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Fontos kritérium, hogy he lyi népszavazás csak
a képviselőtestület hatáskörébe tartozó kérdések -
ben lehetséges. Ez alól kivételt jelentenek a költ -
ségvetésről való döntések, a helyi adónemeket,
illetőleg mértéküket meg állapító rendeletek, a
képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti-,
működési- és személyi kérdések, valamint a kép -
viselőtestület feloszlatásának kimondása.

Mindent egybevetve: nem könnyű feladat a
helyi népszavazás kiírását Gödöllőn elérni. A
kép viselőtestület jelenlegi összetételi aránya
mi att, adódhatna egy másik esély is, de az na -
gyon halvány sikerrel kecsegtet. Helyi nép sza -
vazást ugyanis a képviselők egynegyede is kez -
demé nyez het a polgármesternél. Ehhez négy
város atya akarata kell. A lokálpatrióta klubo -
sokkal szem ben pont ennyien vannak „ellenzék-
ben”. Csak hogy pár tállását tekintve nem homo-
gén a formáció (2 Fidesz-KDNP-s, 1-1 Jobbikos
és MSZP-s). Más kér dés, hogy akkor sem
lennének sokkal előbbre, ha megállapodnának,
ugyanis ebben az esetben a kezdeményezésből
nem kö vetkezik automatikusan a helyi nép sza -
vazás kö te lező kiírása. Csak ak kor, ha a javasla-
tot a képvi selőtestület többsége is támo gatja.
Innentől vi szont az egész nem más, mint játék a
szá mok kal… 

-fg

Megalakulása óta igencsak aktivizálja magát a
helyi közéletben a gödöllői székhelyű Szót Ké -
rünk a Közjóért Egyesület. Szerveztek már tár -
sadalmi munkát, rendeztek kiállítást, gyűjtöttek
jótékony célra, és számos alkalommal fejezték ki
– többnyire bírálatban megtestesült – vélemé nyü -
ket a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés
intézkedéseivel szemben.

A március sem telt tétlenül az egyesület tagsá -
ga körében. Vörös István elnök érdeklődésünkre
elmondta, hogy két témában is közérdekű adat-
igényléssel fordultak a gödöllői polgármesteri
hivatal vezetőjéhez. A címzetes főjegyző asszony-
tól arra kértek választ, hogy a 2014-es ön kor -
mány zati választást követő első két teljes gazda-
sági évben, azaz: 2015-ben és 2016-ban Gödöllő
polgármestere, Gémesi György

• a közpénzből finanszírozott, fenntartott és
üze meltetett szolgálati gépkocsijával – évenkénti
bontásban – hány kilométert tett meg a város
ügyeinek érdekében végzett munkája során, és
en nek mennyi volt a pontos üzemanyag-, illetve
javítási- és karbantartási költsége, amit Gödöllő
város költségvetésének terhére számolt el,
valamint

• a közpénzből fenntartott szolgálati mobiltele -
fonjával – évenkénti bontásban –  a város ügyei -
nek érdekében végzett munkája során mekkora
összegű telefonszámlát számolt el Gödöllő város
2015., illetve 2016. évi költségvetésének terhére.

Vörös István hozzáfűzte: amennyiben választ
kapnak kérdéseikre, az adatokat nyilvánosságra
hozzák, hogy a helyi adófizetők lássák a polgár -
mester ez irányú kiadásait, és eldönthessék ma -
gukban, hogy a kiadások igazodnak-e a városve -
zető valóban Gödöllő érdekében végzett munká -
jához, vagy netán arra derül fény, hogy Gémesi
más irányú elfoglaltságának költségeit is a gödöl-
lőiek pénzéből finanszírozza.

Az egyesület fontolóra veszi, hogy állásfogla -
lást kér a Gödöllőn tavaly januártól bevezetett
kom munális adó mértékének ügyében, hiszen a
vonatkozó törvényi rendelkezés szerint ennek
éves mértéke nem lehet több, mint 17 ezer forint
lakóingatlanonként. A városban pedig jelenleg
kétféle éves tarifa van életben, és a magasabb 25
ezer forintra rúg. -vn

Népszavazást nem csak országosan lehet kezde -
mé nyezni és – ha úgy alakulnak a dolgok – ki ír -
ni, hanem helyi szinten is. Ennek ékes példája a
Momentum Mozgalom által a 2024-es buda pes ti
olimpiai pályázat visszavonására tett népi
kezdeményezés. A fővárosban érvényben lévő
önkormányzati rendelet értelmében az ott vá -
lasz tásra jogosultak legalább 10 százalékának ér -
vényes, a megfogalmazott kérdést támogató alá -
írása szükséges a helyi népszavazás kiírá sához.
Gödöllőn ennél „szigorúbb” feltételhez köti a 13
esztendővel ezelőtt megalkotott rendelet azt,
hogy a településen lakó állampolgárok élhesse -
nek alkotmányos, a helyi önkormányzás gya-
korlásában közvetlen részvételt biztosító joguk-
kal. Városunkban a választójoggal rendelkező
állam pol gárok 20 százalékának egybehangzó
akarata kell ahhoz, hogy helyi népszavazás le -
hessen.

A helyi népszavazás kezdeményezésére, majd
az abban való részvételre a helyi önkormányzati
választáson választójoggal rendelkező állampol -
gárok jogosultak. A 2014-es önkormányzati vá -
lasz tás idején Gödöllőn 25.640 fő szerepelt a név -
jegy zékben, ami azt jelenti, hogy legalább 5.128
érvényes aláírást kell produkálnia annak, aki a
demokráciagyakorlás effajta lehetőségére adja a
fejét településünkön. 

Helyi népszavazás: Gödöllő szigorúbb Budapestnél

gödöllői áruháznál üzemeltetett Tesco ingyenes
járat is áttekintésre került. A busz-kihasználtsági
felmérés tapasztalatát, illetve a változó lakossági
szokásokat is figyelembe véve alakítottuk ki az új
járat-rendszerünket és a menetrendet – olvasható
a közleményben.

Több olvasónk is aggodalmának – időnként bosz-
szúságának – adott hangot, hogy március első
nap jától a Tesco megszüntette Gödöllőn a király -
telepi városrész és az áruház között ingázó autó-
busz-járatát. A döntés okáról megkérdeztük a ke -
res kedelmi táraságot, amelynek sajtóosztálya az
alábbiakat válaszolta:

Annak érdekében, hogy minél magasabb szin -
ten megfeleljünk vásárlóink elvárásainak, folya-
matosan felülvizsgáljuk folyamatainkat, így az
áru házainkat kiszolgáló ingyenes buszjáratainkat
és azok útvonalát is. A 2015 áprilisában létrejött
egy séges Tesco Európa vállalatirányítási rend -
szer keretében megvizsgáltuk és optimalizáltuk
ingyenes vásárlói buszjáratainkat, így az említett

Rákérdeztünk: miért szűnt meg az ingyenes 
királytelepi Tesco-autóbusz járat?

Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Közérdekű 
adatokat 
igényeltek

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható, a korai felismerés eszköze a mammográfiás szű -
rővizsgálat – olvasható a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya által
kiadott tájékoztatóban.

A súlyos következmények elkerülése érdekében a Gödöllőn lakó, 45-65 éves nők, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy április 7-ig
mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., telefon: 06-28-507-126)
vizsgálatra.

A szakemberek egyöntetűen azt tanácsolják az érintetteknek, hogy vegyenek részt a térítésmentes
mammográfiás szűrővizsgálaton! Mint mondják: a lehetőség adott, éljen vele!

További információ a (06-1) 465-3823-as telefonszámon kérhető.

Mammográfiás emlőszűrés
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A Pest Megyei Békéltető Testület a
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparka ma -
ra mellett működő független testü -
let. Hatáskörébe tartozik a fogyasz-
tói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető eljárás egy-
szerű, rövid időtartamú és ingyenes.
Fogyasztói jogvitának minő sül a ter -
mék és szolgáltatás minő sé gével
összefüggő vitás ügy, amely a fo -
gyasztó és a vállalkozás között ke -
letkezett. Ha a fogyasztónak hitel-
lel vagy biztosítási eseménnyel
kap csolatos panasza van, akkor a
Pénzügyi Békéltető Testülethez
kell fordulnia. Határon átnyúló
ügyekkel az Európai Fogyasztói
Köz pont foglalkozik. A Pest Me -
gyei Békéltető Testület a hozzá be -
nyújtott, a hatáskörébe nem tartozó
kérelmeket hivatalból átteszi a ha -
táskörrel rendelkező szervezethez,
vagy írásban tájékoztatja a kérel -
me zőt, hogy mely szervezethez
lehet közvetlenül fordulnia. Így,
pél dául, ha hátrányos megkülön -
böz tetést tapasztal, akkor az Egyen -
lő Bánásmód Hatósághoz nyújt hat -
ja be panaszát.
A békéltető eljárást a fogyasztó kez -
de ményezheti, aki a terméket meg -
vá sárolta, vagy igénybe vette a szol -
gáltatást. A természetes személyen
kívül a társasház, lakásszövetkezet,
egyházi jogi személy, civil szervezet
vagy mikro-, kis- és középvállal ko -
zás is fogyasztónak minősül a gaz -
da sági tevékenységi körén kívüli
jog vitában. 

