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Végső búcsú
Vándor Bélától
Hosszan tartó, súlyos
betegség után, február
17-én, a reggeli órákban, életének 61. évében elhunyt dr. Vándor Béla. A sokak által
ismert és tisztelt gödöllői szülész-nőgyógyász
szakorvos 2006 és 2010
között tagja volt a várost irányító képviselőtestületnek.
Első munkahelye a Pest megyei Flór Ferenc
Kórház Nőgyógyászati Osztálya volt. Ottani
pályafutása során a szakma minden területén
dolgozott, megismerve a legnehezebb eseteket
is. A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi
Központban 1989 év márciusától – 27 éven
keresztül – látta el az I. számú nőgyógyászati
szakrendelésen megjelenő betegeket.
Vándor Bélától sok százan vettek végső búcsút február 26-án, Gödöllőn, a Dózsa György
úti köztemetőben.
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Gödöllői kihívás lett a hatvani kastély működtetése
Amint arról legutóbbi lapszámunkban hírt adtunk, február 1-jétől a Gödöllői Királyi Kastély
Kft. végzi a Gödöllőtől alig 30 kilométerre fekvő,
Hatvanban lévő Grassalkovich-kastély (jelenlegi
látványossága a Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum) üzemeltetését.
- Mi a véleménye arról, hogy a hatvani kastély
februártól a gödöllői filiája lesz? Ezt a kérdést
tettük fel Varga Kálmán történésznek. A gödöllői
kastély felújítását korábban miniszteri biztosként
felügyelő szakember a következőképpen reagált
felvetésünkre:
- Két baj van ezzel. Az egyik, hogy a hatvani
Grassalkovich-kastély architektúráját szó szerint
megerőszakolták, amikor a vadászattörténeti kiállításokat alakítottak ki benne. Ráadásul, a téma
hagyományában sem idevaló, jobb helye lett
volna – például – Keszthelyen, a Festetics-kastélyegyüttesben, vagy éppen itt, Gödöllőn, ahol
az egykori koronauradalom számos, úgynevezett, in situ, azaz: eredeti helyzetben bemutatásra
alkalmas vadászattörténeti objektuma ma is megvan. Annak idején egyébként készítettünk is ilyen
tervet Gödöllőre.

Lakbért emel az önkormányzat áprilistól

Öt év elteltével ismét él a lakbéremelés lehetőségével a gödöllői önkormányzat a tulajdonában lévő, különféle komfort-besorolású hajlékokra vonatkozóan. Legutóbb 2011-ben volt példa ilyen
intézkedésre, akkor 3 százalékkal drágultak a tarifák. Ezúttal 5 százalékos mértékű növekményt
szavaztak meg a képviselőtestület tagjai.
A 2016. április 1-jén hatályba lépő önkormányzati
rendeletmódosítás értelmében a jellemzően
vegyes tulajdonú ingatlan-együttesekben az
összkomfortos és nyolc lakásnál több lakást magában foglaló lakóépületben lévő komfortos lakás esetében – a mostani 276 forintról – havi
szinten 290 forint/m²-re változik a költségelvű
lakbér havi mértéke. A nyolc vagy annál kevesebb lakást magában foglaló lakóépületben található komfortos lakásoknál – a jelenlegi 253 forint
helyett – 266 forint/m² lesz a fizetendő díjtétel. A
szociális pályázat útján hasznosítható komfortos
lakásokért 257 forintot kérnek el négyzetméterenként (most 245 forint). A félkomfortos lakások
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esetében 78 forint/m² (most 74 forint), a komfort
nélküli lakásoknál pedig 65 forint/m² (most 62
forint) kiadással kell majd számolniuk az érintetteknek havi szinten.
A tizenhárom évvel ezelőtt a Lumniczer Sándor
utca és a Szent János utca találkozásánál birtokba
vett Deák Ferenc téri lakásokért (képen) – a napjainkban érvényes 634 forinttal szemben – áprilistól
havi 666 forintot kell fizetniük a bentlakóknak
négyzetméterenként, vagyis több mint a kétszeresét annak, mint amit az önkormányzat az egyéb
helyen lévő összkomfortos lakásaiért kér. Az illetékesek szerint az áprilistól esedékes lakbéremelés
várhatóan nem rontja majd jelentősen a fizetési hajlandóságot, mivel a renitensek szinte évek óta a
lakáshasználók azonos köréből kerülnek ki.
Elképzelhető, hogy a bérlők közül többen nem
ezt érzik a pénztárcájukon, a Gödöllőn alkalmazott lakbérek önköltség-térítő jellegűek, vagyis,
jócskán alulmúlják a teljes költségelven megállapított lakbérek nagyságrendjét. Ráadásul, a legmagasabb összeg is elmarad a piaci alapú lakbérektől, aminek megállapítása a helyi rendelet
értelmében továbbra is tiltott a köztulajdonban
lévő lakások esetében.
-eo

Hogy Hatvanban erőltetett volt a megvalósított
ötlet, a magas fenntartási költségek és a várakozástól elmaradó látogatottság mutatja. A másik gond
az ottani intézmény körüli állandó bizonytalanság,
ami persze részben az előző probléma következménye. Nincs két éve, hogy a múzeum a fővárosi
Természettudományi Múzeum részeként megnyílt, azóta többször átszervezték, több gazdája és
vezetője volt. Félek, a mostani újabb átszervezés
sem hoz valódi stabilitást. De, várjuk ki a végét…
Varga Kálmánt arra is megkértük, gondolkodjon el azon, szerinte milyen hasznosítási lehetőségek rejlenének a hatvani kastély esetében.
- Ha mindenképpen kulturális hasznosításban
gondolkodunk és a kastély múltjából akarnánk
ötletet meríteni, a meglehetősen szürke Grassalkovich-korszak nem jön számításba. Erősek
viszont a későbbi Hatvany időszak értékei,
hiszen a család a korabeli magyar irodalom komoly mecénása volt. (Még Ady Endre, Tóth
Árpád és József Attila is járt ott.) Vonzó lehetne,
ha például visszakerülne a Hatvanyak különleges műgyűjteménye, bár ez nem képzelhető el a
leszármazottakkal való együttműködés nélkül.
Mindemellett – legyünk őszinték – a kastély egy
közepes nagyságú, inkább lokális jelentőségű
műemlék, ezért szerintem egy patinás szálloda is
szóba jöhetne a funkció megválasztásakor.
Végül hadd tegyem hozzá: ami Hatvannál izgalmas, az a város melletti, az M3-as lejárójától egy
perc alatt megközelíthető Nagygombos, ahol jószerivel teljesen épen áll a 18. századi Grassalkovichmajorság (képen). Az épületek ugyan leromlottak,
de páratlanok, talán csak Keszthelyen maradtak
meg hasonlók. No, ebből lehetne egy igazi, működő látvány-majorságot csinálni, különleges éttermi
kínálattal – fogalmazott a gödöllői történész. -rr

Grassalkovich-emlékéremmel ismerték el
Varga Kálmán teljesítményét
A hatvani Grassalkovich-kastély teljes felújítása
ugyan az utóbbi évek eredménye, de a kutatás és a
részleges helyreállítás az 1990-es évek második
felében kezdődött. Ebben a munkában akkor Varga Kálmán is részt vett, és teljesítményét a város akkor a Grassalkovich-emlékéremmel ismerte el.

