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Miért?

Először azt hittem, rossz tréfa. Netán, szenzációhajhászásból szórakoznak egyesek. Aztán
egyre több helyen lehetett olvasni arról a hihetetlen tragédiáról, ami július 28-án, a késő esti
órákban történt Gödöllőn, a Rigó utcában.
Ismerve a család egyes tagjait, arra vetemedtem, nyugtassanak meg, csak valami buta tréfáról van szó. Nem nyugtattak meg, mert nem
tudtak megnyugtatni. A valóság az volt, amiről
ezt követően az egész ország beszélt. Egy 24
éves fiatal lánynak azért kellett meghalnia, mert
egy – jelzőt most nem használnék – férfi úgy
gondolta, ha már jár az autó motorja, ő – miközben a tulajdonos a kaput nyitja – beül, és elhajt vele. Zsófi észlelte a bajt, amire úgy reagált,
hogy belekapaszkodott a járműbe, hátha ezzel
sikerül megállítani az ámokfutót. Nem sikerült:
az autó a mintegy 2 méter mély vízelvezető
árokba csúszott, úgy, hogy maga alá temette
Zsófit, akinek életét nem tudták megmenteni.
A 35 éves férfi elinalt a helyszínről. Bő fél napig keresték, körözték, majd július 29-én, a délutáni órákban egy isaszegi sörözőben elfogták.
Kihallgatták, előbb rablással, majd nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsították. Azóta előzetes letartóztatásba került, és
reménykedjünk, hogy elnyeri a tettéhez illő
büntetését.
Az igazi probléma azonban az, hogy ettől
Zsófit nem kapja vissza a családja, a rokonai,
a barátai, az ismerősei. Nem kapják vissza
színházi kollégái, és nem kapják vissza egykori sporttársai sem. Merthogy éveken át erősítette a Gödöllői Röplabda Club utánpótlásés felnőtt csapatait, ezzel részese lehetett a bajnoki- és kupaezüstérmes együttesnek.
A törékenynek látszó, mindig kedves és mosolygós gödöllői lánnyal – mint azt a Turay
Ida Színház produkciós igazgatója írta – „egy
napsugárral kevesebb lett a Földön, egy csillaggal
több lett az égen”…
Sokféle tanulsággal szolgálhat a tragikus
esemény, de azt lehetetlen ép ésszel felfogni,
hogy ennek MIÉRT kellett megtörténnie.
Nyugodj békében, Zsófi!
Fedor Gábor

AKTUÁLIS
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Vendégvárás szépséghibákkal
Gödöllő számtalan látványossággal, kulturális
programmal, vonzó turisztikai ajánlatokkal hívja
és várja vendégeit az ország bármely részéről
vagy külföldről, de a meghívás a helyi lakosságnak is szól!
A városba látogatók személygépkocsikkal, autóbuszokkal, vasúton, vagy HÉV-en érkeznek
azzal a céllal, hogy élményekkel gazdagodva, feltöltődve távozzanak. Felmerül a kérdés: vajon,
eleget teszünk-e annak, hogy minden tekintetben
jó benyomást keltsünk vendégeinkben, kellemes
emlékekkel vigyék hírét Gödöllőnek, vendégszeretetünknek?
A gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért
Egyesület illetékesei szerint kevés az, ha a város
egy-egy létesítménnyel büszkélkedik, ha a
programjai színvonalasak, vonzóak, ugyanakkor
a vendégeket fogadó látvány bőven hagy kívánni
valót maga után.
A közpénzen fizetett, intézkedésre jogosult polgármesternek, alpolgármestereknek, vagy a területi képviselőknek mindez nem tűnik fel? –
tette fel a kérdést július elején a Szót Kérünk a
Közjóért Egyesület elnöke, Vörös István.

A HÉV-vel érkezők a Szabadság-téren egy több éve
használaton kívüli, elhanyagolt külsejű szocreál bódéval szembesülnek. Állítólag hamarosan lebontják…

Ha a turista szeretné megnézni a „Kismuki” egykori
kisvasúti őrházát a Testvérvárosok útja és a
Szabadság út (3-as főút) sarkán, ott rendezetlen
állapot fogadja

Megdöbbentő látványban van részük azoknak, akik
az egykori Nemzetőrség épületének Szabadság úti
udvarában, az 1956-os forradalom emlékhelyén felállított, a nyilvánosság elől lelakatolt kapuval elzárt
kopjafát kívánják megtekinteni, netán a hősökre
emlékezve, kegyeletüket leróni

Parkoló lesz a sportpályából
Szándéknyilatkozatot adtak a gödöllői képviselőtestület tagjai a Haraszti úton található Lear
Corporation Hungary Kft-nek arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon átmenetileg (az M3-as autópálya és a 3-as számú
főút összekötésének kiépítéséig) személygépkocsik várakozására alkalmas parkolót létesítsenek.
Emlékezetes, hogy bő másfél évtizede a cég jogelődjének munkavállalói érdekképviselete térítésmentes használatba
kapta a Haraszti úti
kamionparkoló
és
buszforduló mellett elhelyezkedő, mintegy
2.400 négyzetméteres
nagyságú földrészletet, azért, hogy sportpályát alakítson ki a
dolgozók számára. A
beruházás egy évvel

később megvalósult, a területen azonban a sporttevékenység napjainkra visszaszorult.
A cégnek jelenleg nagyobb szüksége van a
parkolóra, aminek megépítése után használati
szerződést köt a gödöllői önkormányzat a Lear
Corporation Hungary Kft-vel az ingatlanon
jelenleg is működő kamionparkoló, parkoló,
buszforduló területére, valamint az újonnan
kialakuló átmeneti parkoló által elfoglalt földrészletre.
-br
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Határtalanul 2016

