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Erről is határoztak

Év boltja lett a Gödöllő Coop Zrt. veresi egysége

A jelentősebb volumenű határozatok mellett
kisebb horderejű, de fontos döntések is születtek
a gödöllői városvezetés tagjainak május közepén
megtartott tanácskozásán.
A képviselők állást foglaltak abban, hogy
• a 2016-os esztendő kulturális és közművelődési
programjainak tematikája, a település 1966. január 1-ével bekövetkezett várossá nyilvánításának évfordulója okán a Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa elnevezéshez kapcsolódik
jövőre.

Az utóbbi években a gödöllői vásárlók tapasztalhatták, hogy a Gödöllő
Coop Zrt. – igazodva a
növekvő igényekhez – sorra újította meg boltjait a városban. A kereskedelmi cég
legutóbb a veresegyházi
egységét korszerűsítette, és
a főtéri üzlet a napokban
elnyerte az Év boltja címet a
szupermarket kategóriában – tájékoztatta hírportálunkat Dúl Nándor marketing vezető.
Az interneten is zajló versengést az Élelmiszer
szaklap hirdette meg, idén első ízben. A kiírásra
csaknem 90 színvonalas nevezés érkezett. A szakemberekből álló zsűri – különféle elbírálási szempontokat (vevőbarátság, vásárlói tér használható-

sága, fenntarthatóság, esztétikai kialakítás, dekorációk kreativitása, arculat, egyedi ötletek) figyelembe véve – szűkítette a mezőnyt, és kiválasztotta a kategória-győzteseket. Ezt követte az internetes szavazás, aminek május 20-i lezárása után kiderült, kik lettek a nyertesek.
-F

Ahol sokba kerülhet a gyorshajtás júniusban
• akárcsak 2014-ben, a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül 3,49
millió forintot biztosítanak egy darab, a külterületeken is jól használható, 105 lőerős Dacia
Duster 1,6 16V típusú személygépkocsi (terepjáró) beszerzéséhez a helyi rendőrkapitányság
munkájának segítése érdekében.
• folytatva a korábbi években kialakult hagyományt, ebben az esztendőben nettó 5 millió forintot juttatnak a Gödöllői Királyi Kastély parkja fenntartási munkáinak elvégzéséhez. A VÜSZI Kft. üzleti tervében is szereplő dotáció
összege fű- és gyepvágásra használható fel,
támogatási megállapodás alapján.
-g

A szerkesztőségünk birtokába jutott traffipax-vezénylésterv alapján, júniusban az alábbi napokon és
helyszíneken várható sebességmérés Gödöllőn. Érdemes lesz résen lenni, mert a hónap szinte minden
napján felbukkanhatnak a rendőrök a városi utak mentén.
Június 9., kedd: Isaszegi út 83. (15.30-17 óra), Ady Endre sétány 3. (19.30-20.30 óra), Szabadság út
30. (21-22 óra), Klapka György utca 36. (22.30-23 óra) • Június 11., csütörtök: Rét utca 69. (21.30-23 óra)
• Június 12., péntek: Szabadság út 30. (11-12 óra) • Június 13., szombat: Batthyány Lajos utca 59.
(15.30-17 óra) • Június 14., vasárnap: Isaszegi út 83. (7.30-8.45 óra) • Június 15., hétfő: Szabadság út
30. (14-15 óra), Batthyány Lajos utca 59. (15.30-17 óra) • Június 16., kedd: Köztársaság út 69. (8-9.30
óra), Táncsics Mihály utca 1. (19.30-21 óra), Isaszegi út 83. (21.30-23 óra), Szabadság út 209. (4-5 óra) •
Június 17., szerda: Köztársaság út 69. (8-9 óra), Batthyány Lajos utca 59. (11-12 óra), Ady Endre sétány
3. (15-16 óra) • Június 18., csütörtök: Batthyány Lajos utca 59. (16-17 óra) • Június 21., vasárnap: Ady
Endre sétány 3. (7.30-8.30 óra), Isaszegi út 83. (9-10 óra), Szabadság út 65. (10.30-11.30 óra), Klapka
György utca 36. (13.30-14 óra), Batthyány Lajos utca 59. (14.15-15 óra), Szabadság út 209. (15.30-16.45
óra) • Június 23., kedd: Isaszegi út 83. (15-16 óra) • Június 24., szerda: Szabadság út 133. (22.30-23.30
óra), Szabadság út 30. (4-5 óra) • Június 25., csütörtök: Isaszegi út 83. (14.30-15.30 óra) • Június 26.,
péntek: Köztársaság út 69. (13.30-15 óra) • Június 27., szombat: Klapka György utca 36. (13-14 óra),
Batthyány Lajos utca 59. (14.30-15.30 óra), Szabadság út 30. (16-17 óra) • Június 28., vasárnap:
Köztársaság út 69. (19.30-21 óra), Isaszegi út 83. (21.30-23 óra), Szabadság út 209. (4-5 óra) • Június 29.,
hétfő: Isaszegi út 83. (7.30-8.45 óra) • Június 30., kedd: Batthyány Lajos utca 59. (16-17 óra)
-grk

