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A kormány.hu tájékoz -
ta tása szerint Balog Zol -
tán, az emberi erőforrá sok
minisztere október 31-én
nyilvánosságra hozta 21
állami felsőoktatási in téz -
mény kancellárjának ne -
vét. Köztük Figler Kál -

mánét is, aki a gödöllői központú Szent István
Egyetemen tölti be ezt a tisztséget. Az 51 éves,
közgazdász végzettségű Figler Kálmán számára
nagy valószínűséggel nem lesz ismeretlen a
szakterület, hiszen eddig a felsőoktatási intéz-
mény gazdasági főigazgatójaként ténykedett.

Balog Zoltán a sajtótájékoztatón elmondta: ver -
senyképesnek, hatékonynak, fenntarthatónak és
rugalmasnak kell lennie a magyar felsőoktatás-
nak. A felsőoktatás átalakítása érdekében hozott
döntéseknek emellett igazodniuk kell a gazdasá-
gi igényekhez, valamint figyelembe kell venniük
a magyar adófizetők társadalmi elvárásait is, mi -
vel ők azok, akik a költségvetésen keresztül fi -
nan szírozzák a rendszert.

Аz egyetemnek nem lesz lehetősége elmozdíta-
ni a kancellárokat, mivel munkáltatójuk az okta -
tásért felelős miniszter. A kancellárok bizonyos
döntései, intézkedései ellen a rektor legfeljebb a
minisztériumhoz címzett kifogással élhet.

Figler Kálmán lett az egyetem kancellára

A fiatalok kábítószer-fogyasztását felmérő vizs -
gá latok eredményei alapján az Országos Rendőr-
főkapitányság a 2014/15-ös tanévtől új szolgálta -
tással állt a szülők, családok rendelkezésére, és
országos prevenciós programot indított útjára a
drogfogyasztás visszaszorítása érdekében, ami
minden általános- és középiskolában tanuló
gyermek családja számára elérhető. 

A kijelölt rendőrségi összekötőkkel való együtt -
működésen alapuló programban a szülők tájé -
koz tatást kapnak a kábítószer-fogyasztás veszé -
lyeiről és büntetőjogi következményeiről. Vala -
mennyi rendőrkapitányságon elérhetők a prog -
ram helyi közvetítői, akik a széles körű tájé -
koztatás érdekében elektronikus üzenetben, elő-
adásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal
fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet
útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket

felkereső szülőket, és nyújtanak tájékoztatást. A
Gödöllő Rendőrkapitányságon Kovács Krisz tina
rendőr őrnagy közel nyolc éve foglalkozik a dro-
got kipróbáló vagy drogfüggő fiatalok ügye i vel.
Több éves szakmai tapasztalata lehetővé teszi a
drogprevenciós programokban való hatékony
részvételét, illetőleg ezáltal jártas a bajba került
fiatalok problémáinak megoldásában.

A Gödöllői Rendőrkapitányság drogprevenci-
ós tanácsadója a (06-28) 524-600/7246-os telefon -
szá mon érhető el. Email-címe: drogpreven cio.go -
dollork@pest.police.hu, vagy kertinek@pest.po -
lice.hu.

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hét-
főjén 15 és 16 óra között a Gödöllői Rendőr ka -
pitányság 213-as hivatali helyiségében. Telefonos
ügyelet ideje: minden hónap második hétfőjén 15
és 16 óra közöztt a fenti telefonszámon. -lzs

Drogprevenciós tanácsadás
a gödöllői rendőrkapitányságon

November első munkanapjától újabb gödöllői településrészt kapcsoltak be a helyi autóbusz-tömeg -
közlekedésbe. A kötelező közszolgáltatást idén nettó 84,6 millió forintos városi támogatás segítségével
ellátó Volánbusz Zrt. – az önkormányzat megrendelésére – a Gödöllő észak-nyugati területén talál -
ható haraszti ipari övezetbe indít járatokat munkanapokon, napi két alkalommal (7.05 és 15.45 óra) a
Szabadság úti pályaudvarról.

A járművek gyakorlatilag egy alig 20 perces menetidejű, csaknem 7 kilométer hosszúságú kört tesz -
nek meg a városban: érintik a Szabadság téri szökőkutat, a Táncsics Mihály úti óvodát és sportcent -
rumot, megállnak a Liget utcánál, a Kenyérgyári utcában és a Haraszti utca 5. szám előtt, majd a Dózsa
György útra visszatérve, a fővárosi szociális otthonnál, a Széchenyi utcánál, a Szilhát utcánál, illetve a
belvárosi szökőkútnál szállhatnak fel- és le az utasok, mielőtt a járművek visszatérnek a pályaudvarra.
Az új vonal a 12-es sorszámot kapta, a buszok a 7-es kocsiállásról indulnak útjukra. -eo

December 1-jétől módosult a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a járási szék -
helyek okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje. A változás érinti a gödöllői Városháza (Szabadság tér
7.) épületében található okmányirodát is, ahol december hónap első napjától az alábbiak szerint alakul
az ügyfélfogadás rendje: • Hétfő: 7 és 17 óra között • Kedd: 8 és 18 óra között • Szerda: 8 és 20 óra
között • Csütörtök: 8 és18 óra között • Péntek: 8 és 16 óra között

A Kormányhivatal illetékesei kérik, hogy az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal az
ügyfélszolgálathoz, ahol magas felkészültségű munkatársak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket. 

-pmkh

Buszjáratok indulnak a haraszti városrészbe

Változott az ügyfélfogadás az okmányirodában

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Vannak az emberiség fejlődése során kialakult „meg -
szokások”, amiket a mai életünkben is viszünk to vább,
tesszük, mintha azt mi magunk találtuk volna ki.
Pedig, csak azért csináljuk, mert ezt szok tuk meg, ezt
láttuk az elődeinktől. Kövezzenek meg érte, de szá -
mom ra a karácsony is a kötelező „szeretlek és meg aján -
dékozlak” ünnepi körbe tartozik, ami, ugye, az istenhí-
vő emberektől ragadt ránk. Ter mészetesen, sokan ezt
az ünnepet hitük miatt ünneplik, de ren ge tegen „csak”
a karácsonyfát és az ajándékokat lát ják ebben az ün -
nepben. Anélkül, hogy tudnák an nak valódi hátterét.
Ilyen az újév is. Bár ezt csak né hány száz éve ünne -
peljük. Aznap estétől mulatni „kell”, mert eltelt egy év,
éjfélkor koccintani „kell”, és fo ga dal mat „kell” tenni!
Hát, akkor – hogy ne lóg junk ki a nagy tömegből –
tegyünk újévi fogadalmat! Már csak az a kérdés, hogy
ilyenkor csak a magunk éle tére gondolunk, vagy eset-
leg tágabb környeze tünk re, mondjuk,. Gö döllőre is.
Játsszunk el a gon dolattal! Ha le tud nánk az önző
énün ket győzni, és nem közvetlenül magunknak
akarnánk valamit újévkor, hanem városunknak, ak -
kor mit kívánnánk? 