Ingyenes jogsegély pszichiátriai
Felvidéken jártak a szadai iskolások visszaélések esetére
Gödöllői sértettek is fordulhatnak az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány munkatársaihoz

Aranyossy Emőke és Kántor Gabriella osztályfőnök tanárnők 7. évfolyamos diákjaikkal Határtalanul
pályázatot nyertek a 2015/2016-os
tanév elején. Ennek keretében a
Szadai Székely Bertalan Általános
Iskola tanulói határon túli magyarok lakta területekre látogathattak
el néhány napra. A pályázat részben állami finanszírozású, így a
résztvevő gyerekeknek csak az étkezést és a belépődíjakat kellett
kifizetniük, az utazás és a szállás
díjmentes volt számukra. Az úti cél
a Felvidék, a bányavárosok, a Mátyás királyhoz köthető várak, valamint a természeti csodák felfedezése voltak.
Június első napján eljött várva várt
nap, reggel elindult a csapat az osztályfőnökök, valamint Verébné Kovács Rozália igazgatóhelyettes és
Nagy Mária tanárnő kíséretében.
Utunk Párkányba vezetett, ahol
találkoztunk pozsonyi idegenvezetőnkkel, aki a kirándulás ideje alatt
végig számtalan érdekes dolgot
osztott meg velünk és kalauzolt bennünket. Ezután Bénybe látogattunk,
itt megtekintettük a kerektemplomot, melynek kiváló akusztikáját is
kipróbálták tanulóink. A helyi tájházban megismertettek bennünket
a méltán híres kurtaszoknyás népviselettel, valamint finom kenyérlángost is kaptunk. Itt vendéglátóinknak szadai népviseletbe öltöztetett
babát adtunk ajándékba. Következő
állomásunk Bajmóc volt, ahol a
mesébe illő várban tettünk egy sétát
és elmerültünk a vásár rejtelmeiben.
Utunk végén szállásunkra, Selmecbányára érkeztünk, ahol elfogyasztottuk finom vacsoránkat.
Másnap a bányavárosokat vettük
célba. Körmöcbányán beléptünk a
pénzverde múzeumába, és lementünk a – ma már nem használt – bá-

nyába is, és a pénzverést is kipróbálhattuk. Besztercebányán rácsodálkoztunk a szlovák nemzeti felkelés haditechnikai eszközeire, melyek
a fiúkat igen felvillanyozták; és láttuk a gyönyörű román stílusú
templomot és a vár megmaradt épületeit. Zólyomon megkoszorúztuk
Balassi Bálint emléktábláját. Selmecbányára visszatérve a városban
tettünk sétát, érdekes történeteket
hallottunk a város történelméből, és
számtalan érdekes helyre, például a
leányvárhoz, a pestisoszlophoz és a
klopacskához is ellátogattunk. Este
szállásunkon a diákok az általuk
készített bemutatókat adták elő,
amikkel még közelebbről megismerhettük a bejárt területeket.
A harmadik napon a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkba utaztunk,
ahol izgalmas túrát tettünk a Hernád folyó áttörése felett, és felmásztunk a Vöröskolostorhoz. A kimerítő túra jutalma a hegyre felérkezve a
távolban feltűnő Kárpátok vonulata
volt. Fáradtan és sajnos ázottan
értünk vissza a 17 kilométeres túra
után a buszhoz, és elindultunk Várhosszúrétre, második szállásunkra.
Utolsó nap reggel a dobsinai jégbarlangot látogattuk meg. A több
ezer éves jégrétegek, a hűvös levegő,
és a fantasztikus jégképződmények
mindannyiunkat lenyűgöztek. Ezután visszatértünk Várhosszúrétre,
ahol megkoszorúztunk a háborúban
elesett magyar katonák sírját és
megemlékeztünk a trianoni eseményekről is. Itt finom ebédet is
kaptunk. Utolsó állomásunk pedig
Kassa volt, ahol II. Rákóczi Ferenc
sírját koszorúztuk meg. A város
pedig mindenki szívét meghódította. Idegenvezetőnk itt elvált tőlünk,
és utunkat Szada felé vettük. Fáradtan és sok-sok élménnyel gazdagon
értünk haza.
Nagy Mária

Különleges jogsegélyszolgálatot
működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes
jogi segítséget, akiket pszichiátriai
osztályon vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés. Gödöllőiek is
élhetnek a segítség igénybevételével.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely
1994 óta működik Magyarországon,
a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések,
a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony
még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt bő húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő
alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.

