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Családbarát ügyfélfogadás a gödöllői
okmányirodában

Ezentúl várakozás nélkül intézhetik ügyeiket a
várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező
szülők Pest megye több kormányablakában és
okmányirodájában. A családbarát ügyfélhívó
rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a kiemelt ügyfelek sorába lépő,
a kisgyermekkel érkező szülők gyorsan és zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos dolgaikkal.
Erre a célra készült plakát, kisfilm, piktogram,
valamint az ügyfélszolgálat munkatársai is segíteni fogják a megérkezőket, hogy egy gomb megnyomásával automatikusan előre kerüljenek.
- Régi tervem válik végre valóra a családbarát
ügyfélfogadás létrehozásával - mondta Tarnai
Richárd Pest megyei kormánymegbízott, aki ötgyerekes családapaként tisztában van vele, milyen könnyebbséget és segítséget jelent a szülőknek, hogy érkezésük időpontjától függetlenül

HIRDETÉS

3

KÖZIGAZGATÁS – KÖZLEKEDÉS

azonnal a sor elejére kerülhetnek. - A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy teendőiket intézők
között kialakuljon egyfajta közösségi érzés a
kismamákkal és a kisgyermekesekkel szemben,
vagyis természetes legyen az, hogy előre engedik
őket - hangsúlyozta a kormánymegbízott.
Jelenleg Pest megye 7 járásában 11 ügyfélszolgálaton várják ilyen gyors ügyintézéssel a családosokat. Köztük van a gödöllői okmányiroda is,
amely nemrégiben a Kotlán Sándor u. 1. szám alá
költözött, mivel a polgármesteri hivatal épületét
felújítják.
Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a gyermekbarát hivatalok száma a jövőben
folyamatosan bővülni fog. A „Családbarát
Munkahely” címet elnyert Pest Megyei Kormányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú
működés, és az egységesen magas színvonalú,
mindenki által hozzáférhető szolgáltatások kialakítása, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal minden ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve szobák várják az ügyeiket intéző
szülők gyermekeit.
Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet

Nincs ok izgalomra

Amennyiben nem születik megállapodás a budapesti közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozásáról, akkor elképzelhető, hogy a BKV csak a
közigazgatási határokig biztosítja majd a szolgáltatását. Ezt a helyzetet Tarlós István, Budapest főpolgármestere vázolta fel november 20-i
tájékoztatóján.
A kilátásba helyezett intézkedés érintheti Gödöllőt is, hiszen a BKV által működtetett H8-as
jelzésű HÉV-vonal az Örs vezér tere és településünk között közlekedik.
Kell-e izgulniuk a gödöllői (kerepesi, szilasligeti, mogyoródi, kistarcsai) utasoknak azért,
hogy esetleg leáll a gödöllői HÉV? Ezt a kérdést
tettük fel Vécsey Lászlónak, a gödöllői központú
választókerület kormánypárti országgyűlési
képviselőjenek, aki ezt válaszolta:
- Nem. Aki akar, izguljon. De, ha kímélni akarjuk az egészségünket, nem kell.
-or
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Szemétszállítás: aki tartozik,
nem kap matricát jövőre
November 16-ától megkezdte a 2016os évre érvényes matricák postázását
a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. –
adta hírül a cég a közösségi oldalán.
A közleményből az is kiderül, hogy akinek a társaság nyilvántartása szerint
lejárt tartozása van, azaz, nem fizette meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellenértékét, számára nem tudják biztosítani a 2016-os évre érvényes matricát. Márpedig 2016. január 1-jétől csak az veheti igénybe a Zöld
Híd Régió Nonprofit Kft. szolgáltatását, akinek érvényes matricája van.
A tartozással rendelkezők az ugyfelszolgalat@zoldhid.hu email-címen
vehetik fel a kapcsolatot a gödöllői székhelyű cég illetékeseivel.

Még többet szurkolhatunk
a kanapénkon ülve
A DIGI Sport 3 csatornával erősítette tovább sportkínálatát az Invitel
Már a DIGI Sport 3 adó is
elérhető novembertől
az Invitel egyre szélesebb
csatornaválasztékában,
amellyel még több olyan élő
sporteseményt követhetnek
nyomon a nézők a DIGI Sport
csatornákon, mint például
az UEFA Európa-liga,
valamint az angol, olasz
és francia labdarúgó-bajnokság
mérkőzései, valódi
stadionhangulatot varázsolva
ezzel otthonukba. Az Invitel
gazdag sportkínálata még
erősebbé vált: az új adóval
együtt már 23 sportcsatorna
közül választhatnak
a sportkedvelők.
Jól ismerjük azt a bizsergető
érzést, amikor az élő
sportközvetítések alkalmával
barátainkkal közösen szorítunk a
kedvenc csapatunkért. A sportok
szerelmeseinek az Invitelnél
novembertől még több
élményben lehet részük, ugyanis
a már eddig is elérhető DIGI
Sport 1 és DIGI Sport 2 mellett
november 2-ától új csatornaként
bekerült a kínálatba a sokak által
várt DIGI Sport 3 is. Ami az Invitel
IPTV és digitális kábel TV Családi
csomagjában is elérhető, számos
élő sporteseményt közvetítő új
csatorna műsorstruktúráját illeti,
az ügyfelek a wimbledoni
tenisztornán, az ATP és WTA
tenisztornákon és az úszó
világkupákon kívül az UEFA
Európa-liga, valamint az angol,
olasz és francia labdarúgóbajnokság vagy éppen a MotoGP
és a Formula-E sorozat futamait
is nyomon követhetik élőben.