Czeglédi Ingrid folytathatja
Egyetlen pályázóként Czeglédi Ingrid (képen) kapott bizalmat a gödöllői képviselőtestület tagjaitól az Egyesített Szociális Intézmény vezetésére. Az Ady Endre sétányon
található városi szociális otthont eddig is irányító szakember kinevezése március 1jétől 2021. február 28-ig szól. Havi bruttó illetményét – pótlékokkal együtt – 348.229
forintban állapították meg. Hárman kandidáltak az egyetemen lévő Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde
vezetésére. A városatyák végül úgy döntöttek, hogy egyik pályázatot sem fogadják el, így később újra
kell majd dönteni ebben a személyi kérdésben.
-d
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Vécsey László rajta van
a városi uszoda történésein

Idestova két éve jelentették be, hogy
új versenyuszoda épül Gödöllőn,
majd fél évvel később kormányhatározat született az ügyben. Az emberi
erőforrások minisztere, Balog Zoltán részvételével lezajlott sajtónyilvános eseményen úgy fogalmaztak:
ha a közbeszerzések megfelelő ütemben haladnak, 2015 februárjábanmárciusában elkezdődhet az építkezés, és 2015 végére elkészülhet az
uszoda.
Tavalyelőtt októberben, a Szent
István Egyetem rektori dísztermében megtartott sajtótájékoztatón
már a 2016 hangzott el, mint megvalósulási határidő. Ezzel kapcsolatosan – hírportálunk kérdésére – Vígh
László, akkori miniszteri biztosa azt
válaszolta, nem csúszásról van szó,
hanem arról, hogy az akár 200 napig
is elhúzódó tervpályázat, túlmenően az együttesen 180 napot felemésztő tervezői- és a kivitelezői
közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása ennyivel növelheti meg a
megvalósulás időtartamát.
A tervpályázat kiírásáról egyelőre
sehol nem olvashatunk. Megkérdeztük Vécsey Lászlót, a gödöllői központú választókerület egyéni országgyűlési képviselőjét, mik a legfrissebb hírek a gödöllői versenyuszoda-beruházással kapcsolatosan.
A kormánypárti honatya a következőt válaszolta:
- A gödöllői uszoda ügye ott tart,
hogy 2015 decemberének közepén a
tervpályázati zsűri egyhangúlag jóGödöllő központjában eladó egy
nappali + 5 hálószobás, 2 üzlethelységes tehermentes családiház, esetlegesen a szomszédos
ingatlannal együtt már több mint
2000 m2 telekkel. Érd. 30-680-5473
Irányár:37.5 millió Ft.

váhagyta a tervpályázati kiírás-tervezetét és
a Nemzeti Sportközpontok (NSK) – az új
közbeszerzési törvény
előírásainak megfelelően – jóváhagyásra
megküldte a Miniszterelnökségnek.
Bízom benne, hogy a
Miniszter el nökség
most már napokon belül jóváhagyja a tervezetet, visszaküldi az
NSK-nak, és megjelenhet a kiírás.
Ezzel elkezdődik a tervezés, innentől elméletileg már az eljárási határidők diktálják az ütemet.
A Szent István Egyetem tavaly decemberig megkapta a teljes összeget
a tankertészet áttelepítéséhez. A
munka folyik, a vegetációs időszaktól függően, nyár végéig befejezik az
áttelepülést. Ez idő alatt a tervezés, a
járulékos munkák, a kiviteli tervek
elkészítése és a kivitelező – szintén
közbeszerzés útján történő – kiválasztása kell, hogy megtörténjen –
fogalmazott Vécsey László, aki hozzátette:
- Hadd ne jósoljak határidőket,
szerintem nincs ember, aki ezt felelősen megtehetné, de a munka folyik, én pedig szorosan rajta vagyok
a történéseken.
Friss fejlemény az ügyben, hogy
február 22-én feladták a „Gödöllő
uszoda beruházás” tervpályázatának
indító hirdetményét. A szerkesztőbizottsági ellenőrzést követően a
hirdetmény megjelenik az EU hivatalos kiadványában, a TED (Tenders
Electronic Daily) felületen.
-org
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Gödöllő ingatlanpiaca:
milyen változást hozhat a CSOK?
A 2015-ös ingatlanpiaci boom az
ország egyes területein eltérő hatást eredményezett. Akadtak megyék, ahol megmaradt a csökkenő
tendencia, más térségekben csak a
családi házak árai estek vissza, a
lakásárak viszont növekedtek.
Minden ingatlantípust érintő növekedés Pest, Békés, Bács-Kiskun
megyében és Budapesten mutatkozott.

Nagyszámú érdeklődő
Az év elején életbe lépő módosított
CSOK felkavarta az ingatlanpiacot,
melyet elözönlöttek az érdeklődők.
Egyes elemzések szerint azok a 3
gyermekes családok, akik nem élnek a támogatással, szinte elveszni
hagynak 10 millió forintot. Mivel a
CSOK igénybevétele esetén nem
szükséges eladni a meglévő ingatlant, így lehetőség van a család jelenlegi lakásának megőrzésére és bérbeadására, míg a támogatással új
ingatlant vásárolnak.