Egy másik esetben egy nő azzal
fordult az alapítványhoz, hogy
édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors
orvosi segítség mentette meg. Az
alapítvány munkájának köszönhetően előbb a Magyar Orvosi Kamara
marasztalta el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a
visszaélést elkövető pszichiátert.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik, Los
Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét 1969-ben alapították, abban
az időben, amikor a pszichiátriai
kezeltek a társadalmak meglehetősen

Egy alkalommal egy nő kereste fel
az alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére,
jogtalanul szállíttatott pszichiátriára.
A jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700
ezer forint kártérítést ítélt meg.

elfeledett rétegét jelentették. Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visszaélések, félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet
kellett elszenvednie pszichiátrián, a
minden információt bizalmasan
kezelő alapítványt az alábbi elérhetőségeken keresheti meg:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Telefon: (06-1) 342-6355 • Mobil: (06-70) 330-5384
Email: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu

Eladó lakás
Gödöllőn,
a Munkácsy Mihály utcában
Eladó egy 57 m2-es, 2 szobás, földszinti, jó állapotú, gázkonvektoros,
összkomfortos, téglaépítésű, F energiatanúsítvánnyal rendelkező lakás
Gödöllőn, a Munkácsy Mihály utcában, utcára néző ablakokkal és
utcai parkolási lehetőséggel.
Ár: 17 millió forint. Érdeklődni: 06-20-330-7510
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Közbeszerzést írtak ki az előkészítésre

Összenőhet a 2-es metró
és a gödöllői HÉV

Kiírták a közbeszerzést a 2-es metró
(Örs vezér tere – Déli-pályaudvar)
és a gödöllői HÉV-vonal összekötésének, továbbá a rákoskeresztúri
metrószárnyvonal megépítésének
előkészítésére – értesült az iho.hu
Az ötlet nem újkeletű, hiszen már
több mint egy évtizede felmerült,
hogy ésszerű fejlesztés lenne Gödöllő
és a Déli-pályaudvar összekötése.
Szűk három esztendeje a gödöllői
képviselőtestület tagjai is tárgyalták a
HÉV gödöllői szakaszának rekonstrukcióját. Döntésük után két verzió
marad a kalapban: sínpárok és a 3-as
főút cseréje), valamint a föld alá
süllyesztés lehetősége, amennyiben

annak megvalósításához a pályázati
eljárás során a megfelelő mértékű
anyagi forrás elnyerhető.
A mostani közbeszerzést a közlekedésfejlesztési projekt előkészítésére írták ki. A tervezés során a vasúti
pálya, a peron kialakítása, a vasúti
jelző- és biztosítóberendezés, a környezetrendezés, a közúttervezés, a
közműtervezés, a műtárgytervezés,
továbbá a műszaki leírásban részletesen meghatározott tervezési feladatok elvégzése szükséges.
A projekt becsült értéke ötmilliárd
forint, az ajánlatokat augusztus 24éig várja a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK).

Nagy ügy: 37 ezer oldalas
nyomozati anyag
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Augusztus végéig tart
a NAV nyári ellenőrzés-dömpingje
Július elejétől augusztus végéig tart
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) nyári ellenőrzéssorozata az
országban. Főként a turisták által
kedvelt üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, strandokon, nyári fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken, szállásadóknál, rendezvényszervezőknél, tüzépeken lehet számítani a NAV munkatársaira akár
munkaidőn kívül és hétvégén is –
tájékoztatta lapunkat a NAV Pest
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának illetékese.
Kockázatelemzés alapozza meg a
vizsgálandó – akár gödöllői – vállalkozások célzott kiválasztását. Ez azt
jelenti, hogy az online pénztárgépet
használók közül a NAV jellemzően
azoknál „kopogtat”, ahol az előzetes
elemzések alapján vélhetően valami
nincs rendben. A nyugtaadást az ellenőrök táblagéppel kontrollálják,
az online pénztárgépbe beütött adatok és a vásárlók számának összevetésével. Tabletes lekérdezéssel
ugyanis távolról követhető a nyugtaadás, és ahol a revizorok rendben
találják az adatokat, nem végeznek
próbavásárlást. A vásárokon, kitelepüléseken pedig a helyszíni tapasz-

talatok alapján választják ki a revizorok, mely gazdálkodókat kell ellenőrizni.
A cél elsősorban a szabálytalankodók kiszűrése, de az akció egyúttal a
vásárlók és a tisztességes vállalkozók, sőt, az állam költségvetésének
érdekeit is szolgálja. A NAV szakemberei – többek között – azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot,
online pénztárgépeiket megfelelően
használják-e, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat – különös
tekintettel a nyári szezonban munkát végző diákokra – és a kereskedők számot tudnak-e adni áruik
eredetéről.

Több mint 180 millió forintból
újul meg két útszakasz

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya közel két és fél év
nyomozás után lezárta az 1.139 bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban indított nyomozást, aminek
felderítésében és vizsgálatában egy
nyomozó és egy vizsgáló vett részt.
A nyomozás során közel 170 gyanúsított kihallgatására került sor, akik
ellen csalás vétség, sikkasztás bűntett, hivatali vesztegetés elfogadása
bűntett és közokirat-hamisítás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folyt az eljárás.
Nem csak a nyomozás, hanem a
bűnügy írásos anyagának összera-

kása sem volt kis munka. Az összesen 37.218 oldal nyomozati iratanyagot és a több mint 600 oldalas összefoglaló jelentést – a fenti bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – július 8-án juttatták el vádemelési javaslattal a
Gödöllői Járási Ügyészségnek.
-grk