Az Invitel folyamatosan figyeli
ügyfelei visszajelzéseit, amelyek
alapján igyekszik megteremteni a
személyre szabható televíziózás
lehetőségét, ezért egyre több,
egyre változatosabb, egyre
színesebb csatornákat nyújt
ügyfeleinek, hogy a család minden
tagja megtalálhassa a számára
leginkább megfelelő tartalmat.
Az Invitel legfrissebb, saját
ügyfélkörében végzett televíziózási
szokásokat vizsgáló kutatásából1
többek között az derült ki,
hogy korosztálytól függetlenül
a legnépszerűbb televíziós
sporttartalmak a labdarúgás,
az autó-, illetve motorversenyek,
valamint a kézilabda. E felmérés
eredményei is közrejátszottak
abban, hogy a vállalat tovább
erősítette eddig is gazdag
sportkínálatát: a 23-ra bővült
sportcsatorna palettával az Invitel
pillanatnyilag az egyik legszélesebb
választékot nyújtja a piacon.
Januártól pedig terveik szerint még
több sportcsatornával bővül a
portfólió.
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Lukas, de önálló régióvá válásról
döntöttek a Pest megyei képviselők
Véget érhet szűkebb pátriánk és a főváros közösködése
az európai uniós támogatási források elosztása során
Október 30-án bekövetkezett az,
amire az előzetes szándékok alapján
számítani lehetett: Pest megye közgyűlésének tagjai ellenvetés nélkül
(a 43 képviselőből 27 szavazott) támogatták azt a határozati javaslatot,
ami kimondja, hogy szűkebb pátriánk önálló régióvá váljon 2020 után.
Mindez azért fontos döntés, mert a
jelenlegi, a fővárossal együtt alkotott
közép-magyarországi régióban elérhető európai uniós források csökkenése Pest megyét hátrányosan érinti.
A különválással viszont Pest megye
kevésbé fejlett régiónak számítana,
ami megteremti a lehetőségét annak, hogy több anyagi forrás juthasson az itt élő és dolgozó gazdasági
szereplőknek, valamint a közszféra
fejlesztésére.
Az október közepén kilátásba helyezett változást – a közgyűlési határozatban foglalt javaslat szerint – a
kormánynak még jóvá kell hagynia.
Erre a 2016. évi regionális lehatáro-

lás felülvizsgálata során nyílik alkalom, amivel Pest megye NUTS-2-es
önálló régióvá válik. Forrás: pestmegye.hu

Gödöllő is az önállóság
mellett foglalt állást
November 19-én a gödöllői önkormányzat tagjai 13 igen szavazattal és
egy tartózkodással támogatták Pest
megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében Pest megye önálló
NUTS 2-es régióvá válását, és felkérték a polgármestert, hogy az erről
szóló határozatot továbbítsa a megyei önkormányzat részére.
-d

1) 2015 első felében, Invitel ügyfelek körében
végzett, nem reprezentatív kutatás.
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Figyeljünk rájuk: időskorúak
a csalók kereszttüzében

Szépkorú családtagjaink, ismerőseink, szomszédjaink fokozott figyelmet igényelnek, jóindulatuk, hiszékenységük vagy pusztán a korukból
adódó figyelmetlenségük miatt.
Információink szerint a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi területén nem vesztett népszerűségéből a bűnelkövetők körében a hiszékeny, jóindulatú időskorúak kihasználása. Jellemző, hogy telefonon keresztül névtelenül keresik fel az idős
embereket és megpróbálnak olyan
információkat megtudni, ami alapján kiderül, hogy egyedül élnek, nagyon idősek, és ennek következtében nagyobb eséllyel válhatnak
bűncselekmény áldozatává.
Az ilyen beszélgetések után – a
szükséges információk birtokában –
jól megtervezetten újra hívják a csa-

lás áldozatául kiszemelt idős személyt, és különböző kitalált indokokra hivatkozva, kisebb-nagyobb
összegeket kérnek tőlük.
Ha ismeretlen személyek telefonon személyes információkat (Milyen korúak? Hányan élnek egy háztartásban? Van-e családtagjuk? Sűrűn látogatja-e a családja?) szeretnének
megtudni, gondolkodás nélkül tagadják meg a válaszadást. Amennyiben rég nem látott rokonnak adják
ki magukat és pénzbeli segítséget
szeretnének kérni, akkor mondják
meg, hogy nemsokára visszahívják
őt telefonon. Ekkor a hivatkozott
rokonnál ellenőrizzék le, hogy valóban ő telefonált-e és valóban segítségre szorul-e. Továbbá, forduljanak
bizalommal az ingyenesen hívható
112-es központi segélyhívó telefonszámon keresztül a Gödöllői Rendőrkapitányság kollégáihoz.
Kérjük, minden időskorú ismerősüket, rokonukat tájékoztassák, hogy
velük ne fordulhasson elő a fentiekhez hasonló bűncselekmény. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az idősekre – zárul a Gödöllői Rendőrkapitányság által kiadott közlemény.