Filmsorozat a gödöllői
farkasemberről
Szobor készül az elhalt diófa törzséből

Június 16-án indul a Discovery Channel hat epizódból álló új sorozata a tévécsatornán, ami Zoltán, a Farkasember címmel Horkai Zoltán gödöllői állatkoordinátor tevékenységét mutatja be –
adta hírül az MTI.
A hírügynökség fotósa, Mohai Balázs képén
Horkai Zoltán egy farkassal látható a gödöllői
Horkai Animal Training Centerben.

Elhalt és balesetveszélyes állapotba került a Pest
megyei Megyeháza díszudvarában található kanadai fekete diófa. A száz évvel ezelőtt ültetett példány helyére egy élő diófa kerül, az elhalt fa
törzséből pedig szobor készül. Pest Megye Önkormányzata a szobor elkészítésére Nemes Ferenc
szigetújfalui faragó népi iparművészt kérte fel.
Az iparművész terve szerint a faszobron a spirál,
egymásba fonódó „téglái” az évtizedek során épült
Megyeháza építőmérnökeinek, tervezőinek, építőmestereinek neveit és az építési évszámokat mutatnák. A felső részen a Megyeháza lesz látható. A
tetején, több lapból álló, becsapolt felületeken a
kanadai dió faragott levelei domb imitációként
borítják be az oszlop felső részét. A szobor előreláthatólag 2016 tavaszára készül el.
A száz éves fáról díjat is neveztek el. A Pest
Megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alapí-

totta a Fekete Dió díjat, amelyet azok a közművelődési szakemberek nyerhetik el minden évben, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak – tájékoztatta lapunkat Ambrus András, a
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnöke.
Fotó forrása: pestmegye.hu
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Világhírnév 10 perc mozgással
A női klubtagok férjei is betekinthetnek
a gödöllői Curves június 19-21. közötti Guinness-rekord kísérletébe

Június 19-e és 21-e között a gödöllői Curves női
edzésklub beírhatja magát a Guinness-rekordok
könyvébe azzal, hogy 50 óra leforgása alatt 1.000
hölgy edz non-stop a Szent Imre utca 6/b. szám
alatt található helyiségben.

A világraszóló eseményre – aminek június 20-i,
szombati napja egybeesik a Múzeumok éjszakája
helyi programjaival – már javában tart a részvételi regisztráció a www.godollofitness.hu internetes elérhetőségen, vagy személyesen, a helyszínen. Ezen kívül a június 12-14. között az Isaszegi
úti Arborétum területén megrendezendő ArboFeszten lesz egy Curves-stand, ahol ugyancsak
alkalom nyílik majd regisztrálni a Guinnessrekord kísérletre.
Az egyedülálló programon résztvevő, 12-99
éves korú hölgyeknek nem csak a „hírnévért” érdemes vállalniuk az egy főre eső, mintegy 10
perces mozgást, hanem azért is, hogy a nyári időszakra kedvezményes bérletvásárlási lehetőséghez jussanak.
S hogy rekordkísérlet ideje alatt a férfiaknak is
szerezzenek némi örömet, a klubtag vendégek
férjei 2-2 órás váltásban betekinthetnek a női klub
életébe, és elmélyedhetnek a számukra szervezett
Curves-pókerben.
További különlegessége a rekord-kísérletnek,
hogy több kategóriában díjazzák a LEG-eket (legidősebb, legfiatalabb résztvevő, honnan jön a legtöbb rekord-kísérletező stb.), akik jutalmazására
különdíj-felajánlást várnak a kivételes esemény
szervezői.