Szűkös kínálat, fellendülő építőipar
Jelenleg a 10+10 millió forintos
támogatással elérhető ingatlanok
kínálata igen szűkös, viszont ezen
az építkezések növekedése segíthet.
A portfolio.hu elemzése szerint országban Győr-Moson-Sopron, BácsKiskun és Csongrád megyében található a legtöbb olyan ingatlan,
mely a 10+10 millió forintból megvásárolható.
A CSOK év végi módosításával
kapcsolatos egyik felmerülő kérdés,
hogy milyen hatást gyakorolhat a
gazdaságra. A kedvezmény bővítésével és az áfa csökkentésével a kor-

Riasztás esetén a Palotakertről
vonul az ügyeletes orvos
Amint arról legutóbb hírt adtunk, február első napjától az Országos Orvosiügyelet Nonprofit Kft. biztosítja településünkön az egészségügyi alapellátás
körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeletet.
A cég megkezdte a II-es számú rendelőintézetben (Szabadság tér 3., volt
pártház) lévő ügyeleti helyiségek felújítását, és a körülmények javításának
szándékával kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy a kijáró ügyeletes
orvost és a gépkocsivezetőt máshol helyezzék el.
A települést irányító grémium tagjai február 11-én jóváhagyták, hogy a
telefonhívásra kivonuló szakszemélyzet a Palotakert 4. szám alatti, 52 négyzetméteres, egykoron élelmiszerboltként működött helyiségbe költözzön,
miközben az ügyeletes autó fedett helyen történő tárolása a Palotakert 3. és
4. számú épületek között átjáróban minden gond nélkül megoldható. -er

mány egyik célja az építőipar fellendítése. Az ágazat kínálatának növeléséhez szükséges új cégek alapítása,
engedélyek beszerzése viszont időbe telik, további gondot okozhat a
szakemberek hiánya. A keresleti oldalon rövidtávon masszív túlkereslet, hosszú távon viszont masszív
túlkínálat lesz jellemző, mivel fogynak a kedvezményre jogosult párok
és kiépülnek az építőipari kapacitások. Ez rövidtávon az árak emelkedését, hosszútávon pedig azok csökkenését idézheti elő.

Ingatlanhelyzet Gödöllőn
Gödöllő ingatlanárai - az Ingatlannet.hu számításai alapján - az utóbbi
öt évben típusonként eltérő változásokat mutattak. A 2013-ban tapasztalt mélypont után 2014-ben egy növekvő tendencia vette kezdetét. A
családi házak és a panellakások átlagos ára 5%-kal, a téglalakások
átlagárai 12%-kal emelkedtek 2015ben, 2014-hez képest. Országos szinten ez a változás kisebb mértékűnek
tekinthető, a főváros, illetve egyes
vidéki nagyvárosok radikálisabb
növekedést mutattak. Gödöllőn egy
négyzetméternyi lakóingatlanért
átlagosan 224.329 forintot kell fizetni, ami az országos átlagtól 12%-kal
marad el. Ennek ellenére a gödöllői
újépítésű lakások és családi házak
megvásárlásához a támogatáson kívül önerő megléte is szükséges.

A CSOK nemcsak az új építésű lakások és házak, hanem az albérletek
árara is kihathat. Ennek oka, hogy a
támogatásra jogosult családoknak a
szükséges önerő hiánya miatt értékesíteniük kell a meglévő ingatlanjukat. Az építtetés esetén pedig felmerül a kérdés, hogy a régi ingatlan
eladása és az új elkészülése közötti
időszakban hol lakik a család, melyre a legegyszerűbb megoldás a bérlés lehet, nem valószínű azonban,
hogy ez a jelenség országos szinten
fog jelentkezni.
Forrás: Ingatlannet.hu
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Kétszázmillióval segítheti a lakosságra kivetett
kommunális adó a város idei költségvetését
Óriásit tévedett volna az, aki úgy
gondolta, hogy február 11-én nem
fogadják el a város 2016-os költségvetését. Az előirányzat-halmaz jóváhagyásának fő záloga a gödöllői
képviselőtestületben jelentős túlsúllyal rendelkező lokálpatrióta
klubos képviselők támogató szavazata volt. A polgármester táborához tartozó városatyák közül tíz fő
nyomta meg az igen gombot, ami
jelentősen felülmúlta a maradék
négy, hozzájuk képest ellenzéki
képviselő két nem voksát és két
tartózkodását.
Költségvetését tekintve, közel 7 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel számol a gödöllői önkormányzat 2016-ra. Mivel a bevétel
alulmúlja a várható kiadásokat, a
büdzsé egyensúlyának biztosítása
érdekében csaknem 1,9 milliárd forintos belső finanszírozási célú, előző évi költségvetési maradvány bevonása válik szükségessé.
A kötelező működési feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra csaknem 4,7
milliárd forintot terveznek felhasználni (tavaly 5,1 milliárd forint), míg
az önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra mintegy 133 millió forintot szánnak (tavaly 139 millió forint).
A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét bő
2,15 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 1,3 milliárd forint). Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül –
a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 1,4 milliárd forint áll
rendelkezésre. Az összegből 600
milliót emészthet fel a polgármesteri
hivatal korszerűsítése, 400 millió forintot a Szabadság téri városi sportcsarnok építése, és kevéssel több
mint 245 millió forintot a Művészetek Háza épületrészeinek – komfortérzetet is növelő – felújítása (például: a színházterem szék- és függönycsere). Út- és járdaépítésre 400 millió
forintot különítettek el, a kerékpárosbarát város program folytatására
(Dózsa György út) 40 millió forintot,
víz- és szennyvíz-közmű építésre
136 millió forintot, a testőrlaktanya
helyreállítására 23,1 millió forintot
raktak félre, fejlesztési tartalékként
pedig közel 57 millió forinttal kalkulálnak.

A gödöllői költségvetés bevételi
oldalát 2016-ban is komoly mértékben táplálja a helyi adókból remélt
mintegy 3 milliárd forintos anyagi
forrás, amiből 2,25 milliárd forintot
tesz ki az iparűzési adó és 200 millió
forintot a legújabb gödöllői sarc, a
magánszemélyek kommunális adója. A központi költségvetéstől kapott
támogatás kevéssel meghaladja az
egymilliárd forintot (mintegy 80
millió forinttal több mint 2015-ben),
míg a felhalmozási célú támogatás
értékű bevételként csupán 5 millió
forintos nagyságrendben lehet kalkulálni (tavaly 403 millió forint).
A tavalyi 696 millió forintos tételhez képest kevésbé fájó az az 506 millió forintos összeg, amit – különböző
jogcímeken – az iparűzési adóbevételének nagysága miatt nem kap meg
a helyi közkassza az államtól. Másként fogalmazva: nem jelent előnyt
(mi több, akár egyfajta „büntetésnek”
is felfogható), hogy Gödöllő iparűzési
adóerő-képessége csaknem 1,89 milliárd forint, ami egy főre vetítve megközelíti az 59 ezer forintot.
–stv

Kristóf Etelka (Jobbik): - A város
2016. évi költségvetését mind szerkezeti szempontból, mind a jogszerűségét és a realitását is tekintve, nagyon jónak és végrehajthatónak tartom. Mindezek mellett azonban, véleményem szerint célszerű lett volna
néhány helyen átcsoportosítást beiktatni, különösen az önként vállalt feladatokra tervezett összegek vonatkozásában, ahol – például – a tehetséggondozásra tervezett 100 ezer forintos összeg megemelésére és bizonyos
szociális feladatok javára kellett volna
több forrást biztosítani. Ezen a területen ugyanis 133 millió forintos előirányzat szerepel a költségvetésben,
aminek a helytelen arányú felosztása
miatt tartózkodtam a rendelettervezet elfogadásától. Bízom abban, hogy
ez a hiányosság a későbbiek során
korrigálható lehet.

