat, és a munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvet.
Tudomásunk szerint az ellenőrzésnek – az esetleges bejelentés nélküli foglalkoztatást ugyancsak vizsgáló – munkajogi vetülete is volt, ám
annak eredményéről egyelőre nincs
hiteles információ.

Miért akadozik
az azbesztet tartalmazó
pala eltávolítása? Kell-e félni?
Május 19-én megkezdték a Városháza épületet tetején található, azbeszt tartalmú pala bontását. A gödöllői képviselőtestület május 25-i
ülésének egyebek napirendi pontjai
között Simon Gellért (FideszKDNP) szóba hozta, hogy több, egymásnak ellentmondó hír kering a
városban a bontási munkákkal kapcsolatosan. A képviselő azt is kiemelte, hogy több helyen hallotta,
félnek az emberek, hogy káros (akár
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rákkeltő) hatással lehet egészségükre a tetőfedő anyagban található azbeszt.
Gémesi György – aki utalt rá,
hogy a környéken élőkkel és dolgozókkal mindent leegyeztettek – dr.
Kiss Árpád aljegyzőt kérte fel válaszadásra. A hivatalnok elmondta:
a bontási munkálatok a tervezett
ütemben haladnak. Csupán néhány
napos csúszásról beszélhetünk, ami
behozható. A pala bontása azért
nem tűnik folyamatosnak, mert csak
annyi anyagot távolítanak el a tetőről, amennyit el tudnak szállítani.
Mivel megszólították, a témához
hozzászólt dr. Urbanics Gábor is. A
Gödöllői Járási Kormányhivatal
vezetője a pala bontásának május
19-i ellenőrzését és a munkálatok
leállítását említette, majd arról
tájékoztatott, hogy tudomása szerint
a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes főosztályain három témában
folyik vizsgálat a Városháza bontási
munkálataival összefüggésben. Tekintettel azonban arra, hogy folyamatban lévő eljárásokról van szó,
ezek részleteiről nem tud nyilatkozni.
GH-összeállítás
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Isaszegiek örülhettek
a Gödöllői Régió Turizmusáért díjnak

Május 16-án a gödöllői Kiskastély Rendezvény és
Sportcentrumban tartotta meg – szakmai konferenciával egybekötött – közgyűlését a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE). A
névadó város és a környező települések idegenforgalmi életének népszerűsítésében meghatározó
szerepet betöltő szervezet eseményén, az ilyenkor
szokásos gazdasági jellegű napirendek (elmúlt évi
gazdálkodás beszámolója, idei költségvetési
tervezet megvitatása) mellett, tisztújításról is döntöttek a tagok.
Az egyesület felső vezetésében nem történt
változás. A GKRTE tiszteletbeli elnöke Bátovszki
György maradt, a tiszteletbeli alelnöki posztot
pedig továbbra is Krizsovenszky Lajos tölti be. Az
elnöki jogkör gyakorlása a jövőben is Perna Pált
illeti meg, míg az ügyvezető elnöki feladatkört
Bárd István látja el. Az egyesület idegenforgalmi

bizottságában nem beszélhetünk módosulásról. A
választmány személyi összetétele – Bartos Sándor
és Szamosvölgyi Attiláné révén – két taggal
bővült. Az önkormányzati bizottságot a domonyi
polgármester, Tantó Viktor vezeti a következő
évben, míg a felügyelő bizottság élén Paulovics
Géza, Mogyoród első embere váltja Vörös Istvánt.
A rendezvény végén átadták a GKRTE által
2000-ben alapított Gödöllői Régió Turizmusáért
díjat. Az elismerést ebben az esztendőben Hatvani
Miklós, Isaszeg polgármestere, valamint Hefler
Cecília, az isaszegi polgármesteri hivatal köztisztviselője vehették át. Mindketten a szomszédos
városban tavaly megrendezett XI. Egyházi- és
Világi Borok Versenye, illetve a Kenyér-, a Kultúraés a Bor Ünnepe című eseménysorozat házigazdájaként végzett színvonalas és sikeres tevékenységükért érdemelték ki a díjat.
-efgé