XIX/6. 2015 június
Kit támogassunk a Guinness-rekord kísérlet
önkéntes nevezési díjából?
Jótékonysági akció is társul a gödöllői Curves női
edzésklub által meghirdetett Guinness-rekord
kísérlethez. Az ingyenes rendezvényen lehetőség
nyílik arra, hogy a résztvevők 100-200 forintos nevezési díjat fizetnek önkéntes alapon, és az így
összegyűlt összeget karitatív célra fordítják. A
május végég lezajlott ajánlás alapján hat kedvezményezettre érkezett javaslat. Ezek az alábbiak:
• a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola játszótere. Az iskola az elmúlt évben minden ennek
rendelt alá, nyáron szeretnék megvalósítani a játszóteret, ha összegyűlik a hiányzó összeg.
• Szikszai Szintike. Az összefogás célja Szintia
fejlesztésének segítése, mozgás- és kommunikáció-fejlesztő terápiák, eszközök elérhetővé tétele.
• Krémer Andrea egyedülálló anyuka, akinek
gyermekei valószínűleg örökletes szívbetegségben szenvednek.
• a gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Nehéz helyzetbe jutott családokon és gyermekeiken segítenek.
• Kirchhofer SE. Minden évben megmozgatják
futóversenyeiken a gödöllői lakosokat.
• Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület.
Csángó és kárpátaljai gyermekek nyaraltatására
gyűjtenek.
Június 13-ig (szombat) a curves@godollofitness.hu email címen bárki szavazhat arról, hogy a
felsorolt lehetőségek közül melyiket tartja a pénzadománnyal leginkább támogathatónak.
-csé
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Sikeres évet zártak a helyi közcégek Gémesi György:
Hatból hat! Így foglalhatnánk össze hogy összbevétele meghaladta a
Mintha a falnak beszélnénk!
a gödöllői önkormányzat által ala- 367,7 millió forintot.
pított vagy tulajdonolt gazdasági
társaságok 2014-es gazdálkodását.
A papírok tanúsága szerint egyikük
sem termelt veszteséget. Rég volt
ilyen. Már csak azért is, mert az
Erzsébet királyné Szállodát működtető G-Magistratus Zrt. is „beállt”
a jó sorba.
A gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
közül a legtöbb pénzzel a helyi közétkeztetés vezető vállalkozása, a
Kalória Kft. gazdálkodott 2014-ben.
A cég a 801,5 milliós forintos bevételéhez képest, 794,4 millió forintot
költött el, így 7 millió forint körüli
nyeresége képződött.
A VÜSZI Kft. tavalyi bevétele
megközelítette a 769 millió forintot,
miközben kiadásai 767,7 millió forintot emésztettek fel. Az 1,3 millió
forintos, szoftver- és hardver háttérfejlesztésre fordítható nyereség a
közhasznú tevékenység csaknem
22,4 millió forintos veszteségéből és
a vállalkozási tevékenység 23,7 millió forintos pozitívumából alakult ki.
Hasonlóan a VÜSZI-hez, a vállalkozási tevékenységből eredő többlet
(14,5 millió forint) segítette 1,3 millió
forintos nyereséghez a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-t, amely közhasznú tevékenysége során 13,2 millió forintos
negatívumot termelt. Tette ezt úgy,

Újabb sikeres éven van túl a Gödöllői Piac Kft., amelynek a társasági adó (1.028.000 forint), valamint
a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatnak juttatott osztalék (5
millió forint) megfizetése után is
több mint 4,2 millió forintos nyeresége maradt.
Kellemes meglepetés érte a Gödöllői Távhő Kft. menedzsmentjét,
mivel a tavalyi esztendőre elfogadott
üzleti tervben nevesített 30 millió forint feletti veszteséghez képest, közel
8,6 millió forintos adózás előtti eredménnyel szembesült. A pozitívum
elsősorban a felülvizsgálati kérelem
alapján megítélt ártámogatás kedvező változásának köszönhető.
Akár történelmi jelentőségű gazdasági évként is aposztrofálható az Erzsébet királyné Szállodát működtető
G-Magistratus Zrt. életében a 2014,
mivel a társaság nyereséges működést produkált: a pozitívum 5,3 millió
forintra rúgott. Az új, első teljes gazdasági évét letudó menedzsment által elért örömteli mutatót táplálta,
hogy a szállodai szolgáltatás árbevétele csaknem 3,5 százalékkal, a vendéglátás bevétele pedig 14 százalékkal haladta meg a tervezettet. Igaz, ez
utóbbihoz nagyban hozzájárult az
étterem bérlője által végrehajtott sajáterős beruházások okán megnövekedett forgalom.
-ván