Július utolsó hetében elkezdődött két, gödöllői útszakasz felújítása. Az
egyik érintett terület a Széchenyi István (korábban Április 4.) utca Dózsa
György út és Kandó Kálmán utca közötti 355 méter hosszú, 6,5 méter széles
felülete. Itt profilmarást, lokális pályaszerkezet cseréket, szivárgó építést,
szegélyépítést, burkolt árok rekonstrukciót és aszfaltozást végzenek el a
szakemberek. A kivitelezési keretösszeg megközelíti a bruttó 73 millió
forintot.
A másik beruházás a Testvérvárosok útja Szabadság út (3-as főút) és
Grassalkovich utca között 630 méter hosszú és 10 méter széles szakaszán
zajlik le, ahol marás, betontábla vágás, szegélyépítés, víznyelők átépítése,
aszfaltrács kialakítása és aszfaltozás szerepel az elvégzendő teendők
sorában. A rekonstrukcióra szánt összeg kevéssel marad el a bruttó 111 millió forinttól. Fasor-telepítésre további bruttó 6,3 millió forintot szánnak az
illetékesek.
A szóban forgó városrészeken közlekedők mindkét esetben komoly forgalomkorlátozásra, útzárra és terelésre számíthatnak a munkálatok
szeptember elejére tervezett befejezéséig.
-vn
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Kétszer küldtek levelet gödöllői
diákok Erzsébet királynőnek
Először trónra lépése 60. évfordulója, másodszor
Őfelsége 90. születésnapja alkalmából köszöntötték
a brit uralkodóház fejét a premontrei gimi tanulói,
akik választ is kaptak
Ha hagyománynak nem is, de egyfajta szokásnak bizonyára nevezhető, hogy a Gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium angolt
tanuló diákjai levelet fogalmaznak
meg a brit uralkodóház első emberének, II. Erzsébet királynőnek. Az
idén 90 esztendős hölgy 1952. február 6-a óta Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királyságának,
valamint a nemzetközösségi királyságoknak az uralkodója, az anglikán
egyház feje. Eddig kétszer ragadtak
tollat a gödöllői tanulók, és soraikra
mindkétszer kaptak választ.
- Két alkalommal küldtünk levelet
Erzsébet királynőnek. Először 2012
tavaszán, amikor Angliába vittünk
az iskolából diákokat egy egyhetes
nyelvtanfolyamra. Ott hallottunk
erről a lehetőségről, és a nyelvtanfolyam végén a gyerekek írtak egy le-

velet a királynőnek, amiben leírták.
milyen nagy élmény volt nekik az
angliai utazás és egyben gratuláltak
is Őfelségének uralkodása a 60 éves
jubileumához. Pár héttel később
érkezett meg a válasz az iskolába:
egy szép képeslapot kaptunk, ami a
gyémánt jubileum alkalmából készült. Ezt küldték el mindenkinek,
aki gratulált a királynőnek – osztotta
meg a nem mindennapi történet
első epizódját Erdélyi Zsuzsanna, a
Premontrei Gimnázium angol-történelem szakos tanárnője.
- Másodszor idén januárban írtunk levelet. A tanév első félévében
a nyelvi előkészítős osztállyal angol
történelmet tanultunk angolul, és
ennek a félévnek a lezárásaként írták meg a gyerekek a levelet. Elmondták benne, hogy milyen sok
érdekeset tanultak az angol történe-

Barokk Napok: élőszereplős
sakkjáték a gödöllői kastélyban

Az idén 20 éve nyitott Gödöllői Királyi Kastély – folytatva ünnepségsorozatát – újabb programjára készül augusztus első hétvégéjén: 6án, szombaton és 7-én, vasárnap.
Mária Terézia 265 évvel ezelőtti
látogatását idézi a gyermekek és
felnőttek változatos szórakozását
ígérő, Barokk Kastélynapok nevet
viselő kétnapos fesztivál. A történelmi találkozón a kastélyt építtető
Grassalkovich I. Antal rendkívüli
ünnepséggel fogadta a Magyar-

országon először vendégeskedő
királynőt.
A fényes időszakot megidézve, a kastély ura, Grassalkovich Antal és
családja köszönti a szombat reggel
10 órakor érkező uralkodónőt, fogadását nemesi testőrsége kíséri, majd
vásári mulatság és számos ingyenes
program szórakoztatja a kastélyba
látogató vendégeket.
A családokat kertművészeti bemutató és fűszernövény kóstolás
várja a Martinovics utcai Pálmaház-

lemről, és gratuláltak a királynőnek
az akkor még közelgő 90. születésnapjához. Ezúttal kicsit többet kellett
várni, de ismét megérkezett a válasz
(képen). A királynő egyik udvarhölgye írta, egy kedves és személyes
levél volt, ami a gyerekeknek szólt. A
tanulók nagyon örültek neki, én

pedig tanárként azt gondolom, hogy
ez egy kiváló lehetőség, mert általa
olyan élménnyel gazdagodtak, ami
közelebb hozza hozzájuk a történelmet és kedvet csinál a nyelvtanuláshoz – fogalmazott a gödöllői egyetem területén található középiskola
pedagógusa.
-gb

Herbáriumban, majd „Viadal, avagy
a kakas, a császár, meg a gyémánt félkrajcár” címmel a Ládafia Műhely
bábcirkuszán mulathat a közönség.
„Könnyűtisztek áldozata” címmel
délután 3 órától élőszereplős sakkjáték helyszíne lesz a kastély díszudvara. Mária Terézia és Grassalkovich Antal gróf játszmája jelmezes
figurákkal, eredeti XVIII. századi
sakkfordulatok alapján, különleges
zenei és látványelemekkel kiegészülve, felejthetetlen élménynek
ígérkezik. Délután 5 órától Fazekas
Mihály híres Lúdas Matyija elevenedik meg a Budapesti Utcaszínház
társulatának előadásában. A nap
folyamán több alkalommal kosztümös életképeken keresztül pillanthatunk be a barokk korba.
A vasárnap délelőtti program látványos őrségváltással veszi kezdetét, majd a gyerekeket egy különleges marionett bábelőadás szórakoztatja: Hamupipőke történetét az
Ametiszt Bábszínház hozza el Gödöllőre.
Emellett Minka nagyi emlékei
közt kutathatnak a játékos kedvű
családok. A múzeumpedagógiai
program a kastélyban zajló XVIII.