Gyakran kerül a Pest Megyei Bé -
kéltető Testület elé háztartási gép-
pel, mosógéppel, televízió készülék -
kel, telefonnal és lábbelivel kapcso -
la tos kérelem. Érkeznek közüzemi

számlázással, parkolással, üdülési
jog gal, utazási szerződéssel és áru -
be mu tatóval összefüggő termékér -
té  kesítésre vonatkozó panaszok is. 

A békéltető testületi eljárás megin -
dí tásának feltétele, hogy a fogyasztó
először a panasszal érintett vállalko -
zással kísérelje meg a vitás ügy ren -
dezését. Ennek eredménytelenségét
bizonyítani kell. Az eljárást írásban,
postán feladott levélben vagy e-mail -
ben benyújtott kérelemmel kell kez -
deményezni. Panaszküldésre le he -
tőség van a Testület honlapján is az
elektronikus nyomtatványok ki töl -
tésével és a mellékletek csatolásával. 

A kérelemhez másolatban csatolni
kell azokat az iratokat, amelyek tar -
talmára a fogyasztó a beadványá-
ban bizonyítékként hivatkozik, kü -
lö nösen a számla, nyugta, garancia-
jegy, jegyzőkönyv, munkalap, szak -
vé lemény, levelezések, a vállalkozás
nyilatkozata a jogvita közvetlen ren -
de zésének elutasításáról.

Feleket az eljárásban meghatal ma -
zott képviselheti. A vállalkozást tör -
vényes, szervezeti vagy jogi képvi -
selő (ügyvéd) képviseli. A fogyasz-
tót bármely természetes vagy jogi
sze mély, illetőleg jogi személyi ség -
gel nem rendelkező szervezet képvi -
sel heti. Léteznek olyan vállalkozá -
sok és fogyasztóvédelmi civil szer -
ve zetek, melyek vállalják a fogyasz-
tó képvise le tét a békéltető testületei
eljárásban. A meghatalmazás erede-
ti példányát a kérelemhez csatolni
kell. A Békél tető Testület a megha -
tal mazottnak kéz besíti postai vagy
elektronikus úton az eljárás lefoly -
tatásához szük sé ges értesítéseket és
a határozatot.

A fogyasztó kérelme és a bizonyí-
tékok alapján a Pest Megyei Békél -
tető Testület felveszi a kapcsolatot a
bepanaszolt vállalkozással és az
ügyet előkészíti a meghallgatás (tár -
gyalás) meg tartására. Háromtagú
el járó ta nács vagy jogász képzett sé -
gű egyedül eljáró testületi tag foly-
tatja le a meg hallgatást. A fogyasztó
és a vál lal kozás a megküldött listá -
ból válasz tott tagot jelölhet a három-
tagú eljáró tanácsba. Ha a felek a
jelölést elmulasztják, vagy nem kí -
vánnak élni ez zel a lehetőséggel, ak -

Alapismeretek a Pest Megyei 
Békéltető Testület eljárásáról

Mire szolgált a szervezet? Milyen esetekben 
és hogyan nyújthatók be a panaszok, akár Gödöllőről is?

Magyarország erősödik, és így Gödöllő is – ezzel a mondattal zárta kö zös -
ségi oldalán tett bejelentését Vécsey László, a gödöllői központú válasz -
tókerület kormánypárti országgyűlési képviselője. Az örömre az okot az
adta, hogy bővíti gyártókapacitását a GlaxoSmithKlein (GSK).

A 18 milliárd forintos beruházással a Gödöllőn termelt vakcina alapanya -
gok világviszonylatban több millió csecsemő és kisgyerek védelmét bizto-
sítják majd. A megvalósítás során a jelenlegi gyártóüzem termelési érték
előállítása megháromszorozódik. Az új üzemegységek létesítésével 220 fő -
ről 324 főre növekszik a jelenlegi dolgozói létszám, az iparűzési adó többlet
pedig várhatóan 60 millió forint lesz évente.

Az MTI által az ügyben kiadott közlemény szerint a fejlesztést a március
13-i sajtótájékoztatón bejelentő Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi -
niszter elmondta: a GSK gödöllői gyára nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
magyar gyógyszeripar tavaly 788 milliárd forint termelési értéket állított
elő, az itt megtermelt termékek 83,5 százalékát külföldön adták el. A mi -
nisz ter kiemelte: a mostani 18 milliárd forintos beruházást a magyar kor -
mány 1,8 milliárd forintos készpénz-támogatásban részesíti.

gyei törvényszéktől végrehajtási zá -
ra dékot kérhet, ezzel a békéltető tes -
tületi határozat vég rehajthatóvá vá -
lik. A békéltető eljárást a megindí tá -
sától számított ki lencven napon belül
be kell fejezni, de Pest Megyei Bé kél -
tető Testület általában hatvan napon
belül befejezi a jogviták rendezését, a
felek együtt működésétől függően
változ hat a határidő.

Az ügyfeleink tájékoztatást kér -
het nek és igénybe vehetik a tanács -
adás lehetőségét is. A fogyasztói –
akár gödöllői – panaszok rendezését
kezdeményező kérelmeket az aláb-
biak szerint lehet benyújtani a Pest
Megyei Békéltető Testülethez:

• Személyesen a Testület székhe -
lyén félfogadási időben, keddtől
csü törtökig 9 és 14 óra között: Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Békéltető Testület (vagy
rövid név: Pest Megyei Békéltető
Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-
61. II. em. 240.

• Postán feladott küldemény ként.
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető
Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

• Email-cím: pmbekelteto@
pmkik.hu

• Fogyasztói panaszok, beadvá -
nyok elektronikus megküldése:
www.panaszrendezes.hu „Pa nasz -
küldés” menüpont segítségével. 

Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos,

választottbíró, 
a Pest Megyei Bé kél tető

Testület elnöke

kor a Testület el nöke jelöli ki az eljá-
ró tanács tagját. A háromtagú tanács
elnökét vagy az egyedül eljáró testü -
leti tagot a mindig a Testület elnöke
jelöli ki. 

Az eljáró tanács vagy az egyedül
eljáró testületi tag a meghallgatás
be fe jezését követően az okirati bizo-
nyítékok és a felek nyilatkozatai
alap ján határozatot hoz vagy aján-
lásról dönt, melyet a meghallga tá -
son kihirdet. Az eljáró tanács határo-
zata lehet kötele zés, egyezség jóvá-
hagyása határozattal vagy ajánlás. A
kihirdetett határozatot az eljáró
tanács 30 napon belül postán, tér ti -
vevényes ajánlott levél ben megkül -
di a feleknek vagy meg ha talmazot -
taiknak.

A vállalkozást az eljárásban együtt -
működési kötelezettség ter heli, így a
fogyasztói panaszra válasziratot kell
küldenie a Testület részére. Ha a
vál lalkozásnak Pest Megyében van
székhelye, telephelye vagy fióktele-
pe – egyezség létrehozására is feljo-
gosított képviselőt kell küldenie a
meghallgatásra. Ha a vállalkozás
nem teljesíti kötelezettségét, a fo -
gyasz tóvédelmi hatóság bírságot
szab ki, mely kis- és középvállal ko -
zások esetében ötszázezer forintig
ter jedhet, nagyvállalkozások eseté-
ben az éves árbevételhez igazodóan,
akár milliós tétel is lehet. 

A békéltetés célja a felek közötti
egyezség létrehozása. Az eljáró ta -
nács egyezség hiányában ajánlásról
hoz döntést, ha a kérelem megala po -
zott. Ha a vállalkozás előzetes eseti
alávetési nyilatkozatával köte le zőnek
ismeri el az eljáró tanács határozatát,
de a kötelezettségének határidőn be -
lül nem tesz eleget, a fogyasztó a me -

Komoly fejlesztésbe kezd a GSK
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Másfél év telt el azóta, hogy kiürí tet -
ték a gödöllői Városháza – eredeti-
leg felújításra szánt – épületét Akkor
arról szóltak a hírek, ennyi idő elég
lesz arra, hogy megvalósuljon a mo -
dernizálás, és a hivatali dolgozók
visszatérhessenek Szabadság tér 7.
szám alatti munkahelyükre.

Tavaly áprilisban azonban gyöke-
res fordulatot vett az ügy, miután ki -
derült, hogy a legfőbb városvezetők
nem az épület felújításában, hanem
lebontásában gondolkodnak. Az
ötlet alaposan megosztotta a helyi
közvéleményt, és előrevetítette,
hogy a helybéli vállalkozástól más -
fél évre bérelt irodahelységekből
2017 márciusában nem tudnak majd
visszaköltözni a közszolgák.