A megújuló értékek városa

Gödöllő 50
A következő esztendő első napján
lesz fél évszázada annak, hogy városi rangot kapott a korábban (1763)
már mezővárosként létezett Gödöllő. Az évfordulót az önkormányzat
is megünnepli jövőre, méghozzá a
Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa
elnevezésű tematikus évre felfűzve
a programokat.
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A településen működő kulturális
kerekasztal tagjai kidolgozták azt az
előzetes terv szerint több mint 70
elemből (koncert, hangverseny,
fesztivál, előadás, kiállítás, játék) álló
kulturális rendezvényfolyamot, ami
január 9-én, szombaton a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar újévi koncertjével kezdődik a kastélyban, és december 18-án az Arpeggio Gitárzenekar adventi fellépésével zárul,
szintén a történelmi falak között.
Logója is lesz az emlékévnek. Előzetesen három pályázó engedte el a
fantáziáját, hogy megalkossa az
embléma grafikáját. Közülük Kecskés Zoltán egyik terve lett a befutó,
így 2016-ban a mellékelt képi megjelenést láthatjuk majd a tematikus évvel kapcsolatos kiadványokon. -br

Gémesi pert fontolgatott a Fidesz ellen
A Védjük meg az országot! kampány
részeként a Fidesz Gödöllőn is gyűjt
aláírást a betelepítési kvóta Európai
Unió által tervezett bevezetése ellen.
A helyi szervezet közösségi oldalán
november 10-én a címlapon olvasható kiírás (poszt) jelent meg:
A bejegyzés „kiverte a biztosítékot”
Gémesi Györgynél, ezáltal Gödöllő
polgármestere a képviselőtestület
november 19-i ülésén helyreigazításra és bocsánatkérésre szólította
fel a várost irányító grémium Fide-

szes tagjai, majd hozzá tette: ha ez
záros határidőn belül nem történik
meg, jogi útra tereli az ügyet.
Érdeklődésünkre a helyi Fidesz
egyik illetékese elmondta, nem terveznek helyreigazítást és bocsánatkérést megjelentetni, egy helyen
azonban pontosítják (második bekezdés utolsó sorában: közterületein
helyett főterén) a bejegyzés szövegét.
Ez november 19-én a „helyreigazítás” felvezető szóval megtörtént. -D

Nem drágul az árusokra
kirótt bérleti díj a piacon
Januártól csak a pavilonsori kereskedőknek
kell párezer forinttal többet fizetniük havonta
Vilhelm Ferenc, a
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője azt javasolta a
tulajdonosi jogokat gyakorló képviselőtestület tagjainak, hogy 2016.
január 1-jétől alapvetően – néhány, a pavilonsoron található kereskedő esetében a párezer
forintos emelést leszámítva – ne változzon a városi piacon jelenleg érvényes
helyiségbérleti díjak nettó összege.
Indítványát a városatyák támogatták, ezáltal nettó 85 ezer forint marad az
éves asztalbérleti díj, a féléves ára pedig ugyanúgy nettó 50 ezer forint lesz,
mint jelenleg. Aki havi rendszerességgel kívánja fizetni a piac-csarnokban
és a külső téren lévő őstermelői pultok díját, annak nettó 8.500 forintos
kiadással kell számolnia. A napijegyes asztalhasználat jövőre is bruttó 700
forintba kerül.
Az objektum alatti mélygarázsban a parkolás óradíja 200 forint, míg a
napidíj összege 500 forint marad. Az üzletbérlők továbbra is havi, nettó 6
ezer forintért parkolhatnak a földfelszín alatt kialakított garázsban, nettó
5.000 forintért pedig az udvarban: természetesen, a piac nyitvatartási ideje
alatt. A heti parkoló bérletért 2016-ban is nettó 4.500 forintot, a haviért 15
ezer forintot, a negyedévesért 35 ezer forintot, a félévesért 60 ezer forintot,
míg az évesért 95 ezer forintot kérnek el az autósoktól.
-vn
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Vers- és prózamondásban versengtek a lovardában
Huszonegyedik alkalommal emlékeztek a költészet nyelvén
Erzsébet királynéra a történelmi falak között