századi főúri életet, az öltözködést
és a bálokat idézi fel. A délutáni
órákban a színpadot ismét birtokba
veszik a sakkfigurák, hogy aki esetleg szombaton elszalasztotta volna,
részese lehessen az egyedülálló produkciónak.
Mindkét napon barokk kori erőpróbák várják a kisebbeket és nagyobbakat, ahol az Udvari Bolond
ravasz szerkezetei alkalmassá teszik
a bátor vállalkozó kedvű, játszani
nem resteket arra, hogy ismét gyermekké válhassanak
Különleges, fesztiválzáró díszelőadás veszi kezdetét vasárnap 19.30
órakor Barokk Világ címmel, fellép a
Musica Profana régizene együttes,
valamint a Company Canario Historikus Táncegyüttes. A kastély nyitásának 20. évfordulója alkalmából az
első félezer, regisztrált néző számára
ingyenes a rendezvény (elő-regisztráció a regisztracio@kiralyikastely. hu
címen).
A gazdag programkínálat mellett
figyelemre méltó, hogy királyi környezetben vendégeskedhetünk, hisz’
a programokon – néhány kivétellel –
az NKA támogatásának jóvoltából
ingyenesen vehetünk részt! -gkk
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Segítünk kibogozni

A gödöllői uszoda-ügy kusza szálai
Manapság nem csak hónapról hónapra, hanem szinte napról napra
téma, hogy mikor lesz végre – akár
komoly versenyek megrendezésére is alkalmas paraméterekkel rendelkező – uszodája Gödöllőnek.
A történet szálai mintegy négy évre
nyúlnak vissza, amikortól a lokálpatrióta klubos többségű helyi önkormányzat kiszállt az – időközben
megújult – egyetemi strand működtetéséből. Némi kontrasztot jelent az
ügyben, hogy napjainkban Gémesiék a legfőbb szószólói annak a
körnek, amely a kormányon kéri
számon a 2014 márciusában beígért
versenyuszoda megvalósítását.
Összeállításunkban a gödöllői
uszodatörténet legfontosabb mozzanatait gyűjtöttük csokorba. Azzal
a céllal, hogy segítsünk a sok fordulatot vett ügy némiképp egymásra
épülő, egymásnak ellentmondó,
vagy egymásból következő fejleményeinek megértésében. Mondjuk
abban, hogy ki, kinek és mikor „tett
keresztbe”…
• 2012 októberében a Szent István
Egyetem akkori sportigazgatója bejelentette, hogy 50x25 méteres uszoda épülhet az egyetemi strand helyén.

• Néhány nappal az egyetemi bejelentést követően a város is lépett:
kiderült, hogy – a Gödöllői Sport
Közalapítvány révén – TAO-támogatásból ők is uszodaépítésbe kezdenének, 33 méteres medencehosszal.
• 2012 decemberének végén arról
szóltak a hírek, hogy veszélybe került az egyetemi strand területén
létesítendő uszoda 2013 nyarára
történő megvalósulása, mivel a
gödöllői polgármesteri hivatal illetékes hatósági irodája nem adta ki a
beruházás elindításához szükséges
elvi építési engedélyt.
• 2013 januárjában ülésezett Gödöllő Város Önkormányzatának
Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsa, és olyan döntést hozott, hogy
nem ajánlja az illetékes hatóságnak
az elvi építési engedély megadását.

• Két hónappal később fordulatot
jelentett, hogy az egyetem elvi építési engedélyt kapott az uszoda létesítésére, igaz, nem a strand területén, hanem a gépmúzeum és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ közötti részen.
• 2013 októberében úgy tűnt,
újabb akadály hárul el az egyetemi
uszoda építése elől, ugyanis elkészült a létesítménynek helyet adó
egyetemi terület szabályozási tervének módosítása. Gémesi Györgynek
azonban feltételei voltak. Közölte:
csak akkor írja alá a végleges építési
engedélyt, ha az egyetemi sportközpont vezetője kiegyenlíti az önkormányzati alapítású Kalória Kft-vel
szemben május óta fennálló tartozását.
• 2013 decemberében még mindig
nem álltak rendelkezésre az engedélyek ahhoz, hogy elinduljon az
egyetemi uszoda-beruházás.
• 2014 februárjában arról szóltak a
hírek, hogy előkészületi fázisba került a város által szorgalmazott
uszoda létesítése.

