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Emléktábla hirdeti a 125 éves tűzoltóságot
A 14 évvel ezelőtti New York-i terrortámadás áldozatainak
emléke előtt tisztelegtek a helyi lánglovagok

Fennállásának 125. évfordulóját ünnepli az 1890ben létrejött gödöllői tűzoltóság. Ebből az alkalomból emléktáblát helyeznek el a helyi egység
Szabadság út 28. szám alatt található épületének
falán, a főút felőli homlokzaton.
A gödöllői önkormányzat tagjai ellenvetés nélkül támogatták a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség kérését, így elhárult az akadálya,
hogy az emléktáblát szeptember 12-én leleplezzék.

hivatásos tűzoltói a 2001. szeptember 11-i, New
York-i terrortámadás következtében hősi halált
halt amerikai bajtársak emléke előtt. Tizennégy
éve ezen a napon New York-i idő szerint 8 óra 46
perckor szenvedte el az Egyesült Államok történelme legnagyobb terrortámadását.
Délután 14 óra 46 perckor az igazgatóság hivatásos tűzoltó-parancsnokságain, és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokon szolgálatot
teljesítő tűzoltók a hősi halált halt amerikai tűzoltók, civil személyek és rendvédelmi dolgozók
emléke előtt rótták le tiszteletüket. Az állomány a
tűzoltó szerek kiállásával és egyperces szirénázással tisztelegtek a tömegszerencsétlenségben
elhunytak emléke előtt – tudatta szerkesztőségünkkel Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Csalétek vakcinával végzik el a vörös rókák
veszettség elleni orális immunizálását
Dr. Molnár Rita osztályvezető járási főállatorvos szeptember
14-én ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a vörös rókák
veszettség elleni orális immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina – időjárás
függvényében – kiszórásának október 3-a és
október 8-a közötti napokon tervezett időpontjától 21 napig, azaz: október 29-ig lesz érvényben.
Az ebzárlat alá vont települések: Aszód, Bag,
Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz,
Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg,
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa,
Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.
-ug

Szabaduló játék
a királyi kastélyban
Fotó: PMKI Gödöllő HTP

Tizennyolcadszor adják át a Körösfőiemlékplakettet a művész születésnapján
Ebben az esztendőben is tartja magát a hagyományhoz a tizennyolc évvel ezelőtt életre hívott Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, amelynek kuratóriuma 2015-ben is megjutalmaz egy
Gödöllőn élő, 14-24 év közötti, a művészet valamely ágában szárnyait bontogató fiatalt, és/vagy a
tehetséges fiatalok művészeti oktatását hosszabb ideje kiemelkedő színvonalon végző személyt.
A díjátadó ünnepséget a múlt század eleji gödöllői művésztelep megalapítója születésének 152. évfordulóján, október 29-én, csütörtökön 18 órakor a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében rendezik meg. -be

Október 23-i városi megemlékezés

Október 23-án, pénteken 15 órakor kezdődik a
városi megemlékezés az 1956-os forradalom és

Októberi ebzárlat

Október 17-én

Szeptember 11-ére emlékeztek
a gödöllői tűzoltók
Ahogy az elmúlt években mindig, úgy most is
szirénaszóval tisztelegtek a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gödöllői és aszódi
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szabadságharc 59. évfordulója alkalmából a gödöllői nemzetőrség egykori épületének Szabadság út 9. szám alatti parkjában.
A szónoklattal és kulturális műsorral kísért esemény résztvevői elhelyezik a kegyelet virágait az
1956-os gödöllői hősök tiszteletére állított kopjafánál, majd ezt követően a Dózsa György úti
köztemetőbe vonulnak, ahol megkoszorúzzák az
1956-os forradalom gödöllői hősi halottai, Balázsovich András és Kiss Antal sírját.
-fr

Kedves Nyolcadikos Diákok, Szülők, Tanárok!
Értesítünk benneteket, hogy a 2015. október 1-jén Gödöllőn megrendezésre kerülő Pályaválasztási kiállításon az

Eventus Művészeti Középiskola és Kollégium
is részt vesz kiállítóként.
A képzési kínálatunkban szerepelnek a mozgókép és animáció készítő, grafikus, dekoratőr, divat és stílustervező
szakmák, melyekről a helyszínen bővebb felvilágosítást és egy kis bemutatót is láthatsz!
Várunk minden művészet iránt érdeklődőt!