Így is történt, hiszen március 23-
án a képviselőtestület tagjai hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a polgármesteri
hivatal vezetője 2018. december 31-
ig meghosszabbítsa a bérleti szerző -

dé seket a Kossuth
Lajos utca 3. szám
alatti 225 négy -
zetméteres, va la -
mint a Petőfi tér
4-6. szám alatti
107 és 150 négy -
zetméteres alap-
területű, jelentős

ügyfélforgalmat lebonyolító he -
lyiségekre. A bérleti díj a korábbihoz
képest nem változott, négyzetmé te -
renként nettó 3 ezer forint maradt.
Ezen felül a gödöllői költségvetést
terheli a bérlemények rezsiköltsége,
túlmenően a havi szinte felmerülő
közös költség, ami két esetben 15
ezer, egyben pedig 10 ezer nettó
forint.

Ha a rezsiköltségeket nem szá -
mol juk, havi szinte kifizet a város
net tó 40 ezer forint közös költséget
(19 hónapra nettó 760 ezer forint),
illetőleg nettó 1.446.000 forint (482
négyzetméter x 3.000 forint) bérleti
díjat. Ez utóbbi egy évre nettó
17.352.000 forintos, 2018. december
31-ig pedig nettó 27.474.000 forintos
közpénz-felhasználást eredményez.
Ha ehhez hozzávesszük az eddigi,
ezzel kapcsolatos kiadásokat, még
látványosabb összeggel nézhetünk
szembe. -ed

Sokmilliós kiadás

Jövő év végéig biztosított a helyi
közszolgák helye a bérleményekben

A Nemzeti Sportközpontok oldalán
már láthatók a gödöllői uszoda lát -
ványtervének képei. A Budapest
észak-keleti agglomerációjában hi -
ány pótló létesítményként megvaló -
suló projektre vonatkozó tervezés és
kivitelezés I. ütem tárgyú közbe -
szer zési eljárás jelenleg értékelési
sza kaszban van. 

Az egykori egyetemi kertészet te -
rületén megépülő uszoda egy ver -
senyek megrendezésére alkalmas 50
méteres medence, a hozzá kapcso ló -
dó lelátó, egy tanmedence, vala mint a
szükséges rekreációs és ki szolgáló
funkciókat biztosító komp lexumként
működik majd. A léte sítmény építte -
tő je a Nemzeti Sport központok, a be -

ruházás megvaló sí tására a forrás ren -
delkezésre áll. -nsk

Emlékeztetőül 
A gödöllői versenyuszoda beruhá-
zást 2014. március 6-án Balog Zol -
tán, az Emberi Erőforrások Minisz -
té riumának vezetője, Simicskó Ist -
ván, a szaktárca korábbi sportért és
ifjúságért felelős államtitkára, vala -
mint Vécsey László országgyűlési
képviselő jelentették be a Szent Ist -
ván Egyetem Ady Endre sétányon
található kertészetében megtartott
sajtótájékoztatón. Az eseményen
részt vett az időközben olimpiai
bronzérmet szerzett úszó, Kapás
Boglárka is.

Hárommillió forintos keret szolgálta az idei gödöllői költségvetésben a test -
vérvárosi kapcsolatok erősítését, amik – többek között – tanulmány utak -
ban, programokban, vagy a vendégek fogadásában testesülhetnek meg. Az
összegből 1.966.000 forintot osztottak szét pályázati úton, a fennmaradó
pénz (1.034.000 forint) pedig a hollandiai Wageningenből érkező delegáció
fogadására szolgál majd.

A felhívásra 13 szervezett jelentkezett, akik az alábbi összegeket nyerték
el Gödöllő valamelyik testvérvárosával kapcsolatos ötletük, kezdemé nye -
zé sük, programjuk megvalósítására.
250 ezer forint: Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány
200 ezer forint: Gödöllői Kertbarát Kör, Cimbaliband Magyar Cimbal mos

Egyesület, Gödöllői Lokálpatrióta Klub
180 ezer forint: Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány
150 ezer forint: Madách Imre Szakközépiskola, Szent Imre Katolikus

Általános Iskola és Óvoda, Gödöllői Evangélikus Kórus
120 ezer forint: Teleki Pál Egyesület
100 ezer forint: Pelikán Makett Klub Egyesület, Gödöllői Egyesített

Palotakert Bölcsőde
86 ezer forint: Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete
80 ezer forint: Levendula Galéria -G

Elkeltek a testvérváros-pénzek
Összesen 13 szervezet kapott támogatást 

programja, ötlete, kezdeményezése megvalósítására

Valami megmozdult uszoda-ügyben
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Fonogram-díjas lett a gödöllői Asphalt
Horsemen zenekar. A négytagú, Lő -
rincz Károly (gitár, ének, j2), Matya -
sovsz ky Géza (gitár, ének, b1), Me -
gyesi Balázs (basszusgitár, ének, j1) és
Bencsik István (dobok, b2) alkotta
rock formáció Brotherhood című albumával érte el a kivételes sikert az év hazai
hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategóriában. A banda hét
évvel ezelőtt kezdett el közösen dolgozni Gödöllőn, majd 2012-ben döntöttek
a hivatalos megalakulásról. A díj átvételekor Lőrincz Károly szólt az egybe-
gyűltekhez. Az egykoron a vá ros ban sokaknak önfeledt szórakozást nyújtó
Blues Kocsma egyik pro mi nens fellépője mondandójában – az amerikai Seatt -
le-hez hasonlítva – a magyar rock fellegvárásnak nevezte Gödöllőt. A koráb -
ban Arany Zsiráfra díj névre hallgató Fonogram – Magyar Zenei Díjat idén
március 1-jén adták át a Várkert Bazárban. A művészi kivitelű aranyozott mik -
rofont 18 kate góriában ítélték oda, és gazdára talált két életműdíj is.

A MAHASZ közgyűlése által 25 éve életre hívott szakmai elismerés célja,
hogy jutalmazza a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó mű -
vészek és kiadók tevékenységét, valamint azokat a hangfelvételek előállításá-
hoz szükséges tevékenységeket, illetve azok művelőit, amelyek zenei
életünket és a hangfelvétel-kiadást előre viszik, illetve olyan új és eredeti
produktumokat hoznak létre, amelyek a szakma képviselői és a közönség előtt
kiemelkedőnek minősülhetnek. –G  Fotó forrása: hammerworld.hu

Az „Id. Vizer József Emlékére Díj” el -
nye résének feltétele a szakmai elmé-
leti és gyakorlati tantárgyakból a
leg alább 4-es tanulmányi átlag eléré-
se, valamint egy olyan tárgy elkészí-
tése, ami tanúsítja a tanuló felké-
szültségét, kézügyességét és a szak -
ma iránti szeretetét. Az elbírálásnál
előnyt je lent het a szakmai tanul -
mányi verse nyen való részvétel, a
Szép Magyar Beszéd versenyen el -
ért helyezés, illetőleg valamilyen
művészeti ágban való tevékeny -
kedés. -rg

Az idei tanév végén egy faipari szak -
munkacsoportos tanuló megkapja a
Gödön élő ismert műbútorasztalos, a
2015-ben a Magyar Érdemrend Tisz -
ti ke resztjével kitüntetett Vizer József
által édesapja emlékére alapított szak -
mai díjat. A felajánlás kedvezmé nye -
zettje a Váci Szakképzési Centrum -
hoz tartozó két tagintézmény, a Váci
Király End re Szakgimnázium és
Szak kö zép iskola, illetve a gödöllői
Madách Imre Szakgimnázium, Szak -
kö zépis kola és Kollégium valamelyik
tehet séges, végzős tanulója lesz. 

hallgatóit várják, mivel olyan kiállí tók
is megjelennek, akik – a frissdiplomá-
sok mellett – alap- vagy közép fokú
vég zettségű munkavállalókat (pél -
dául: szakmunkások, techniku sok)
keresnek. A helyi és környék beli vál -
lalkozások mellett, multina cio nális
vál lalatok is jelen lesznek, illetve kép -
viseltetik magukat az ál lásközvetítő
cégek is. Az Állásbörzén történő rész -
vétel in gyenes, nem kell előzetesen
jelentkezni vagy regisztrálni rá. Elő -
ze tes regisztráció csak a szintén in -
gye nesen igénybe vehető egyéni ta -
nács a dások és előadások esetében
szük  séges.