Kinek, mi a baja
az idei gödöllői költségvetéssel?

Kovács Barnabás (MSZP): - Tartózkodtam a 2016-os költségvetésről
szóló szavazásnál, ugyanúgy, mint
tavaly és tavalyelőtt. Az indokaim is
hasonlóak. Amikor áttanulmányozom a város adott évi költségvetését, akkor mindig azt nézem meg,
hogy mennyire hasonlít a beterjesztett költségvetés egy olyan költségvetéshez, amilyet én csináltam volna. Az „én költségvetésem” más hangsúlyokat, prioritásokat, fontos projekteket tartalmazna, mint a mostani
előterjesztés. Aki olvasta/ismeri
2014-es városi programunkat, az
tudja, miről beszélek. Mondok egy
konkrét példát. Az én költségvetésemben biztosan nem szerepelne az
itt lakókra idéntől kivetett kommunális adó, mert az így, ebben a formában szerintem nincsen rendben.
Mindezekből következik, hogy a beterjesztett költségvetésre nemmel
kellene szavaznom.
A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Mert az igaz, ha az én hatásköröm és felelősségem lenne a város
költségvetésének elkészítése, akkor
szerintem a gödöllői emberek életminőségét, mindennapi kényelmét jobban szolgáló költségvetés készülne.

Négy olyan gödöllői képviselő volt,
aki nem szavazta meg a város 2016os költségvetését. Rákérdeztünk,
miért voksoltak nemmel (FideszKDNP-s képviselők), illetve tartózkodtak (Jobbikos és MSZP-s képviselők). Íme, a válaszok:
Simon Gellért és Molnár Árpád (Fidesz-KDNP): - Gödöllő 2016. évi költségvetésével kapcsolatosan a Fideszes
képviselők a következő állásponton
vannak: véleményünk szerint, az idei
költségvetés alapján sem volt szükségszerű a kommunális adó bevezetése.
Tekintettel arra, hogy egy közel 10 milliárd forint főösszegű költségvetésről
beszélünk, kellett volna forrást találni a
kommunálisa adóból befolyó összeg kiváltására. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy
a költségvetés kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé, amiben nagyban
közrejátszik az előző év költségvetési
maradványának beépítése, ami 2016.
évre 1.903.226.000 forint. Úgy gondoljuk tehát, hogy a kommunális adó
bevezetése indokolatlan, ezért a
költségvetés bevételei közti szerepeltetése miatt nem támogattuk.
(képen b1 és 2)
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Ugyanakkor az is alapvető törvényszerűség, hogy egyetlen önkormányzat sem tarthatja nagyobb biztonságban, nagyobb komfortban az
embereket, mint amilyen biztonságban, komfortban őt magát tartja az
országos környezete. A mai magyar
közállapotok, a kiszámíthatóság teljes hiánya, a kormány jogi és gazdasági ámokfutása nagyon nehéz helyzetbe hozza a településeket. Az
egyeztetés nélkül, ötletszerűen hozott és változtatgatott törvényekhez,
a kapkodó, átgondolatlan intézmény- és tevékenység átszervezésekhez az önkormányzatok képtelenek alkalmazkodni. Pedig rajtuk
csattan az ostor, mert a lakossági
szolgáltatások biztosításáért az
önkormányzatok felelősek.
És akkor még nem is beszéltünk
az önkormányzati feladatok állami
finanszírozásáról, vagy inkább finanszírozatlanságáról, az állami támogatások rendszeréről, vagy inkább rendszertelenségéről. Az ön-

kormányzatok alulfinanszírozása,
kivéreztetése évek óta folyik, ami
elfogadhatatlan, mert direkt módon
sújtja a településen élő embereket.
De számomra a legfelháborítóbb,
hogy a 21. században, Európa közepén még mindig előfordulhat, hogy
kormány-apparátcsikok, pártfunkcionáriusok, politikai percemberek
szimpátiájától, kényétől-kedvétől
függ egy település, egy önkormányzat állami támogatása.
Ezeknek a megfontolásoknak lett
eredője a Gödöllő 2016-os költségvetésére leadott szavazatom. (képen j1)
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Testőrlaktanya felújítása

Kedvenc drámája rendezőjét is
Bő 23 millió forintot
kitünteti a főszereplő polgármester nevesítettek a költségvetésben

Ebben az évben két személy és egy
közösség veheti át a helyi önkormányzat által két évtizede alapított
Gödöllő Városért díjat. A település
második legrangosabb kitüntetéséhez díszoklevél, Világfa-kisplasztika, valamint pénzjutalom jár.
Az előzetesen meghirdetett felhívásban rögzített határidőig hét személyre és öt közösségre érkezett
jelölés. Közülük – a Kulturális, Sport
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának indítványa alapján – szavazták meg a helyi képviselőtestület
tagjai az idei díjazottakat. Lássuk, a
február 11-i zárt ülésen kikre esett a
döntéshozók választása:

Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, a Garabonciás Színtársulat művészeti vezetője, aki rendezője volt – többek között – a polgármester kedvenc romantikus drámájának, az Edmond Rostand által
írt Cyrano de Bergerac című darabnak, amiben a városvezető a címszerepet alakította.
Fodor László zenetanár, aki két évvel ezelőtt megkapta a Körösfői-emlékplakettet, majd tavaly – a Hot Jazz
Band tagjaként – Kossuth-díjas lett.
HUMAN BioPlazma Kft. dolgozói közössége, amelynek tagjait a
város gazdasági életében való aktív
részvételért, valamint a gyógyszeripari termékek gyártásában, forgalmazásában végzett magas színvonalú munkájukért részesítik az elismerésben.
A Gödöllő Városért díjat a március 15-i nemzeti ünnep gödöllői rendezvényén adják át. A ceremónia 16
órakor kezdődik a Gödöllői Királyi
Kastély lovardájában.
-eF