Október 5-ig lehet jelentkezni arra a különleges eseményre, amit a
Gödöllői Királyi Kastély
hirdetett meg október
17-ére. A Szabaduló játék a kastélyban elnevezésű programon csak 16 év felettiek vehetnek
részt, 3 főből álló csapatokkal. Összesen nem több
mint 24, így érdemes minél előbb kapcsolni, és a
csapat, a csapattagok, illetőleg az iskola nevének
megadásával regisztrálni a kiss.anna@kiralyikastely.hu email-címen.
-gkk
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Félmilliárd forintos támogatási
esély sportcsarnok-építésre

XIX/10. 2015 október

Mínuszos lett a skatepark első éve
Fejlesztéseket tervez az országosan is népszerűvé vált
létesítményt üzemeltető extrémsport szakosztály

A Szabadság téri teniszpályák helyére tervezett
létesítmény 250 fő néző befogadására lenne alkalmas
Nem újkeletű és a választási kampányok során rendre „leporolt” ígéret a
gödöllői városi sportcsarnok építése.
Az eleddig meg nem épült létesítmény helyszínéül évekkel ezelőtt kiszemelték már a VÜSZI-vel szemközti, időközben a Lidl által elfoglalt
területet, majd szóba került a Táncsics
Mihály úti sportcentrum, miként az
M3-as autópályához közeli, Haraszti
úti önkormányzati ingatlan is.
A méretében egyre zsugorodó gödöllői sportcsarnok legfrissebb helyszíne a városközpont, méghozzá a
volt teniszpályák területe az Erkel
iskolával szemben, a Szabadság téren. Az illetékesek korábban úgy tervezték, hogy a kézilabda pálya mé-

retű, 440 fő néző befogadására alkalmas, további kiszolgálóterekkel ellátott csarnok kivitelezési költsége
megközelíti a 900 millió forintot, amihez kormányzati támogatás szükséges, de nem született meg.
Időszerű lett a méretek – költségekre is kiható – csökkentése, ezáltal
a lelátó kapacitása 250 főre mérséklődött, a becsült építési költség pedig 631 millió forintra.
Szeptember 10-én a gödöllői képviselőtestület tagjai együttműködési
megállapodást kötöttek a Gödöllői
Sport Klubbal, amely eséllyel pályázhat 500 millió forint körüli TAO-támogatásra a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségénél.
-eo

Súlyos tízmilliókba került a gödöllői
önkormányzatnak a tavaly őszi helyhatósági választás előtt egy nappal
átadott skatepark. A helyi képviselőtestület döntése értelmében a
Gödöllői Sport Klub (GSK) extrémsport szakosztálya üzemelteti a Kornya Mihály utcai létesítményt.
Szűk egy év elteltével beszámoló
készült az országosan is hamar nép-

Újra vizet ad az utolsó gödöllői betyár kútja
Jó hír a természetbarátoknak: összefogással újult meg a fertőtlenített
Pap Miska-forrás. Gyaloghíd is épült
két vadonatúj gyaloghíd könnyíti
meg az áthaladást. A környék természeti értékeit és a kút történetét információs táblán tervezik bemutatni –
adta hírül a Pilisi Parkerdő Zrt.

A Pap Miska-kút névadójáról

A gödöllői Margita 344,2 Turisztikai
és Sport Egyesület a Pilisi Parkerdő
Zrt-vel összefogva újította meg a
népszerű turistaútvonal mellett található Pap Miska-kutat. A forrást
ünnepélyes keretek között szeptember 22-én, a késő délelőtti órákban
adták át a természetbarátoknak.
A gödöllői Pap Miska-kút forrásfoglalásának átadásán Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere, dr.
Reindl László, a gödöllői Margita
344,2 Turisztikai és Sport Egyesület
elnöke, valamint Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. főmérnöke mondott
köszöntőt. A gödöllői turistaegyesü-

let és a Parkerdő összefogásának, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetően megújult a forrásfoglalás és a kút szigetelése, amit fertőtlenítettek, egyben a mesterséges
víztárolóknál használatos záró fóliával erősítettek meg. A kút az utóbbi
időben elapadt, mostantól egy mélyebbre fúrt csőnek köszönhetően a
forrásvíz ismét a felszínre tud törni.
A Pilisi Parkerdő Zrt. emellett barátságos erdei pihenőhelyet alakított
ki a forrás körül: új, biztonságosabban
használható tűzrakó-hely készült
padokkal és asztalokkal. A forrás
mellett lévő patak fölött pedig ezentúl

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után a betyárvilág
megerősödött, sok betyár rótta a vidéket. A forrás neve Pap Miska, az utolsó gödöllői betyár emlékét őrzi. A kút
abban az időben még valószínűleg
gémeskút lehetett. Pap Miska, kihasználva a kassai országút forgalmát és
az itató, illetve pihenőhelyként szolgáló kutat, gyakran vitte végre itt rablásait. A gazdagoktól ellopott zsákmányait megosztotta a szegényekkel,
így kivívta azok együttérzését.
A legenda szerint a kút gémjének
állásával jelezték a betyároknak, ha
pandúr jár a környéken, míg a szegények a tanyájuk falára kiakasztott
élelemmel teli tarisznyával jelezték,
hogy jóban akarnak lenni a betyárral.
Mindeközben, Gödöllőtől délre Rab
Jancsi, északra pedig Huszti Jóska
tette nehezebbé az utazók sorsát.
A 19. század végére, a közbiztonság megerősödésével a betyárvilág is
megszűnt, de a forrás neve máig őrzi
az egykori szegénylegények emlékét.