Az utóbbi hetekben bekövetkezett
történések alapján nem volt meglepő, hogy a gödöllői képviselőtestület május 14-i ülésének egyebek napirendi pontjában szóba került a
válságos gazdasági helyzetben lévő
Zöld Híd Régió Kft. ügye. A 106 település hulladékgazdálkodási feladatait ellátó társaság komoly problémákkal küzd, aminek kialakulását
– Gémesi György társulási elnök szerint – nem a cég okozta.
Az önkormányzati társulás és a
kft. vezetése szinte nap mint nap keresi a megoldást a bajra, de ebben
magára marad – nehezményezte
Gémesi György. Városunk polgármestere – többek között – elmondta,
hogy minden, a helyzet normalizálását célzó rendezvényre, konzultációra meghívják a szaktárcák illetékeseit és a térség országgyűlési képviselőit, ám ők rendre távolmaradnak.
- Mintha a falnak beszélnénk – fogalmazott Gémesi, aki korábban a
szemétszállítási díjak 10-11 százalékos emelését említette megoldási le-

hetőségként. Ezúttal újabb ötlettel
állt elő a több mint 600 millió forintos tőkevesztést szenvedett Zöld
Híd Régió Kft. gazdasági helyzetének rendezése érdekében. Elmondta, kezdeményezték az illetékes
szaktárcánál, hogy a szolgáltatás
általános forgalmi adójának kulcsa a
mostani 27 százalékról 5 százalékra
csökkenjen. Szavaiból azt lehetett kivenni, hogy ettől a lakosság számára
nem mérséklődne a szolgáltatás
díja, ám az ÁFA-kulcsok közötti különbségből adódó összeg a társaságnál maradhatna.
-ef

Lány vagy fiú lesz
az első Gödöllő Talentum díjas?
Herczenikné Molnár Teréziát, Lázárné Nagy Andreát
és a Szent János utcai óvoda nevelői közösségét
is elismerik a városi pedagógusnapon
Ebben az évben június 8-án, hétfőn 16 órától rendezik meg a városi pedagógusnapi ünnepséget a Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében. Az eseményen átadják a település vezetése által tizenhét éve alapított Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat. A kitüntetettekről a helyi
képviselőtestület tagjai május 14-i zárt ülésükön döntöttek. A díjazott
személyeket 12, míg a jutalmazott közösséget 3 javaslat mérlegelése után
választották ki.
A határozat értelmében, idén Herczenikné Molnár Terézia gyógypedagógus-tanítónő, a Montágh iskola nyugalmazott pedagógusa, Lázárné
Nagy Andrea, a zeneiskola szolfézs-tanszakának vezetője, zenekarvezető,
valamint a Szent János utcai óvoda nevelői közössége vehetik át a Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat.
Az idei gödöllői pedagógusnap újdonsággal is szolgál majd, hiszen először adják át a Gödöllő Talentum díjat. Az előzetesen közzétett felhívás
hatására öt fiatalra érkezett ajánlás, akik közül Schlik-Szabó Anna Krisztina eddigi tanulmányi-, kulturális- és sport tevékenysége győzte meg a
döntéshozókat.
-rg
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Támogatás a kárpátaljai Bakos településnek
Tartós élelmiszereket és vetőmagot adományoztak
a Szót kérünk a közjóért Egyesület alapítói az ott élő magyaroknak
Csatlakozva a Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata által indított felhíváshoz, aminek célja a kárpátaljai magyarság megsegítése, adománygyűjtésbe kezdett a gödöllői székhelyű
Szót kérünk a közjóért Egyesület tagsága.
Az aktivistáktól, illetve az általuk felkeresett cégek felajánlásaiból összegyűlt, főként tartós élelmiszerekből és
vetőmagokból álló adományt Vörös István, az egyesület megválasztott elnöke
május 15-én, Gödöllőn adta át Mező
Miklósnak (képen jobbra), a beregszászi járáshoz tartozó bakosi református
gyülekezet lelkészének.
A felek nem tekintik egyszerinek az együttműködést. Erről tanúskodik, hogy megállapodásban
rögzítették a folyamatos kapcsolattartást és

mintegy ezer főt számláló, jelentős részben magyarok lakta településen élők igényeihez igazodó
támogatás rendszeressé válását.
-or

Házi kedvencünk, a tévé
Elgondolkodott már azon, miért és hogyan szeret tévézni? A készülék típusa és a csatornaválaszték
bizonyára fontos, de az is sokat számít, hogy a kedvenc tévéműsorait a legkényelmesebb helyen,
időben és módon nézhesse.

A tévézés élményében a tartalom az egyik
legmeghatározóbb szempont. A teljesen
egyénre szabott választék a gyakorlatban
egyelőre nem megvalósítható, de ha a bőség
sokféle választási lehetőséggel párosul, a
család minden tagja megtalálhatja az ízlésének megfelelő műsort. Az Invitel gazdag
csatornakínálatának például része a népszerű
sportközvetítéseket felvonultató DIGI Sport 1
és 2, az ismeretterjesztő programokban
bővelkedő Discovery Channel vagy a
díjnyertes sorozatokat sugárzó FOX.
Szeretjük, ha összeválogatható
A széles választék egyedi igényekre szabható,
és a tematikus minicsomagokkal, illetve a
harmincas listából öt összeválogatható
csatornát tartalmazó Mixer kiegészítő
csomaggal még tovább bővíthető. Az Invitel
legutóbbi kutatása1 szerint azonban nemcsak
a tartalom, hanem a technikai feltételek is
befolyásolják, hogy mennyire szívesen
tévézünk. Egyre nagyobb teret hódítanak
például a síkképernyős, nagy felbontású
televíziók. Az Invitel ügyfeleinek körében is
nő az érdeklődés a HD műsorok iránt, a
megkérdezettek harmada rendszeresen néz
ilyen programokat. Őket az Invitel HD