A gödöllői önkormányzat
2010 őszén vásárolta viszsza a település szinte mértani középpontjában álló,
nemrégiben lepeltelenített
Testőrlaktanyát. Az épület állaga jócskán hagy kívánnivalót maga után, ám
az elmúlt több mint fél évtizedben nagy horderejű felújításra
nem jutott pénze a városvezetésnek.
Pedig a várkapitányi lakként is
aposztrofált épület jobb sorsra érdemes. Szűk két esztendeje megfogalmazódott, hogy látogató- és kulturális központtá fejlesztenék a testőrlaktanyát. Ennek érdekében több
pályázaton is részt vett a gödöllői
önkormányzat. Több, kevesebb sikerrel.
Az egyik forrás a Norvég Alap
lehetett volna, ám a támogatási
program nem hivatalos felfüggesztése miatt semmilyen visszajelzés
nem érkezett. Ha minden jól alakul,

erre április végén lehet számítani. A
helyi önkormányzat közel 300 millió
forintos dotációban bízhat.
A város idei költségvetésében bő
23 millió forintot különítettek el főként a tető- és a tartószerkezetet
érintő állagmegóvási munkálatokra.
Ezen felül újabb pályázati lehetőséget is szeretnének kihasználni az
illetékesek: a Nemzeti Kulturális
Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiuma által közzétett kiírás szerint legfeljebb 13 millió forintos támogatás igényelhető, amihez
bruttó 30 millió forintos önrész biztosítása szükséges.
-stv

Ibolya-nap és húsvét a kastélyban
Március 27-én és 28-án, vagyis: húsvét vasárnap és hétfőn immár kilencedik alkalommal várják az érdeklődőket a Gödöllői Királyi Kastély
szezonnyitó családi rendezvényére,
az Ibolya-napra, illetve a húsvéti kavalkádra. Vasárnap Erzsébet királyné kedvenc virága jegyében zajlanak a programok, hétfőn pedig további különleges eseményeken vehetnek részt a történelmi falak közé
látogatók.
A Gödöllői Királyi Kastély idei,
Ibolya-napi és húsvét hétfői prog-

HIRDETÉS

ramja a www.kiralyikastely.hu oldalon található.
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Kommunális adó: lakossági
követelést kapott a polgármester
a közmeghallgatáson

Február 18-án pótolták a gödöllői
önkormányzat – a felettes hatóságok hozzájárulásával – tavaly elmaradt közmeghallgatását, így
idén ősszel újra lesz ilyen közesemény. Mivel a polgármesteri hivatal épülete felújítás előtt áll, a Török Ignác Gimnázium aulájára
esett a helyszínválasztás.
A közmeghallgatás vezető – mondhatni, vitaindító – témái a település
erre az esztendőre vonatkozó fejlesztési terve, valamint a helyi egészségügyi ellátás voltak. Az előbbi kérdéskört Gémesi György fejtette ki, gyakorlatilag a település 2016-os esztendőre elfogadott költségvetése részleteinek ismertetésével.
A helyi egészségügy helyzetéről
Nagy Árpád (képen balra), a negyedszáz település járóbeteg-ellátásában kiemelkedő szerepet játszó

Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója tájékozatta az érdeklődők 100-120 fősre tehető „tömegét”.
A direktor nem tussolta el a mintegy
140-150 ezres lakossági létszám ellátásáért felelős intézményt terhelő
problémákat és korlátokat. Elmondta, hogy a jelenlegi ellátási rendszerben csak szerződés alapján dolgozhatnak, amiket az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) és az OEP szabályoz. Mivel az ellátási igény sokkal magasabb, mint az ehhez társuló
finanszírozás, előjegyzési- és várólisták alakulnak ki.
Nagy Árpád kiemelte, éves átlagban 200-210 ezer esettel találkoznak,
ami 6-700 ezer egészségügyi beavatkozást jelent. Betegeik egynegyede
18 év alatti, miközben gondként kell
számolni azzal a ténnyel, hogy
orvosaik korfája meghaladja az 55
évet. Az egyes területeken tapasztalható orvoshiány sem könnyíti a
helyzetüket, viszont előrelépés,
hogy az intézmény honlapján online
regisztráció lehetséges. Az igazgató
sajnálatát fejezte ki, hogy a térségben működő közel 100 háziorvosnak csupán alig egytizede használja

A városatyák egyharmada sem
támogatta a köztelező
betelepítési kvóta elutasítását
Gödöllő Város Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg
az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar
embereket!
Ezt a határozati javaslatot,
amit a képviselőtestület tagjai 4 igen szavazattal és 10
tartózkodással utasítottak el,
Molnár Árpád és Simon

Gellért Fidesz-KDNP-s képviselők
terjesztették a városi irányító grémium elé a február 11-i tanácskozáson.
Kristóf Etelkának (Jobbik) volt egy
módosító indítványa, ami a visszatoloncolással egészítette ki az alap-felvetést. Erre öten mondtak igent, hatan nemet és hárman tartózkodtak,
így a képviselőasszony elképzelése
nem kapott zöld utat.
Gémesi György polgármester
olyan véleményt képviselt a
témában, hogy ez nem Gödöllő ügye, hanem a kormányé. Az ülésen jelenlévő
rendőrkapitánytól
megtudakolta, hogy a városban
nincs illegális menekült, és
hozzáfűzte: maradjunk mi a
magunk kis homokozójában.
-G