Nem férhet hozzá kétség, érdemes
lesz ellátogatni április 26-án, szer dán
10 és 15 óra között a gödöllői egyetem
aulájába. Még abban az eset ben is, ha
jelenleg éppen nem keresünk mun -
kát, hiszen hasznos kapcsolatokra te -
hetünk szert, amik a későbbi állás ke -
reséskor még segít ségünkre lehetnek.
A rendezvény előtt tanácsos tájéko -
zód ni az esemény weboldalán, a
www.allas borze.szie.hu elérhetősé-
gen, ahol további részletek találhatók,
és ahol jelentkezni lehet az ingyenes
felkészítő programokra, tanácsadá -
sok ra.

A hazai felsőoktatásban mintegy
más fél évtizede vannak jelen az ál -
lásbörzék. Idén is számos egyetem,
illetve főiskola ad teret a munka -
erő-piaci „egymásra találás” ezen
formájának. Miként az elmúlt évek -
ben rendszeresen, a Szent István
Egyetem idén is megrendezi börzéjét
Gödöllőn. Méghozzá: április 26-án,
szerdán 10 és 15 óra között a gödöl-
lői kampusz aulájában.
Rendkívüli előnye az állásbörzének,
hogy a személyes találkozásra he lye -
ződik a hangsúly, amik alkalmával
kiváló lehetőség nyílik egyfelől a kiál -
lí tók, másfelől a leendő mun kál tatók
számára, hogy kiválasszák a szá muk -
ra megfelelő, képzett mun ka társakat,
valamint a pénzkeresetet biztosító
állá sokat. A potenciális munkavál la -
lók fel ké szülését a munkakeresésre,
mun ká ba állásra számos tanácsadás
se gíti. Az eddigi évekhez hasonlóan,
mind a börzén, mind pedig az az előtt
megrendezett Felkészítő Napo kon
lehetőséget kínálnak a hallgatók és a
térség lakosai számára, hogy té rítés -
mentes tanácsadásokon, előadásokon
készüljenek fel a munka keresésre.

Lényeges szempont, hogy a SZIE
Állásbörzére nem csak az egyetem

HIRDETÉS

Fonogram-díjas Asphalt HorsemenÁllásbörze nem csak egyetemistáknak 

Gödöllői diáké is lehet a Vizer József díj

Az ENERGISE (Európai Hálózat a Fenntartható Energiáért) projekt elhivatott ku -
ta tókból és gyakorlati szakemberekből álló csapata érdekes kez deményezéseket
keres egész Európában – így Magyarországon is – a háztartások energiafogyasztá-
sának csökkentése terén. Európa-szerte sok állam polgár és szervezet tevékeny -
kedik egy fenntarthatóbb, alacsonyabb energi a igényű életmód kialakításán, a
hálózat célja pedig az, hogy ezeket össze gyűjtse, megismerje és megvizsgálja. 

Ehhez kérik mindazon civil szervezetek, energiaügynökségek és vállala tok, va -
la mint szomszédokból, barátokból alakult közösségek és egyéb társadalmi kez -
deményezések segítségét, akik szívesen megosztanák programjukat, tapaszta -
lataikat. A jelentkezéseket az info@energise-project.eu email-címen várják.

A gödöllői székhelyű GreenDependent Intézet munkatársai által szer kesz tő sé -
günkhöz eljuttatott közleményből kiderül, hogy a programban való részvétel elő-
nyökkel is járhat. Ha egy projekt bekerül a kutatásba, azzal hozzájárulhat az ener-
giafogyasztás csökkentését célzó európai döntéshozatalhoz. Továbbá része lehet
egy olyan web-alapú adatbázisnak, ami 30 európai ország jó példáit tartal mazza,
és szerepelhet a kutatói csapat által készített tudományos jelentésekben, szakpoliti -
kai dokumentumokban és kommunikációs anyagokban, kiadványok ban is. -ve 

Alacsony energiaigényű 
az életmódja? Jelentkezzen!
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HIRDETÉS

Ibolya-nap és húsvét hétfő a kastélyban
Április 16-án és 17-én, vagyis: húsvét vasárnap és
hétfőn immár tizedik alkalommal várják az ér -
deklődőket a Gödöllői Királyi Kastély szezonnyitó
családi rendezvényére, az Ibolya-napra, illetve a
húsvéti kavalkádra. Vasárnap Erzsébet királyné
kedvenc virága jegyében zajlanak a programok,
hétfőn pedig további különleges eseményeken
vehetnek részt a történelmi falak közé látogatók. A
Gödöllői Királyi Kastély idei első családi hétvégé-

jének, azaz: az Ibolya-napnak és a húsvét hétfői eseménynek a programkínálata www.kiralyikastely.hu
oldalon érhető el.

Emeli a gödöllői rendezvény rangját, hogy húsvét hétfőn nosztalgiavonat indul Budapest-Nyugati
pályaudvarról Gödöllőre.  A gőzmozdony által vontatott, muzeális kocsikból álló szerelvényen, a „bol-
dog békeidők” hangulatában érkezhetnek meg az érdeklődők a Monarchia királyi városába, hogy felfe-
dezzék annak szépségét és főbb látványosságait. A vonat 9.50 órakor indul a fővárosból és a terv
szerint 10.39 órakor érkezik meg Gödöllőre. Visszafelé 17.05 órakor lesz az indulás, míg az érkezés egy
órával később várható Budapest-Nyugati pályaudvarra.

Részvételi díjak: felnőtt - párnás osztályon 7.990 forint/fő • felnőtt - fapados osztályon 5.990
forint/fő • gyermek (4-14 éves korig) - párnás osztályon 6.490 forint/fő • gyermek (4-14 éves korig) -
fapados osztályon 4.490 forint/fő • gyermek (0-4 éves korig, ülőhely nélkül) ingyenes. -gkk

Március 14-e óta létezik egy törvénymódosítási
ja vaslat, ami azt szorgalmazza, hogy: a mintegy 3
milliárd forintos európai uniós támogatásból fel-
újított, állami tulajdonban lévő hatvani Grassal -
kovich-kastély ingyenesen az Országos Magyar
Vadászkamara tulajdonába kerüljön. A bead-
ványt Fideszes, KDNP-s és MSZP-s honatyák
írták alá, mondván: a változás hozzájárulna a hat-
vani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum feladatai ellátásának
elősegítéséhez, valamint ahhoz, hogy a magyar
szellemi örökség elidegeníthetetlen részét képező
vadászati kultúra megismertetése és továbbadása
a jövő vadásznemzedéke kinevelésének elenged-
hetetlen eszköze legyen.

Tekintettel a kormánypárti és ellenzéki képvi -
selők által egyaránt támogatott kezdeménye zés -
re, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a
javaslat ne torkolljon törvénymódosításba. Gö -
döl lői szemszögből nézve, az indítványnak azért
van jelentősége, mert tavaly február 1-jétől a Gö -
döllői Királyi Kastély Kft. látja el a hatvani Gras -
salkovich-kastély üzemeltetését. Ehhez akkori-
ban a társaságban kisebbségi tulajdonos gödöllői
önkormányzat képviseletében a polgármester is
hozzájárult, azzal a kikötéssel, hogy az intézke-
dés sem a város, sem a gödöllői kastély – beleért-
ve a munkavállalókat is – számára nem járhat
hátránnyal.

Mivel egyelőre javaslatról van szó, az általunk
megkeresett érintettek nem kívánták vélemé -
nyez ni a lehetséges tulajdonosváltást. Azonban
meg előlegezhető, hogy amennyiben az üzemel -
tetés terén nem lesz változás, a Gödöllői Királyi
Kastély Kft. munkatársai szakmailag továbbra is
készen állnak a feladat ellátására. -stv

Tulajdonosváltás 
a láthatáron?
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Bár, még bő egy év van hátra a parlamenti választásig, olyan politikusokat
kértünk meg arra, hogy kommentálják – a magát akár egyéni indulóként,
és/vagy miniszterelnök-jelöltként is megmérető – Gémesi György március
15-i ünnepi beszédét, pártalapítási bejelentését, akik jövő tavasszal szóba
jöhetnek képviselőjelöltként a gödöllői központú országgyűlési válasz tó -
kerületben. Íme:

Kovács Barnabás (MSZP): - A polgármester beszédét nem hallottam. Szá -
momra március 15-e a legfontosabb magyar ünnep. Ezt mindig így gondol-
tam, és mindig így is ünnepeltem. Még akkor is, amikor – például, a 80-as
években – ezt a regnáló hatalom nem nagyon tolerálta. Arra azonban, hogy
március 15-e ürügyén egyéni politikai karrierépítéshez legyek háttér és bio -
díszlet, nem vagyok sem alkalmas, sem hajlandó.

Lengyel Szilvia (LMP): - Virágozzék minden virág, az LMP szerint a
politikát meg kell újítani, így minden új szervezetnek jobban örülünk, mint
a bukott pártok létezésének. Kíváncsian várjuk, és figyelemmel kísérjük ter -
mészetesen, hogy kiket fog megszólítani, és mennyire bontakozik ki a pol -
gármester úr új mozgalma. Amit biztosan másképpen csináltunk volna, az
az, hogy tiszteletben tartva nemzeti ünnepünket, nem a városi ünnepséget
használtuk volna fel kezdeményezésünk bejelentéséhez.