• Egy hónappal később csattant a
képzeletbeli ostor: Balog Zoltán
miniszter – Simicskó István szakállamtitkára és Vécsey László, a körzet kormánypárti országgyűlési
képviselője társaságában – személyesen jelentette be a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón, hogy kiemelt állami beruházás keretében
versenyuszoda épül Gödöllőn, az
Ady sétányon található egyetemi
kertészet helyén.
• Egy héttel a miniszteri bejelentés
után a gödöllői képviselőtestület
tagjai határozatot fogadtak el arról,
hogy a városvezetés által a Köztársaság úti SPAR-áruház mögötti területen létrehozni tervezett sportuszoda- és vízilabda edzőcsarnok
beruházás – a döntésig már 30 millió
forintot felemésztő – megvalósítását
2014. december 31-ig felfüggesztik.
• 2014 októberében a Szent István
Egyetemen lezajlott sajtótájékoztatón –többek között – elhangzott,
hogy tervpályázatot írnak ki a gö-

döllői uszoda megvalósítására. Kérdésünkre Vígh László miniszteri
biztos 2016-os átadást prognosztizált.

• Közel másfél éves „hallgatást”
követően, idén februárban megtudtuk, hogy feladták a gödöllői uszoda
tervpályázatának indító hirdetményét.
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Sajtóértesülések szerint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium tavaly novemberben foglalkozott a gödöllői
uszoda ügyével, majd 3,2 milliárd
forintos keretösszeggel létrejött a
támogatási szerződés az építtető
szervezettel, jelesül a Nemzeti
Sportközpontokkal. A gödöllői
uszoda a legfrissebb hírek alapján a
választási évnek számító 2018 tavaszára készülhet el. Ehhez az kell,
hogy idén ősszel lezáruljon a közbeszerzési eljárás, és 2017 elején megkezdődjön az építkezés…
GH-összeállítás

Öt év után újra nyitva az egyetemi strand
Csaknem 59 hónap elteltével, július 15-étől a hűsölni és kikapcsolódni vágyóknak újra van
lehetőségük arra, hogy használják a mintegy 150 millió forintból megújult egyetemi
strandot.
A SZIE Sport Kft. által üzemeltetett objektum hivatalos megnyitóján Vécsey László, a
gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője kiemelte:
örömteli, hogy az önkormányzati társaság strandról történt kivonulása után néhány évvel
újra indulhat a vízi sportélet Gödöllőn. A honatya azzal egészítette ki mondandóját, hogy
ez a fejlesztés – egyfajta előfutárként – szervesen kapcsolódik a gödöllői sportuszoda
építéséhez. A dolgok jelenlegi állása szerint várhatóan novemberben lezárul a közbeszerzési eljárás, és – ha minden jól alakul – a kivitelezéssel megbízott vállalkozó jövő
tavasszal nekiláthat a kiemelt kormányzati beruházás megvalósításának.
Figler Kálmán, a Szent István Egyetem kancellárja úgy fogalmazott, hiánypótló beruházás készült el. Hozzáfűzte: szinte a semmiből, sokszor ellenséges közegben valósult meg
az egyetemi strand megújulása, amiben a polgárok is segédkeztek.
Balázs Zoltán, a SZIE Sport Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a vizes létesítmény átadásának igazi nyertesei a jövő gödöllői fiataljai, akik közül egyre többnek adatik
majd meg, hogy megtanuljon úszni. A megújulás következtében létrejött egy 25 méter x
11 méteres 1,90 méter vízmélységű medencerész, valamint egy 8 méter x 11 méteres 1
méteres vízmélységű felület, és megmaradt a gyermekpancsoló. Új öltözőkabinokat alakítottak ki, illetve felújították a szociális blokkot is. A víz minőségét új, vegyszeradagolóval
ellátott vízforgató rendszer garantálja, és tervbe vették, hogy a hidegebb hónapokra
sátorral fedik majd le a feszített víztükrű medencéket.
Az egyetemi strand hétköznapokon 7 és 19 óra között tart nyitva. Reggel 7 és 8 óra
(hétvégén 8 és 9 óra) között kizárólag az úszni vágyókat fogadják, akiknek 3 ezer forintért
kínálják a 10 alkalomra szóló úszóbérletet. Hétvégén és ünnepnapokon a strand 8 és 20
óra között várja a vendégeket. A felnőttek 1.000 forintért térhetnek be, míg a diákok (14
éves korig) és a nyugdíjasok 600 forintért válthatnak belépőjegyet. Az egyetem hallgatóinak 750 forintos kiadást jelent a strandolás.
-efg
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Eich László lesz a gödöllői
sulikat is felügyelő tankerület igazgatója
Az már június közepén eldőlt, hogy a következő
év első napjától Gödöllő nem lesz tankerületi
központ, július 19-én arra is fény derült, hogy ki
vezeti majd a gödöllői és az aszódi járáshoz
tartozó, állami fenntartású alap- és középfokú
ontatási intézményeket magában foglaló, dunakeszi központú szervezeti egységet.
Csoda nem történt, hiszen Balog Zoltán miniszter (EMMI) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) állománygyűlésén Eich
Lászlónak, a dunakeszi tankerület jelenlegi irányítójának adta át az új, januártól működő
tankerületi központ igazgatói kinevezését.
Eich László 1968-ban született, nős, két fiú
édesapja, Dunakeszin él. Az ELTE-n diplomázott, magyar-törtélem szakos középiskolai tanár.
A Szegedi Tudományegyetemen végzett. 17
éven át az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában tanított, a jogi- és állampolgári ismereteket tanuló egyetemi hallgatók szakvezetője
volt. Tíz éven keresztül igazgatóként dolgozott a
CIVITAS Egyesületben, ahol részt vett hazai és

nemzetközi tanár-továbbképzési programok
szervezésében, országos tanulmányversenyek
irányításában és különféle szakmai anyagok elkészítésében
2012. november 15-e előtt a dunakeszi Szent
István Általános Iskola, majd a Dunakeszi Oktatási Központ Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója volt.
-km