Ahogy immár húsz éve, azaz, 1995 óta minden
évben, idén is megrendezték az Erzsébet királynénak emléket állító vers- és prózamondó versenyt. Az idén 21. alkalommal lezajlott kulturális megmérettetés helyszíne a Gödöllői Királyi
Kastély lovardája volt november 21-én. A hivatalos megnyitót követően Pécsi Ildikó átadta az
általa kilenc évvel ezelőtt alapított Arany Medáldíjat. Az elismerést idén a szervezésben segédkezők közül Nagy J. Tiborné, a támogatók köréből pedig a Jakobi Koncert Kft. kollektívája érdemelte ki.
A döntőbe jutott 36 produkciót előadók négy
kategóriában mérték össze felkészültségüket. A
zsűri idén is Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas, érdemes

és kiváló művész, Gödöllő 2010-ben megválasztott díszpolgára elnökletével – Fülöp Attiláné, a
könyvtár igazgatónője, Buka Enikő, a zeneiskola
igazgatónője, Papházi János, a Gödöllői Királyi
Kastély Múzeumi Osztályának vezetője és Csigi
Máté diákzsűri közreműködésével – alkotott véleményt a színpadra lépők teljesítményéről. Az
alábbiak szerint:
I. kategória (10-12 évesek)
1. hely: Árpási Enikő (Erkel iskola, felkészítő:
Matuz Zsuzsa)
2. hely: Székelyhidi Dorottya (Török Ignác
Gimnázium, felkészítő: Bárdy Tamás)
3. hely: Csepi Eszter (Szent Imre iskola, felkészítő Paulinuszné Erőss Eszter)
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II. kategória (13-15 évesek)
1. hely: Fukk Áron (Református Líceum, felkészítő: Dudás Erzsébet)
2. hely: Juhász Lilla Bella (Török Ignác Gimnázium, felkészítő: Kelemenn Marianna)
3. hely: Farkas Emese (Budapesti Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnázium, felkészítők: Weidl
Beatrix, Szentesiné Péter Orsolya)
III. kategória (16-20 évesek)
1. hely: Chelemen Róbert (Török Ignác Gimnázium, felkészítő: Bárdy Tamás)
2. hely: Csigi Gergely (Premontrei gimnázium,
felkészítő: Csigi Imréné)
3. hely: Csörget Bence (Török Ignác Gimnázium, felkészítő: Bárdy Tamás)
Zenei- és csoportos fellépők
1. hely: Szabó Petra (zeneiskola, felkészítő: Balogh Ágnes)
2. hely: Królikowski Eszter (zeneiskola, felkészítő: Balogh Ágnes)
3. hely: Cibri énekegyüttes (képen, zeneiskola,
felkészítő: Benedek Krisztina)
Gödöllő Város különdíja
I. kategória: Simonváros Zille (Hajós iskola) és
Demeter Szabolcs (Premontrei gimnázium), II.
kategória: Krupa Ábel (Református Líceum), III.
kategória: Kovács Kristóf (CEAS Angol-magyar
érdekeltségű gimnázium).
A versenyzők felkészítésében végzett munkája
elismeréseként Babicz Mária, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanára vehetett át
különdíjat.
-fzs
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Kommunális adóval növelik a gödöllőiek anyagi terheit
Hiába minden tiltakozás, ellenérzés, más vélemény, november 19-én bekövetkezett az, amire előzetesen számítani lehetett: a gödöllői magánszemélyeknek kommunális adót kell fizetniük 2016. január 1-jétől. Az indoklás szerint az állami finanszírozás csökkenése és a fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges közteher bevezetését csak a Gémesi György polgármesterhez hű lokálpatrióta klubos képviselők támogatták (10 igen szavazat), a gödöllői testület Fideszes (2 nem szavazat),
Jobbikos (1 nem szavazat) és MSZP-s (1 tartózkodás) tagjai nem.
Adóköteles lesz jövő év januárjától a tan – rendszeres gyermekvédelmi
Gödöllő közigazgatási területén lé- kedvezményben részesülőket, illevő lakás, üdülő és hétvégi ház (adó- tőleg a 85.500 forint alatti nettó jövetárgy). A kommunális adó alapját az delmű, egyedülálló nyugdíjasokat.
ingatlan négyzetméterben számított Túlmenően azokat a szépkorú páhasznos alapterülete képezi. Az adó rokat, ahol a nyugdíjas házastársak
éves mértéke adótárgyanként, illető- az egy főre jutó nettó jövedelme
leg lakásbérleti jogonként 60 négy- nem haladja meg az 57 ezer forintot.
zetméter és az alatti hasznos alapteDr. Nánási Éva, Gödöllő címzetes
rületű adótárgy esetén 15 ezer fo- főjegyzője egyfajta hatásvizsgálati
rint, 60 négyzetmétert meghaladó záradékkal egészítette ki a rendelethasznos alapterületű adótárgy ese- tervezetet. Ebben – többek között –
tén 25 ezer forint.
az olvasható, hogy a kommunális
Kedvezmény illeti meg a kommu- adó bevezetésével bővül az adónális adó tekintetében azt a gödöllői alanyok száma, a háromezer új adómagányszemélyt, aki Gödöllő város zó adminisztratív terhet jelent az önközigazgatási területén járda- és út- kormányzatnak. Miként az adóépítési beruházást hajt végre, vagy alanyoknak is, akiknek bevallást kell
ilyen beruházás céljára befizetést tel- majd kitölteniük. A főjegyző szerint
jesít. Ebben az esetben a saját beru- a rendelet végrehajtása többlet szeházás számlával igazolt ellenértéke mélyi feltételt igényel az általa veés a támogatással csökkentett befize- zetett hivatali apparátusban. -stv
tés összege a befizetéstől számított
Homokszem a gödöllői
10 évig levonható a beruházással
demokráciában, avagy:
érintett ingatlanra megállapított
elfojtott civil kezdeményezés
kommunális adóból. Az adónem
bevezetése előtt elkészült beruhá- A kommunális adó tervezett bevezezásra fordított összeg, illetve ilyen tése ellen a SZÓT KÉRÜNK A KÖZcélra történt befizetés összege azon- JÓÉRT EGYESÜLET nyílt levélben
tiltakozott Gémesi György polgárban nem vonható le.
Kommunális adófizetési mentes- mesternél, valamint a gödöllői képviség illeti meg a – határozattal igazol- selőtestület tagjainál. Nyílt levelünket

