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Közmeghallgatás
a fejlesztésekről
November 8-án, kedden 18 órától közmeghallgatást tart a gödöllői képviselőtestület a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ épületében. A nyilvános esemény fő napirendje a 2017es önkormányzati fejlesztésekről (utak, közművek, főtér) szóló polgármesteri tájékoztató lesz.
Az évente legalább egy alkalommal kötelező
rendezvény az egyetlen olyan alkalom, amikor a
településen élők, illetve valamilyen módon itt
érdekeltséggel rendelkezők elmondhatják véleményüket, javaslatot tehetnek, vagy kérdést intézhetnek a város irányítóihoz, természetesen,
közérdeklődésre számot tartó témakörökben.
Idén ez lesz a második közmeghallgatás a településen, mivel az elmúlt évben elmaradt alkalmat – a felettes hatóságok hozzájárulásával – február 18-án pótolták.
-GB

KÖZ-TÉR
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Visszatekintés és célok

Október 20-án taggyűlést tartott a hivatalosan bő
egy esztendeje működő, gödöllői székhelyű Szót
Kérünk a Közjóért Egyesület. A város közéleti
anomáliáival, kényesebb ügyeivel kapcsolatos
véleményét, javaslatát megalakulása óta többször
is nyilvánosságra hozó egyesület tagjai áttekintették és értékelték az elmúlt időszakban elvégzett
munkát, valamint meghatározta a jövő céljait.

Személycsere a rendőrkapitányság élén
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány – dr. Mihály István rendőr dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya javaslatára
– október 15-i hatállyal indokolás nélkül visszavonta vezetői beosztásba történt kinevezését dr.
Bozsó Zoltán címzetes rendőr dandártábornoknak, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjének.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a
Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével Lajmer
György rendőr alezredest bízta meg október 16-i
hatállyal – adta hírül a police.hu.
Az idén 48 éves Bozsó Zoltán 2010 novemberétől
volt a Gödöllői Rendőrkapitányság irányítója. A
poszton azt a Mihály Istvánt váltotta, aki napjainkban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság első embere. Úgy tudjuk, a tábornok egyelőre rendelkezési
állományba kerül, mígnem kiderül, hogy hol folytathatja szakmai karrierjét.
A rendőrség honlapja szerint a 45 éves Lajmer
György Szentesen született. 1990. november 1-jei
hatállyal került a rendőrség hivatásos állományába. Első szolgálati helye a Rendőri Ezred volt,
ahol járőrként teljesített szolgálatot. 1991. október 1jétől áthelyezték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság Kunszentmártoni Rendőrkapitányságának állományába, ahol kezdetben
körzeti megbízott, majd bűnügyi nyomozó és vizsgáló volt. 2000. május 1-jétől lett a Jászberényi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munka-
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társa. Először főnyomozó volt, majd 2001. június 1jétől a Jászapáti Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályát
vezette. 2006. december 1. és 2008. december 31.
közötti időszakban a Jászapáti Rendőrőrs parancsnoka volt. 2009. január 1-jétől a Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát vezette, majd
2012 januárjától a Nagykátai Rendőrkapitányság
vezetője lett. Diplomáját 2000-ben, a Rendőrtiszti
Főiskola bűnügyi szakán szerezte.