Gödöllő-címeres prémium száraztészta lesz kapható
Komolynak mondható vita alakult ki a gödöllői
képviselőtestület tagjai között április utolsó csütörtökjén arról, hogy a helyi székhelyű Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. az általa gyártott prémium minőségű száraztészta-féleségeinek csomagolásán használhassa Gödöllő város címerét. A javaslattal nem minden képviselő értett egyet: a polgármester csapatába tartozó városatyák az igenlés
mellett kardoskodtak, míg Kovács Barnabás ellenezte az indítványt.
A szocialista párti politikus azzal kezdte mondandóját, hogy nem szeretné a város címerét látni egy
makarónis dobozon. És nem azért, tette hozzá, mert kifogása van a szóban forgó vállalkozás termékének minőségével, hanem azért, mert az egyedi azonosító használatának engedélyezése egy profitorientált vállalkozás számára szerinte olyan kaput nyit ki, aminek következtében kezelhetetlenné
válhat a helyzet. Kovács Barnabás szemléletes példaként hozakodott elő azzal a kontraszttal,
miszerint: a tésztásdobozon és a polgármester fejléces levélpapírján ugyanaz a címer díszeleg majd.
Gémesi György és lokálpatrióta klubos képviselőtársai nem osztották ezt a véleményt. Többek
között azzal érveltek, hogy a cég korábban (2013-ban) megkapta a Gödöllő Vállalkozója díjat, kevés
olyan minőségi termék van, ami Gödöllővel már hosszú ideje azonosítható, és különben is, ha
méltatlanná válik a címerhasználatra, azt vissza lehet vonni.
-vn
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Szubjektív csavarás objektív tényeken

Május 25-i tanácskozásukon a gödöllői képviselőtestület tagjai jóváhagyták a településen működő
sportegyesületek és -szakosztályok
számára a város idei költségvetésében elkülönített keretösszegek felosztására tett határozati javaslatokat.
Az elmúlt évi dotációhoz képest
ezúttal is volt átrendeződés, aminek
egyértelmű haszonélvezői a Gödöllői SK asztaliteniszezői lettek: a helyi pingpongosok több mint másfél
millió forinttal kapnak többet a
2016-os dotációnál, miközben a náluk magasabb szinten helytálló atléták 1,3 millió forintot, a röplabdások
pedig 600 ezer forintot „buknak”.
Lássuk a részleteket:
A kiemelten támogatott kategóriába
sorolt egyéni- és csapat versenysportágak gödöllői reprezentánsai

két részletben (június 15-ig, majd
október 31-ig) juthatnak hozzá a
részükre elkülönített, mindent egybevetve 18 millió forintos önkormányzati dotációhoz.
Közülük idén a legtöbb pénzt –
egyaránt 5-5- millió forintot a Gödöllői EAC atlétái (tavaly 6,3 millió
forint) és vívói (tavaly 4,7 millió
forint) kapják. A Penta-Gödöllői Röplabda Club 4,5 millió forintra (tavaly
5,1 millió forint), míg a Gödöllői Sport
Klub – a kiemeltek közé négy esztendeje felvett – asztaliteniszezői 3,5
forintra (tavaly 1,9 millió forint)
tarthatnak igényt ebben az évben.
Meg kell jegyezni, hogy társasági
adókedvezményben részesülő gödöllői egyesületek (Gödöllői Kézilabda
Club, Gödöllői Sport Klub labdarúgó
és kosárlabda szakosztály) idén sem
szerepelnek az önkormányzati támogatási körben.
Ehhez a napirendhez módosító indítványt fogalmazott meg Simon
Gellért (Fidesz-KDNP), aki furcsállotta, hogy a sportkoncepcióban meghatározott eredményességi pontszámok alapján az objektív számítást