csatornák széles választékával várja, az
ügyfélkörben különösen kedvelt a huszonöt
változatos adót felsorakoztató HD Super
csomag.
Szeretjük, ha interaktív
Ugyanígy népszerűek az IPTV-szolgáltatás
által kínált, interaktív funkciók, amelyekkel
saját időbeosztásunkhoz igazodva
tévézhetünk, azaz visszatekerhetjük,
rögzíthetjük vagy megállíthatjuk az adást.
Mindezen lehetőségeknek köszönhetően ma
már csak rajtunk múlik, hogy a nappaliban, a
teraszon vagy a hálóban nézzük kedvenc
műsorainkat, esetleg főzés közben vagy a
kádban tévézünk internetképes mobil
készülékkel. Az Invitel által kínált Filmbox
Live- és HBO Go-szolgáltatásokkal ez utóbbit
is könnyedén megtehetjük.
A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
tartalmazó új Színvilág csomagokról
tájékozódjon az Invitel Pontokban,
a 1288-as Infóvonalon vagy
a www.invitel.hu oldalon. A kiválasztott,
személyre szabott megoldásokat pedig
akár webáruházunkban is megrendelheti.

1) 2015 áprilisában, televízió-előfizetéssel rendelkező Invitel ügyfelek körében végzett, nem reprezentatív kutatás.
HIRDETÉS
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Igazoló matricát kapnak és hatósági
áron fuvaroznak a taxisok
Cél a városban lévő drosztokat engedély nélkül használók
azonnali kiszűrése. Júliustól lép életbe az új rendelet

Május közepén a gödöllői képviselőtestület tagjai aktualizálással
egyenértékű módosításokkal írták
felül, és 10 igen szavazat mellett,
két tartózkodással fogadták el a
taxiállomások igénybevételéről
szóló önkormányzati rendeletet,
ami július 1-jén lép hatályba.
A változások közül az élre kívánkozik, hogy a – helyi taxiállomásokat
engedély nélkül használók azonnali
kiszűrése érdekében – jövőben igazoló matricát kell felragasztaniuk a
taxisoknak autójuk szélvédőjére.
A 10 x 10 centiméteres, tárgyévre
érvényes matricát (képen ennek tervezete) a polgármesteri hivatal erre
illetékes irodája adja ki a gépjárművekre, abban az esetben, ha a taxis
vállalkozó megfizette az éves szinten
egy gépkocsira vonatkozó, nettó
22.500 forintos taxiállomás használati
díjat. A gödöllői droszthasználati engedélyt minden évben meg kell újítani, és kiváltására a jövő évtől csak
január 31-ig nyílik lehetőség.
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A helyi taxisokkal történt előzetes
konzultáció alapján, a szolgáltatók
többségének kérésére – hatósági árként – beépült a rendeletbe a személyszállítási díjak összege. Júliustól Gödöllőn kötelező lesz a 450 forintos alapdíj, a távolsággal arányos,
kilométerenként 280 forintos viteldíj, valamint az idővel arányos, percenként 70 forintos várakozási díj alkalmazása. Kivételes időszakban
végzett szolgáltatás esetén a viteldíj
megengedett mértékét kilométerenként 560 forintban határozták meg.
Az MSZP képviselője, Kovács
Barnabás szerette volna elérni, hogy
a díjak maximált árként jelenjenek
meg a rendeletben. Kifejtette, hogy
ebben az esetben lehetőség nyílna az
olcsóbb fuvarra, és versenyhelyzetet
teremtene az előírásoknak mindenben megfelelő szolgáltatók között,
aminek előnyét az utasok élvezhetnék.
Indítványa nem kapott zöld utat.
Főként azért, mert Gémesi György
eltérő véleményen volt. A polgármester a fővárosban is bevezetett
hatósági árakra hivatkozott, illetve
arra, hogy a jelenleg Gödöllőn engedéllyel rendelkező 23 taxis vállalkozó közül tizennyolcan elfogadták
a hatósági ár bevezetését.
-D