Az én kívánságaim között szerepelne – például –
az, hogy teljesüljön végre egy régi ígéret Gödöllő éle -
tében. Legyen termálfürdőnk! Tudom, most so kan azt
mondják, lerágott csont, és mosolyognak. De, kérem
tisztelettel, hát ezt szinte az összes kam pány anyagban
hallottam! Négyévente olva som, hogy a következő
ciklusban megvalósulhat a ter mál-program. Azon fe -
lül, hogy rám fér a ter málvíz jótékony hatása (kire
nem fér rá?), átvertnek érzem azokat, akik ezen vá -
lasz tási ígéret alapján húzták be az ikszet a következő
ciklusra neki meg felelő pol gár mester kiválasztása so -
rán. Azt is kívánnám, hogy az emberek elkezdjék ma -
gukénak érezni a kör nyezetüket. Hiszen, ha valami az
enyém, vagy legalább annak érzem, úgy egyre jobban
érdekel, hogy az jobb, ésszerűbb legyen. Tehát, érez -
zük ma gun kénak az utcákat, és azokon közlekedve
segít sük körzeti képviselőink munkáját, hogy mi az,
ami nem jó, és változtatni kellene. Bár, ők is ezeken az
utakon járnak, de a lakossággal a hátuk mögött talán
képesek elintézni a körzet apró-cseprő gondjait. Kí -
ván ságaim között lenne továbbá az is, hogy ne kelljen
egy városi strand kapcsán városunk ve zetőjétől azt
hal lani, hogy az erre szánt pénz luxus. Egy egyházi
ünnep alkalmából feldíszíteni a főteret, az nem luxus?
Meg kellene vizsgálni Gödöllő la kossági összetételét,
amiből aztán lehet ötletelni, hogy mi a luxus-kiadás az
itt élők többségének, és mi nem. 

És most, feladom a labdát a velem egyet nem ér tő
kommentelőknek, és azt kívánom Gödöllőnek, hogy
legyen egy olyan hónap, amikor az örök elégedetlen
„Laca” ne tudjon miről írni a rovatában. Hiszen én
mindig megpróbálom a valóságot a nyers mi vol tában
közölni, ellentétben azzal, ahogy azt egyesek feltünte-
tik. Amikor már nem lesz miről írnom, akkor fogunk
a valóságos jelenben élni. Boldog új évet, és beteljesült
vágyakat kívánok minden olvasómnak!

Fogadott aggodalmak 
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A karácsonyi ünnepek és a vásár lási
őrület már a kisgyerekek fejében is
összetartozó dolgok. Mire kama -
szok lesznek a „cucc” és az „ün -
nepek” szinte ugyanazt jelentik. És
ha eddig azt hittük, nehéz le beszélni
a gyermeket az iskolakezdési bevá-
sárlás túlkapásairól, gondoljunk be -
le, milyen nehéz dolgunk van, ha a
karácsonyról van szó!

Hogy a december mégse az aján-
dékhalmozásról szóljon, összeszed -
tünk tíz fontos ötletet, amellyel
segíthetünk tizenéves gyermekünk-
nek felfedezni az ünnepek valódi
értelmét.

Mutassunk jó példát:
csökkentsük a karácsonyi

beszerzéseket! 
Elég egyértelműnek tűnhet, hogy
er re szükség van, és a legtöbben –
valószínű – úgy gondoljuk, hogy
már most is jó példával járunk elöl.
De megéri kicsit átgondolni, vajon
tényleg így van-e. Előfordult már,
hogy nagy ajándékpakkokkal meg -
ra kodva tértünk haza és közben
lelkesen magyaráztuk kamasz gyer-
mekünknek, nehogy túlzásokba
essen a vásárlással? Volt, hogy már
októberben vettünk ezt-azt a ka rá -
csonyi készülődés jegyében? A fo -
gyasztásmentes karácsony ránk is
vonatkozik! Legyen inkább a családi
hagyományokon, a közös főzésen,
játékokon, zenélésen, mesélésen a
hangsúly!

Limitáljuk a kívánságlistát
Szülőként mindig legalább annyit,
vagy jobbat akarunk a gyermekünk-
nek, mint amennyi anno nekünk
gyermekként jutott. Így van ez a
karácsonyi ajándékokkal is. Nagy a
kísértés, hogy mindent beszerez-
zünk, amit a karácsonyi kívánság lis -
tájukra írtak. Álljunk ellen a kész te -

tésnek! Fontos, hogy a gyerekek
meg tanulják, nincs mindenre szük -
ségük, amit akarnak. Ha megkapnak
mindent, a karácsony előbb-utóbb
ajándékszerzési versennyé alakul. 

Vegyünk részt 
különböző programokon

Minél több élményt adunk tárgyak
helyett, annál tartalmasabb és
értékesebb lesz a karácsony a gyer-
mekünk számára is. Mehetünk jóté-
konysági rendezvényre, közösségi
ünnepségekre, karácsonyi színházi
előadásra, baráti vagy családi va -
csorára. A lényeg, hogy egyértelmű-
vé tegyük, a karácsony a szeretetről,
az együttlétről, és nem a dobozokról
szól.

Az önkéntes munka is fontos
Az élményeket nem feltétlenül kell a
jótékonykodás és önkénteskedés kö -
ré szervezni, de a gyerekek bevoná-
sa ilyen jellegű tevékenységekbe se -
gíthet megérteni, hogy miért nem a
fogyasztásról kéne szólni az ün ne -
peknek. Gondoskodjunk róla, hogy
gyermekeink lássák a kevésbé sze -
rencsés másik oldalt is, hogy tudják,
nem mindenkinek kerül több fogás
az asztalára, és hogy sok gyereknek
már egyetlen ajándék is nagy szó.
Magyarországon számos szervezet
hirdet összefogást és szervez gyűj-
tést a rászorulók javára az ünnepek
előtt, csatlakozzunk a felhívásokhoz
– pénzzel, tárgyakkal, tettekkel!

Ismertessük meg 
velük a pénz értékét

A nagyobbak már értik a pénz va -
lódi értékét. Mutassuk meg nekik a
karácsonyi költségvetést (ha van), és
ne rejtsük véka alá, hogy vannak
anya gi korlátok. Beszéljük át,
mennyi pénzre lesz szükség a tanul -
mányaik folytatásához. Nézzük
meg, hogy az általuk kért ajándékok
mennyit vesznek ki a családi költ -
ségvetésből, majd kérjük meg őket,
hogy fontolják meg, mi a fontosabb:
most birtokolni az adott tárgyat
vagy elérni a jövőre kitűzött egyéb
célokat. Ha nyíltan és a gyerekekkel
közösen kezeljük a család őket érin -
tő pénzügyeit, annak csak pozitív
ha tása lehet.

Engedjük őket pénzt költeni
Ajándék helyett adjunk pénzt kará -
csonyra. Igen, valószínűleg elköltik

majd cuccokra, de legalább meg ér -
tik, mire elég, amit kaptak, és miért
nem biztos, hogy cuccokat venni a
legjobb belőle. A fogyasztásfüggő-
ség elkerülésében segíthet, ha meg -
értik, hogy mindennek ára van és az
ő saját döntésük, hogy értelmes
vagy értelmetlen dolgokra költik az
adott pénzmennyiséget.

Szúrjuk ki és leplezzük le 
a fogyasztóknak szánt 

marketinges mézesmadzagokat
A gyanútlan és fogékony vásárlókat
célzó ügyes termékelhelyezés, a
min denből a legjobbat ígérő plaká -
tok, a hirdetések rejtett üzenetei még
a felnőtteket is gyakran csapdába
csalják. Hát még a gyerekeket! Hív -
juk fel a figyelmüket a számukra
állított reklámcsapdákra, és magya -
rázzuk el, miért nem érdemes be -
dől ni ezeknek. Lehet, hogy bosszan-
tónak találják majd, de ennyi – a cél
érdekében – belefér.

Nézzünk együtt olyan 
karácsonyi filmeket, 

amik az ünnepet nem
ajándékhegyekkel mérik

Azokra a családi filmekre gondo-
lunk, amik az ünnep valódi érté kei -
ről szólnak. Például: A Grincs, A ka -
rácsonyi cipő, Dickens Karácsonyi
énekének filmváltozata, vagy az

1946-ban készült Az élet csodaszép,
és természetesen a karácsonyt val-
lási szempontból körüljáró filmek is.