szubjektív döntés követte. A képviselő szerint a GEAC atlétáinak 6,9 millió
forint (az elfogadott összeghez képest
+1,9 millió forint), a vívóknak 4,1 millió forint (-900 ezer forint), a röplabdásoknak 4,5 millió forint, míg az asztaliteniszezőknek 2,5 millió forint (-1
millió forint) járna. Javaslatát a lokálpatrióta klubos többség leszavazta,
Gémesi György polgármester pedig
azzal érvelt a pontrendszer csak
irányösszeget ad, figyelni kell az
egyesületek működőképességének
biztosítására is.
A kiemelt támogatásban nem részesülő gödöllői versenysport-szakosztályok az alábbiak szerint osztoznak a – félmillió forint tartalékba helyezése után – 3 millió forintos keretösszegen (zárójelben a tavalyi támogatás):
Gödöllői Taekwon-do SE 1 millió
forint (1,2 millió forint), Grassalkovich SE (sportakrobatika) 1 millió
forint (420.000 forint), VUELTA SE
(ritmikus gimnasztika) 500.000 forint
(850.000 forint), Jumpers Tánc és
Sport KE 500.000 forint (530 ezer
forint).
A Gödöllőn működő szabadidős
sportszervezetek közül az alábbi 14
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(kettővel kevesebb, mint tavaly) kapott támogatást az erre a célra elkülönített 3 millió forintos költségvetési
keretből (zárójelben a tavalyi támogatás): Kirchhofer SE (atlétika)
500.000 forint (200 ezer forint) •
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
500.000 forint (150 ezer forint) •
Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület 300.000 forint (140 ezer
forint) • Gödöllői Ördögök Rugby SE
280.000 forint (250 ezer forint) • Sainó
Karate-Do Közhasznú SE 250.000
forint (110 ezer forint) • Gödöllői
Wado Egyesület 200.000 forint (160
ezer forint) • TIG Diáksport Egyesület 150.000 forint (50 ezer forint) •
Gödöllői Sport Klub tenisz szakosztály 150.000 forint (100 ezer forint)
• BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület
130.000 forint (160 ezer forint) •
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE
130.000 forint (180 ezer forint) •
Fujinaga Karate Do SE 120.000 forint
(140 ezer forint) • Pelikán Horgász
Egyesület 100.000 forint (70 ezer
forint) • Aikido Testgyakorló Egyesület 100.000 forint (70 ezer forint) •
Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete
100.000 forint (100 ezer forint). -db
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Gödöllő COOP Zrt.

Szakmai sikerekben gazdag
napokat tudhatnak maguk mögött
Május 18-án komoly szakmai elismerésben részesült Borsi Istvánné, a
Gödöllő COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója, aki a hazai kereskedelemben
nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként átvehette a Gróf
Károlyi Sándor Gazdaságfejlesztési Nagydíjat. A kitüntetést a Nemzetközi
Szövetkezeti Nap keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke, dr. Zs.
Szőke Zoltán adta át az arra érdemeseknek, köztük a Gödöllő COOP Zrt.
kötelékében több évtizede eredményesen dolgozó Borsi Istvánnénak.
Az utóbbi években nem csak a gödöllői, hanem a környékbeli vásárlók is
tapasztalhatták, hogy a Gödöllő COOP Zrt. – igazodva a növekvő igényekhez – sorra újította meg boltjait. A kereskedelmi cég legutóbb a mogyoródi
Mázsa téren található 29-es számú egységét korszerűsítette, és az üzlet a
napokban elnyerte az Év boltja címet a kereskedelmi lánchoz tartozó kisbolt
kategóriában.
A versengést az Élelmiszer szaklap hirdette meg. A kiírásra összesen 76 színvonalas nevezés érkezett. A szakemberekből álló zsűri hosszas tanakodás
után, különféle elbírálási szempontokat (vevőbarátság, vásárlói tér használhatósága, fenntarthatóság, esztétikai kialakítás, dekorációk kreativitása, arculat,
egyedi ötletek) figyelembe véve választotta ki a kategória-győzteseket.
-dn