Kooperál a Pilisi Parkerdő Zrt-vel
a Szent István Egyetem vezetése
Keretmegállapodást kötött a Szent István Egyetem és a Pilisi Parkerdő Zrt. a szakmai, tudományos és oktatási együttműködés feltételeinek
megteremtéséről. Az erről szóló dokumentumot
július 5-én, Gödöllőn írta alá dr. Tőzsér János, a
Szent István Egyetem (SZIE) rektora (képen
balra), Figler Kálmán, a SZIE kancellárja (jobbra)
és Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója (középen) – tudatta szerkesztőségünkkel a
Szent István Egyetem PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztályának vezetője.
A keretmegállapodás alapján a partnerek kölcsönösen keresik azokat a pályázati lehetőségeket
– kiemelten a vizes élőhelyek védelme és fejlesztése területén –, amik segítségével közösen vállalt
céljaik megvalósításához támogatási forrás is
rendelhető.
A dokumentumban a gödöllői központú egyetem többek között vállalja, hogy szellemi kapacitásával, szakmai, tudományos és kutató munkájával részt vesz a parkerdő fejlesztésében, továbbá a parkerdő területén folyó kutatásai során
keletkező publikációkat megküldi a részvénytársaságnak, valamint szakmailag támogatja a parkerdő rendezvényeit.

HIRDETÉS

Másfelől a Pilisi Parkerdő Zrt. rendszeresen tájékoztatja az egyetemet a szakmai fejlesztésekről,
az egyetem szakirányú oktatási tevékenységével
kapcsolatos ismeretanyagokat elérhetővé teszi a
látogatói számára, bemutatóhelyként bekapcsolódik az egyetemi oktatásba, lehetőséget nyújt
külső gyakorlati órák megtartására, külön megállapodás alapján pedig gyakorlati helyként
fogadja a szakirányú képzésben részt vevő hallgatókat. A gazdasági társaság közreműködik továbbá a területén folyó kutatásokból keletkező
szakdolgozatok, diplomadolgozatok konzultációjában és elbírálásában.

HIRDETÉS

SPORT
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Jöhet az éjszakába nyúló szurkolás!
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jével, a csoportmásodik a másik csoport 3. helyezettjével, a csoportharmadik a másik csoport 2. helyezettjével, a csoportnegyedik pedig a másik
csoport 1. helyezettjével találkozik.

A gödöllői sportkedvelőknek is komoly kihívást
jelent majd az 5 órás időkülönbség
leküzdése a riói olimpia alatt
Augusztus 5-e és 21-e között a brazil nagyváros, Rio de Janeiro lesz a
házigazdája a XXXI. Nyári Olimpiai Játékoknak. A világ legnagyobb sporteseményén 28 sportág
306 versenyszámában avatnak bajnokok és osztanak érmeket.
Hazánkat 21 sportágban 160 sportoló képviseli (94 férfi és 66 nő). Lesz
kikért szorítanunk asztaliteniszben
(3), atlétikában (19), birkózásban (8),
evezés (3), cselgáncs (8), kajak-kenu
(15), kerékpár – mountain bike (1),
műugrás (1), ökölvívás (2), öttusa
(4), sportlövészet (8), súlyemelés (1),
szörf (2), tenisz (2), tollaslabda (1),
torna (2), triatlon (4), úszás (37),
vízilabda (26), vitorlázás (3), vívás
(9+1 párbajtőröző tartalék). Közülük
kerülnek ki azok, akik gyarapíthatják a magyar sportolók által az újkori nyári és téli olimpián eddig
megszerzett 168 arany-, 148 ezüstés 170 bronzérmet.

HIRDETÉS

Az időeltolódás Gödöllő és Rio
között -5 óra, ami azt jelenti, hogy
elég sok eseményt rendeznek magyar idő szerint a késő esti, éjszakai,
vagy hajnali órákban. Ilyen lesz a
Maracana-stadionban lezajló megnyitó és a záró ünnepség is, amiket
éjféltől (augusztus 6-án és 22-én)
követhetnek figyelemmel az érdeklődők.
Érmeket és értékes helyezéseket
ezúttal is a hagyományosnak számító sikersportágakban várhatunk
a magyar sportolóktól. Közülük az
úszók augusztus 6-13, a vívók augusztus 6-14., a cselgáncsozók augusztus 6-12., a kajak-kenusok augusztus 15-20., az öttusázók augusztus 18-20. között lépnek küzdőtérre, míg a női (8 csapat) és férfi
(12 csapat) vízilabda válogatott
tündöklése – remélhetőleg – kitart
az augusztus 19-i, illetve 20-i döntőig.