szerűvé vált gödöllői skatepark eddigi működéséről. Az írásos anyagból – többek között – kiderül, hogy a
költségek közel 2 millió forinttal
haladták meg a bevételeket. Mivel
364 ezer forint értékben beruházást
hajtottak végre, az üzemeltetés tényleges mínusza 1,57 millió forint.
A számadatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy – bár
kiadások korábban is felmerültek –
belépődíjat csak márciustól szednek
a hétfőtől péntekig 13 és 20 óra, hétvégén 10 és 20 óra között nyitva
tartó gödöllői skateparkban, valamint azt is, hogy a bevezetési időszakban a ráfordítások általában
meghaladják a bevételeket.
Ami a jövőre vonatkozó fejlesztési
igényeket, elképzeléseket illeti, az
áram és a víz bekötése a legfontosabb teendő. Az üzemeltető elképzelései között szerepel padok, székek, napernyők beszerzése, illetőleg
mosdó- és zuhanyzókonténer felállítása is.
–vn
Fotó: facebook-oldal

NŐ a siker!
Vállalkozásindítási tréning indul
nőknek a gödöllői GAK Nonprofit
Közhasznú Kft. és a szadai Örömteli
Életért Közhasznú Alapítvány szervezésében, októberben, Gödöllőn. A
képzés célja, hogy a résztvevőket
képessé tegye vállalkozói ötleteik, álmaik sikeres megvalósítására, képességeik kibontakoztatására, és ezáltal
saját maguk, szűkebb és tágabb környezetük gazdaságának fejlesztésére.
A Simon Erika jogi szakokleveles
közgazdász által vezetetett tréning
során a résztvevők kidolgozzák a saját üzleti ötletük megvalósításának
módját, pénzügyi tervet készítenek.
Jelentkezés és további információ a
www.noivallalkozok.gak.hu elérhetőségen található.
–csb
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Átépítés miatt megskalpolják
és kiürítik a Városháza épületét
Hamarosan, még a tél beállta előtt
hozzálátnak a mintegy három évtizede használatba vett gödöllői Városháza épületének – tetőszerkezeti visszabontással megvalósuló –
átépítéséhez. A település idei költségvetésében 22 millió forintot különítettek el, részben tervezésre,
részben a munkálatok megindítására. A várhatóan bő egy évig tartó
beruházás miatt ki kell üríteni az
épületet, ezáltal változik az ügyfélfogadás helyszíne is.
illusztráció

Elérkezett az idő, hogy átépítsék és
felújítsák az 1980-as évek közepén
használatba vett gödöllői polgármesteri hivatal Szabadság téri épületét. Az állapotfelmérő szakvélemény szerint az épület szerkezeti
megerősítésre szorul, a tetőszerkezetet és a tetőteret vissza kell bontani, az épület energetikai rendszerét
ki kell cserélni, a külső falazatot újjá
kell építeni, a nyílászárókat ki kell
cserélni. Mindezek okán az épületet
ki kell üríteni.
A kiürítéssel kapcsolatos intézkedések egyik legfontosabb részese az
ÁFÉSZ-ELSZER Kft. lesz, amely
több, irodának alkalmas városközponti ingatlannal is rendelkezik a
centrumban. Ilyen a Szabadág tér 6.
szám alatti (volt Budapest Bank) a
Kossuth Lajos utca 3. szám alatti
(volt CIB Bank) helyiségcsoport, illetőleg a Petőfi tér 4-6. szám alatti
földszinti épületrész. Az első kettőbe a szakirodák költöznek, míg a
harmadikba az ügyfélszolgálati feladatokat ellátók települnek át.
A Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan tulajdonát cserével és 44 millió forint értékkülönbözet megfizetésével szerzi meg az gödöllői önkormányzat. A város a pénzen felül
a Petőfi tér 8. szám alatti (forgalmi

5

KÖZÉLET

értékbecslés alapján 30 millió forint),
a Tisza utca 4. szám alatti (forgalmi
értékbecslés alapján 19 millió forint),
a Lumniczer Sándor utca 7. szám
alatti (forgalmi értékbecslés alapján
7,6 millió forint), valamint a Kossuth
Lajos utca 15/A. szám alatti (egykori posta, forgalmi értékbecslés alapján 20,3 millió forint) ingatlanát adja
a vállalkozás tulajdonába.
A Kossuth Lajos utca 3. szám alatti
(225 négyzetméter) és a Petőfi tér 46. szám alatti (107 négyzetméter) helyiségeket szeptember 15-étől másfél évig bérli a város. A bérleti díj
mindkét ingatlan esetében nettó 3
ezer forint/négyzetméter/hó, amit
a rezsi- és a közös költség összegével is meg kell majd fejelni.
Fontos információ, hogy az okmányirodát is működtető járási kormányhivatal munkatársai a Városháza felújításának idejére a haraszti településrészen található Kotlán Sándor utcai irodabázisra költöznek, és
ott fogadják majd az ügyfeleket. –rg

Egyelőre nem költözik
az okmányiroda

Miniszteri támogatást remélnek
a Testőrlaktanya felújításához

A gödöllői önkormányzat tagjai tavaly novemberben arról határoztak,
megkísérlik kihasználni a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
által meghirdetett pályázati lehetőségeket. A tetőszerkezet és a kétszintes homlokzati fal loggiájának
közel 30,1 millió forintra becsült
megújításához 13 milliót, a tartószerkezet csaknem 16,5 millió forintra kalkulált rekonstrukciójához pedig 7 millió forintos dotációt igényeltek. A pályázat részben eredményes lett, hiszen a tető helyreállítására 8 millió forintos támogatást jóváhagytak az illetékesek.