Fagyik és borok
versenye
Fagyik és a borok számára hirdetett versenyt a
Sisi Alapítvány. Erzsébet királyné 180. születésnapja, valamint az 1867-es koronázás 150.
évfordulója jegyében megrendezésre kerülő, a
koronázás hetében lezajló események gödöllői
helyszíneken zajlanak le.
Június 7-én, szerdán 10 órától a Táncsics Mihály
út 5. szám alatt található Villa Grande Prémium
Rendezvény Centrum ad otthont az 1. Országos
Sisi kedvenc bora elnevezésű versenynek. A
megmérettetés különlegessége, hogy a borversenyre nevezett borokat okleveles, történelmi
borvidékeinkről érkező kiváló szakmai szűri
bírálja el, akik a névadóhoz, Sisihez méltóan, hölgyek lesznek. Ezen felül megnyitják az utat és
külön bíráló bizottságot állítanak a hazai
bioborok versengésének.
Egy nappal később, június 8-án, csütörtökön 10
és 17 óra között a főtéren, az Átrium Üzletház
oldalában lévő Sissi Fagylaltozóhoz várják az
érdeklődőket, akik a 2. Országos Igazmondó
Fagyi versenynek lehetnek részesei. Az esemény
különlegessége, hogy 4-14 év közötti gyermekek
bírálják el a versenybe nevezett fagylaltokat,
hogy mielőtt vakációzni mennének, eldöntsék,
melyik számukra az év igazi fagylaltja.
A nyertes fagyi lesz a 2017. évi II. Országos Igazmondó Fagyija, ami 2017 nyarától mindazon cukrászdákban kapható lesz országszerte, akik partnerként csatlakoznak a kezdeményezéshez. -rz
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
Rájátszás a 7. helyért
Penta-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 0-3 (-22, -19, -13)
A párharc végeredménye: 2-0, a Kaposvár javára. A gödöllői csapat a 8. helyen végzett a 2016/2017-es bajnoki idényben. Utoljára ilyen gyengén 2000ben szerepeltek a GRC lányai.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 25-29. forduló
Halásztelek FC – Gödöllői SK 0-1 (0-1) Góllövő: Koziorowski Richárd.
Gödöllői SK – Nagykáta SE 2-0 (1-0) Gólszerzők: Nagy Tamás (11-esből),
Koziorowski Richárd.
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 2-2 (0-1) Gödöllői gólok: Nagy Tamás
(2, egyet 11-esből).
Gödöllői SK – Tura VSK 0-4 (0-1)

SPORT-HÍR-MIX
Atlétika: két korosztályban is bajnok lett Renner Luca
Május 20-án és 21-én
Debrecenben, a Gyulai
István Atlétikai Centrumban
rendezték
meg Magyarország
Felnőtt, U23 és Junior
Összetett Bajnokságát,
ahol a Gödöllői EAC
Zsivoczky Attila edzette „maroknyi” csapata kiválóan szerepelt.
A tavalyi bajnok Renner Luca – két olimpikon többpróbázó, ZsivoczkyFarkas Györgyi és Krizsán Xénia távollétében – kiváló versenyzéssel, két
egyéni csúccsal (200 méter és 800 méter), remek magasugrással (177 cm),
összesen 5.309 pontos egyéni legjobbjával felnőtt és egyben junior bajnoki
címet szerzett. Kiemelkedő eredményével Luca teljesítette a nyári
olaszországi junior Európa-bajnokság nemzetközi (5.100 pont) és magyar
(5.250) kiküldetési szintjét is, ami biztos részvételt jelent számára a
kontinensviadalon.
A férfiak között a címvédő Kriszt Botond sajnálatos módon két szám után
az első helyről sérülés miatt a tízpróbázók versenyének feladására kényszerült, ugyanakkor a juniorok mezőnyében Tóth Zsombor magabiztos
versenyzéssel, közel 600 pontos előnnyel (6.296 pont) magyar bajnok lett.
Fotó: Lengyák György