Kitüntették a posztjáról távozott
rendőrkapitányt
Öt nappal azt követően, hogy
visszavonták vezetői megbízatását a Gödöllői Rendőrkapitányság éléről, a gödöllői képviselőtest ülésén, a napirendi
pontok tárgyalása előtt elbúcsúzott a városvezetéstől dr. Bozsó Zoltán rendőr
dandártábornok.
A rendelkezési állományba került ex-kapitányságvezető egyelőre nem tudta megmondani, milyen feladat vár rá a rendőrségen belül, erre egy év
van, hogy kiderüljön. A tábornok úgy fogalmazott,
reméli, hogy az elmúlt hat évet –, amit a gödöllői
egység élén töltött – pozitívan értékeli majd az
utókor. Kihangsúlyozta, nem szakad el Gödöllőtől,
hiszen itt lakik. A közrend és a közbiztonság megőrzése, javítása területén továbbra is szívesen segít
abban, amivel megbízzák. Egyben azt kérte a képviselőtestület tagjaitól, hogy az új kapitány munkáját hasonló módon támogassák, mint az övét tették az elmúlt bő fél évtizedben. Ő is ezt teszi a jövőben. Munkája elismeréséül Gémesi György Polgármesteri Ezüstérem kitüntetést adományozott
Bozsó Zoltánnak, akit meglepetésként ért az elismerés. – Azt egyeztettük, hogy jövök elbúcsúzni,
de azt tényleg nem beszéltük meg, hogy kitüntetnek – mondta a Gödöllői Rendőrkapitányság
éléről távozott tábornok.
- rr
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- A kitűzött feladatok között prioritásként szerepelt az önkormányzati munka kontrollja, ami
kapcsán szóvá tettük a városvezetés általunk hibásnak vélt döntéseit, a Városháza körül kialakult – a kommunikációs igazgató és a polgármester közötti – eltérő nyilatkozatokat, az épület sorsának alakulását és a várható beruházás szükségességét – összegzett Vörös István. Az egyesület
elnöke hozzátette: foglalkoztunk a város úthálózatával, kiemelten az Egyetem téri utakkal,
valamint Gödöllő városképét meghatározó szégyenteljes állapotokkal. A közjó érdekében felemeltük szavunkat számos, a lakosság széles körét érintő közbiztonsági, egészségügyi, városüzemeltetési problémával összefüggésben, rámutatva a racionális és ésszerű gazdálkodás hiányának
következményeire. Kritikákat fogalmaztunk meg
Gödöllő lakosságának hiteles, mértékadó tájékoztatásának hiányosságait illetően.
Vörös Istvántól azt is megtudtuk, javaslatot
nyújtottak be a Gödöllői Építési Szabályzat
(GÉSZ) módosításához, melynek során hangsúlyozták, hogy a településfejlesztési koncepciónak
túl kell nyúlnia a kastély, a Főtér és a Művészetek
Háza háromszögén. Ezen felül támogatták a
kárpátaljai, magyarlakta Bakos település lakosságát, fiataljait, adományt juttattak el a Kiút Veled
Egyesület gondozottai, valamint a Fókusz Női
Közösségi Központ részére. Kupakgyűjtéssel támogatták egy súlyos beteg kislány gyógyulását.
Az elnök kihangsúlyozta: eredményként könyvelhetjük el, hogy az egyesület által felvetett problémák némelyike elérte az illetékesek ingerküszöbét és a lakosság számára is látható megoldás
született. Az egyesület céljai között továbbra is a
közjó érdekében megkezdett feladatok elvégzését,
az önkormányzati munka kontrollját és a karitatív
tevékenységet helyezi előtérbe. Illetve azt, hogy
bővítsék az egyesült tagságát, különös tekintettel
azon emberekre számítva, akik tenni kívánnak a
közjó és Gödöllő tényleges fejlődése érdekében.

Tiltott ejtőernyőzés
A szeptember 18-án bekövetkezett, négy ember
halálát követelő légitragédia okán a Nemzeti
Közlekedési Hatóság (NKH) Légügyi Hivatala
még aznap felfüggesztette a gödöllői (perőci) repülőtér üzembentartási engedélyét.
Értesülésünk szerint a pilótáknak kiadott egyik
legutóbbi közleményben az áll, hogy október 3án hatályon kívül került ez az intézkedés, így a
gödöllői repülőtér ismét rendelkezik üzembentartási engedéllyel, azaz: a repülésnek nincs adminisztratív akadálya. Az értesítésben azonban
az is szerepel, hogy az idei év végéig mindennemű ejtőernyős tevékenység tiltott a gödöllői
repülőtéren.
-dr
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Öt év után végre strandoltunk
városunkban a nyáron!
A SZIE Sport Kft. illetékesei szolgáltatás-bővítést
ígérnek a fürdőhely 2017-es szezonjára