Élményt ajándékba
Mondjunk nemet a tárgyi ajándé -
kok ra! Kérjük meg a gyerekeket,
hogy idén karácsonyra élményt kér -
jenek. Étterembe szóló utalványt,
mo zibérletet, jótékonysági ado-
mányt – és ha megengedheti a csa-
lád, akár kisebb utazást is. 

Beszéljünk őszintén
Próbáljunk meg nyíltan és őszintén
beszélni a fogyasztói társadalom és
a mértéktelen fogyasztás problémái -
ról, környezeti és társadalmi hatása-
iról. Meg fogunk lepődni, hogy
gyer mekünk mennyire pozitívan
reagál az őszinte párbeszédre. 

Összeállította: 
Antal Orsolya

GreenDependent Egyesület
Forrás és további 

információ: www.postcon-
sumers.com/education/teen

-holiday-consumer-tips/

Zöld ötletek a csizmába
Mikulás már javában készülődik a kiscipő-töltögetésre. Ideje, hogy mi is
átgondoljuk, hogyan tehetjük zöldebbé a várakozást és ajándékozást. Az
alábbiakban a GreenDependent Egyesület munkatársai által összegyűjtött
tippeket osztjuk meg.

• Van, aki október óta azt számolgatja, mikor teheti végre a csizmáját az
ablakba. A türelmetlenebb gyermekeket lefoglalhatjuk adventi naptár
készítésével. 

Az akár koszorúként is használható naptárakat a háztartásban fel-
lelhető hulladékokból (például: csipeszekből és teafilterekből, régi cso-
magolópapírokba burkolt gyufás skatulyákból, karton-papírkarikából
és terítőből) állítsuk össze.

• Hallgassunk a jóöreg Télapó-dalokra, és „csizmatölteléknek” igyekez-
zünk egészséges, bio, hazai és minél kevesebb finomított cukortartal-
mú csemegéket beszerezni.

• Kerüljük a műanyag mikulászacskókat, inkább szerezzünk be vagy
varrjunk mi magunk textilzsákokat. Csomagolhatunk ajándékot
kéztörlőhengerből készült Mikulás-figurába is.

• Ne feledjük: a legmaradandóbb ajándékot Mikuláskor is az együtt
töltött idő, az élmények, programok és a másoknak okozott öröm
jelentik!

Cuccmentes karácsony kamaszokkal
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Katalin napján tartotta
meg évente – legalább –
egyszer kötelező köz -
meghallgatását a gödöl-
lői képviselőtestület. A
Városháza földszinti
nagytermében, a kora
esti órákban lezajlott
nyilvános esemény fő
témája a város követ -
kező öt évre tervezett
mű ködtetése és fejlesz-
tése volt. A helyi ön kor -
mányzat tagjai közül
öten először vehettek
részt a „néppel” való,
ilyen jellegű találko zá -
son, hiszen október 12-
én „újoncként” jutottak
mandátumhoz.

Túlzás lenne azt állítani, hogy Gödöllő átlag-la -
kosságát megmozgatta a rendezvény. Az egybe-
gyűlteken végigtekintve, jórészt a hivatalból jelen
lévő képviselők, bizottsági tagok, iroda-, cég- és
intézményvezetők alkották a hallgatóságot.

A gondolatébresztő alapokat Gémesi György
adta meg. A polgármester – többek között – kitért
arra, hogy ismeretei szerint jövőre sem lesz jobb
az önkormányzat helyezte, mint ebben az évben
volt, hiszen folytatódik az a tendencia, hogy a
saját bevétel terhére kell megoldani állami felada-
tokat. Gödöllő 2015-ben mintegy 900 millió forin-
tos állami támogatásra számíthat, ami alulmúlja

Mivel a statisztikai adatok nem hazudnak, tud va -
lévő, hogy az áldozattá válás szempontjából – a fia-
talok mellett – az időskorúak a leginkább veszélyez -
tetettek. A sérelmükre elkövetett bűncselekmények
visszaszorítása, valamint a szépkorúak szubjektív
biztonságérzetének ja ví tása céljából két évvel
ezelőtt áldozat- és va gyonvédelmi preventív kor -
társ képző program indult a megyei kapitányság
mun katársainak szer vezésében Dunakeszin. 
A kezdeményezés október 28-án Gödöllőt is elérte: a
Városháza földszinti nagytermében a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
illetékesei, a Gödöllői Rendőrka pi tány ság munka -
tár sai és a fogyasztóvédelemben jártas szakemberek
tar tot tak felkészítést az időskorú érdeklődőknek.
Első sor ban arról, hogy mik azok, a korosztályt fő -
ként sújtó tipikus bűnözői próbálkozások, valamint
arról, ho gyan lehet vé dekezni a lelkileg is nehezen
feldolgoz ha tó, nem egyszer tragédiába torkolló ese-
mények ellen.

Mondok Zoltán rendőr alezredes (képen), a Gö -
döllői Rendőrkapitányság bűnügyi vezetője úgy
fogalmazott, hogy a városban és a kapi tány ság illeté-
kességi terültén a trükkös- vagy besurranásos lopások
és a csalások jelentik a legnagyobb veszélyt a szépko -
rú akra. A megtévesztések ellen azonban lehet véde -
kez ni, vagy minimalizálni a kockázatot. Legkézen -
fekvőbb módszerként a gya nakvást, a kétkedést aján-
lotta, illetve azt, hogy határozott fellépéssel az álta -
lában gyáva jellemű próbálkozók elriaszthatók.

A főtiszt fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy
az önvédelem megszervezése a legolcsóbb megelőzés
mód. A segítőkészséget és a hiszékenységet kihasz -
nálókkal szemben tanácsos az ismerős, közeli rokon
telefonszámát a mobil készülék gyorstárcsázó funkci-
ójába rakni, csak kisebb pénzösszeget otthon tartani,
illetve min den gyanús történésre és egymásra is oda -
figyelni. Léteznek nem túl drágán beszerezhető,
hang jelzést adó önvédelmi rendszerek (kulcstartó,
lakat, ajtóék) is, amik használatával csökkenthető az
áldozattá válás rizikója.

A hasznos tanácsokkal „kiképzett” gödöllői idős -
korúaktól azt kérték, legyenek szószólói lakó -
környezetüknek, és tájékoztassák kortársai kat a
rendezvényen elhangzottakról. Egyet azonban nem
szabad figyelmen kívül hagyni: ha mégis megtörténik
a baj, azonnal értesíteni kell a rendőrséget (112 vagy
107), amelynek munkatár sai „forró nyomon” általában
eredményesebben tudnak kutakodni. -db

az idei dotáció mértékét. Ebből az is következik,
hogy nem növelhetők a kiadások. Gémesi nem
üdvözölte, hogy a 2014-2020-as ciklusra tervezett
fejlesztések finanszírozását segítő uniós pályázati
források elosztását a kormány végzi majd, s mi -
vel régiónk hazai vonatkozásban az egyik legfej -
lettebb országrész, nem várható, hogy ide özönlik
majd a pénz.

Mindez azt is jelenti – tette hozzá a polgár mes -
ter –, hogy saját magunkra kell támaszkodni, és a
bevételeket főként a helyi gazdaság fejlesztéséből
előteremteni. Ebben a folyamatban kulcsszerep
jut a turizmusban és a minőségi szolgáltatások
kínálatának növelésében rejlő, még nem kiak -
názott lehetőségeknek.

- Nem gondolom, hogy neki kellene rohanni a
falnak, és újabb helyi adókat kivetni, de bizonyos
esetekben a lakossági hozzájárulás szóba jöhet – fo -
galmazott a város első embere azzal kapcso latosan,
hogy a következő évtől tágul az ön kor mányzatot
mozgástere a helyi adónemek bevezetésében.