Penz András (DK): - Fontos beszédet mondott Gémesi György polgár -
mester úr és fontos bejelentést is tett. Fontos volt a beszéd helyzetértékelése
és értéknyilatkozata. A helyzetértékelés azért, mert jelentős mértékben egy-
becseng a demokratikus ellenzék helyzetértékelésével egy olyan személy
szájából, aki hosszú politikai pályafutásával és tetteivel hitelesíti mondan -
dóját a magát jobbközép, konzervatív értékrendűnek valló gondolkodó em -
berek számára. Ezt tükrözi a józan hangú 12 pont is, amit programként is
felfoghatunk.

Az Új Kezdet pártjának bejelentése ugyancsak azt a felismerést tükrözi,
hogy fájó űr tátong a mérsékelt jobbközép oldalon.A demokratikusan gon-
dolkodó embereknek joguk és kötelességük értékválasztásuknak megfelelő
formációk, szükség szerint pártok létrehozása.

A magunk részéről világos és rövid az üzenetünk a magyar sokaság, a so -
kak számára: aki 40 órát ledolgozik, tisztességes bért kapjon, aki ledolgozott
egy életet, legyen tisztességes nyugdíja, aki tanulni akar, tanulhasson, aki
beteg, gyógyulhasson. Azt gondolom, ez összhangban van, lehet a bemuta-
tott 2017. évi 12 ponttal.

Mi úgy gondoljuk, hogy 2018-ban a választókerületekben az „egy az egy
ellen” elve alapján a leváltandó kormány és kormánypárt jelöltjével
szemben egy demokratikus ellenzéki jelöltnek kell indulnia. Amennyiben
az Új Kezdet pártja komolyan gondolja a jelenleg regnáló rezsim elleni fel-
lépést, képviselőinek választások útján történő elzavarását, készek vagyunk
ezen az alapon együttműködni.

Vécsey László (Fidesz-KDNP): - Őszintén szólva, nagyon örülök, hogy
Gémesi György végre levetette a függetlenség álarcát. A nemzeti ünnephez
méltatlanná tett március 15-i városi ünnepségen felfedte valódi, pártpoliti -
kusi arcát, amit eddig titkolni igyekezett. Ez magatartását hosszú évekre
vissza menőleg más megvilágításba helyezi. Legalább is a munkásságát
figyelemmel kísérő gödöllőiek előtt.

Amit március 18-án a „józan ész” sajtótájékoztatón kirobbantott „forradal-
mán” a megbékélésről, gyűlölködés mentességről, jobb és bal összebo -
rulásáról összehordtak, már egy nappal később teljesen hitelét vesztette.
Mond hatom, szép Új Kezdet az, ami a miniszterelnök le-Hitlerezésével kez -
dődik. Úgy vagyok vele, amíg pártjának több a pontja, mint a tagja, addig
kár lenne rá több szót vesztegetni.

Kerestük a Jobbik helyi szervezetének illetékeseit is, de lapzártánkig nem kaptunk
tőlük választ. -ghm

Megosztja a konkurenciát 
a Gémesi-féle pártosodás

A DK helyi reprezentánsa fontosnak nevezte 
a gödöllői polgármester beszédét, 

a többiek nem igazán rajongtak érte

Egyrészről hagyománykövető, más -
részről viszont formabontó volt az
1848-49-es forradalom és sza bad -
ságharc 169. évfordulója al kal má -
ból megrendezett március 15-i gö -
döllői megemlékezés. A tradíciót
az idézte, hogy térzenét adtak az
Ella Attila vezette gödöllői fúvó-
sok, Mészáros Beáta rendezésében
ünnepi műsorral szolgáltak a Ga -
rabonciás Színtársulat tagjai, ko -
szorúzás zajlott le a Petőfi-szo -
bornál, majd látványos felvonulást
tartottak a lovasok.
A nemzeti ünnep gödöllői rendez -
vényének egyedisége – ha úgy tet -
szik, különlegessége – idén abban
rejlett, hogy az országos politikába
visszatérni szándékozó Gémesi
György (képen) betartotta egy évvel
korában vállalt ígéretét: kihirdette a
Józan ész forradalmának konszen -
zu son alapuló 12 pontos prog ram -
ját. A Magyar Önkormányzatok
Szö vetsége elnökeként is funkcioná-
ló polgármester „új kezdetet” kínáló
bejelentésére az előzetes hírek alap-
ján nem csak helyben, hanem or szá -
gosan is sokan voltak kíváncsiak.

Gödöllő főtrén, a Városháza le -
bon tásra ítélt épülete előtt mintegy
ezer ember hallgatta a szónoklatot,
amit Gémesi a Mit kíván a magyar
nemzet? kérdéssel indított, majd a
169 évvel ezelőtti hősök emlékét
idézve jutott el napjaink legégetőbb
aktuálpolitikai kérdéseiig.

A polgármester kiemelte: folya -
ma tosan azt hallani, hogy Magyar -
or szág erősödik. Igen, erősödik –
tet te hozzá Gémesi – igaz, nem az
ország, hanem néhány ember az or -
szágban már nagyon erős. De úgy is
fogalmazhatnánk, hogy van egy, aki
mindent visz.

- Egymás ellenségeivé tettek ben-
nünket. Aki el meri mondani a vé -
leményét, azonnal hazaárulóvá vá -
lik, liberálbolsevik, sorosista ügynök

lesz. Megosztottak bennünket, és
uralkodnak felettünk – mondta a
település első embere.

A városvezető szerint ma újra ak -
tuálissá vált a 12 pont, amit – mint
nemzeti minimum – az alábbiak
szerint fogalmazott meg a Józan ész
forradalma jegyében:

Mit kíván a magyar nemzet
2017-ben?

1. A korrupció intézményes fel -
szá molását!

2. Jogbiztonságot és törvény előtti
egyenlőséget!

3. A szólás szabadságát, valódi
tár sadalmi párbeszédet!

4. Emberhez méltó egészségügyi
és szociális ellátásokat, megbecsült
időskort!

5. Hasznosítható tudást adó ok -
tatást!

6. Vonzó hazai jövőt a fiataloknak
és a családoknak!

7. Erős, független önkormány za -
tokat!

8. Élhető vidéket!
9. Kedvező és kiszámítható körül -

ményeket a vállalkozásoknak!
10. Támogatást és biztonságot a

szakmai és civil szervezeteknek!
Kormánytól független, szabadon
szolgáló történelmi- és kisegy há -
zakat!

11. Társadalmi megbékélést és eu -
rópai Magyarországot!

12. Új Kezdetet!
Ennek megvalósulásához össze fo -

gáson, párbeszéden és a gyűlölet
száműzésén alapuló új kezdetre van
szükség, emelte ki Gémesi, aki kis -
vártatva bejelentette, hogy ez az új
kezdet egy új politikai erőtér kell,
hogy legyen, ami első célként tűzi ki
a 12 pont megvalósítását.

- Ma, itt, Gödöllőn ünnepélyesen a
nyilvánosság előtt bejelentem az Új
kezdet megalakulását – zárta gon-
dolatait Gémesi György.

Gödöllő lett a helyszíne az Új Kezdet m
Gémesi György beváltotta ígéretét, és meghird

forradalmának 12 pontját, amit egy új politikai er
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Népszavazási 
kezdeményezést jelentettek be

Március 18-án a fővárosi Bartók Ga -
lériában tartotta meg bemutatkozó
sajtótájékoztatóját az Új Kezdet Párt.
Az eseményen – többek között – ki -
derült, hogy a magát országos lefe -
dettségűnek nevező, alulról épít ke -
ző párt elnöke a párttagságát tavaly
szeptember végén még tagadó Gé -
mesi György, az öt főből álló elnök-
ség további tagjai: Ambrus Gyön -
gyi, Kistokaj polgármestere, Hohn
Krisztina, Mánfa község polgár -
mes tere, dr. Pusztai-Csató Adrienn,
Szentistván polgármestere és dr.
Mol nár Róbert, Kübekháza polgár -
mestere (alelnökök). A választmány
elnöki tisztségét Üveges Gábor,
Hernádszentandrás polgármestere
tölti be.

Gémesi György kihangsúlyozta,
hogy új alapokat kell letenni, ami-
nek érdekében népszavazást kezde -
ményeznek. Ennek lényege, hogy a
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)
indítson vagyonosodási vizsgálatot
minden olyan személlyel és közvet -
len családtagjával szemben, aki az
elmúlt 30 évben kormánytag, or -
szág gyűlési képviselő, vagy pol gár -
mester volt, és ha törvénytelenséget
észlelnek, öt évre tiltsák el a szóban
forgó személyt minden olyan tény -
kedéstől, ami közpénz-felhasználás-
sal összefügg.