Sportdiplomácia: kikerült a MOB vezérkarából Gémesi György
Május 2-án tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
a budapesti Danubius Hotel Helia szállodában. A rendezvényen – három
jelölt közül – Kulcsár Krisztiánt választották elnöknek. A világbajnok, csapatban olimpiai ezüstérmes párbajtőröző Borkai Zsolt olimpiai bajnok
tornászt követi a tisztségben.
A két alelnöki posztért négy jelölt szállt harcba. Küzdelem azonban csak
három személy között alakulhatott ki, mert az elnökválasztást követően
Magyar Zoltán visszalépett. A kandidálók közül Orendi Mihály 114
szavazatot kapott, míg Deutsch Tamásra 102 küldött voksolt. Gémesi
Györgyre 65 személy szavazott, ami kevésnek bizonyult az alelnöki tisztség
elnyeréséhez – olvasható az MTI által kiadott hírben.
A – többek között – Gödöllő Város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, az Új Kezdet Párt elnöke titulust birtokló
Gémesi György számára lezárult egy sikeres sportdiplomáciai folyamat,
hiszen a szervezet korábbi alelnöke (2000 és 2008, majd 2010 és 2012 között)
az elnökségben sem kapott helyet, aminek az elmúlt csaknem öt évben tagja
volt…
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Tököl VSK – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Koziorowski
Richárd.
A Gödöllői SK együttese 60 ponttal, 61-29-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 2. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 22-26. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Galgahévíz SK 3-0 játék nélkül
Kóka KSK – Gödöllői SK II.-Szada 2-5 (0-0) Gödöllői gólok: Pakuts Barna
(3), Hegedűs Csaba, Gyúrkó Bence.
Mogyoród FC II. – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (0-0) Gödöllői gólszerző:
Szeles Dávid.
Gödöllői SK II.-Szada – Kistarcsai VSC 2-3 (0-1) Gödöllői góllövők:
Sztriskó Zoltán, Kerecsényi Fodor Norbert.
Gödöllői SK II.-Szada – Zsámboki SE II. 7-1 (2-1) Gödöllői gólszerzők:
Szabó László (3), Pakuts Barna (2), Tury Viktor, Várszegi Gábor.
SK Tóalmás – Gödöllői SK II.-Szada 6-4 (4-2) Gödöllői góllövők: Szabó
László (2), Szrtriskó Zoltán, Bali Dávid.
A GSK II. csapata 45 ponttal, 80-39-es gólkülönbséggel a 6. helyen végzett a
csoportban.
Gödöllői EAC-SZIE – Mogyoród KSK 7-1 (3-0) Gödöllői gólszerzők:
Beregszászi Béla (2), Somogyi Levente, László Viktor, Vitárius Tamás,
Juhász Tamás, Horváth Zsolt.
Dány KSK – Gödöllői EAC-SZIE 2-3 (0-2) Gödöllői góllövők: Nagy Gergő
(2), Somogyi Levente.
Gödöllői EAC-SZIE – Vácszentlászló SE 7-1 (2-0) Gödöllői gólok: László
Viktor, Gyetván Péter, Beregszászi Béla (2-2-2), Juhász Tamás.
Kóka KSK – Gödöllői EAC-SZIE 0-6 (0-3) Góllövők: Angyal Zoltán,
Kohlmann Ferenc, Somogyi Levente, Juhász Tamás, Beregszászi Béla,
Horváth Zsolt.
Kisalag SC – Gödöllői EAC-SZIE 1-20 (1-8) Gödöllői gólok: Horváth Zsolt
(4), Müller Péter, Angyal Zoltán (3-3) Beregszászi Béla (3, egyet 11-esből),
Vagyóczky Márk, Nagy Gergő (2-2), Kurunczi Dániel, Vitárius Tamás,
Barkóczi Ádám.
A GEAC-SZIE együttese 64 ponttal, 151-34-es gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 1. helyén zárta bajnoki idényt.
Pest megyei Kupa, 4. forduló
Gödöllői SK – Pilisszentiván SE 3-0 játék nélkül
Gödöllői EAC-SZIE – Taksony SE 0-4 (0-3)
5. forduló
Tápióság KSK – Gödöllői SK 2-4 (1-2) Gödöllői gólok: Kaiser László,
Méhes Pál, Koziorowski Richárd, Dékány Gergely. A gödöllőiek lapzártánk után a Pest megyei másodosztályú Gyömrő ellen játszottak az elődöntőben.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 21-22. forduló
Rév és Társai SC – Gödöllői KC 27-25 (12-11) •
juniorok: 23-26
Gödöllői KC – Hatvani
KSZSE 25-24 (16-8) •
juniorok: 48-9
A Gödöllői KC együttese 28 ponttal, 591-552-es gólkülönbséggel 2. lett a bajnokságban. A képen látható juniorok 36 ponttal, 632-426-os gólkülönbséggel a megnyerték a bajnokságot!