azt a fejlesztést, amivel online lehívhatja betegei laborleletét.
Elhangzott, hogy negyedévente
10 millió forint körüli veszteséget
termel a romló minőségű eszközállománnyal rendelkező gödöllői
egészségügyi intézmény, de szerencsére, a „hiányt” különféle gazdasági tevékenységekből (például: bérbeadás), alapítványi- vagy önkormányzati forrásokból rendszeresen
sikerül pótolni, így fenntartható a
nullás gazdálkodás.
A „köznépet” képviselők közül
tizenhatan kértek és kaptak szót. A
kérdésekre, felvetésekre adott válaszokból – többek között – kiderült,
hogy: a sok betörés miatt térfigyelő
kamerákat kér az antalhegyi városrész • a háziorvosok több esetben
saját maguk is „orvosolhatnák” betegeik egészségügyi panaszait, így
csökkenhetne a beutaltak száma •
csatornabűz árasztja el a haraszti településrészt • a rendőrség rajta van
a Testvérvárosok úti notórius száguldozókon • a szombati fizetőparkolás eltörlése káoszt eredményezne, sokan szabálytalankodnának •
az új orvosi ügyeleten lesz működőképes vérnyomásmérő • lehet, hogy
eltüntetik a palotakerti „szoborcsúfságot” • ráfizethetnek azok, akik a
Kotlán Sándor utcai okmányiroda
környéki buszmegállóban parkolnak • 2019-ig nincs esély arra, hogy
a város közpénzből a lakosság szolgálatába állítsa a termálvizet • megvizsgálják, mitől zajos vasárnap a
betongyártó telep.
Svisztné Kis Ildikó, a Demokratikus Koalíció (DK) választókerületi
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alelnöke és Csáky Zoltán, a gödöllői
székhelyű Szót kérünk a Közjóért
Egyesület tagja a közterület használati rendelet októberi módosításának anomáliát kérte számon a városvezetőn. Csáky Zoltán odáig elment, hogy kijelentette, kettős mércének tartja, hogy miközben szinte
mindent korlátoznak (például: tüntetés, aláírásgyűjtés) a város főterén,
a polgármester a nemzeti ünnepekkor elhangzó beszédében vehemensen kritizálja a kormányt.
Gémesi ezt visszautasította, mondván: ő nem szidja a kormányt, csupán egy értékrendet képvisel és kritikát fogalmaz meg.
A „habot a tortán” Vörös István hozzászólása jelentette, aki lakossági
követelést nyújtott át a polgármesternek. Ebben – miután az adatlap
kiküldését etikátlannak nevezte – a
tavaly novemberben rendeleti szintre
emelt magányszemélyek kommunális adójára vonatkozó rendelet végrehajtásának határozatlan időre történő felfüggesztését kezdeményezte.
Kérte, hogy a képviselőtestület erről a
márciusi ülésén döntsön.
A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület elnökének Gémesi György azt
válaszolta, hogy jó ötletet mindig
kapni, de kívánságokat is. Ezzel a
lakosság által felvetett fejlesztési igényekre utalt, aminek finanszírozása
másként nem oldható meg. A településvezető hozzátette: mindent át
lehet szabni, de az 5 éves, 2014-2019.
közötti ciklusprogramot elfogadta a
testület, és ebben már szerepelt a
lakossági teherviselés bővítésének
lehetősége.
-org

Maradnak a Volánbusz-járatok
Biztossá vált, hogy március 1-jétől legalább egy évig, azaz, 2017 február
végéig a Volánbusz Közlekedési Zrt. látja el a Gödöllő közigazgatási területén zajló, menetrend szerinti autóbusz-közlekedést, mint közszolgáltatást.
Erről ellenvetés nélkül döntöttek a helyi képviselőtestület tagjai február 11i összejövetelükön.
A városra a feladat elláttatása nettó 94.262.351 forintos anyagi terhet ró éves
szinten Az ellentételezés összegét a közlekedési társaság a buszok által
ténylegesen megtett kilométerek alapján számlázza ki. A helyi járatok esetében
ez a tétel 332,40 forint/km, a helyközi járatoknál pedig 36,80 forint/km.
A helyi buszközlekedés menetrendje továbbra is tartalmazza a 2014 szeptemberétől működő üzleti parki-, valamint a tavalyelőtt novembertől utasokat
szállító haraszti járatokat. Ez utóbbinak azért is van nagy jelentősége, mert elősegíti a polgármesteri hivatal átépítése miatt a Kotlán
Sándor utca 1. szám alá
költözött járási kormányhivatal égisze alatt üzemelő okmányiroda megközelítését.
-vn
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Több adóforintot igényelnek a városi társaságok
Február 11-i tanácskozásukon a településünket
irányító képviselőtestület tagjai jóváhagyták az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2016-ra vonatkozó üzleti tervét. Szembetűnő, hogy a 2015-ös évhez képest 91,4 millió
forinttal igényel többet a gödöllői közkasszától
a nonprofit cégek önkormányzati támogatása.
A város balatonlellei üdülőjét a jelenlegi vendégstruktúrában továbbra is veszteségesen működtető, fő feladataként a helyi közétkeztetést biztosító Kalória Nonprofit Kft. idei bevétele várhatóan
847 millió forint körül alakul (tavaly 818 millió),
amiből a helyi önkormányzat nettó 392,3 millió
forintot biztosít (tavaly 345 millió forint). Erre az
évre – írd és mond – 80 ezer forintos pozitív szaldóval nézhet szembe a gyermekétkeztetés megváltozott előírásaihoz is alkalmazkodó társaság.
Javítja a céggel kapcsolatosan korábban felmerült
bizonytalanságot, hogy tavaly decemberben határozatlan idejű szerződést sikerült kötni a Szent
István Egyetemmel az éttermi és a konyhai helyiségcsoportra.
2015-höz képest összegszerűségében merészebb mértékű gazdálkodásra készül idén a
VÜSZI Nonprofit Kft. A tavalyi 520 millió forintra rúgó nettó bevétellel szemben, idén 721 millió
forintos anyagi forrással kalkulálnak, úgy, hogy
az adózás előtti eredményt bő 21 millió forintra
prognosztizálják. A társaság köz- és zöldterülettel
kapcsolatos vállalkozási tevékenysége a terv
szerint közel 183 millió nettó forintot hoz a konyhára. Igaz, ebből 179 millió forint az önkormányzati megrendelés összege, és mindössze 3,7 millió
forint a vállalkozások részére ellátandó feladatokból származó bevétel.
A városi költségvetéstől bruttó 483,7 millió forintot kap a társaság (tavaly 449,5 millió forint) a közhasznú tevékenységek (parkfenntartás 239,6 millió
forint, út-híd fenntartás 218,4 millió forint, sporttelep-üzemeltetés 25,6 millió forint) ellátására.

Akárcsak az utóbbi években, 2016-ra is nullszaldós gazdálkodást tervez a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Kft. A társaság előreláthatólag közel 383,3 millió forintot költhet el idén
(tavaly 313 millió forint). Támogatási forrásként
bruttó 160,2 millió forintra (tavaly 150,3 millió
forint) számíthat a helyi kultúra házát működtető
kft. a városi költségvetésből, és a jegyeladás után
igénybe vehető társasági adónak (TAO), valamint a pályázati lehetőségek kihasználásának is
fontos szerepet szánnak az üzleti terv bevételi
oldalán.
Mintegy 10,6 millió forintos pozitív mutatóval
kívánja zárni az idei esztendőt a Gödöllői Távhő
Kft. menedzsmentje, amihez az kell, hogy a bevé-

teli oldalon rendelkezésre álljon a tervezett 581,3
millió forintos nagyságrendű tétel. Tavaly október végétől kétlépcsősre változott a távhő-szolgáltatókat érintő támogatási rendszer. A fix
összegű dotáció havi mértéke 8,4 millió forint,
míg fajlagos támogatásként 34 forint/GJ illeti
meg a gödöllői céget, amely 3 százalékos béremelést irányoz elő erre az évre.
Kevéssel több mint 3,2 millió forintos adózás
előtti eredménnyel kalkulál 2016-ra a Gödöllői
Piac Kft. vezetése. Ennek teljesüléséhez csaknem
56,7 millió forintos nagyságrendű összegben kalkulált bevételre lesz szüksége a társaságnak.