Városházi villámdöntések
Jószerivel tíz percig sem tartott a gödöllői képviselőtestület tagjainak május
7-ére összehívott ülése, ahol – a Damjanich iskola igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázatok zárt ajtók mögött lezajlott véleményezését leszámítva
– három kérdésben foglaltak állást a városatyák.
Döntöttek arról, hogy
• az elnevezés megváltozása miatt módosítják a Gödöllői Városi Múzeum
felújítási pályázatán való részvételről szóló korábbi határozatukat,
• hozzájárulnak a Montágh Imre iskolában folyó szakácsképzés megszüntetéséhez, és ennek megfelelően a speciális szakiskolaként működő tanoda alapdokumentumának módosításához,
• részt vesznek az emberi erőforrások minisztere által a gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett, a nyári gyermekétkeztetés
támogatását célzó pályázaton. Sikeres kandidálás esetén a június 16-tól
augusztus 28-ig terjedő időszakra 121 gödöllői gyermek után kaphat
dotációt az önkormányzat, aminek mértéke napi 440 forint/fő.
-rr

Hathavi jutalommal távozott
a Kalória igazgatója
A gödöllői önkormányzat által alapított gazdasági társaságok sikeres
tavalyi gazdálkodása (5. oldal) előrevetítette, hogy a cégek vezetőit jutalomban részesíti a lokálpatrióta
klubos többségű városvezetés. Akárcsak az elmúlt évben, idén is differenciáltan osztották ki a különpénzt
a direktoroknak. Annyi különbséggel, hogy ezúttal mind a hat igazgatónak megítéltek kisebb-nagyobb
összeget.
A legjobban megbecsült ügyvezető a Kalória Kft. éléről 21 éves
szolgálat után május végén távozó
Hatolkai Szaniszló (képen) volt, aki
– miután közös megegyezéssel megszüntették a munkaviszonyát – 6 havi, bruttó 2.772.000 forinttal egyenértékű jutalmat kapott. A képzeletbeli dobogó második fokára Kovács
Balázs (Művészetek Háza) állhatott
fel, ő bruttó 1.309.200 forintra tarthat
igényt, ami 3 havi munkabérének
felel meg.
Rajtuk kívül Lantai Csaba (VÜSZI
Kft.) 2 havi (bruttó 1.048.000 forint),
Geiger Tibor (Távhő Kft.) 1,5 havi
(bruttó 621.000 forint), Vilhelm Ferenc (Piac Kft.) 1,5 havi (bruttó
518.250 forint) és Laurán Csaba (GMagistratus Zrt.) 1 havi (bruttó
380.000 forint) pluszforrást tudhat a

magáénak. Hatan bruttó 6.648.450
forintot.
Kovács Barnabás (MSZP) a Piac-,
illetve a Távhő Kft. igazgatójának jutalmazását érintő napirend tárgyalásakor módosító indítványt terjesztett elő: másfélről kéthavi munkabérnek megfelelő összegre kívánta
megemelni a különpénzt. Gémesi
György – majd a polgármester véleményének hatására a képviselőtestület többsége – nem támogatta a
javaslatot. A városvezető arra utalt,
hogy a helyi közintézmények vezetői az utóbbi évek gyakorlata szerint
egyhavi jutalmat kapnak, s bár ezt a
szót nem használta, rossz üzenetnek
tartotta a „jutalomfeszültség” esetleges kialakulását.
-eo

Gyémánt védjegy Gödöllőnek
Megérte a nettó 25 ezer forintos nevezési díjat befizetni, mert a Magyar
Marketing Szövetség szakmai zsűrije Városmarketing gyémánt védjeggyel jutalmazta a gödöllői önkormányzatot kis Balázs főtéri szobrának története alapján.
A Városmárka, városimázs építő
nem-marketing teljesítmények kategóriában (indirekt marketing) május
28-án elnyert elismerést oklevél igazolja, és településünk jogosulttá vált
a Városmarketing gyémánt díj 2015
logó használatára is.
A Miskolci Egyetem Marketing
Intézete és a Hinora Marketing
Group szakmai együttműködésével
létrehozott, a Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által is támogatott
Országos Városmarketing Díj ítészei
értékelési szempontként az imázsés márkaépítő hatás erősségét, a kreativitást, unikalitást, a város egész

marketingjéhez való kapcsolódást,
valamint a tudatos közösségi városmarketing tevékenységbe illesztést,
szakmai elképzelést vették figyelembe a díj odaítélésekor. Forrás:
varosmarketingdij.hu
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Gödöllőiek a küzdőtéren

Ifjúsági vb-t érnek az eredmények

RÖPLABDA
NB I., nők, 3. helyért
TEVA-Gödöllői RC – UTE 0-3 (-24, -20, -13)
UTE –TEVA-Gödöllői RC 3-0 (20, 19, 19)
TEVA-Gödöllői RC – UTE 3-1 (18, 22, -14, 20)
UTE –TEVA-Gödöllői RC 3-1 (18, -23, 20, 19)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-1, az
UTE javára. Utoljára négy évvel ezelőtt fordult elő, hogy nem szereztek
bajnoki érmet a gödöllői lányok.