Elhangzott az is, hogy az Új Kez -
det Párt mind a 106 magyarországi
választókerületben állít jelöltet a
jövő tavasszal esedékes országgyű -
lési képviselő-választáson. A kandi -
dálók nevét egyelőre nem hozták

nyilvánosságra, erre várhatóan ok -
tó berben kerülhet sor. Addig több
szakmai konferenciát is szerveznek
a párt végleges programjának kidol -
gozása érdekében.

Eljött az idő, 
hogy lehulljon az álarc

Tavaly szeptember 26-án Gémesi
György kategorikusan kijelentette,
hogy nem párttag. Ehhez képest 170
nappal később, március 15-én beje-
lentette az Új Kezdet Párt megala -
kulását. Egy kis utánajárással kide -

ríthető, hogy a – Gémesi egykori
alpolgármestere, Fábián Zsolt címé-
re bejegyzett – párt nyilvántartásba
vétele 2016. február 20-i keltezésű, a
domain név regisztrációja pedig
2016. április 26-án történt meg, hasz-
nálóként Gémesi Györgyöt nevesít -
ve. Elmondása szerint azért, mert
se gített az internet világában kevés -
bé jártasaknak.

A felvázolt kronológia legalább
két dologra enged következtetni: 

a./ Gödöllő polgármestere 2016.
szep tember 26-a és 2017. március 15-
e között lépett be az Új Kezdet Párt -
ba, miközben tavaly április végén
már ő volt a politikai szervezet
domain nevének használója.

b./ Gémesi tavaly szeptember végi
szavai nem fedték a valóságot.

Kép- és hangfelvétel igazolja,
hogy Gémesi György 2016. szep -
tem ber 26-án, a gödöllői képvise lő -
testület rendkívüli ülésén a Vécsey
László kormánypárti országgyűlési
képviselő (alsó képen) pártpolitizá -
lást firtató felvetése kapcsán kiala -
kult diskurzusban a következőket
mondta:

Gémesi György: - Képviselő úr!
Én milyen párt politikáját folyta-

tom? Már csak azért, mert azt
mond ta, hogy én pártpolitizálok.
Egyelőre Ön a pártpolitika, én meg
egy polgármester vagyok, itt, a szé -
leken. Milyen Párt? Melyik pártnak
a politikája? Melyik párthoz tar -
tozom én?

Vécsey László: - Polgármester úr!
Ön úgy tűnik, hogy az utóbbi idő-
ben elég gyakran nem őszinte.

Gémesi: - Melyik párt? Ezt kér -
deztem, képviselő úr.

Vécsey: - Segítsen már nekem, pol -
gármester úr. Hogy is hívják azt a
pártot, amit februárban az Ön ne -
vére regisztráltak?

Gémesi: - Az én nevemre nem
regisztráltak pártot, képviselő úr.

Vécsey: - Aminek az elérhetősége
a gödöllői önkormányzat, aminek
az elnöke az Ön volt alpolgármeste-
re, dr. Fábián Zsolt. Hogy hívják ezt
a pártot?

Gémesi: - Képviselő úr! Ön azt
mondta, hogy én pártpolitizálok.
Me lyik párthoz tartozom. Egyelőre
egyetlen egy pártnak sem vagyok a
tagja, Ön viszont igen.

Vécsey: - Le kellene venni az álar -
cot, polgármester úr.

GH-összeállítás

megalakulásának 
dette a Józan ész 
rőtér hajthat végre
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Az már mintegy másfél éve eldőlt, hogy Gödöllő
belvárosában, a Szabadság tér 20. szám alatti ön -
kormányzati ingatlanon (volt teniszpálya) épül
fel a városi sportcsarnok. Időközben az is kide -
rült, hogy a Gödöllői Sport Klubnak sikerült 486
millió forintos, az építkezéshez felhasználható
TAO-támogatást megállapíttatnia a Magyar Ko -
sár labda Szövetségnél.

Ha visszaforgatjuk az idő kerekét rábuk ka -
nunk, hogy 2015. szeptember 10-én a követke -
zőkről szólt a képviselőtestületi tagok elé került,
sportcsarnok-építéssel kapcsolatos előterjesztés: 

Az illetékesek korábban úgy tervezték, hogy a
kézilabda pálya méretű, 440 fő néző befogadásá-
ra alkalmas, további kiszolgálóterekkel ellátott

csarnok kivitelezési költsége
megközelíti a 900 millió
forintot. Mivel akkor nem
állt rendelke zés re kormány -
zati támogatás, időszerűvé
vált a mé retek – költségekre
is kiható – csökkentése, ezál-
tal a lelátó kapacitása 250
főre mérséklődött, a becsült
építési költség pedig 631
millió forintra.

A beruházás kapcsán kiírt
közbeszerzési felhívásra
egyet len ajánlat érkezett,
amelynek készí tője nettó

1,192 milliárd forintért (bruttó1,514 milliárd
forint) vállalta a kivitelezést, ráadásul, nem kettő,
hanem egy év alatt. Ez finanszírozási gondot
okozott, amit úgy szerettek volna megol dani,
hogy a városi költségvetésben ezen a jogcímen
nevesített 500 millió forintos közpénzhez további
400 millió forintot adtak volna hozzá, a
Városháza felújítása, bővítése elnevezésű elő-
irányzat terhére. A 900 millió forintra rúgó előfi-
nanszírozás bizonyos, 30%-os önrészen felüli ré -
sze kölcsönként funkcionált volna.

Azért a feltételes mód, mert a pályázó vissza -
lépett vállalásától, ami azt eredményezi, hogy új
közbeszerzési eljárást kell indítani, ezáltal csúszik
a gödöllői városi sportcsarnok építése. Gémesi

György elmondta, érdeklődésére azt a választ
kap ta a cégtől, hogy a budapesti és a környékbeli
sportingatlan fejlesztések nagyobb volumene
miatt nem volt kecsegtető számukra a gödöllői
beruházás megvalósítása. 

Kíváncsiak voltunk a fővárosi székhelyű vállal -
kozás illetékesének véleményére is, ám kérdé -
sünkre lapzártánkig nem érkezett válasz.

Mit lehet tudni az új városi sportcsarnok
paramétereiről?

A tervezési program alapján az új háromszintes
(pince, földszint, emelet) építmény magja egy
22×44 méter méretű, többféle sportcélra (például:
kosárlabda, röplabda, kézilabda) és rendezvény -
re alkalmas játéktér, ami 8,5 méteres szerkezeti
be lógás nélküli tiszta belmagasságával az épület
legnagyobb egybefüggő terét alkotja. A pályához
egyik hosszoldalán egy – részben fix, részben
mobil kialakítású – 440 fő befogadóképességű
lépcsőzetes lelátó csatlakozik. 

A földszinti bejárati előtérhez és lobbyhoz ru ha -
tár, portahelyiség, technikai helyiségek, büfé is csat-
lakoznak. A pinceszinten a pálya használatát
kiszolgáló egységek funkciói sorakoznak: szertá -
rak, öltözők, mosdók, zuhanyzók, látogatói vizes -
blokkok, orvosi szoba, tanári szoba. A pinceszint a
földszinti előtérből nyitott lépcsőn, vagy liften
keresztül közelíthető meg, illetve közvetlen üzemi
bejáratokkal is rendelkezik a parkoló szintjén. Az
épület egészéhez képest kis alapterületű emeleti ré -
szen a házat kiszolgáló gépészet kap helyet. -gb

Csúszik a gödöllői sportcsarnok építése

HIRDETÉS
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Az Európa Kulturális Fővárosa cím
története 1985-ben kezdődött, ami-
kor a görög főváros, Athén visel -
het te ezt a titulust. Az egy-egy tele -
pülés kulturális életének és kultu -
rális fejlődésének bemutatására
alkal mas szerepkör betöltése 2023-
ban Magyarország és az Egyesült
Ki rályság egy-egy városát illeti
meg.

A lehetőségen felbuzdulva, tavaly
szeptemberben a gödöllői városve -
zetés döntött arról, hogy telepü -
lésünk részt vesz a pályázaton. Az
erre irányuló felhívást február má -
sodik felében közzétették, így az ön -
kormányzat tagjai megerősítették
Gödöllő részvételi szándékát. Ez

már cius 23-án történt meg, ami azt
jelenti, hogy városunk – hasonlóan a
lehetőséggel ugyancsak kacérkodó
Debrecenhez, Tokajhoz, Veszprém -
hez és Győrhöz – ott lesz a kandi -
dálók között.

A pályázatot 2017 decemberéig
kell benyújtani, döntés pedig egy
év vel később várható.