Megújult a kapitányság épülete
December 3-án hivatalosan is átadták a Gödöllői Rendőrkapitányság
megújult épületét. A Petőfi Sándor
utcai létesítmény külső- és belső
energetikai korszerűsítése az Országos Rendőr-főkapitányság és az Európai Unió támogatásával valósult
meg, bruttó 275,5 millió forintos
összegből. A pénzügyi támogatás
három részből tevődött össze: 258,4
millió forintot az Európai Unió, 14,5
millió forintot az Országos Rendőrfőkapitányság, míg 2,6 millió forintos a Pest Megyei rendőr-főkapitányság biztosított.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
épületének korszerűsítése érintette a
nyílászárók cseréjét, a homlokzati
szigetelést, a fűtési rendszer felújítá-

sát, valamint a kazánok és a fényforrások modernizációját. A megújulás
szerves következménye annak a
tavaly decemberben lezárult folyamatnak, aminek során napelemes
rendszert építettek ki a létesítmény
tetőszerkezetén.
A komfortérzetet is növelő beruházás hatására az illetékesek jelentős megtakarítást remélnek az épület fenntartási költségeiben.
-eo

elektronikus úton jutattuk el részükre, a képviselőtestületi ülés kezdetén
pedig személyesen is átadtuk 7
önkormányzati képviselőnek.
Kértük, hogy a polgármester ne
vegye a november 19-i képviselőtestületi ülés napirendi tárgysorába a
kommunális adó bevezetésének tárgyalását, illetve előterjesztés esetén a
képviselőtestület tagjai azt ne szavazzák meg! Indokaink között – többek között – az szerepelt, hogy az
egyesület tagsága szerint nincs az a
családi költségvetés, amiből ne lehessen lefaragni, így talán az önkormányzat működése és gazdálkodása is felülvizsgálatra szorulna!
Volt néhány, megfontolásra tett javaslatunk, a teljesség igénye nélkül:
• Talán ideje lenne a város tulajdonában lévő, de éppen a gödöllőiek által legkevésbé vagy alig használt balatonlellei üdülőt eladni.
Megléte hosszú évek óta amúgy is
csak a városvezetés piár szempontjait szolgálja.
• Talán nem kellett volna 90 millió
forinttal csökkenteni a szállodát működtető cég éves bérleti díját.
• Talán nem kellene hozzálátni a
tervek szerint 100 millió forintos
beruházást igénylő kétsávos bicikli