Nemrégiben újabb lehetőség nyílt
külső forrást szerezni a várkapitányi
lakként is emlegetett épület igencsak nyögvenyelősen haladó megújításához. Egy, a Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által saját
hatáskörben jóváhagyandó, akár száz
százalékos intenzitású örökségvédelmi támogatási esélyről van szó.
Az épület tartószerkezeti beavatkozásaira bruttó 49,1 millió forintot kalkuláltak, míg a kétszintes fa loggia
helyreállítását 7,6 millió forintra taksálják. A képviselőtestület megszavazta az előterjesztést. A pályázatot
szeptember 15-ig kellett benyújtani.
Bízunk a kedvező elbírálásban… -bi

A Pest megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének tájékoztatása szerint a Gödöllői Járási
Hivatal kettő szervezeti egysége –
figyelemmel a polgármesteri hivatalban megkezdődő átalakítási
munkálatokra – október elejétől
nem a polgármesteri hivatalban, hanem a Kotlán Sándor utca 3. szám
alatti épületben fogadja az ügyfeleket. Az okmányiroda változatlanul a polgármesteri hivatalban folytatja tovább munkáját, a költözés az
okmányiroda ügyfélfogadását nem
befolyásolja.
Az elköltöző gyámügyi osztály
(ügyfélfogadás hétfő 8-12 és 13-18
óra, szerda 8-12 és 13-16.30 óra, péntek 8-12 óra, valamint munkaidőben, az ügyféllel előzetesen egyeztetett egyéb időpontban) október 1jétől, míg a hatósági osztály (ügyfélfogadás: hétfő 8-16 óra, szerda 8-18
óra, kedd, csütörtök és péntek 8-12
óra) október 8-ától már a Kotlán
Sándor utca 3. szám alatti épületben
szolgálja ki az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási idők és a telefonszámok,
e-mail címek változatlanok. Az okmányirodai költözésről későbbre
ígértek tájékoztatást.
HIRDETÉS
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Szennyvíztelep: járulékos beruházások Tettre kész gödöllőiek,
Augusztus utolsó napján megtörtént kességű vállalkozó kizárólagos joga
akik szót kérnek a közjóért
a gödöllői szennyvíztelep – mindent lesz a Gödöllő közigazgatási területén
egybevetve 1,37 milliárd forintos
összköltségből megvalósult – korszerűsítésének hivatalos műszaki átadás-átvétele. A modernizáció azonban további, kiegészítő beruházásokat (meglévő épületek felújítása, útépítés, aszfaltburkolat felújítása, kerítés és kapu felújítása, hídmérleg építése, biogáz-rendszer korszerűsítése,
valamint térfigyelő rendszer telepítése) igényel, amik az előzetes becslések
alapján nettó 163,3 millió forintos
anyagi forrást emészthetnek fel. Ebből az összegből az önkormányzati
önrész megközelíti a 13 millió forintot. A célokmány szerint a beszerzés
teljesítésére 60 napos időtartamot
terveznek az illetékesek.

A vártnál kevesebben szippantatnak a derítőkből Gödöllőn
Március elején a képviselőtestület tagjai arról határoztak, hogy egy évig
Szepesi Zoltán Tibor fővárosi illeté-

fekvő ingatlanokról szippantással begyűjtött szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.
A döntést nem minden városatya
kommentálta kedvezően, elsősorban
a szolgáltatás duplázódó díja miatt. A
többek felháborodását kiváltó történet szeptemberre érdekes fordulatot
vett: a vállalkozó jelezte, hogy a Duna-Menti Regionális Vízművek Zrt.
jelentős, 45 százalékos mértékben –
nettó 1.058 forint/köbméter árról nettó 586 forint/köbméter árra – csökkentette a leürítés tarifáját, ezáltal ő is
ezt teszi. A mérséklés következtében
a jelenlegi nettó 3.400 forint/köbméter ürítési díj helyett a gödöllőiek a jövőben nettó 2.548 forintot fizetnek
köbméterenként. A vállalkozó azt is
leírta, reméli, hogy a díjcsökkentés
hatására megnövekszik a szolgáltatás
lakossági igénybevétele, mivel ez
idáig ez jelentősen elmaradt az előzetesen becsült mennyiségtől.
-gh