Az új kft. táplálja a régi szállodacéget

Nyolc esztendő után a 2016-os év az első, amikor
nem a G-Magistratus Zrt. égisze alatt működik a
városközpontban található Erzsébet királyné
Szálloda. Ennek az az oka, hogy a tulajdonosi
jogokat gyakorló gödöllői önkormányzat tavaly
decemberben arról határozott, új társaságot alapít
erre a feladatra. Így jött létre az Erzsébet Királyné
Szálloda Kft., amelynek vezetése – hasonlóan a
többi városi céghez – elkészítette üzleti tervét erre
az évre.
Nem is akármilyet, hiszen az illetékesek 252,5
millió forintos értékesítési bevételt remélnek, ami
számításik szerint 22,7 millió forintos eredménynyel járna együtt. Ha minden jól alakul, ebben az
évben folytatódnak a tavaly megkezdett apró fejlesztések, és megkezdődik az ágyak cseréje is.
Ezen felül a relaxációs szigetre merülő dézsát terveznek beépíteni.
Aki azt hinné, hogy a G-Magistrratus Zrt-nek
nem lesz dolga 2016-ban, téved. Havi 3 millió
forintos bevétellel számolva, éves szinten 36 millió forintos anyagi forrása lehet. Ezt az összeget
az újonnan alapított Erzsébet Királyné Szálloda
Kft. fizeti dolog bérleti és megbízási díj jogcímen.
Csakhogy a tervezett költségek (2,1 millió forint),
valamint a 33,8 millió forintra taksált amortizáció
miatt a zrt. mérleg szerinti eredménye mindössze
7 ezer forintra tehető.
A gödöllői szálloda létesítése és korábbi működtetése körüli anomáliák miatt a mai napig
„kényes” kérdésnek számít a gödöllői önkormányzat ezzel kapcsolatos, nem a kötelező feladatok körébe tartozó vállalkozása. Főként 2013
óta, amikor az akkori városvezetés lokálpatrióta
klubos többsége úgy döntött, hogy éves szinten
nettó 91 millió forinttal csökkenti a társaság által
az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat.
GH-összeállítás
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Bencsik Ernő érdemelte ki a
Gödöllő Sportjáért életmű-díjat

Folytatva a több mint két évtizedes
múltra visszatekintő hagyományt,
február 25-én a Művészetek Háza
Gödöllő épületének csordultig megtelt konferenciatermében átadták az
elmúlt esztendőben, gödöllői színekben legjobb eredményeket elért
sportolóknak és sportvezetőknek
odaítélt városi elismeréseket.
Az esemény 1993-as, akkoriban még
sportbállal egybekötött debütálása
óta huszonnegyedszer rendeztek
sportos díjátadót településünkön. A

városi elismerő címek odaítéléséről
– a beérkezett ajánlások mérlegelése
után – a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumának tagjai döntöttek. Az alábbiak szerint:
A Gödöllő Sportjáért díjat Bencsik Ernő testnevelő tanárnak (képen) ítélték oda. Az Év edzője kitüntetést a 2005-ben világbajnoki bronzérmes tízpróbázó Zsivóczky Attila,
a Gödöllői EAC atlétika szakosztályának trénere érdemelte ki
Az Év gödöllői sportolója 2015 elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:
Egyéni felnőtt: 1. Kovács Zoltán
(többszörös magyar bajnok, Universiade-elődöntős atléta, Gödöllői
EAC) 2. Valkai Ferenc (Universiade-bronzérmes kardvívó, Gödöllői
EAC) 3. Bontovics Babett (Gödöllői
Taekwon-do SE) és Szabóné Ónodi
Judit (Gödöllői Sport Klub HUNTER íjász szakosztály)
Csapatsport felnőtt: 1. Széles
Petra (Európa-bajnoki döntőt megjárt válogatott röplabdázó, TEVAGödöllői RC) 2. Csomai Renáta
(ritmikus gimnasztikázó, Vuelta SE)

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 17-21. forduló
Fatum-Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői RC 3-2 (22, -23, -19, 20, 11)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0-3 (-15, -9, -17)
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi RK 0-3 (-20, -20, -20)
TFSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-15, -21, -19)
TEVA-Gödöllői RC – UTE 1-3 (-17, -17, 17, -10)
A TEVA-Gödöllői RC csapata 35 ponttal, 39-35-ös játszma- és 1.595-1.517-es
pontaránnyal a 6. helyen áll az alapszakaszban.
Közép-európai Liga (MEVZA), 5-8. forduló
Fatum-Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (20, 13, 21)
TEVA-Gödöllői RC – Branik Maribor (szlovén) 0-3 (-16, -11, -20)
TEVA-Gödöllői RC – Mladost Zagreb (horvát) 1-3 (-21, -24, 20, -20)
Calcit Ljubljana (szlovén) – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (9, 20, 18)
A gödöllői csapat 3 ponttal, 5-22-es szett- és 537-659-es pontaránnyal a 8. helyen végzett a kilenc együttest számláló mezőnyben.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői SK 1-3 (0-1) Gödöllői góllövők: Józsa
Tamás, Koziorowski Richárd, Méhes Pál.
A Gödöllői SK együttese 24 ponttal, 16-17-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 6. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 16. forduló
Gödöllői SK II. – Galgamácsa ÉESK 4-0 (1-0) Gólszerzők: Pakuts Barna (2),
Kerecsényi Norbert, Zabó Ottó.
A GSK II. csapata 29 ponttal, 43-23-as gólkülönbséggel a csoport táblázatának
7. helyét foglalja el.