A közmeghallgatáson összesen öten osztották
meg gondolataikat, adtak javaslatot, illetve for -
mál tak véleményt. Négyen a lokálpatrióta klu -
bosok által delegált külsős bizottsági tagok
voltak, akik olyan problémákat vetettek fel, mint
– például – mikor szállítják el a zöldhulladékot,
hol nem tiszta a Rákos-patak medre, zavarja a fák
lombozata a közvilágítás erősségét, át kellene he -
lyezni a Gödöllő helységnév-táblát az incsői lakó -
park felé, nem lehet jó képet készíteni a mária -
besnyői székelykapuról az előtte éktelenkedő
KRESZ-táblák miatt.

Lehet, hogy unalomba fulladt volna a ren dez -
vény, ha nem szól hozzá a köztelevízió egyik csa-
tornájáról ismert Csáky Zoltán. A Gödöllőn élő
műsorvezető – egyebek mellett – a több mint har-
mincezres településen hiányzó strandról, az alsó-
parki gyógyvízről, a városi sportcsarnokról és a
balatonlellei üdülő helyzetéről érdeklődött.

Mint minden kérdező, ő is Gémesi Györgytől
kapott választ. A strandról azt mondta a polgár -
mester, hogy időjárásfüggő, ezért is luxus erre
pénzt költeni, amíg vannak fontosabb feladatok.

Megtudtuk még, hogy
- a gyógyvíz hasznosításának sorsa egy éven

belül eldől,
- a városi sportcsarnok megvalósítása továbbra is

napirenden van. 800 millió forint körüli pro -
jektről beszélünk, kell hoz zá a TAO-támo gatás.
Bent lesz a központban, az Erkel iskolánál.
Küzdőtere nem zet közi szintű lesz, de a nézőtér
nem lesz többezres kapacitású,

- a lellei üdülő működik, ki sebb fejlesztések (kli ma -
tizálás) azonban las san elengedhetetlenné vál nak.
Bár próbálkoztak ve le, az ingatlan eladhatatlan
annyiért, amennyit ér.
S még valami: jó hír a gödöllői ifjúságnak, hogy

díjat szándékoznak szá muk ra alapítani. -stv

Gémesi szerint luxus a strandra pénzt költeni
Lezajlott a gödöllői közmeghallgatás. Kiderült: a lellei üdülő eladhatatlan,

nem várhatók újabb helyi adók, díjat kaphat az ifjúság

Csökkenthető az
időskorúak áldozattá
válásának kockázata
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Az egyik vezető hirdetési portálon megjelentek
tanúsága szerint eladó az 1760 körül épült gö -
döllői présház. Tulajdonosa 316 millió forintot
(csak nem 1 millió eurót) kér a 2004-ben állag -
megóváson átesett, 730 négyzetméteres kastély -
sze rű borházért, az 1.028 négyzetméteres, kettős
keresztboltozatú, tégla falazatú pincerend sze -
rért, valamint a közel 13 ezer négyzetméteres
bel területi telekért.
Azt is tudni, hogy az ingatlan korábban szál loda-
és vendéglátás funkcióra építési engedéllyel ren -
del kezett, mi több, egykoron szervesen kap cso -
lódott a Grassalkovich-kastélyhoz, a bor házban
rendezett mulatságokon a királyi pár, Erzsébet
királyné és Ferenc József is részt vett.

Ha valaki, akkor Varga Kálmán, a Gödöllői Ki -
rályi Kastély egykori miniszteri biztosa az átla -
gosnál lényegesen felkészültebb a helyi épített
örökségek történetében. Arra kértük, mondjon
véleményt: eretnek ötletnek számítana-e, ha akár
állami, akár városi forrást áldoznának a gödöllői
présházra?

- Az 1760 körül épült présház Grassalkovich I.
Antal uradalmi építészetének egyik, már a kor -
társak által is dicsért együttese. Igényes kiala -
kítása révén nem csupán gazdálkodásra szolgált,
hanem alkalmas volt vendéglátásra is: 1764-ben,
például, Mária Terézia főudvarmesterét, Khe -
ven hueller-Mets herceget és kíséretét vendé gel -
ték meg itt.

Az L alakú, manzárdtetős épület funkcióvesz-
tése a gödöllői uradalom 1945 utáni megszűné -
sének következménye. A legutóbbi időkben
tervezett hasznosítás (Architekton Rt), mely sze -

rint, műemlék-helyreállítási és restaurátori bázis
kapott volna benne helyet, méltó lett volna a prés -
ház értékéhez. Mára viszont – bár a helyreállítás
megtörtént – ezek a tervek kútba estek, s nagy
kérdés, mi lesz a megóvandó épület sorsa.

A magam részéről többféle megoldást is el tu -
dok képzelni (szálloda, üdülő), de az eredeti
funk ció korszerű megelevenítését tartanám a leg -
jobbnak. A présház lehetne a kastély filiája,
amely ben egyrészt manufaktúra (kézműves ter -
mé kek) és kis tételekben termelő gyógynövény-
kertészet működik. Másrészt, látogatását bekap-
csolhatnák a kastély turisztikai kínálatába. Per -
sze, az igazi az lenne, ha a kastélynak volna saját
szőlészete és az épület valóban présház is lenne,
ahol a pincékben sorjáznának a hordók. Esélyét
látom, hogy ehhez megfelelő földterületek le -
gyenek szerezhetők az állami vagy önkor mány -
zati szektorból, meg kellene próbálni. Kevés
gödöllői és turista volna, aki ne kóstolna meg egy
minőségi száraz Grassalkovich-bort vagy édes
Erzsébet királyné nedűt… -gé

Koccintana minőségi száraz Grassalkovich-
borral, netán édes Erzsébet királyné nedűvel?

A jelenlévő ismerősökön, pályatársakon kívül, ba -
rátai, valamint egykori és jelenlegi tanítványai
műsorral is köszöntötték Fodor Lászlót, a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskola művésztanárát abból
az alkalomból, hogy október 29-én átvette a
Körösfői-Kriesch Aladár művészeti díjat és em -
lékplakettet. A rendezvény helyszíne a Gödöllői
Királyi Kastély díszterme volt, ahol Ferenczi An na,
nyugalmazott zeneiskolai igazgató, a város idei
díszpolgára, illetve Lázár Attila művész ta nár, a he -
lyi zeneiskola igazgatóhelyettese méltat ták a fúvó-
sok táborát képviselő jutalmazott mun kásságát.

Az elmúlt század elején, Gödöllőn létrejött mű -
vésztelep 151. esztendővel ezelőtt született alapí-
tójáról elnevezett díjat tizenhét évvel ezelőtt ala-
pította a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Ala pítvány, amelynek azóta fontos küldetése,
hogy minden évben megjutalmazzon egy tehet -
séges, fiatal, gödöllői művészt és/vagy a helyi
fia talok művészeti oktatásában, nevelésében kie -
melkedő teljesítményt nyújtó pedagógust.

Idén tíz jelölt közül választott az alapítvány ku ra -
tóriuma, amelynek vezetője, a világhírű gödöllői
művész unokája, Körösfői László – Őriné Nagy
Cecília művészettörténész Mese, mítosz és történelem
Körösfői-Kriesch Aladár műveiben című elő adása után
– adta át az emlékplakettet. A felemelő pillanatot
hatalmas vastaps kísérte. Az 1985-ben alakult Hot
Jazz Band tagjaként is ismert Fodor László hu szon -
kilencedikként csat lakozott a Körösfői-emlékpla-
kettel jutalmazottak köréhez. -br

Vastaps kíséretében vette át 
Fodor László a Körösfői-emlékplakettet
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Fontos dolgok történtek idén is a
Gö döllői Királyi Kastély háza tá -
ján. A sikereket összegeztük Gönczi
Tiborral, a műemlék-együttest mű -
köd tető gazdasági társaság ügy ve -
zető igazgatójával, kitekintve arra
is, hogy milyen reményekkel, ter -
vekkel vág neki a szakmai csapat az
előttünk álló év(ek)nek.
- Igazgató úr! Lassan itt az év vége,
az összegzés, a számvetés időszaka.
Mennyiben valósultak meg az idei
esztendőre elképzeltek?