7
út megépítéséhez a Dózsa György
úton.
• Talán nem kellene egy budapesti székhelyű színháztársulatot évekre szóló gödöllői bérlettel támogatni.
• És talán az is eszükbe juthatna a
városatyáknak – miközben az újabb
sarc kivetéséről döntenek – hogy
könnyítsenek valamennyit a sok
ezer, tízezer gödöllői autótulajdonos
gondjain, miként az ország számos
településén a helyi lakosoknak kedvezményt nyújtó parkoló kártya kibocsájtásával.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy sem
a polgármester, sem egyetlen képviselő nem tett említést arról, hogy
van egy civil szervezet, amely másként vélekedik az előterjesztésről és
javaslatait is megfogalmazta.
Gödöllőn a civil kezdeményezést
lesöpörték az asztalról! Nemhogy
egyeztetésre nem került sor, de még
csak válaszra sem méltatta a városvezetés nyílt levelünket!
A képviselőtestületi ülésen a polgármester és hű lokálpatrióta klubos
kiszolgálói, mit sem törődve a lakosság felháborodásával, szemrebbenés
nélkül szavazták meg az újabb megszorítást – olvasható a gödöllői székhelyű Szót kérünk a közjóért Egyesület által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
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Gödöllő közelében indult
a jégkár sújtotta területek újraerdősítése
November 3-án – a Gödöllői-dombsághoz tartozó valkói erdészet területén – elkezdődtek, az idei
tartós fagyok beálltáig tartanak, és szükség esetén
jövő tavasszal folytatódnak azok az újraerdősítési
munkálatok, amiket a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai a LIDL támogatásából beszerzett 1 millió
facsemetéből mintegy 60 hektár területen valósítanak meg.
Sajnálatosan emlékezetes, hogy a 2014 decemberi hatalmas jégkár a Pilisi Parkerdő Zrt. 65 ezer
hektáros területének közel egyharmadát érintette, ebből 9 ezer hektárt súlyosan. A hónapok
óta tartó tereprendezési munkák a végéhez értek,
az őszi csemeteültetésekkel immáron elkezdődnek a sérült erdőterületek megújítási munkái is.
A rendkívüli jégkár a beszerzést tekintve is többletterhet rótt a társaságra, hiszen nagyságrendekkel több ültetéssel jár a helyreállítás. Míg átlagosan egy évben 700 ezer és 1 millió közötti csemetét ültetnek el a szakemberek, addig idén a jégkár során megsemmisült erdők miatt ez a
mennyiség megduplázódott.
A kapacitásbeli nehézségek miatt is különös
jelentőséggel bírt a Lidl Magyarország társadalmi

A támogatást a Lidl Magyarország emlékfa-ültetéssel
egybekötött ünnepélyes adományátadó eseményen
nyújtotta át a Pilisi Parkerdő Zrt. részére. Nepp
Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető
igazgatója (balra) és Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő
Zrt. vezérigazgatója a jelképes óriáscsekkel
felelősségvállalási kampánya, aminek keretében
idén június 1-je és augusztus 31-e között a vállalat
minden egyes eladott Saguaro ásványvíz után 1
forintot adományozott facsemeték vásárlására a
Pilisi Parkerdő Zrt-nek. A kezdeményezés nem
várt sikerrel zárult, hiszen az áruházlánc, vásárlói
összefogással 25 millió forint támogatást gyűjtött,
mely 1 millió csemete beszerzését– az újraerdősítésre váró 100 hektárból – mintegy 60 hektárnyi
erdő teljes megújítását biztosította – derült ki a
rendezvényről kiadott sajtóközleményből.

Csinos gödöllői művészpalánták
a Körösfői-emlékplakett idei díjazottjai

Ebben az évben Annus Réka népi énekművész
(képen balra) és Laurán Apolka, a Budapesti
Corvinus Egyetem hallgatója vehette át a Körösfői-Kriesch Aladár művészeti díjat és emlékplakettet, amit a híres művész nevét viselő alapítvány kuratóriuma ítélt oda. A díjátadó rendezvény helyszíne október 29-én, a kora esti órákban
a Gödöllői Királyi Kastély díszterme volt, ahol
Benedek Krisztina népi ének tanár, néptánc pedagógus, illetve Fodor László, a gödöllői Frederic
Chopin Zeneiskola Kossuth-díjas (Hot Jazz Band)
művésztanára méltatták a jutalmazottak eddigi
szakmai-művészeti tevékenységét.
Az elismerésben részesített fiatalokat a Frederic
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára
és növendékei köszöntötték műsorral.
Az elmúlt század elején, Gödöllőn létrejött és
világhírűvé vált művésztelep 152. esztendővel
ezelőtt született alapítójáról elnevezett díjat tizennyolc évvel ezelőtt hívta életre a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány, amelynek azóta

fontos küldetése, hogy minden évben megjutalmazzon egy-egy tehetséges, fiatal, gödöllői művészt és/vagy a helyi fiatalok művészeti oktatásában, nevelésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó pedagógust.
Az alapítvány kuratóriumának vezetője, a világhírű gödöllői művész unokája, Körösfői László – saját, Szerelem a századfordulós gödöllői
művésztelepen című előadása után – adta át az
emlékplakettet.
Az idei díjazottak harmincadikként és harmincegyedikként csatlakoztak a Körösfői-emlékplakett korábbi jutalmazotti köréhez, amit az
alábbi személyek alkotnak:
Winkler Nándor és Herczenik Anna (1997),
Debreczeni Zsófia (1998), László Lilla és Lőrincz
Áron (1999), Baráth Nóra és Remsey Dávid
(2000), Ferenczi Anna (2001), Szekeres Erzsébet és
Farkas Ágnes (2002), Barta Katalin (2003), Szalay
Borbála és Goschler Tamás (2004), Kiss Éva és
Hidasi Zsófia (2005), Béres Ágota és Remsey
Flóra (2006), Langer Ágnes és Szalai Gergő (2007),
Horváth Orsolya és Kis Dorottya (2008), Gálné
Bagi Márta és dr. Horváth Zoltán (2009), Széphalmi Júlia (2010), Lázárné Nagy Andrea (2011),
Bajkó Dániel (2012), Őriné Nagy Cecília és Katona Szabó Erzsébet (2013), Fodor László (2014).
Fél órával az ünnepi pillanatok előtt koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a
múzeum előtti téren nyolc esztendeje felavatott
Körösfői-Kriesch Aladár portrészobornál. -or
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SPORT-HÍR-TURMIX
LABDARÚGÁS: a GSK két csatárát díjaztak
a Pest megyei gólkirályok gáláján