3. Szalai Mátyás (rögbi, Gödöllői
Ördögök RC)
Egyéni utánpótlás: 1. Renner
Luca (atléta, Gödöllői EAC) 2. Tóth
Emese (Gödöllői Sport Klub HUNTER íjász szakosztály) 3. Seregi Dominika (ritmikus gimnasztika, Vuelta SE)
Csapatsport utánpótlás: 1. Bancsics Máté (kardvívó, Gödöllői
EAC) 2. Takács Doroti (röplabdázó,
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TEVA-Gödöllői RC) 3. Gombás
Máté (kézilabdázó, Gödöllői KC)
Kupát vehetett át számos, utánpótláskorú bajnokcsapat, díjazták
azokat a 16 év alatti gödöllői fiatalokat, akik országos bajnoki címet
nyertek 2015-ben, illetve a különböző sportágak jövő – 14 év alatti –
reménységei közül elismerésben részesítették a legnagyobb tehetségeket.
-edo

Edzőváltás a röplabdás hölgyeknél
A TEVA-Gödöllői RC elnöksége és
Horváth András vezetőedző hoszszabb ideje egyeztetett már a felnőtt
női csapat szereplését illetően. A felek
végül közösen arra jutottak, hogy a
minél eredményesebb szereplés érdekében, a vezetőedző a bajnokság
hátralévő idejére átadja helyét a
kispadon. Horváth András (képen
balra) két éve, februárban került a gödöllőiek kispadjára. Irányításával a
TEVA-hatos két Magyar Kupa-ezüstérmet, valamint egy bajnoki bronzérmet szerzett.
A távozó tréner utódja a bajnokság befejezéséig az a Szabados István (képen jobbra) lesz, aki egyben a klub utánpótlás-vezetőedzője is. A másodedző személye nem változik, Kleczli Csaba marad a posztján. A klub vezetése nem támaszt különösebb célkitűzést az új vezetőedző elé, ugyanakkor remélik, hogy irányításával a csapat ki tudja harcolni a rájátszásban a
legjobb négy közé kerülést, ahová az elmúlt tíz évben mindig bejutott a
TEVA-hatos.
-kz

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12-13. forduló
Hatvani KSZSE – Gödöllői KC 20-21 (9-11)
Gödöllői KC – Eger SBS Eszterházy U23 33-23 (16-12)
A Gödöllői KC együttese 19 ponttal, 348-299-es gólkülönbséggel 3. a tabellán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 7-8. forduló:
BEAC I. Barcza SE – Gödöllői SBE 10-2
Győzelem: Téglás Mátyás. Döntetlen: Bándy Attila, Kozma Gábor. Vereség:
Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Hönsch Pál, Sillye Kálmán, Tóth Máté, Fehér
Mihály, Törőcsik József, Nagy Adrián, Pervai László.
Gödöllői SBE – MTK Budapest II. 3-9
Győzelem: Téglás Mátyás. Döntetlen: Nagyajtai Gábor, Szabó Zoltán, Fehér
Mihály, Szűcs Lajos. Vereség: Veréb Gábor, Sillye Kálmán, Kozma Gábor,
Tóth Máté, Törőcsik József, Nagy Adrián, Pervai László.
A GSBE formációja 33,5 ponttal a 12. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 5-6. forduló:
Zsámbék – Gödöllői SBE II. 2,5-2,5
Győzelem: Nagy Dániel, Szűcs Lajos. Döntetlen: Rigó József. Vereség: Veres
István, Fehér József. Gödöllői SBE II. – Visegrád 1,5-3,5
Győzelem: Nagy Dániel. Döntetlen: Rigó József. Vereség: dr. Tallós Emil,
Fehér József, Nagy Jácint.
A GSBE II. 9 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 9. helyezettje.

www.godolloihirek.hu
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Derüs percek (III.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

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

Március 6-ig:

Jó idő lévén két elítélt sétálgat a börtön udvarán.
Beszélgetésbe keverednek, és az egyik megkérdezi a másikat: - Te, téged ki jutatott a rácsok
mögé? – A konkurencia, mert…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Adatok rendezésére szolgál 13. Kémiai fogalom
14. Liba 15. Közösségi terület 16. Római szám 18.
Kuruc ellenfele 21. Húros fegyver 22. Szolmizációs hang 24. Befogó eszköz 25. Fővárosi
sportegyesület 26. Dal 27. Embléma 28. Fa része
29. Fordított fogágy! 30. Vízben tisztítás 31.
Koreai énekes 32. Egynemű Orsi! 33. Fekete
István regényének szereplője 34. Idegen három
36. Mutatószó 37. Szegednél folyik a Tiszába 40.
Indíték 41. Múlt idő jele 42. Matematikai
műveletet végez 45. Kutyája 46. Napon szárított
49. Több településben utónév
Függőleges: 1. Pénzt küld 2. Libahang 3. Neves
építész volt (Miklós) 4. Lent 5. Vízparti terület 6.
A Nagy varázsló 7. Fémipari munkás 8. Fordított
kettős hangzó! 9. Névelő 10. Zavaros kötőszövete! 11. Fedés 15. Személyi számítógép 17.
Udvarias gúny 19. Cipő is van ilyen 20. Édesség

23. Csigafaj 26. A poén második, befejező része
(M) 30. Kopírozott 31. Görög betű 33. Állóvíz 35.
Fába vés 38. Teréz becézve 39. Zamat 40. Fúvós
hangszer 43. Szent, röviden 44.Trombitahang 45.
Végtelen betli! 47. Segédmotor, röviden 48.
Szovjet repülőgép típus 50. Hamis 51. Egyszem!
52. Római 1.000

Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Március 7-től március 13-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Március 14-től március 20-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Március 21-től március 27-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

A megfejtéseket március 18-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Január 29-i lapszámunk helyes megfejtése: BOCSÁSSON MEG, AZT HITTEM AZ EGYIK
GYERMEKEM APJA.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Szarvady Magdolna Tavaszmező u. 37.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Tóth Tamás Kertész köz 6.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Kiss
Katalin Szabadka u. 12.

Március 28-tól április 3-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585

Magazinunk következő
száma

2016. április 1-jén,
pénteken jelenik meg.

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Magazin • Alapítva 1997-ben • Online: www.godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesztőségi email: godolloihirek@gmail.com • Postacím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. • Telefon: (06-20)
935-7102 • Alapítók: Fedor Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: NABU Grafika Kft.
Email: info@grafitdepo.hu • Nyomtatás: Prime Rate Nyomdaipari Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) Felelős vezető: Rózsavölgyi Sándor • Terjeszti a
kiadó. • Hirdetésfelvétel: telefon (06-20) 974-9865, (06-20) 935-7102 • Email: godolloihirek@gmail.com, doka63@gmail.com • A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent vélemények nem okvetlenül azonosak a szerkesztőség
álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag a kiadó hozzájárulásával
lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

HIRDETÉS

HIRDETÉS