A több éve várt felújítás után, idén –
július közepén – végre megnyitott a
gödöllői strand, és a nyár második
felében már mindenki szabadon
birtokba vehette a medencét és a
fürdő területét az egyetemen. A felújításnak köszönhetően medencék
feszített víztükröt kaptak, új öltözők
és felújított mosdók várták a vendégeket. A nyarunk igazán csodálatos
volt időjárás szempontjából: sok
meleg, napos hetünk volt, nem fukarkodott erejével a hőségért felelős
égitest. Így a hűsítő víz nagyon hiányzott mindenkinek a nyár elején,
jól jött az új lehetőség.
- Nagyon sokan ellátogattak és
strandoltak egy jót a sok forró délutánok egyikén, a legmelegebb napokon
pedig igazán megtelt a medence. Sokaknak lehetőséget adott a strand a
reggeli vagy délutáni sportolásra is,
többen jelezték igényüket arra, hogy
úsznának egyet munka előtt vagy
után. Napról napra egyre több tapasztalattal gazdagodott az üzemeltetés, egyre több visszajelzés érkezett.
A SZIE Sport Kft. ezekhez igazodva,
folyamatosan alakította a házirendet,
nyitott meg új lehetőségeket, majd ez-
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által formálódott és vált egyre „lakottabbá” a régen várt közösségi tér –
összegezte a stranddal kapcsolatos
idei történéseket Balázs Zoltán.
A SZIE Sport Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: tanulságként levonható, hogy sokaknak örömet jelentett
a strand megnyitása, nagyon sokan
éltek az egyetemi strand nyújtotta lehetőségekkel, de talán nem annyian,
mint ahányan előzőleg a Facebookon
jelezték igényüket. A tapasztalatok és
visszajelzések alapján megfogalmazódtak további igények is, amiket a
jövőben megpróbálunk beépíteni a
szolgáltatási körbe. A következő szezontól egy kicsit jobban kell figyelni a
szabályok és a házirend betartására
is, mert voltak olyan vendégek, akiknek ez okozott gondot. Összességében azonban jó, hogy végre a Szent
István Egyetemnek sikerült befoltozni egy régi lyukat a szabadidő kellemes eltöltéséhez, egyidejűleg új sportolási lehetőséget biztosítani az egyetemi polgároknak és a város lakóinak.
A strand megújulása még nem ért
véget. Az illetékesek reményei szerint
jövőre tovább bővül a SZIE Sport Kft.
által biztosítandó szolgáltatások köre.
Mert, bár, a változás igen
nagymértékű volt, újabb
lehetőségeket terveznek
életre kelteni, hogy minél
több leendő vendéget
megszólíthassanak.
A
strand vezetése tehát további fejlesztéseket ígér, és
az idei év tapasztalatával a
háta mögött azon fáradozik, hogy megtalálja a
módját, hogyan tudna az
úszni- vagy fürdőzni vágyók kedvébe járni.
Az egyetemi strand
tavaszi nyitásáról további
információkat 2017-ben is
a SZIE Sport Facebook-oldalán, és a www.sziesport.hu weboldalon olvashatnak.
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Az őszi természet
csodálatos gyógynövényei, bogyói
Érdemes kihasználni – a Gödöllőt
övező természeti értékek miatt is – a
szép őszi időt természetjárásra, ami
testet, lelket felüdít, elkápráztat színvilágával, és még megajándékoz
minket hasznos gyógynövényekkel,
ehető bogyókkal.
Fontos betartani az alábbi szabályokat: csak olyan bogyókat, terméseket gyűjtsünk, amiket ismerünk,
és mindezt a forgalomtól távol eső
helyeken tegyük, betartva a természetvédelmi előírásokat, a lehető
legkíméletesebb módon. Lássuk,
mit kínál nekünk ebben az évszakban a természet. Mi mire jó?

Galagonya
Ha ősz, akkor ott csipkebogyónál kisebb méretű vöröses színű bogyó, a
galagonya is. Hazánkban előforduló
egy- és kétbibés galagonya egyaránt
használható gyógyászati célokra.
Népi orvoslás szívpanaszok gyógyítására használja évszázadok óta.
Magas vérnyomás kezelésére alkalmas (orvos által előírt gyógyszer,
csak orvosi javaslatra csökkenthető!). Csökkenti a pulzusszámot.
Várandósság és szoptatás alatt,
kisgyermekkorban nem szabad alkalmazni.