November 6-án, a késő délutáni órákban rendezte meg a 4. Pest Megyei
Gólkirályok Gáláját a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága. A nagyszabású esemény – ahol a 2014/2015-ös versenyév Pest megyei
bajnokságainak legeredményesebb góllövőit jutalmazták – helyszíne a
Vármegyeháza díszterme volt. A díjakat Nyilasi Tibor MLSZ-elnökségi
tag, korábbi hetvenszeres válogatott, egykori magyar és osztrák élvonalbeli
gólkirály, valamint dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő adta át.
A mindent egybevetve (felnőtt, utánpótlás, női) 48 elismerő címből kettőt az
elmúlt szezonban a Gödöllői SK kötelékébe tartozó játékosok érdemeltek ki.
Nevezetesen: Sági Attila, a Pest megyei bajnokság Keleti csoportjában másodikként zárt GSK öregfiúk csapatának 23 találatig jutott támadója, illetőleg a másodosztályú U14-es MLSZ-bajnokság Közép-Keleti csoportjában,
gödöllői színekben 64 gólt szerzett Fogarassy Máté (edző: Smeló Dávid),
aki a nyár folyamán a Budapest Honvéd FC-hez igazolt.

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 4-9. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3-0 (13, 10, 17)
TEVA-Gödöllői RC – Pincelakat Röpke SE 3-0 (12, 16, 14)
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 3-1 (-26, 18, 19, 21)
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (10, 12, 17)
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (18, 21, 22)
TEVA-Gödöllői RC – TFSE 3-0 (18, 20, 13)
A TEVA-Gödöllői RC csapata 15 ponttal, 15-14-es játszma- és 637-593-as
pontaránnyal az 5. helyen áll az alapszakaszban.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
Emericus KSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-11, -17, -13)
A legjobb négy közé jutásért a Békéscsaba ellen játszik a gödöllői csapat.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 12-15. forduló
Gödöllői SK – Üllő SE 3-0 (1-0) Góllövők: Méhes Pál (2), Koziorowski
Richárd.
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Koziorowski
Richárd.
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC 0-2 (0-1)
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 3-1 (1-1) Gödöllői gól: Milkó Dániel.
A Gödöllői SK együttese 21 ponttal, 13-16-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 9. helyén zárta az őszi szezont.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 12-15. forduló
Üllő SE II. – Gödöllői SK II. 3-2 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Tury Viktor,
Polyák Attila (11-esből).
Gödöllői SK II. – Szada SE 3-1 (1-0) Gödöllői gólok: Smeló Dávid, Tóth
Bence, Gál Levente.
SK Tóalmás – Gödöllői SK II. 2-1 (1-0) Gödöllői góllövő: Szabó László.
Gödöllői SK II. – Kerepesi SBE 6-0 (2-0) Gólok: Szeles Dávid, Tury Viktor,
Polyák Attila, Pakuts Barna, Pintér Krisztián, Szekeres László.
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TEREMFOCI: december 18-ig lehet jelentkezni
a 2016-os Nádas-kupára
Kellő számú jelentkező esetén 2016-ban is megrendezik a nagy múltú Nádas-kupa amatőr teremlabdarúgó tornát a gödöllői Szent István Egyetem
sportcsarnokában. Az előzetes elképzelés szerint a mérkőzéseket január 9én (szombat), 10-én (vasárnap), 16-án (szombat) és 17-én (vasárnap) játsszák
le a riválisok.
A jelentkezőket (legfeljebb 20 csapat) 4 vagy 5 csapatot számláló csoportba
osztják be (sorsolják). A játékidő 2x20 perc, a helyosztóknál két játékvezető
közreműködik.
A 2016-os Nádas-kupára december 18-ig várják a jelentkezőket, akiktől csapatonként 37 ezer forintos nevezési díjat kérnek el a szervezők. További
információ: (06-30) 360-6644.
RÖPLABDA: elakadt a TEVA-hatos a nemzetközi kihívásban
A 2007/2008-as, a 2012/2013-as, a 2013/2014-es, valamint a 2014/2015-ös
idény után, ötödszörre vágott neki a harmadik számú európai röplabdakupasorozatnak számító Challenge-kupának a TEVA-Gödöllői RC női
együttese, és a horvát bajnoki ezüstérmes Mladost Zagreb elleni ütközet volt a tizenharmadik é s tizennegyedik ilyen összecsapás a
gödöllői klub történetében. A korábbi tizenkettőből ötöt megnyertek a lányok, hetet viszont elbuktak. Mutatójuk – sajnos – nem
javult, ezáltal nem folytathatják a nemzetközi
kihívást a legjobb 32 között.
CEV Challenge-kupa, nők, 2. selejtezőkör:
Mladost Zagreb (horvát) – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (21, 15, 19)
TEVA-Gödöllői RC – Mladost Zagreb (horvát) 0-3 (-26, -15, -23)
Galgamácsa ÉESK – Gödöllői SK II. 2-6 (0-4) Gödöllői gólszerzők: Szabó
László (3), Zabó Ottó, Pakuts Barna, Gál Levente.
A GSK II. csapata 26 ponttal, 39-23-as gólkülönbséggel a csoport táblázatának 7. helyéről várja a tavaszi folytatást.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 7-10. forduló
Gödöllői KC – B.Braun Gyöngyös U23 28-25 (17-14)
Gödöllői KC – Budakalász SC 34-25 (17-12)
Gyömrő VSK – Gödöllői KC 14-18 (7-8)
Gödöllői KC – Heves SE 16-20 (10-10)
A Gödöllői KC együttese 13 ponttal, 259-233-as gólkülönbséggel 4. a
tabellán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 4-5. forduló:
Gödöllői SBE – Fóti SE 6-6
Győzelem: Bándy Attila, Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Ruttkay Péter,
Törőcsik József. Döntetlen: Kozma Gábor, Szabó Zoltán. Vereség: Kőszegi
Lajos, Hönsch Pál, Sillye Kálmán, Tóth Máté, Fehér Mihály.
Mátra SE Gyöngyös – Gödöllői SBE 8-4
Győzelem: Nagy Adrián, Pervai László. Döntetlen: Bándy Attila, Hönsch
Pál, Sillye Kálmán, Törőcsik József. Vereség: Nagyajtai Gábor, Ruttkay
Péter, Kozma Gábor, Tóth Máté, Téglás Mátyás, Fehér Mihály.
Öt forduló után a GSBE formációja 21,5 ponttal a 11. helyen áll a csoport
tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 2-3. forduló:
Gödöllői SBE II. – Pomáz 3-2
Győzelem: Szűcs Lajos, Rigó József, Molnár László. Vereség: Veres István,
Nagy Adrián.
Veresegyház – Gödöllői SBE II. 5-0
Vereség: Nagy Dániel, Szűcs Lajos, Rigó József, Sztrehalet Mihály,
Friedháber Kristóf.
A GSBE II. 4 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 9. helyezettje.
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Kell a humor! (XII.) 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)