A gödöllői pályázati anyag elké-
szítésére a városvezetés Döbrönte
Katalin fővárosi illetékességű egyé-
ni vállalkozótól kért és kapott
árajánlatot. A pályázati ciklus 2017.
december 20-ig tartó szakaszára
nettó 2,7 millió forintot kért a hölgy,
valamint további 500 ezer forint
szükséges az angol nyelvű fordítás-
ra, lektorálásra.

A projekt a kiírás szerint nem nél -
külözhet egy szakmai és egy mű -
vészeti vezetőt. Az előbbi tisztséget
L. Péterfi Csaba (képen balra), a gö -
döllői polgármesteri hivatal polgár -
mesteri kabinetjének vezetője, az
utóbbit pedig Kovács Balázs (képen
jobbra), a Művészetek Háza Gö -

döllő Kft. ügyvezető igazgatója tölti
majd be. Megbízatásuk 2018 végéig
szól, ez irányú munkájukért anyagi
juttatást nem kapnak. Az urak
támogatottsága nem volt egyöntetű:
10 igen és 2 nem szavazat mellett,
egy tartózkodás szerepelt a kijelzőn.

Március 23-án arra is fény derült,
hogy melyik lesz az a logó-terv, amin
még finomítani kell, hogy – a megfo -
galmazott szín- és betűtípus igénye-
ket is figyelembe véve – megfeleljen a
szakmai elvárásoknak. A győztes pá -
lyamunka kidolgozójának, a gödöllői
Szarka Krisztinának 300 ezer forin-
tos díj üti a markát, ha a módosítások

után a gödöllői képviselőtestület
tagjai elfogadják a tervet.

Hogy mire jut a gödöllői jelentke-
zés, ma még nem tudni. Ezért azt
sem, hogy mekkora anyagi teherrel
jár majd az esetleges sikeres kandi -
dálás. Az eddigi tapasztalatok sze -
rint az Európa Kulturális Fővárosa
cím hozadéka lehet a város kultu -
rális kínálatának megnövekedett
igénybevétele, emelkedhet a polgá -
rok önbecsülése és a város iránt
érzett büszkesége, illetőleg jól jöhet
a nagyobb nemzetközi ismertség,
ami fokozott turizmust és jobb meg -
ítélést eredményezhet. -ist

Milliókat igényel a gödöllői 
kultfőváros-pályázat elkészítése

HIRDETÉS
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Megszokhat tuk
már, hogy már -
ciusban be szá -
mol nak a rend -
védelmi szer ve -
zetek az önkor -
mányzat tagjai -
nak. Idén sem
volt ez más -
képp: a Gö döl -
lői Rendőrka pi -
tányság elmúlt
évi mun káját a
megbízott kapi -
tányságvezetői
tisztséget tavaly október közepe óta betöltő
Lajmer György rendőr alezredes ismertette, míg
a Gö döllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2016-os tevékenységéről a betegsége miatt hát-
ráltatott Pintér Mihály tűzoltó alezredes helyett
Fábián István tűzoltó alezredes adott számot. A
képvi selők mindkét beszámolót ellenvetés
nélkül el fogadták.
Ami a gödöllői tűzoltóság és katasztrófavédelem
tavalyi munkáját illeti, a kitűzött feladatok
összességében teljesültek. A Szabadság úti épü -
letben működő parancsnokság 26 településre
kiterjedő működési területén összesen 438 (2015-
ben 550) beavatkozást igénylő esemény történt
tavaly. A műszaki mentések száma 280 (2015-ben
331) esetre rúgott, míg tűz miatt 458 (2015-ben
429) esetben volt szükség beavatkozásra. Téves
jelzés 232 volt, szándékosan megtévesztő három.

A jövőre nézve a helyi parancsnokság céljai kö -
zött szerepel a beavatkozó állomány szakmai fel-
készültségének javítása, az előrelátó, komplex
gon  dolkodás fejlesztése. Az elméleti és a gyakor-
lati foglakozások terén a gyakorlatias, célorientált
képzésekre helyezik a hangsúlyt.

Ezen felül 2017-ben is törekedni kell a költ -
séghatékonyság szem előtt tartására, a tűzoltóság
épületének az állagmegóvására, az esetleges
meg hibásodások javítására. Fontos a lakosság
megfelelő tájékoztatása, hiszen minden évszak -
nak megvannak a maga veszélyei: tavasszal a
vege tációs területek tüzei, nyár elején az aratással
kapcsolatos veszélyek, ősszel a pincékben jelent-
kező mustgáz mérgezések, míg télen az útvi szo -
nyokkal- és a fűtéssel kapcsolatos kockázatokra
kell felhívni az emberek figyelmét. 

A Pintér Mihályt helyettesítő Fábián István
(ké pen balra) örömmel tudatta, hogy 21 év után
ismét van magasról mentő gépjárműve Gö -
döllőnek.

Lajmer György rendőr alezredes (képen jobb-
ra) első ízben adott számot a helyi önkormányzat
tagjainak a Gödöllői Rendőrkapitányság mun -
ká járól. A Petőfi Sándor utcai – 26 település (8
város és 18 község) közrendjéért és közbizton sá -
gáért felelős – rendvédelmi egység 2016. évi tevé -

kenységét rend -
kívüli rész le tes -
séggel bemutató
anyagból a tel -
jes ség igénye
nél kül, főként a
Gö döl lőre vo -
nat kozó adatok-
ra fókuszálva
sze mez gettünk.

A városban
1.217 (2015-ben
636) ismertté
vált bűncselek-
ményt követtek

el tavaly, ezer főre leosztva, 37,19-et. A draszti-
kusnak tekinthető, mintegy 94 százalékos növe -
kedés azonban nem nevezhető tragikusnak, mi -
vel a bővülés a 2016-os évben befejezett, de több
mint 2 éve elhúzódó, 480 rendbeli intellektuális
közokirat-hamisítás és egyéb, ehhez kapcsolódó
bűncselekménynek tudható be, ami nem befolyá-
solta negatívan az itt élők szubjektív közbiz ton -
ság érzetét. Jó hír, hogy a nyomozás-eredményes-
ségi mutató a 2015-ös 49,2%-ról 2016-ra 57,3%-ra
emelkedett.

Tavaly lopásból volt a legtöbb Gödöllőn, szám -
szerűen 420 (2015-ben 323). Nagyságrendjét te -
kint ve a lakásbetörések következtek a sorban,
2016-ban 119 ilyen eset történt, ami harminccal
több, mint egy évvel korábban. Rongálás okán 34,
míg garázdaság miatt 17 eset adott munkát a
gödöllői rendőröknek.

Gödöllőn összesen 51 (2015-ben 46) sérülést
eredményező közlekedési balesethez riasztották
a rendőröket. Sajnos, két esetben haláloshoz is
(egy évvel korábban ez a szám nulla volt!). Ezen
kívül 10 súlyos- és 39 könnyű sérüléses esetnél
kellett intézkedniük a helyi zsaruknak.

Érdekesség, hogy a Gödöllői Rendőrkapitány -
ság terültén működő önkormányzatok értékel -
ték a tavalyi rendőri munkát, aminek eredmé-
nyeként az ötös skálán 4,42 volt az „érdemjegy-
átlag”. A gödöllői városvezetés – hasonlóan Csö -
mörhöz – 4,13 egységgel jutalmazta a tényke -
dést, aminél rosszabbat csupán négy település
irányítóitól kaptak a gödöllői kapitányság mun -
katársai.

A közrend, közbiztonság fenntartása érdeké -
ben feladatként jelentkezik a rendőri közterületi
jelenlét további fokozása, főként a garázda jelle-
gű cselekmények számának visszaszorítása
érdeké ben. Egyértelmű cél a bűncselekmények
számá nak csökkentése, valamint a közlekedési
balesetek növekvő tendenciájának megállítása –
tudatta beszámolójában a kapitányságvezető,
aki szóbeli kiegészítésében kitért az ittasan
vezetők magas számára, akiket az ellenőrzések
számának fokozásával igyekeznek kiszűrni.