- A Gödöllői Királyi Kastély idén
elnyerte a nemzetközi ingatlanszö-
vetség, a FIABCI World Prix
d`Excel lence Nemzetközi Nívódíjá -
nak arany fokozatát. Mindezt húsz-
évnyi munkával, ugyanis a kastély
felújításának megkezdése óta vég -
hez vitt fejlesztéseit együttesen nyúj -
tottuk be a szövetségnek a pályázat
keretében. Ez a díj kiemelt jelentő-
séggel bír az ingatlanszakmában, és
mivel a bírák nemcsak külső szem -
pontokat vettek figyelembe, hanem
nagy hangsúlyt fektettek a kivite le -
zés minőségének, illetve a megvaló -
sult fejlesztés hasznosíthatóságának
kiértékelésére is, különösen büszkék
lehetünk az eredményre. Mindenki
sajátjának érezheti a díjat, aki az
elmúlt húsz esztendőben tett azért,

hogy a város kiemelt attrakciója
ilyen állapotba kerülhetett.

Megnyitása óta a kastély több
mint két és fél millió látogatót foga-
dott, kiállításaink folyamatosan bő -
vül nek, megújulnak, és minden
egyes apró lépés, amely a mai ál -
lapothoz vezetett, elismerést nyert a
díjjal. A siker arról tanúskodik, hogy
jó úton haladtak elődeink és mi ma -
gunk is, és érdemes folytatni, amit
elkezdtünk. 

Az év elején az állandó kiállítá -
sunk egy igen komoly darabbal gya-
rapodott. Hosszas felújítási munkát
követően, és 70 évnyi elzártság után
bemutathattuk a nagyközönségnek
Zichy Mihály: Erzsébet királyné
Deák Ferenc ravatalánál című mo -
nu mentális festményét. A kép mé -
reteiről tanúskodik, hogy azt a kiál -
lítására kijelölt helyre beszállítani is
komoly logisztikai feladat volt és
na pokig tartott a szobában annak
elhelyezése, hiszen a festményt tartó
szerkezetet – vakkeretet – és a dísz-
keretet is csak a helyszínen tudták
összeszerelni.

Nagy sikernek örvendett az idő-
szaki kiállításuk, mely Ferenc József
életébe engedett betekintést gyer -
mek korától egészen az Nagy Há -
borúig. 

Ősszel pedig a Schimmelhofban
ál lítottuk fel Schimmelnek a szobrát.
Az udvar is róla, Grassalkovich An -
tal kedvenc lováról kapta a nevét,
hiszen az eredeti szobor is egykoron
itt állt. A művet gödöllői alkotók
készítették. 

- A számok nyelvére lefordítva:
hogyan alakult a látogatottság, si -
került-e felülmúlni a tavaly bevéte-
li rekordot?

- Bár, az évből még néhány nap
hátravan, már most is elmondható,
hogy sikerült növelnünk 2013-hoz
képest mind a látogatószámot, mind
bevételeinket. Természetesen az
előbb említett sikerek ebben jelentős
szerepet játszottak. A nemzetközi
nívódíj, vagy az új műtárgyak ide-
haza és külföldön is a média figyel-
mével jártak. A nívódíj-pályázat fő
média partnere például a Wall
Street Journal, mely szintén foglal-
kozott a kastéllyal.

- Lépett-e előre a gödöllői kastély
az országos múzeumi rangsorban?

- A legfrissebb múzeumi látoga -
tott sági rangsorban a Gödöllői Ki -
rályi Kastély a 6. leglátogatottabb vi -
déki múzeum. Meg kell azonban je -
gyezni, hogy a mi látogatott ságun -
kon – például – az időjárási tényező
kevésbé érződik, mint – mondjuk –
a keszthelyi kastély esetén. Esős idő
esetén annak látogatottsága jelentő-
sen megnő, hiszen a Balatonon pihe -
nők kiemelt célpontja. A rangsorban
közzétett adatok ugyanakkor egyéb
következtetések levonását is lehető -
vé teszik, melyekre alapozva biza -
ko dással nézhetünk a jövőbe.

Az, hogy a turizmus erősödik és
mind belföldről, mind külföldről
egyre többen utaznak Magyaror -
szág ra és Magyarországon, nálunk
is érződik, növekszik látogatószá -
munk. Szívós és kitartó, utazási iro-
dai partnereinket segítő munkával
haladunk előre továbbra is.

- Az impozáns műemlék-együt-
tes napjainkban nem csak a városi
és országos, hanem a nemzetközi
kulturális élet egyik fellegvárának
tekinthető. Lesz-e változás 2015-
ben a programkínálatban?

- A hazai, illetve nemzetközi mú -
zeu mokkal egyre intenzívebb a kap -
csolatunk, és ennek köszönhetően
számos partner segített minket a

Ferenc József-kiállítás létrehozásá -
ban. Kaptunk – például – műtár gya -
kat Betlérről és Schönbrunnból, de
mi is gyakran adunk kölcsön kincse -
ket a gyűjteményünkből. Jelenleg
több tárgyalást folytatunk olyan
kiállításokra vonatkozólag, ame -
lyek nek keretében a kastély tárgyi
emlékei fognak megjelenni külföl -
dön. 2015-ben, például, a Het Loo
hollandiai királyi kastélyban rende -
zendő Erzsébet-kiállításon Schön -
brunn-nal együtt a Gödöllői Királyi
Kastély is képviselteti magát műtár -
gyakon keresztül, ebben állapodtuk
meg az igazgató úrral. Más külföldi
megjelenésekre is kaptunk felkéré-
seket, melyekről egyeztetünk. Az
eh hez hasonló megjelenések szá -
mot tevő mértékben növelik külföldi
ismertségünket. 

- Ha ma még nem is szolgálhat
konkrétumokkal, de hamarosan
bizonyára megszületnek azok a
döntések, amik lendíthetnek a kas -
tély további felújításán, fejleszté-
sén. Ezen a területen mik a kitörési
pontok? 

- A hetes és nyolcas szárny, vala -
mint a márványistálló felújítására
sze retnénk forrást találni. Az egybe-
épített épületrészek közül ezek
azok, amelyek még renoválásra szo -
rulnak. Továbbá, a teljes kastélypark
rendbehozatala is időszerű volna.
Ezt egy csomagként szeretnénk ke -
zelni. Az általam ismert lehetőségek
bizakodással töltenek el.

Hosszabb távon pedig szeretnénk
megvalósítani régóta dédelgetett
álmunkat, a szálláshely-fejlesztést.
Biz tos gazdasági alapokra helyezve,
megfelelő üzemeltetés mellett hoz-
zásegíthetné a kastélyt ahhoz, hogy
az önfenntartás útjára lépjen. Ennek
megvalósulása szintén példaértékű
lehetne. -fg

Kitörési pont a külföldi ismertség növelése
Gönczi Tibor úgy véli, hogy a szálláshely-fejlesztéssel a gödöllői kastély 

példaértékű lehet, és az önfenntartás útjára léphet
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Nyolc állandó, szakmai bizottság (43 képviselői
hellyel és 35 nem képviselő taggal) és három ta -
nácsnok segíti a gödöllői önkormányzat döntés-
előkészítő munkáját az előttünk álló, 2019-ig tartó
választási ciklusban. Egyebek mellett er ről is hatá-
rozott az október 12-én megvá lasz tott városvezetés
első, november 13-i, koraesti munkaülésén, ami a
külsős bizottsági tagok eskütételével zárult.
Az elmúlt négy évhez képest változást jelent, hogy
ismét nevesítették a sportot az egyik bizottságban,
és a köznevelési bizottság elnevezése kie gészült az
ifjúsági jelzővel. Ezen módosulá sok nak tudható be,
hogy az eddigi öt tanácsnok he lyett csupán háromra
lesz szükség a jövőben. Lás suk, a gödöllői önkor -
mányzat háttérszervezetének személyi összetételét: 

A Jogi és Ügyrendi bizottságot már az október
22-i alakuló ülésen életre hívták. Elnöke dr. Györ fi
Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub – GLK) lett.
Tagjai: Szűcs Józsefné, Halász Levente, Varga Ár -
pád (valamennyi GLK), Kristóf Etelka (Job bik) kép -
viselők, dr. Mundruczó Péter, dr. Kónya Katalin,
Schalkház Miklós, Koós Albert nem képviselők.