Létezik egy felmérés, miszerint: egy átlagos magyar ember 1.400 kilométert gyalogol egy évben.
A kutatók azt is kimutatták, hogy egy átlagos
magyar 84 liter alkoholt iszik meg évente. Mindezek alapján elmondható, hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Lobogó 13. Orvosi ellátásra szorul 14. Keleti
táblajáték 16. Pest megyei község 17. Nyeregben
ül 19. Ford márka 21. Torbágy és Kele sincs
nélküle! 22. Repülőgép típus 23. Bővítő 26. Némán
leró! 27. Állati eledel 29. Oldalra ugorva hárító 31.
Kórház jele 32. Zavarosan eres! 34. Csúf 36. Sugár
jele 37. Létező 40. Számnév 41. Teljes hiteldíjmutató 43. Nyári lábbeli 45. Fa része 46. Vas
vegyjele 47. Határozott névelő 48. Keresztény
Képzőművészeti Akadémia 50. Talmi 52. Országos gyermekbajnokság 54. Kettőst
Függőleges: 1. A közelebbi 2. Gépkocsival elütés
3. Párosan nyes! 4 Ruhát mosásra előkészít 5.
Átlóban van! 6. Függ 7. Névelő 8. Brit autójelzés 9.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10. Forgatócsoport 11. Alkohol van ilyen 15. Tanít 17. A poén
második, befejező része (G) 18. Széles csík 20.
Névelős szúrófegyver 24. Irodai kapocs 25. Régi
28. Állati szőrme 30. Édesvízi hal 33. Igekötő 35.

Állati tetemek elhantolására alkalmas szerszám
38. Évszak 39. Egykori humorista (József) 42.
Magaslat 44. Parancs 47. Fékerő-szabályzó 49.
Annál lejjebb 51. Egynemű latin! 53. Végtelenül
nyal! 54. Diplomáciai testület 55. Zamat 56.
Egyszem!
A megfejtéseket december 22-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@
grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Október 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
HOVA AKAR MAGA MÉG ENNÉL
MESSZEBBRE LÁTNI?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Sándor Péterné Kazinczy körút 24.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: György József Alkotmány u. 18/A.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának nyertese: Kalász Karina Bethlen Gábor
u. 20.

December 6-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
December 7-től december 13-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
December 14-től december 20-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
December 21-től december 27-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
December 28-tól 2016. január 3-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
2016. január 4-től január 10-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Január 11-től január 17-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Január 18-tól január 24-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Január 25-től január 31-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Magazinunk következő
száma

2016. január 29-én,
pénteken jelenik meg.
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