Zöld Híd: megtagadnák a bírságfizetést
Nem az első eset, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság bírság megfizetésére kötelezte az eddig is komoly gazdálkodási nehézségekkel küszködő, gödöllői székhelyű Zöld Híd Régió Kft-t. A legfrissebb, a több mint
száz településen szemétszállítási feladatokat ellátó társaság korábbi
számlázási gyakorlatát elmarasztaló,
jogerős határozat július 3-i keltezésű.
A történet kezdete február 3-ára datálódik, amikor a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége – egyéb kötelezettségek teljesítése mellett – 200 ezer forintos fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a
céget. Tette ezt azért, mert a kft. jogszabályellenesen (pontosabban, nem
a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan
előírtak szerint) állapította meg és alkalmazta a szemétszállítás ürítési díját az egyik településen.
A Zöld Híd Régió Kft. által megbízott budapesti ügyvédi iroda megfellebbezte a határozatot, ám ezt az illetékes hatóság elutasította. Július elején megszületett a másodfokú, immár
jogerős (bírósági felülvizsgálattal
megtámadható) határozat az ügyben:
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – 20 ezer forinttal mérsékelve –
180 ezer forintos bírsággal sújtotta a
Zöld Híd Régió Kft-t.

Egy, a szerkesztőségünk birtokába
került hivatalos levélben foglaltakból
azonban az tűnik ki, hogy a társaság
nem szándékozik megfizetni a bírságot. Erre utal Farkas Balázsnak, a
Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatójának mondata, miszerint: „a közellátás és a közszolgáltatási kötelezettség
teljesítése lényegesen nagyobb köz- és
társadalmi érdek, mint a bírság és a kötbér
megfizetése, ezért a fogyasztóvédelmi határozat végrehajtását a szolgáltatási feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül nem
áll módomban végrehajtani, továbbá
nincs tulajdonosi felhatalmazásom a határozatban megjelölt díjak alkalmazására,
nincs gazdasági mozgásterem a többlet díj
visszafizetésére.”
Adalékként szolgálhat, hogy egy
korábbi, a fogyasztók postaládáiba eljuttatott szórólapon az állt, hogy a cég
szeptember 1-jéig képes biztosítani a
hulladékszállítás zavartalan működését, amennyiben a rajtuk kívül álló
okok miatt kialakult helyzet érdemben nem változik. Farkas Balázs a helyikozelet.hu portálnak arról adott tájékoztatást, hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal pozitív hozzáállásának
köszönhetően a Zöld Híd elkerülte a
fizetésképtelenséget, ezért nem kell
szüneteltetniük a közszolgáltatást.
-stv

A Vörös István által vezetett egyesület szeretné elérni,
hogy a jelenlegi városvezetés kifogásolja a munkájukat
Szeptember 24-én megtartotta első
hivatalos taggyűlését a Budapest
Környéki Törvényszék által nemrégiben bejegyzett Szót Kérünk a
Közjóért Egyesület. A gödöllői székhelyű, a helyi közéletből ismert
tagok által is alapított szerveződés
már bejegyzése előtt is hallatott magáról, hiszen alapítói részt vettek
városi eseményeken, ünnepeken, illetőleg – élelmiszer- és iskolakezdési
csomag adományokkal – jótékonysági tevékenységet is folytattak.
A gödöllői székhelyű Szót Kérünk a
Közjóért Egyesület elnöke Vörös
István lett, aki 2010 decembere és
2014 októbere között önkormányzati képviselőként formált véleményt
a települést érintő városházi döntésekkel kapcsolatosan. Őt kérdeztük.
- Önkormányzati képviselőként
szókimondó ellenzéke volt a Gémesi György irányításával működő
lokálpatrióta klubos többségű városvezetés által támogatott fontosabb ügyeknek. Hasonló szándékkal hívták életre az egyesületet?
- Az egyesület tagjainak egyhangú
álláspontja, hogy szakmailag felkészülten, tárgy- és tényszerű keretek
között tovább kell folytatni mindazoknak a város lakosságát érintő
fontos ügyeknek a képviseletét, amiket önkormányzati képviselőként
elkezdtem. Természetesen, az újabb,
közérdekű témák felvállalásától
sem zárkózunk el. Ez volt a „SZÓT
KÉRÜNK A KÖZJÓÉRT” Egyesület
létrehozásának alapgondolata.
- Talányos az egyesület neve, hiszen a közjó megléte, fenntartása
senkinek sincs ellenére. Milyen
területeken és ki(k)nek a nevében
„kérnek szót” a közjóért?
- Úgy gondolom, hogy a névválasztás már önmagában jól sikerült.
Célunk, hogy javítsuk a kapcsolatot
a gödöllői civil szervezetekkel, egyesületekkel, megszólítsuk a vállalkozókat, képviseljük a lakosság érdekeit, aktívan kapcsolódjunk be a család, a nő- és a gyermekvédelemmel
összefüggő programokba, részt vegyünk a különböző városi rendezvényeken, és ott véleményt formáljunk, csatlakozzunk a karitatív felhívásokhoz. Kiemelt célként fogal-