A Gödöllői EAC ifjúsági lány hétpróbázói,
Renner Luca (jobbra) és Kovács Emma – egymást felülmúlva – óriási eredményeket produkálva teljesítették a május 26-27-én, a budapesti Iharos-pályán lezajlott kétnapos versenyt, és mindketten elérték a Kolumbiában
megrendezésre kerülő ifjúsági világbajnokság nemzetközi (4.900 pont) és hazai (5.100
pont) kiküldetési szintjét. Emma érdemeit növeli, hogy 5.172 pontja mellett
több, kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódott, míg Luca – az 5.275 pontja mellé – a
verseny során magasugrásban (177 cm) és távolugrásban (603 cm) is teljesítette
a vb-szintet! Utóbbi eredménye a megengedettnél nagyobb hátszél miatt nem
hiteles.
Az ifjúsági világbajnokságot július 15-e és 19-e között a kolumbiai Caliban
rendezik meg, ahol remélhetőleg hasonlóan jó teljesítményre lesznek képesek
a Gödöllői EAC atlétalányai.
-kb

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 25-29. forduló
Gödöllői SK – Százhalombattai LK 0-0
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 4-1 (4-0) Gödöllői gólszerző: Milkó Dávid.
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 3-2 (1-1) Gödöllői góllövők: Smeló Dávid
(2), Milkó Dávid.
Pilisszentiván SE – Gödöllői SK 3-4 (3-3) Gödöllői gólok: Koziorowski
Richárd (2), László Viktor, Kaiser László.
Gödöllői SK – Viadukt SE Biatorbágy 0-3 (0-0)
A Gödöllői SK együttese 33 ponttal, 46-66-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 12. helyét foglalja el.
Pest megyei Kupa (Magyar Kupa előselejtező) negyeddöntő:
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-1 (0-0) Gödöllői gól: Koziorowski Richárd.
A döntetlen a megyei másodosztályú nagykátaiak továbbjutását jelentette.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 25-29. forduló
Mogyoród KSK – Gödöllői SK II. 1-4 (0-1) Gödöllői gólszerzők: Gál
Levente (2), Szabó László, Paragi Péter.
Gödöllői SK II. – Püspökszilágy SE 7-1 (3-1) Gödöllő góllövők: Szabó
László (3), Smeló Dávid, Hevesi Milán, Oszvári Tamás, Pakuts Barna.
Kisalag – Gödöllői SK II. 1-2 (0-2) Gödöllői gólok: Szeles Dávid, Pakuts Barna.
Gödöllői SK II. – Őrbottyán KSE 2-3 (1-0) Gödöllői gólszerzők: Tury
Viktor, Fülöp Alex.
Galgagyörki SE – Gödöllői SK II. 2-5 (0-2) Gödöllői gólok: Szekeres
László (2), László Viktor, Tury Viktor, öngól.
A GSK II. csapata 66 ponttal, 120-43-as gólkülönbséggel a 3. helyet
szerezte meg a csoportban.
FUTSAL
NB II., rájátszás a 25-27. helyekért
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Törökbálinti FSE 10-3 (3-1) Gödöllői
gólok: Molnár Márton és Blaubacher Pál (3-3), Gruber Bálint (2), Bencsik
Roland, Farkas Péter.
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – MTK Budapest 8-6 (3-4) Gödöllői gólszerzők: Leidál Márton (3), Magyar Zsolt (2), Bencsik Roland, Farkas
Péter, Gruber Bálint.
Törökbálinti FSE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 3-6 (1-5) Gödöllői
góllövők: Farkas Péter (3), Gruber Bálint (2), Magyar Zsolt.
MTK Budapest – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 6-7 (1-4) Gödöllői
gólok: Gruber Bálint (3), Bencsik Roland (2), Berta Balázs, Leidál Márton.
A gödöllői futsalosok a 25. helyen zárták a 2014/2015-ös NB II-es bajnokságot.
• A Covritas FT Gödöllő U 20-as csapata arany-, U17-es együttese pedig
ezüstérmet nyert az NB II-es utánpótlás bajnokságban.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 20-22. forduló
Gödöllői KC – PLER Budapest U23 25-27 (9-13)
Gödöllői KC – Csömör KSK 26-22 (12-9)
Budakalászi SC – Gödöllői KC 30-30 (13-14)
A Gödöllői KC együttese 29 ponttal, 606-539-es gólkülönbséggel a 3.
helyen végzett a 2014/2015-ös bajnokságban. A Mácsár Gyula által irányított gödöllői junior együttes ezüstérmes lett.