A férfi pólósok magyar idő
szerint ekkor játsszák
le csoportmérkőzéseiket
Augusztus 6., szombat 14 óra:
Magyarország – Szerbia
Augusztus 9., kedd 1.50 óra:
Magyarország – Ausztrália
Augusztus 10., szerda 15.20 óra:
Magyarország – Görögország
Augusztus 13., szombat 1.50 óra:
Magyarország – Japán
Augusztus 15., hétfő 1.50 óra:
Magyarország – Brazília
A csoportból az első négy helyezett
jut be a negyeddöntőbe, ahol a csoportelső a másik csoport 4. helyezett-

A hölgyek magyar idő szerint
ekkor játsszák le
csoportmérkőzéseiket
Augusztus 9., kedd 14 óra: Magyarország – Kína
Augusztus 11., csütörtök 18 óra:
Magyarország – Spanyolország
Augusztus 13., szombat 18 óra:
Magyarország – Egyesült Államok
A csoportból minden együttes továbblép a negyeddöntőbe, ahol a csoportelső a másik csoport 4. helyezettjével, a csoportmásodik a másik csoport 3. helyezettjével, a csoportharmadik a másik csoport 2. helyezettjével, a negyedik pedig a másik csoport
1. helyezettjével találkozik.
-GH

Olimpiai induló a sportpályafutását
Gödöllőn kezdő maratonista
Élete második olimpiájára készülhet
Erdélyi Zsófia, miután a Magyar
Atlétikai Szövetség (MASZ) döntése
alapján a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elküldte nevezését a riói
játékokra. A pályafutását a Gödöllői
EAC-ban – Kirchhofer József, Benkő Ákos, majd Gadanecz György
szakmai irányításával – kezdő, majd
az UTE kötelékébe szegődött 28
éves hosszútávfutó négy évvel ezelőtt már teljesítette a több mint 42
kilométeres maratoni távot a londoni ötkarikás játékokon.
A 2013 novemberében a legjobb
európai női atlétának választott versenyző az április 24-én lezajlott düsseldorfi maratonon elért 2:35,34 órás
győztes idejével szerzett jogot riói
indulásra. A brazil nagyvárosban
augusztus 14-én, vasárnap – magyar
idő szerint – 13.30 órakor kezdődik a
verseny.
Zsófi így kommentálta az olimpiai
részvételre történő felkészülést közösségi oldalán:
- Mikor anyuka vagy, nem sok választásod van, hogy mikor csinálod meg
az edzésed. Függsz nagyon sok jó embertől. Én függök a nagyszüleimtől, a szüleimtől, a páromtól, a párom szüleitől...
…edzek, ha nekik van szabadidejük.
Akkor futok, mikor valaki ki tud segíteni. Nagyon hálás vagyok ezekért a csodálatos emberekért az életemben. Tudom, hogy nélkülük Rio egy hatalmas

álom maradt volna. Nélkülük a televízióból nézném az olimpiát. Szóval, amikor délben kell edzenem, amikor kb. 35
fok van, szikrázó napsütésben, nem panaszkodom. Egyáltalán. Szerencsésnek
érzem magam, hogy az a fajta anyuka
vagyok, aki ezt megteheti. A legszerencsésebb futó anyukának tartom magam,
aki körül elképesztő emberek vannak.
KÖSZÖNÖM!
2012-ben három gödöllői kötődésű sportoló képviselte településünket az olimpián. Erdélyi Zsófia
mellett, az asztaliteniszező Tóth
Krisztina, illetve a 400 méteres
síkfutásban rajthoz állt Deák Nagy
Marcell voltak azok, akikért külön
is szoríthattak a gödöllői sportbarátok.
-eo
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Derüs percek (VIII.) 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)

Augusztus 7-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Bíróságon: - Vádlott, valóban úgy történt a betörés, ahogy azt az ügyvéd úr előadta? - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Növényi rész 13. Idegen új 14. Autószerelő műhely rész 15. Mulatság 17. Készpénz 18. Nincs
nélküle teknő! 19. Igekötő 20. Törlés, idegen
szóval 23. Aktív pihenés 26. Díszterem 28. Egyszem! 29. Öreg 31. Szekér van ilyen 32. Védelmezője 34. Állati eledel 35. Kiss …, Kate! 37.
Szőlőszemre mondják 40. Felmenő ági rokon 42.
Személyes biztosítéka 43. Azonban 44. Templomi
rész 46. Angol csillag 48. Erre fele! 49. Belső
szerve
Függőleges: 1. Kórház jele 2. A másik oldalra
mozdul 3. Fegyver 4 Nano 5. Vége, angolul 6.
Gyári dolgozó 7. Olasz síkság 8. Semmi 9. Friss
információkkal rendelkezik 10. Néma téka! 11.
Szakorvos 15. A poén második, befejező része
(Z) 16. Nagyon szeret 17. Kiütés jele 21. Rövid
morzehang 22. Fordított magyar országjelzés 24.
Zavaros íve! 25. Mi több 27. Arzén vegyjele 30.
Nyakmelegítő 33. Elvonultan élő 36. .. mio

(szerelmem) 37. Idegen levegő 38. Muzsikás 39.
Fizikailag sért 41. Rangjelző 42. Kiejtett mássalhangzók 45. Három olaszul 47. Kardközép! 49.
Igavonó patás 50. Utóirat nemzetközi jelölése 51.
Kötőszó 52. Sugár jele

Augusztus 8-tól augusztus 14-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Augusztus 15-től augusztus 21-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Augusztus 22-től augusztus 28-ig:

A megfejtéseket augusztus 19-ig kérjük

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál

Tel.: 545-585

László

köz

5.)

beküldeni,

vagy

az

info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Augusztus 29-től szeptember 4-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Július 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: …
ELFELEJTETTEM PISILNI. SEMMI BAJ,
MAJD MEGTANÍTALAK.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Bátori Gizella Blaháné út 105.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Zelnik Péter Palotakert 9.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Bodoki

Magazinunk következő
száma

2016. szeptember 2-án,
pénteken jelenik meg.

Magdolna Dózsa György út 27.
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