HIRDETÉS
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REJTVÉNY

XXI/6. 2017 június

Fő a jókedv (VI.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Gyógyszer tári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Június 4-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

- Felszolgáló úr! – inti magához az étterem főnöke a beosztottját. – Mit írt a vendég a panaszkönyvbe? – Semmit, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Z) 12.
Hableány 13. Információs egységet 14. Fattyúnyelv 15. Küzdelem jelzője 16. Kiütés a bokszban
17. Portéka 19. Kassa része! 20. Festészeti műfaj
21. … poetica, költészeti hitvallás 23. Fegyver 25.
Európai nép 26. Keservesen sír 27. Vuk kacsája
28. Vállkendő 29. Testrész 31. Közlekedési eszközt használó 32. Névelő 33. Összes, angolul 34.
Fába vés 36. Újság része 39. Matematika, röviden
41. Idegen férfi 42. Hamis 44. Farmermárka 45.
Holland gulden jelzése volt 47. Rámolást
Függőleges: 1. Sróf 2. Habos ital, népiesen 3. Víz
lehet ilyen 4. Mérgező gáz 5. Tág 6. Spanyol autójelzés 7. Rádiólokátor 8. Televíziós közvetítés 9.
Gyom 10. Tata centruma! 11. Önvédelmi eszköz
18. Gyűlölet 20. Hordót mérő 22. Vers éke 24.
Előd 25. Rajt 27. Átló közepe! 28. Idegen szent 30.
Princípium 31. Német város 32. A poén második,
befejező része (T) 35. Fogyasztható (gyümölcs)

37. Vágóeszköz 38. Rangjelző szó 40. Állati lakhely 41. Fabula 43. Haszontalan növény 44. Szemmel érzékel 46. Gazdasági társaság 47. Utóirat,
más országban 48. Kicsinyítő képző 49. Igekötő
50. Múlt idő jele

Június 5-től június 11-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Június 12-tól június 18-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585

A megfejtéseket június16-ig kérjük levelező-

Június 19-től június 25-ig:

lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz

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

5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu email címre eljuttatni.
Április 28-i lapszámunk helyes megfejtése:

Június 26-tól július 2-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749

KÖLTÖZZÖN EGY MÁSIK UTCÁBA! ONNAN BESZÉLEK.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Ritecz Barbara Kazinczy u. 21.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Akác Katalin Fácán sor 64.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyertese: Herczeg Adrienn Szőlő u. 12.

Magazinunk következő
száma

2017. június 30-án,
pénteken jelenik meg.
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