Kevesebb városi támogatás jut
a sportszervezetek döntő többségének
Május 14-i ülésükön a gödöllői
képviselőtestület tagjai elfogadták
a településen működő sportegyesületek és -szakosztályok számára
a város idei költségvetésében elkülönített keretösszegek felosztására
tett javaslatot. Voltak, akik nyertek
és akadtak olyanok is, akik vesztettek a 2014-es önkormányzati dotáció mértékéhez képest. Lássuk:
A kiemelten támogatott kategóriába sorolt egyéni- és csapat versenysportágak gödöllői reprezentánsai
két részletben (május 30-ig, majd
szeptember 30-ig) juthatnak hozzá a
részükre elkülönített, mindent egybevetve 18 millió forintos önkormányzati dotációhoz.
Közülük a legtöbb pénzt – akárcsak tavaly – idén a Gödöllői EAC
vívói kapják, 5,6 millió forintot (tavaly 5.799.700 forint). A Gödöllői
EAC atlétái 5,2 millió forintra (tavaly 5.200.300 forint), a TEVA-Gödöllői Röplabda Club 5 millió forintra (tavaly 5.143.900 forint), míg a
Gödöllői Sport Klub – a kiemeltek
közé két esztendeje felvett – asztaliteniszezői 2,2 forintra (tavaly
1.856.100 forint) tarthatnak igényt
ebben az évben.
A kiemelt támogatásban nem részesülő gödöllői versenysport-szakosztályok az alábbiak szerint osztoznak az egy évvel korábbihoz képest
200 ezer forinttal megkurtított 3
millió forintos keretösszegen (zárójelben a tavalyi támogatás):
Gödöllői Taekwon-do SE 1 millió
forint (1.120.000 forint), Grassalkovich SE (sportakrobatika) 760.000

(850.000 forint), VUELTA SE (ritmikus gimnasztika) 640.000 forint
(690.000 forint), Jumpers Tánc és
Sport KE 600.000 forint (540.000
forint).
A Gödöllőn működő szabadidős
sportszervezetek közül az alábbi 15
(hárommal kevesebb, mint tavaly)
kapott támogatást az erre a célra elkülönített 2,5 millió forintos (tavaly
2,8 millió forint) költségvetési keretből (zárójelben a tavalyi támogatás):
Kirchhofer SE (atlétika) 450.000 forint (296.000 forint), Margita 344,2
Turisztikai és Sport Egyesület
300.000 forint (230.000 forint), Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 300.000
forint (180.000 forint), Fujinaga Karate Do SE 200.000 forint (302.500 forint), Gödöllői Wado Egyesület
190.000 forint (169.000 forint), Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE
160.000 forint (306.000 forint), BIKE
ZONE Kerékpáros Egyesület
140.000 forint (181.000 forint), Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete
130.000 forint (150.000 forint), Sainó
Karate-Do Közhasznú SE 120.000
forint (200.000 forint), Airsoft Kulturális és Sport Egyesület 120.000
forint (76.000 forint), Gödöllői Sport
Klub íjászok 100.000 forint (119.000
forint), Gödöllői Muay Thai és
Boksz Egyesület 80.000 forint (79.000
forint), Pelikán Horgász Egyesület
70.000 forint (100.000 forint), Aikido
Testgyakorló Egyesület 70.000 forint
(70.000 forint), Gödöllői Sport Klub
tenisz szakosztály 70.000 forint
(70.000 forint).
-GH
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Kell a humor! (VI.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

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

37. Vágóeszköz 38. Rangjelző szó 40. Állati lakhely 41. Fabula 43. Haszontalan növény 44. Szemmel érzékel 46. Gazdasági társaság 47. Utóirat,
más országban 48. Kicsinyítő képző 49. Igekötő
50. Múlt idő jele
A megfejtéseket június 19-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Május 4-i lapszámunk helyes megfejtése: KÖLTÖZZÖN EGY MÁSIK UTCÁBA! ONNAN
BESZÉLEK.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Szabó Lajos Tátra u. 5.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth Lajos u. 13. 2/28.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának nyertese: Bencsik Anikó 2144 Kerepes,
Szilasligeti út 7.

Június 7-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.).
Tel.: 430-069
Június 8-tól június 14-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Június 15-től június 21-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.).
Tel.: 420-243
Június 22-től június 28-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Június 29-től július 5-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251

Magazinunk következő
száma

július 3-án,
pénteken jelenik meg.
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