A Pénzügyi bizottság elnöke Kovács Barnabás
(MSZP-Együtt). Tagjai: Kis Antal, Varga Árpád,
Tóth Tibor, dr. Jeney László (valamennyi GLK)
képviselők, Klement Péter, Darabont Tibor, Várnai
Miklós, Szautner Csaba nem képviselők.

A Gazdasági bizottság elnöke Halász Levente
(GLK). Tagjai: Kis Antal, Varga Árpád, dr. Györ fi
Beáta (valamennyi GLK), Kristóf Etelka (Job bik),
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP) képviselők, Bartha
Tibor, Szénási Szilvia, Bajnóczi István, Kiss
Balázs, Fogarasiné Deák Valéria nem kép viselők. 

A Városfejlesztési bizottság elnöke Tóth Ti bor
(GLK). Tagjai: Kis Antal, Szűcs Józsefné, dr. Jeney
László (valamennyi GLK), Kovács Barna bás
(MSZP-Együtt), Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
képviselők, ifj. Varga Árpád, dr. Bucsy László,
Kaiser Ferenc, Kovásznai Gergő, Szi lágyi Viktória
nem képviselők.

Az Egészségügyi bizottság elnöke Simon Gel lért
(Fidesz-KDNP). Tagjai: Halász Levente, dr. Pappné
Pintér Csilla, Kis Antal (valamennyi GLK), Kovács
Barnabás (MSZP-Együtt) képvise lők, dr. Boros
Botond, Győri Ferenc, Gyengéné Gáspár Csilla,
Sebő Györgyné nem képviselők. 

A Szociális bizottság elnöke Kristóf Etelka
(Jobbik). Tagjai: Varga Árpád, Kis Antal, dr. Jeney
László, dr. Pappné Pintér Csilla (vala mennyi GLK),
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP) képviselők, Gecse
József, Dolányi Sándor, Balogh Gyula, Nagy
Péter, Varga Imre nem kép viselők. 

Az Ifjúsági és Köznevelési bizottság elnöke dr.
Pappné Pintér Csilla (GLK). Tagjai: Szűcs Józsefné,
Halász Levente, dr. Jeney László (vala mennyi
GLK), Molnár Árpád (Fidesz-KDNP) kép viselők,
Bacsi-Nagy Ágnes, Harmath János né, Varga
András, Horváth Miklósné nem kép viselők.

A Kulturális, Sport és Nemzetközi kapcso latok
bizottságának elnöke Szűcs Józsefné (GLK). Tagjai:
dr. Pappné Pintér Csilla, Tóth Ti bor, dr. Györfi
Beáta (valamennyi GLK), Kristóf Etelka (Jobbik)

képviselők, dr. Fülöp István, Pál István, Körösfői
László, Kocsi Tamás nem képviselők.

Megszűnt az ifjúsági és a sport tanácsnoki titu lus,
és kisebbségügyi tanácsnoka sem lesz Gö döl lőnek.
A három tanácsnoki tisztségen kizárólag lokálpat -
rióta klubos képviselők osztoznak: Varga Árpád
vál lalkozásügyi-, Kis Antal közbizton ság ügyi ta -
nács nok maradt, míg dr. Jeney László az új elem-
ként megjelenő környezetvédelemügyi tanácsnoki
feladatkört látja el.

A bizottság tagok és a tanácsnokok névsorát bön-
gészve, szembetűnő – de a választás eredménye is -
meretében cseppet sem meglepő –, hogy min denhol
nyomasztó a lokálpatrióta klubos kép viselők, illető-
leg a szervezet által a bizottságokba delegált nem
képviselő tagok túlsúlya. Az eddigi tapasztalatok
szerint mindez előrevetíti azt, a Gödöllőn már jó
ideje megszokott gyakorlatot, hogy a bizottságok
elé kerülő előterjesztésekben megfogalmazott hatá-
rozati javaslatok simán „átmennek” ezen a szűrő -
szinten.

Ki a kakukktojás? Csak nem Fideszes?
November 13-án
fo gadták el, de ok -
tóber 12-től kell al -
kalmazni azt a –
Gémesi György
által előterjesztett
– gödöllői ön kor -
mányzati ren dele -
tet, ami szabá -
lyoz za a várost
irányító grémium
tagjai (leszámítva
a pol gármester és
az al -
polgármesterek)
havi, bruttó tiszte letdíjának összegét. Az el múlt
években a gödöllői önkormányzat képvise lőjét havi,
bruttó 85.030 forintos tiszteletdíj illette meg, ami
most 90 ezer forintra emelkedett. A bi zottsági elnö-
kök és a ta nácsnokok ezt mege lőzően további 76.527
forinttal számolhattak, vagyis, 161.557 forintra
tarthattak igényt havonta. Október 12-étől ez az
összeg 170 ezer forintra bővült. Az önkormányzati
bizottságokban nem kép viselőként dolgozók havi
45 ezer forintos tisz teletdíjban részesülnek.

A gödöllői képviselőtestület 15 tagjából csupán
egyetlen van olyan, akinek tiszteletdíja az alapnak
számító 90 ezer forint. Ő Molnár Árpád, a Fidesz-
KDNP kompenzációs listájának második helyéről
mandátumot szerzett képviselő. A „kakukktojás”
létrejötte azért történhetett meg, mert a polgár -
mester és a két képviselő alpolgármester nem lehet
tagja bizottságnak és tanácsnoki szerepkört sem
tölthet be. A maradék 12 kép viselő 8 bizottsági elnö-
ki és 3 tanácsnoki helyen osztozott, így törvény sze -
rű volt, hogy egy vala kinek nem jut a 170 ezer forin-
tos mértékű honoráriumból.

Egy másik aspektusból nézve viszont jól jártak a
helyi Fideszesek, hiszen három, az önkormány zati

választáson indult jelöltjüket külsős tagként bejut-
tatták a bizottságokba. Négy éve ez nem így történt,
mivel akkor a pártszervezet által kivá lasztott jelölte-
ket „nem fogadta be” a lokálpatrióta klubos rendszer.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a gödöllői képvi -
selőtestületben két, listán elnyert mandátumával a
második legerősebb „frakcióval” rendelkező Fi desz-
KDNP ugyanannyi külsős bizottsági helyet kapott,
mint az egy képviselővel jelen lévő MSZP-Együtt.
Az ugyancsak egy képviselős Job bik két külsős
bizottsági tag delegálási lehető ségével élhetett.

Éves szinten súrolja az 5 milliót a gödöllői
csúcsvezetők illetmény-növekménye

Az október 12-én megválasztott gödöllői képvi -
selőtestület tagjainak tíz nappal később lezajlott ala-
kuló ülésén elfogadott határozat alapján, a koráb -
bihoz képest éves szinten 4.724.700 forintos több -
letkiadást jelent a helyi költségvetés számára a
csúcs vezetők (polgármester és alpolgármesterek)
bruttó illetményének biztosítása. Ennek alapvetően
két oka van: az egyik jogszabály-válto zásra vezet he -
tő vissza, a másik pedig arra, hogy – a Gödöllőhöz
hasonló népességű település ka te góriában nagy
valószínűséggel országosan egyedülálló módon –
három alpolgármester munkáját kell anyagilag
honorálni.