maztuk meg az önkormányzati
munka kontrollját és a lakosság hiteles tájékoztatását.
Egyesületünk mindenki számára
nyitott. Céljaink, vágyaink és terveink beteljesüléséhez kitartó, áldozatos munkára, hitre és összefogásra
van szükség. Ennek szellemében
„kérünk szót” a közjóért!
- Bizonyára számoltak azzal, ha
aktivitást fejtenek ki és az nem
egyezik a jelenleg regnáló gödöllői
városvezetés „ízlésével”, törekvéseik megvalósításához rendkívüli
kitartás kell. Hogy érzi, megvan ez
hosszabb távon?
- A korábbi évek tapasztalataiból
kiindulva, sajnos, ilyen jellegű kérdésekkel is kell foglalkoznia az egyesületnek. Meggyőződésem azonban,
hogy a legnagyobb elismerés számunkra az lesz, ha a jelenleg regnáló
városvezetés kifogásolja munkánkat, mert ez azt jelenti, hogy jól végezzük a dolgunkat.
A jószándék, a tettrekészség, a bátorság és a kitartás – úgy vélem –
megvan bennünk. Szándékaink sikerének záloga azonban a kellő erő,
a megfelelő támogatottság megszerzése.
- Ha valaki bármilyen okból, indíttatásból kedvet érez ahhoz,
hogy – akár tagként, akár csak külső segítőként – bekapcsolódjon az
egyesület munkájába, milyen elérhetőségen jelentkezhet.
- Nagy örömmel fogadjuk mindazok érdeklődését, csatlakozási, támogatási szándékát, akik a közjó
érdekében hajlandók tenni, és szívesen vennének részt az egyesület
munkájában. Várjuk jelentkezésüket
az alábbi elérhetőségeinken: 2100
Gödöllő, Egyetem tér 11/a. (postacím), telefon: (06-20) 215-3233,
email: szotkerunkakozjoert@gmail.
com.
-ván
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KITEKINTŐ

Megnyílt a Pálmaház Kertészet
és Herbárium a kastélyparkban
Minden korosztály számára kínálnak különlegességeket.
A teknősök mellett új kedvenc születhet, az élénkpiros papagáj

A Gödöllői Királyi Kastély Pálmaházában (Martinovics Ignác utca 2/a.) augusztus utolsó hétvégéjén megnyílt a Pálmaház Kertészet és Herbárium.
A kertészeti áruda fő sétányának tengelyében
megépített klasszikus kert igazi ékköve lehet Gödöllőnek.
A gödöllői térségben egyedülállóan széles választék elérhető a faiskolai árudában, többségben magyar termelők növényeiből. Virágzó egynyári és
évelő dísznövények mellett, konténeres díszfák és
cserjék, földlabdás örökzöldek és gyümölcsfák is
várják a kedves érdeklődőket és kertbarátokat. A
hat különböző stílusban megépített mintakert pedig nemcsak a megfáradt vásárlók pihenését és ki-

HIRDETÉS

kapcsolódását szolgálja, hanem ötleteket is adhat a
kertépítés előtt álló látogatóknak. A kertészeti áruda fő sétányának tengelyében megépített klasszikus kert igazi ékköve lehet Gödöllőnek.
A gyerekek nagy örömére a tavi rózsákkal díszített medencét különböző méretben és színben
pompázó halak népesítik be. A Pálmaházban – a
régről megszokott teknősök mellett – egy új kedvence is lehet a gödöllőieknek, egy gyönyörű,
élénkpiros színű papagáj.
A Pálmaház bal szárnya a szobanövények szerelmeseit várja nagy választékkal, ugyanitt kézműves
kaspók és kertészeti kiegészítők kiemelkedő minőségben vásárolhatók. A jobb oldali hajóban kap
helyet a barokk stílusban újjávarázsolt Pálmaház
Herbárium, ahol fűszernövényeket, teákat, illóolajokat, natúr kozmetikumokat, kézműves lekvárokat és szörpöket találhatnak az ilyen termékek iránt
érdeklődők.
A gyerekek mellett a felnőttek is megtalálhatják a
nekik tetsző elfoglaltságot a Pálmaház Herbáriumban: válogathatnak a különböző és változatos kézműves termékek közül, legyen szó egy különleges
fűszerről a vasárnapi ebédhez, vagy egy egyedi ízesítésű lekvárról a nagymama süteményébe. A gasztronómia szerelmeseit a Pálmaház Kertészetben
friss zöld fűszerekkel várják, olyan ritka fajták közül is választhatnak, mint az édeslevél (Stevia), a marokkói menta, vagy a kevésbé ismert csoki menta.
A kertészet vezetőinek elmondása szerint további meglepetések és fejlesztések várhatók az elkövetkező hetekben, hogy Gödöllő újra büszke lehessen
a kastély parkjában található, hétfőtől szombatig 8
és 18 óra között, vasárnap 8 órától 12 óráig nyitva
tartó Pálmaházára.
-mz
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Gödöllői gólok, pontok