Som
Csipkebogyó
Ki ne ismerné a csipkebogyót. Piros
bogyói ősszel csak úgy hívogatnak.
Idén különösen szép termés várható. Magas C-vitamin tartalmánál
fogva:
• őszi-téli időszakban betegségek
megelőzésére és gyógyítására
alkalmas,
• lázas állapotban kifejezetten javasolt,
• gyulladásgátló és antibakteriális
tulajdonsággal rendelkezik,
• átmossa a vesét és a húgyhólyagot,
• gyorsítja a sebgyógyulást.
Fogyasztása éretten, nyersen, tea,
bor, lekvár, sütemények formájában
lehetséges. Svédországban előételként is fogyasztják és készítenek belőle levest is.
Ügyeljünk a csipkebogyó tea elkészítésére! Fontos, hogy a csipkebogyóhúst vagy az enyhén bevágott
egész bogyót áztassuk, akár egy
egész éjszakán át 40 Celsius-fok alatti hőmérsékletű vízben. Forralni
nem szabad, mert C-vitamin tartalma elvész!

Vörös bogyós gyümölcsével általában erdőszéleken találkozhatunk. A
som fanyar ízvilágú, éretten fogyasztható, magas C-vitamin forrás. Ehető
nyersen, de lekvárt vagy aszalványt
is készíthetünk belőle. Hasmenés
megszüntetésére alkalmas.

Kökény
A népi megfigyelések szerint akkor
jó a kékes színű bogyó, ha megcsípi
a dér. A kökény állítólag a szilva
őse. A népi gyógyítás érproblémák
és köhögés kezelésére ajánlja, rendszeres használata pedig fokozza a
szervezet ellenálló-képességét.
Fogyasztható nyersen és lekvár,
szörp formájában. Nyersen azonban
csak kis mennyiségben, mert enyhén
mérgező, de ez kedvezőtlen tulajdonsága megszűnik főzés hatására.
Töltsük aktívan és hasznosan szeretteink körében az őszt! Készüljünk
fel a zordabb időszakra mind lelkileg, mind a természet adta lehetőségekkel, bogyókkal egyaránt!
Mádai Andrea
reflexológus
természetgyógyász

KÖZÉLET
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Kvótareferendum:
Megrontási botrány terhelte
Gödöllőn többen szavaztak
a Hajós iskola mindennapi életét
felháborodás söpört végig a
érvénytelenül az országos átlagnál Óriási
Gödöllői Hajós Alfréd Általános IsVárosunkban a választásra jogosultak
közel 46 százaléka ment el voksolni,
98% feletti volt a NEM-ek aránya

Helyi szavazókör,
ahol eleget tettek a
kormánypártok mozgósításának

Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül
is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését? – erre a kérdésre várta a választ a polgároktól a
népszavazást kezdeményező magyar kormány.
A népszavazással szemben érvényességi kritérium, hogy az összes
választópolgár több mint fele – jelen
esetben 4.136.313 fő – érvényesen
szavazzon. Eredményességről pedig akkor beszélhetünk, ha az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.
Október 2-án, vasárnap 6 és 19 óra
között adhatták le voksaikat országszerte a választópolgárok, akik – a
külképviseleteken és a levélben szavazókkal együtt – 44,08 százalékos
részvételi arányt produkáltak. Az
érvényesen
szavazók
száma
3.418.387 fő volt (41,32%), ezen belül
a NEM voksok 98,36 százalékot tettek ki. Érvénytelenül 227.947 fő szavazott (6,25%). A népszavazás érvénytelen lett, de következményeként a miniszterelnök kezdeményezte az alaptörvény módosítását.
Gödöllőn ezen a napon 25.358 fő
jelentette a választópolgárok számát. A helyben voksolásra jogosultak 45,65 százaléka (11.577 fő) élt
alkotmányos jogával. Közülük
10.531 fő – vagyis, a szavazásra
helyben jogosultak 41,53%-a – szavazott érvényesen, 1.034 fő érvénytelenül (91,06%, illetve 8,94%), a
NEM válaszokra vonatkozó eredményesség pedig 98,22 százalékot
ért el (10.344 voks).
Forrás: valasztas.hu