-eo

Több bűncselekmény és két halálos baleset
történt tavaly a városban
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RÖPLABDA 
NB I., nők, alapszakasz 18-
20. forduló
Penta-Gödöllői RC – MTK
Budapest 0-3 (-20, -24, -22)
Penta- Gödöllői RC – Va -
sas Óbuda 0-3 (-18, -15, -21)
Palota RSC – Penta-Gö-
döllői RC 0-3 (-7, -17, -17)
A Penta-Gödöllői RC

együt tese 23 ponttal (7 győzelem, 13 vereség), 29-41-es szett- és 1.515-1.565-
ös pontaránnyal a 8. helyen végzett az alapszakaszban.
Rájátszás, negyeddöntő
Linamar-Békéscsabai RSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (8, -20, 15, 6)
Penta-Gödölői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0-3 (-12, -11, -17)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0, a Bé -
késcsaba javára. A gödöllői csapat az 5-8. helyekért az MTK ellen folytatja a
bajnoki rájátszást.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 17-
20. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrösi
Kinizsi FC 2-1 (1-1) Gödöl-
lői gólszerzők: Czu czor
Atti la, Kiss Szilárd.
Maglódi TC – Gödöllői
SK 2-3 (1-2) Gödöllői góllö-

vők: Kaiser László, Kozi o rowski Richárd, Mudroch Mendel.
Gödöllői SK – Taksony SE 2-0 (1-0) Gödöllői gólok: Nagy Tamás (2, egyet
11-esből).
FC Dabas II. – Gödöllői SK 0-0
A Gödöllői SK együttese 42 ponttal, 48-19-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 2. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 14-17. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Fóti SE 1-3 (1-2) Gödöllői gól: Dolhai Máté.
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II.-Szada 2-4 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Szabó
László (2), Kiss Gábor, Bali Dávid.
Gödöllői SK II.-Szada – Gödöllői EAC-SZIE 1-1 (0-1) Góllövők: Szabó
László, illetve Márton Tibor.
Mogyoród KSK – Gödöllői SK II.-Szada 1-2 (0-2) Gödöllői gólok:
Kerecsényi Fodor Norbert, Bali Dávid.
A GSK II. csapata 29 ponttal, 53-21-es gólkülönbséggel a csoport táblázatának
6. helyezettje.
Galgahévíz SK – Gödöllői EAC-SZIE 1-5 (0-2) Gödöllői góllövők: Somogyi
Levente, Bánki Edömér (2-2), Mécs Bálint.
Gödöllői EAC-SZIE – Mogyoród FC II. 2-0 (1-0) Gödöllői gólszerzők:
Márton Tibor, Kohlmann Ferenc. 
Gödöllői EAC-SZIE – Zsámboki SE II. 3-0 – játék nélkül
A GEAC-SZIE együttese 42 ponttal, 97-21-es gólkülönbséggel 1. a csoportban.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfi-
ak, 14-17. forduló
Grundfos-Tatabánya KC
Budaörs U23 – Gödöllői
KC 31-24 (12-13) • junio-
rok: 16-30
Gödöllői KC – Salgó tar -
jáni Strandépítők 29-21
(17-8) • juniorok: 34-13

Gödöllőiek a küzdőtéren

A SZIE Sport Klub a jövőben is
igyekszik tovább bővíteni az egyete-
mi polgárok sportolási lehetőségeit,
kielégíteni a szabadidősportban fel-
merült igényeket és folyamatosan
modernizálni, aktivizálni az intéz-
mény sportéletét.

Emellett a klub már megkezdte a
városlakók felé nyitás előkészülete-
it: néhány hónapon belül Gödöllő
lakossága is részese lehet a Szent
István Egyetem nyújtotta sportolási
lehetőségeknek. Hamarosan meg -
nyíl nak a kapuk és a város lakói is
használhatják az intézmény termeit,
eszközeit, és látogathatják a csopor-
tos órákat, akár különböző bérletek
keretein belül. -pa

A Szent István Egyetem Sport Klub -
ja rendületlenül áll elő újabb és
újabb meglepetésekkel: korszerűsí -
tés, fejlesztések, egyre szélesebb
sport ág választék. Nem csak sport -
felszerelések száma növekszik, ha -
nem új edzőtermeket is nyit az egye-
temi testnevelésért és szabadidő -
sportért felelős klub.

A 2016/2017-es tanév második fél -
évének egyik legnagyszerűbb – az or -
szág felsőoktatási intézményeinek
kö rében egyedülálló – újítása az egye-
tem gödöllői campusán teljes felsze-
reléssel megnyílt crossfit te rem. Min -
denki legnagyobb örö mé re, a csopor-
tos crossfit órákon kívül, testnevelés
órákat is tartanak itt az egyetem
oktatói. Már csak azért is, mert az idei
félév másik népszerű kezdemé nye -
zése a testnevelés órák színesítése:
szá mos sportágat be von tak a test -
nevelés tantárgyként be számítható
órák keretébe, így – többek között – a
TRX-et és a cross fittet is. Ezeket a fog-
lalkozásokat már az új, gumiszőnyeg-
gel borított, fém állványzattal ellátott
és számos hasznos eszközzel felsze-
relt terem ben tartják.

Egyedülálló edzőterem nyílik
a Szent István Egyetemen

PLER-Budapest II. – Gödöllői KC 24-21 (10-11)
Gödöllői KC – Hanyi Travel Heves SE 27-25 (16-11) • juniorok: 40-29
A Gödöllői KC együttese 20 ponttal, 455-435-ös gólkülönbséggel 2. a tabellán,
míg a juniorok pontveszteség nélkül vezetik a táblázatot.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, rájátszás az 1-6. helyekért, 1-4. forduló
Debreceni Egyetemi AC – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-2 (1-1) Gödöl-
lői góllövők: Molnár Márton, Gruber Bálint.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök SE 10-6 (3-3)
Gödöllői gólok: Farkas Péter, Magyar Zsolt, Gruber Bálint (2-2-2), Szente
Tamás, Dékány Gergely, Molnár Márton, Varsányi Botond.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kincsem Lovaspark SE 2-3 (1-0) Gödöllői
gólok: Molnár Márton, Varsányi Botond.
Csenger Futsal SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 9-2 (2-1) Gödöllői
gólok: Varsányi Botond, Baranyai Pál. 
A MAG-LOG csapata 6 ponttal, 16-20-as gólkülönbséggel az 5. helyen áll.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 10. forduló:
Gödöllői SBE – Mátra SE Gyöngyös 8,5-3,5
Győzelem: Bándy Attila, Nagyajtai Gábor, Kozma Gábor, Sillye Kálmán,
Szabó Zoltán, Molnár László, Nagy Dániel. Döntetlen: Veréb Gábor, Reznák
Attila, Hönsch Pál. Vereség: Somodi Balázs, Zámodics Ferenc. 
A GSBE formációja 53 ponttal a 9. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 8. forduló:
Zsámbék – Gödöllői SBE II. 2,5-2,5
Győzelem: Pervai László. Döntetlen: Fehér Mihály, ifjabb Pervai László,
Nagy Adrián. Vereség: Veres István.
A GSBE II. együttese 14,5 ponttal a bajnoki osztály 9. helyezettje.
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24. TeleSport 26. Fémszerkezetet 30. Tudományos
akadémiánk 32. Szaglószerv 34. Női fürdőruha 36.
United Kingdom 38. Ipari növény 39. Rangjelző
szó 41. Ritka női név 43. Szó lesz belőle 44. Feltéve
46. Mókus lakhelye 47. Angol fül 48. Nem utó 50.
Tévécsatorna 53. Zene centruma! 54. Előd 55.
Japán autójelzés

A megfejtéseket április 14-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Január 27-i lapszámunk helyes megfejtése: A
SÖRHÖZ? NEM, AZ OSTOBA KÉRDÉ SEK -
HEZ!
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyer -
tese:. Tokai László Bercsényi Miklós u. 3.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Papp Péter Aszód, Falujárók útja 5/11.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyer -
tese: Bokorné Kozma Julianna, Németh Lász -
ló u. 2.

- Doktor úr, jöjjön gyorsan, mert a feleségemnek
nagyon fáj a vakbele! – Ez elképzelhetetlen, mivel
én operáltam ki a felesége vakbelét tavaly –
válaszol az orvos. – És…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: H) 12.
Édesség 13. Bűnszervezet 14. Élet 16. Varróeszköz
17. Szlovén autójelzés 18. Testrész 20. Nulla 22.
Szovjet tehergépkocsi márka 23. Matematikai
műveletet végez 25. Ruhát készítő 27. Semmi 28.
Gauss 29. Tud 31. Fiat típust 33. Híres építész volt
(Miklós) 35. Egyneműen tudó! 36. Parlagon he-
verő földterületet 37. Női név 39. Hordómérték 40.
Ablak-keret! 41. Igekötő 42. Társadalombiztosítás
45. Messi keresztneve 49. Becézett Erika 51. Idegen
kötőszó 52. Korábban
Függőleges: 1. Puha fém 2. Kert része 3. Fordított
kettős mássalhangzó 4. Zavarosan alá! 5. Végte le -
nül intéző! 6. Sugár 7. Kómában van! 8. Gonosz-
tevő 9. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 10. Vissza:
vas vegyjele! 11. Kis Mihály 15. Hibázik 18. A poén
második, befejező része (K) 19. Tömítőanyag,
népiesen 21. Archív fájl formátum 22. Terület 
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Magazinunk következő
száma

2017. április 28-án,
pénteken jelenik meg.

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

Április 2-ig:

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

Április 3-tól április 9-ig:

Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Április 10-től április 16-ig:

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

Április 17-től április 23-ig:

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

Április 24-től április 30-ig:

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

Tel.: 545-585 

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Fő a jókedv (IV.)
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