A polgármester illetményét eddig a 38.650 fo rin -
tos köztisztviselői illetményalap meghatá ro zott
szor zataként kellett megállapítani. Ebből követke -
zően Gémesi György havi, bruttó illetménye októ -
ber 22-ig 521.775 forint volt. Az alakuló ülés napján
ez az összeg 598.300 forintra emelkedett, ami mege -
gyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztvi -
selőkről szóló törvényben meghatározott alapillet-
ményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illet-
ménypótlékából álló illet ménye (747.875 forint)
összegének 80 szá zalékával.

Gémesi főállású helyettesei a jogszabály szerint a
polgármesteri illetmény 70-90 százalékát kap hatják,
míg a társadalmi megbízatású alpolgármester csak
„főnöke” illetményének legfeljebb a fe lére jogosult.

Városunk első emberének nem képviselő he lyet -
tese, a Zöld Híd Régió Kft. éléről alpolgár mes terré
választott Gyenes Szilárd havi, bruttó juttatása
(538.500 forint) a maximumot jelentő 90 százalékkal
egyenértékű, míg a lokálpatrióta klu bos jelöltek
közül a választáson legjobban sze replő Pelyhe Jó -
zsef havi, bruttó félmilliós illetménye 83,6 száza -
lékos mértékre rúg.

A korábban havi szinten bruttó 490 ezer forintos
illetményért alpolgármesterkedő Pecze Dáni el nek
anyagilag nem jött jól a társadalmi meg bízatású
jelző, hiszen illetménye 269 ezer forintra csökkent,
ami még az adható, 299.150 forintos, 50 százalékos
nagyságrendtől is elmarad.

Az új rendszerben a gödöllői topvezetők bruttó
illetménye éves szinten 4.724.700 forintos több -
letkiadást jelent a helyi közkassza számára. Ezt
megelőzően Gémesi György, Tóth Tibor és Pecze
Dániel alapjavadalmazása 1.511.775 forintos kia dást
eredményezett havonta, október 22-étől ez az
összeg 1.905.500 forintos összegnek felel meg. A
havi plusz kis híján 400 ezer forint. -GH

Lokálpatrióta túlsúllyal összeállt a hátország



10 XVIII/12. 2014 decemberPROGRAMAJÁNLÓ



11SPORTXVIII/12. 2014 december

Gödöllői pontok, gólok
RÖPLABDA • NB I., nők, alapszakasz 8-12. forduló
MTK-Budapest – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-21, -16, -23)
Fatum-Nyírsuli – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-15, -21, -19)
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3-0 
(24, 28, 18)
Albrecht-Miskolci VSC-MISI – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-18, -18, -16)
Palota RSC – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-20, -17, -23)
Tizenegy mérkőzés alapján a TEVA-GRC csapata 33 ponttal, 33-2-es szett-
és 871-684-es pontaránnyal az 1. a tabellán.
RÖPLABDA • CEV Challenge-kupa 2. forduló, legjobb 32 közé jutásért:
Linamar Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (-22, 18, 28, 20)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2-3 (23, 17, -25, -17, -13)
RÖPLABDA • Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
Szombathelyi Egyetemi SE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-9, -9, -11)
A gödöllői csapat a Jászberény együttesével találkozik a negyeddöntőben.

LABDARÚGÁS • Pest megyei I. osztály, 12-15. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 1-3 (0-1) Gödöllői gólok: Farkas Péter (2),
Urbán Martin.
Gödöllői SK – Pilisszentiván SE 1-3 (0-1) Gödöllői góllövő: Kaiser László.
Viadukt SE Biatorbágy – Gödöllői SK 4-1 (0-0) Gödöllői gól: Fülöp Alex.
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC 0-4 (0-0)
A Gödöllői SK együttese 17 ponttal, 28-39-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 11. helyén zárta a bajnokság őszi idényét.
LABDARÚGÁS • Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 12-14. forduló
Gödöllői SK II. – Kisalag 5-1 (2-0) Gödöllői gólok: Szabó László, Urbán
Viktor, Tury Viktor, Szeles Dávid, Tóth László.
Őrbottyán KSE – Gödöllői SK II. 2-5 (0-2) Gödöllői gólszerzők: Switzer
Nabil (2), Szeles Dávid (2, egyet 11-esből), Pakuts Barna.
Gödöllői SK II. – Galgagyörki SE 3-0 (0-0) Gólszerzők: Szeles Dávid (11-
esből), Pakuts Barna, öngól.
A GSK II. csapata 36 ponttal, 53-24-es gólkülönbséggel a csoport táb lá za -
tának 2. helyéről várja a tavaszi folytatást.

KÉZILABDA • NB II. Északi csoport, férfiak, 7-10. forduló
Pilisvörösvári TKSK – Gödöllői KC 18-27 (9-12)

Gödöllői KC – B. Braun Gyöngyös U23 21-33 (10-20)
PLER Budapest U23 – Gödöllői KC 29-31 (16-16)
Csömör KSK – Gödöllői KC xx-21 (16-12)
A Gödöllői KC együttese 16 ponttal, 269-236-es gólkülönbséggel 3. a tabellán.

FUTSAL • NB II. Keleti-csoport, 7-11. forduló
Pestszentlőrinci SFA – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 8-3 (1-3) Gödöllői
gólszerzők: Farkas Péter, Molnár Márton, Blaubacher Pál. 
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Energia SC Gyöngyös 4-4 (1-2) Gö -
döllői gólok: Molnár Márton, Bencsik Roland, Magyar Zsolt, öngól.
Romhány SE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 0-9 (0-4) Góllövők: Farkas
Péter (3), Bencsik Roland, Varsányi Botond, Molnár Márton, Magyar Zsolt,
Berta Balázs, öngól.
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Rákosmenti TK-Vasló 10-4 (6-2)
Gödöllői gólok: Bencsik Roland, Baranyai Pál (2-2), Farkas Péter, Gruber
Bálint, Varsányi Botond, Berta Balázs, Molnár Márton, öngól.
Kastélydombi SE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 5-3 (2-1) Gödöllői
góllövők: Molnár Márton, Farkas Péter, Magyar Zsolt.
A gödöllőiek 13 ponttal, 52-53-as gólkülönbséggel a 9. helyen állnak.

SAKK • Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 2-3. forduló:
Vízügyi SC – Gödöllői SBE 3,5-8,5
Győzelem: Reznák Attila, Bándy Attila, Veréb Gábor, Ruttkay Péter, Kozma
Gábor, Szabó Zoltán, Törőcsik József. Döntetlen: Sillye Kálmán, Hönsch Pál,
Nagy Adrián. Vereség: Nagyajtai Gábor, Téglás Mátyás.
Gödöllői SBE – Mátra SE 6-6
Győzelem: Veréb Gábor, Szabó Zoltán, Nagy Adrián. Döntetlen: Nagyajtai
Gábor, Ruttkay Péter, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Veréb Béla, Veres István.
Vereség: Reznák Attila, Fehér Mihály, Törőcsik József.
A GSBE formációja után 18,5 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban..
SAKK • Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 2-3. forduló:
Gödöllői SBE II. – Szigetszentmiklós 2,5-2,5
Győzelem: Friedhaber Kristóf. Döntetlen: Fehér Mihály, Szűcs Lajos, Pervai
László. Vereség: Molnár László.
Gödöllői SBE II. – Zsámbék 0,5-4,5
Döntetlen: Szűcs Lajos. Vereség: Knon Máté, Sztrehalet Mihály, Friedháber
Kristóf, Pervai László.
A GSBE II. 7,5 ponttal a bajnoki osztály 4. helyezettje.