Sport-hír-turmix

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 4-7. forduló
Gödöllői SK – Taksony SE 1-0 (1-0) Góllövő: Koziorowski Richárd.
Maglódi TC – Gödöllői SK 1-0 (1-0)
Gödöllői SK – Halásztelek FC 0-1 (0-0)
Tököl VSK – Gödöllői SK 4-1 (1-1) Gödöllői gól: Józsa Tamás.
A Gödöllői SK együttese 10 ponttal, 6-8-as gólkülönbséggel a bajnoki tabella
10. helyét foglalja el.
Pest megyei Kupa 2. forduló:
Iklad KFC – Gödöllői SK 1-2 (1-2) Gödöllői Gólok: Koziorowski Richárd,
Varga Bence.
Mogyoród KSK – Gödöllői EAC-SZIE 1-1 (0-0) Gödöllői gól: Horváth
Zsolt. A GEAC együttese kiesett.
3. forduló:
Dunakeszi Kinizsi USE – Gödöllői SK 0-4 (0-0) Góllövők: Gál Levente,
Kaiser László, Mudroch Mendel, Méhes Pál. A Gödöllői SK csapata
továbbjutott a legjobb 32 közé.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 2. és 4-7. forduló
Sülysáp KSK II. – Gödöllői SK II. 3-2 (2-1) Gödöllői gólszerzők: Szabó
László, Tóth Márk.
Őrbottyán KSE – Gödöllői SK II. 1-0 (0-0)
Gödöllői SK II. – Galgahévíz SK 4-2 (1-2) Gödöllői gólok: Pakuts Barna (2),
Fülöp Alex, Szabó László.
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK 3-0 (1-0) Gólszerzők: Fülöp Alex, László
Viktor, Pakuts Barna.
A GSK II. csapata 7 ponttal, 11-8-as gólkülönbséggel a csoport táblázatának
10. helyezettje.

RÖPLABDA: Széles Petra Európa-liga győztes
Minden bizonnyal kevesen gondolták, hogy a belga
szövetségi kapitány, Jan de Brandt által irányított, a
szeptember 26-án kezdődő, holland-belga közös
rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar női
röplabda válogatott a felkészülési időszakban megnyeri az Európa-ligát.
Pedig így történt, mert – a szeptember 10-i, hazai környezetben elért 3-0 arányú siker után – a törökök elleni finálé szeptember 13-i, izmiri visszavágóján a magyar hölgyek ugyan 3-1-re kikaptak, ám az aranyszettben 15-13
arányban diadalmaskodtak.
Bár a kontinensviadalra történő ráhangolódás kezdeti szakaszában városunk hatosának tagjai közül a nemzeti csapat bő keretében többen is (Csengeri Petra megsérült, Szakmáry Gréta Békéscsabára igazolt, Bánlaki Mária
a keretszűkítésnél kimaradt) megfordultak, végül egyetlen gödöllői játékos
maradt az éles bevetésekre. A TEVA-Gödöllői RC csapatkapitánya, a centerposzton jeleskedő Széles Petra, jelentős mértékben hozzájárult a magyar
csapat bravúros sikeréhez, amivel röplabdás pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el.
Fotó: Muzslay Péter
FOGATHAJTÁS:
tizenkilencszeres világbajnokok
a Lázár-testvérek!
Szeptember 10-e és 13-a között a Csongrád megyei
Fábiánsebestyén adott otthont a kettesfogathajtók
világbajnokságának. A két évvel ezelőtt aranyérmet szerzett magyar csapatot ezúttal a vecsési
ifjabb Dobrovitz József, valamint a sportág Gödöllőn élő világbajnokai, az
egyéniben címvédő Lázár Vilmos (kilencszeres világelső) és Lázár Zoltán
(hétszeres világbajnok) alkották. Szeptember 13-ától ez az éremarány megváltozott: Vilmos (képen jobbra) immár tizenegyszeres-, míg Zoltán (balra)
nyolcszoros világelsőnek mondhatja magát fogathajtásban!
Ami a versenyt illeti, szeptember 10-én és 11-én a díjhajtást rendezték meg,
12-én a maratonhajtásban rivalizáltak a fogatok, majd 13-án az akadályhajtás zárta a 65 indulóval elrajtolt mezőny viadalát. Az egyéni küzdelmet
Lázár Vilmos magabiztosan nyerte (160,12 hibapont), öccse Zoltán (166,25
hibapont) előtt, míg csapatban a magyar trió diadalmaskodott (322,5 hibapont), megelőzve az olasz (340,3 hibapont) és a német (357,4 hibapont) egységet.
Fotó: fogathirek.hu
ATLÉTIKA: egyetlen ponton múlt a GEAC vezette
atlétaformáció csapatbajnoki cím(védés)e
Tizenkét formáció részvételével szeptember 12én és 13-én a székesfehérvári Bregyó közi Atlétikai Központban rendezték meg az atléták országos csapatbajnokságának döntőjét. A sportági szakszövetség tavaly újította
fel a pénzdíjas versenyt, amin a sportegyesületek (legfeljebb három) társulhattak egymással. Így tett a Gödöllői EAC is, amelynek sportolói a BEAC és
a budapesti Ikarus BSE legjobbjaival alkottak közös csapatot, és címvédőként
vágtak neki a viadalnak.
A GEAC-BEAC-Ikarus fúzió a májusi elődöntő során remekül működött,
hiszen a közös társulat a keleti országrész bajnokaként (444 pont) jutott a 30
millió forintos összdíjazású fináléba, ahol 40 versenyszám eredménye alapján hirdettek győztest. Csapatbajnoki elsőségét nem tudta megvédeni a
GEAC-BEAC-Ikarus triumvirátus, amely – szemben a tavaly 418,5 ponttal
– ezúttal 411 pontig jutott, és mindössze egyetlen ponttal szorult az 5 millió
forinttal gazdagodott győztes, a BHSE-UTE összefogás mögé. A harmadik
helyen a Debreceni SC-SI-Nyírsuli végzett 352 ponttal. A második helyért
4,25 millió forint pénzdíj jár. A Gödöllői EAC kötelékébe tartozó atléták – a
számos dobogós pozíció elérése mellett – hét számban járultak hozzá első
helyezéssel a közös csapat teljesítményéhez.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1-2. forduló
Gödöllői KC – Hatvani KSZSE 28-17 (16-7)
Eger SBS Eszterházy U23 – Gödöllői KC 28-28 (14-12)
A Gödöllői KC együttese 3 ponttal, 55-46-os gólkülönbséggel 5. a tabellán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 1. forduló:
Gödöllői SBE – Andornaktálya SE 5-7
Győzelem: Ruttkay Péter, Kozma Gábor, Téglás Mátyás. Döntetlen: Bándy
Attila, Sillye Kálmán, Fehér Mihály Törőcsik József. Vereség: Nagyajtai
Gábor, Kőszegi Lajos, Hönsch Pál, Tóth Máté, Veres István.
Egy forduló után a GSBE formációja 5 ponttal a 8. helyen áll a csoport
tabelláján.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 1-3. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – REAC Sportiskola SE 10-5 (3-4) Gödöllői gólok: Magyar Zsolt, Bencsik Roland (3-3), Nagy Roland, Farkas Péter (2-2).
Maglódi TC – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-4 (1-3) Gödöllői góllövők:
Nagy Roland (3), Magyar Zsolt.
Két mérkőzés alapján a MAG-LOG csapata 6 ponttal, 14-7-es gólkülönbséggel az 5. helyen áll a csoport táblázatán.
Főnix ISE – Csenger Petőfi DSZ SE 1-22 (0-10) Gödöllői gól: Jakab Máté.
Kincsem Lovaspark SE – Főnix ISE 11-2 (5-2) Gödöllői góllövők: Szemes
Sándor, Somogyi Szabolcs.
Főnix ISE – UFC Gyömrő 4-2 (1-2) Gödöllői gólszerzők: Szemes Sándor,
Somogyi Szabolcs (2-2).
A Főnix ISE együttese 3 ponttal, 7-35-ös gólkülönbséggel a 11. helyet foglalja el a csoport táblázatán.