HIRDETÉS

Van egy csodálatos eszköz, amivel ezt el lehet
érni: úgy hívják, hogy FLABÉLOS.
Mit tud ez a gép? Nem túlzás, de szinte mindent.
10 perces használata megfelel egy 40-50 perces
edzőtermi edzésnek. Heti 3x10 perc, és egy
nagy lépés az egészségünkért.
• Több oldalról hatékonyan támadja meg a cel-

lulitiszt, segít a szép test tónus elérésében.
• Növeli az izom munkabírását, az izmok erejét.
• Növeli az oxigén szintjét, ezáltal javítja a közér -

zetet. Segít a koncentrációban.
• Növeli az állóképességet, erősíti az immun-

rendszert, segíti a sejt-regenerációt,
• Növeli az elasztin-termelést, ezzel kisimítja a

finom vonalakat, ragyogóvá és egészségessé
teszi a bőrt.

• Növeli a pulzust és az anyagcserét, gyorsítja
az emésztést. Gyorsabban égnek el a kalóriák
edzésen kívül is.

A REHABILITÁCIÓ 
LEGNAGYOBB SEGÍTSÉGE!

• Segít a sérülések, betegségek következtében
károsodó izmok, ízületek újjáépítésében.
A cukorbetegek számára kifejezetten ajánlott,
mert javítja a végtagok vérkeringését. Rend -
szeres használatával csökkenthető a vér cu -
korszint.

• Csökkenti a heveny és idült derékfájást.
• Megállítja a csonttömeg-vesztést, amit főként

a mozgáshiány okoz.

MÉG TÖBBET SZERETNÉL 
TUDNI A FLABÉLOSRÓL?

Szeretettel várlak a FlabiLife-ban, Gödöllőn,
a Sza badság tér 24. szám alatt. 

Kuti Ágnes
Bejelentkezés: 06-30 632 8611

Nyitva tartás: H.-P.: 7-19, Szo.-V.: 8-14

Személyi edzés ajándék. 
Én kezelem a gépet, 

Te csak fedezd fel a mozgás örömét, 
és el is érted a célt: 

EGÉSZSÉG – SZÉPSÉG – BOLDOGSÁG!

Egészség – szépség - boldogság
Mindenki szeretné, ha ezek a birtokában lennének



Kérdőszó 26. Épphogy 28. Fordított szamárhang!
32. Egyik szülő 34. Zamatot árasztó kemény anyag
36. Hajlata 38. Díszelőadás 42. Piás 43. Számukra
45. Némán váró! 49. Bizonyítást alátámasztó
körülmény 51. Évszak 53. Óra méri 56. Idegen
utóirat 57. Egyforma hangzók 59. Védelmez 60.
Római szám 61. Japán autójel 
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A megfejtéseket december 23-ig kérjük leve -
lezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Október 31-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIÉRT, EZREDES ÚR? MERT A MUNKÁ -
JÁ NAK NINCS NYOMA.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: V. Mészáros-Kis Márton Kos suth
Lajos u. 13. és  Tóth Ádám Szabadka u. 6/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Lantos Tibor Repülőtéri út 1/15.
Gold Gym fitness klub 5 alkalomra szóló bér-
letének nyertese: Váry Krisztina Palotakert 12.

Szilveszteri bulin odamegy egy jóképű férfi egy
nőhöz. – Mondja, hölgyem, van már partnere a
következő tánchoz? – Még nincs! – csillan fel a
nő szeme. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Simán csúszó 13. Fékez 14. Körszem! 15. Sze -
mélyes névmás 16. Idegen gróf 17. Téli sport 18.
Keservesen sír 20. Kiejtett mássalhangzó 22.
Középen szab! 23. Zavaros váz! 24. Ő, egyedül 27.
Szájat nyit 29. Spanyol autójelzés 30. Hazai hír-
centrum 31. Női név 33. Segéd 35. Mező 37. Fehér-
nemű 39. Kis patak 40. Félig mese! 41. A poén
második része (Z) 44. Névelő 45. Magot szór 46.
Rangjelző 47. Lám 48. Mázsál 50. Növényi rész 52.
Egynemű baki! 54. Ablakvégek! 55. Európai nép
56. Török rang 58. Orvos a szlengben
Függőleges: 1. A poén harmadik, befejező része
(G) 2. Mely személy? 3. Társasági forma 4. Déli
bogyó 5. Fába vés 6. Hosszúság jele 7. Elismerő
kifejezés 8. Torok része 9. Neves építész volt
(Miklós) 10. Igekötő 11. Nép is van ilyen 19. Figyel-
meztetés 21. Felhők közötti 23. Ellenőrzi 25.
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Magazinunk következő
száma

2015. január 16-án,
pénteken jelenik meg.

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

December 7-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

December 8-tól december 14-ig: 
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749 

December 15-től december 21-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251 

December 22-től december 28-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002 

December 29-től január 4-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551 

Január 5-től január 11-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Január 12-től január 18-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L.u. 2.). Tel.: 545-585

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

5 alkalomra szóló bérletet

Körömépítés 4.000 forintért

Fő a jókedv! (XII.)
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Az ünnepi hangulat az otthonunkban kezdődik
A karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy
lakásunkat is díszbe öltöztessük. A különböző csatornákon futó
műsorokból ihletet meríthetünk a dekorációhoz vagy az ünnepi
menühöz. A digitális televíziózás előnyeit kihasználva az sem je-
lenthet problémát, ha ezeket az adásokat egyéb elfoglaltságunkkal
egy időben sugározzák. A megfelelő beltéri felvevőegység
segítségével előre beprogramozhatjuk a rögzítésüket, és a
számunkra ideális időpontban bármikor visszanézhetjük őket. 

Szünidei szórakozás
A televízió-csatornák a téli hónapokban is izgalmas műsorokkal
várják a nézőket, így az Invitel sokszínű kínálatában a
kikapcsolódáshoz kedvünkre válogathatunk a romantikus filmek, a
drámák vagy a vígjátékok közül. A jövő évtől kezdve ráadásul
további népszerű csatornákkal bővül a lista. Elérhető lesz például a
díjnyertes tévésorozatokat felvonultató FOX és a minőségi
sportműsorokat sugárzó DIGI Sport 2 is.

Hagyományos és modern kéz a kézben
Az internet kiváló eszköz lehet a karácsonyi ajándékok beszerzésé-
hez. Ha kézzel készített aprósággal kedveskednénk szeretteinknek,
rengeteg „csináld magad” oldalt is találhatunk a világhálón. A
rokonok, barátok ünnepi üdvözlésében pedig a meghitt beszélge-
tésekhez tökéletesen alkalmas otthoni telefon mellett az online fe-
lületek is egyre nagyobb teret nyernek.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3.

Telefon: +36 28 536 596
Kapcsolattartó:

Petényi Tamás, telefon: +36 20 372 0123
További információ: 

az 1288-as Infóvonalon
és a www.invitel.hu weboldalon

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS AZ INVITELLEL
Az utcákon és a bevásárlóközpontokban megjelentek az ünnepi dekorációk, a rádiók pedig karácsonyi dalokat játszanak. Egyértelműen közeleg az év vége.
Hogy az ünnepek igazán felejthetetlenek legyenek, nem árt, ha elkezdünk időben készülődni. Az Invitel tévé-, internet- és tele fonszolgáltatása hasznos
segítségünkre lehet ebben.

Invitel előfizetői felmérés
A 35 év alattiak

•50%-a online gyűjt információt az ajándéko-
záshoz és az interneten üdvözli ismerőseit

•40%-a a világhálón szerzi be az ünnepi 
meglepetéseket 

A megkérdezettek

•több mint 80%-a hívja fel szeretteit az 
ünnepek alkalmából