www.godolloihirek.hu
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Kell a humor! (X.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

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

Egy szőke nő, miután nagy nehezen sikeresen
levizsgázik KRESZ-ből, a gyakorlati rutin
megszerzéséért szervezett első órán beül az autóba, és hitetlenkedve azt mondja. – Nem értem,…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Á) 12.
Dél-európai nép 13. Labdát a kapu elé rúg 14.
Menyasszonyt 16. Kártékony 17. Terület elnevezése, fordítva 18. Ipari növény 19. Félrevezetés 20.
Néma gála! 21. Hóolvadás követője 22. A poén
második része 23. Kiejtett mássalhangzó 24. Hajt
25. Épület burkolata 26. TeleSport 28. Zamata 29.
Páratlan elme! 30. Ételízesítő 31. Csuk 33. Zárthelyi
dolgozat 35. Páros fóka! 37. Többes szám jele 38.
Bálna 40. Juttat 42. Téli sport 43. Szlovén autójelzés
44. Ritka női név 46.Végtelen vidék! 49. Idegen
levegő 51. Nagy mosakodó-edénybe
Függőleges: 1. Helyre teszi a dolgot 2. Szivaccsal
eltávolít 3. Déli népcsoport 4. Meleget 5. Fa része 6.
Sugár 7. Orosz folyó 8. Sportöltözék 9. Görög betű
10. Az egyik adófajta alanya 11. Elismerésre méltó
15. Elképzel 18. Éneklő szó 19. Bog 21. Damaszkusz lakója 22. Dísze 27. Légköri fuvallatok 32.

Keresztül 34. Feltéve 36. Névelős betegség 38. A
poén harmadik, befejező része (K) 39. Magad 41.
Ünnepelt női sztár 44. Lengyel légitársaság 45.
Lejjebb 47. Székesegyház 48. Létezik 50. Szolmizációs hang 52. Alkotmánybíróság 53. Baltavégek! 54. Római szám
A megfejtéseket október 16-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Szeptember 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
AKARTAM MENNI, Ő MEG MINDENÁRON VELEM AKART JÖNNI.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Bálint Ferencné Palotakert 14.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Szabó Lajos Tátra u. 5.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Garancsi Krisztina Bethlen Gábor u. 20.

Október 4-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Október 5-től október 11-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Október 12-től október 18-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.).
Tel.: 418-002
Október 19-től október 25-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).
Tel.: 416-551
Október 26-tól november 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.).
Tel.: 430-069

Magazinunk következő
száma

október 30-án,
pénteken jelenik meg.
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