Az október 2-i kényszerbetelepítés
elleni népszavazáson Gödöllőn
összesen 28 szavazókörben adhatták le voksaikat a helyben választásra jogosultak. Ezek közül 27-ben
érvénytelen lett a referendum, egyben azonban nem.
Méghozzá a Petőfi tér 4-6. szám
alatti ügyfélszolgálati irodában létesített 17. számú szavazókörben. Itt a
névjegyzékben szereplő választópolgárok (1.231 fő) közül 704-en éltek alkotmányos jogukkal (57,19%),
és 659-en (53,53%) érvényesen voksoltak, 99,54 százalékban a NEMeket támogatva.
Lássuk, hogy a VI. számú gödöllői
választókerülethez tartozó területen
milyen utcák lakói „hallották meg” a
kormánypártiak mozgósítását: Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György
út (0-tól 50-ig), Gábor Áron utca,
Kampis Antal tér, Kossuth Lajos
utca (1-től 29-ig), Lumniczer Sándor
utca (1-től 7-ig és 2-től 12-ig), Petőfi
Sándor tér, Petőfi Sándor utca, Rákos patak utca, Szabadság út 1-7.,
Szilhát utca. Rajtuk kívül itt szavaztak az átjelentkezéssel voksoló nem
gödöllői állampolgárok is, mintegy
300 fő.
GH-összeállítás

kolában egy harmadikos fiú miatt.
A Bors október 12-n közzétett információi szerint többször megalázta
lány osztálytársait: volt, akinek a bugyijába nyúlt, máshoz a nemi szervét dörgölte.
A történtek hatására a szülők leveleket fogalmaztak meg, amikben
kérték a helyzet megnyugtató felszámolását, az ügy korrekt, számukra is megnyugtató lezárását. Az
igazgatónő nem nyilatkozott az
üggyel kapcsolatosan, ám az intézményfenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) közleményben reagált a kínos esetre.
Ebben – többek között – leírták:
megdöbbenéssel értesült arról, hogy
egyes bulvár sajtótermékek a tanulók érdekeivel ellentétesen, féligazságokat, csúsztatásokat tartalmazó
cikkeket jelentettek meg a Gödöllői
Hajós Alfréd Általános Iskolában
történt fegyelmi-pedagógiai problémáról, belekeverve a politikát is.
Az általános iskola az eset kirobbanása után minden szükséges intézkedést megtett, hogy kiderítse,
pontosan mi is történt, értesítette a
megfelelő szerveket és pszichológusok bevonásával segítette a diákokat
és a szülőket a történtek megbeszélésében, feldolgozásában. A fenntartó minden szükséges segítséget
megad az iskolának, hogy a történteken, amelyet néhány sajtótermék
kiszínezve, botránnyá akar dagasztani, minél hamarabb túltegyék ma-

ÁLLÁSAJÁNLAT
A csömöri Auchanban található
melegkonyhás étterembe keresünk,
szakácsot, konyhalányt, pultost.
Korrekt jövedelem, alkalmazotti jogviszony,
stabil, hosszútávú munkalehetőség!
Lendületes, szorgalmas munkatársak jelentkezését várjuk
a (06-20) 236-7612-es telefonszámon, vagy az
info@vidamjuhasz.hu email-címen.

www.godolloihirek.hu

gukat a diákok. Az illetékes tankerület is vizsgálja a történteket, de
a híresztelésekkel ellentétben sem az
iskola, sem a fenntartó vizsgálatát
nem befolyásolja vélt politikusi
kapcsolat, amiről a sajtóból értesült.
Egyetlen dolgot tartanak szem előtt,
a gyermekek mindenekfelett álló
érdekét. A cikkekben szereplő vádakkal illetett tanulót a szülei másik
iskolába viszik át.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a leghatározottabban
elítél mindennemű erőszakot, különös tekintettel, ha az egy iskolában
történik. Ugyanakkor kifejezetten
kéri a sajtó képviselőit, hogy olcsó
szenzációhajhászás miatt ne tegyék
tönkre gyermekek életét hamis vagy
ellenőrizetlen hírekkel. Tartsák tiszteletben a diákok és az iskolákban
dolgozók személyiségi jogait, a tanulók érdekeit.

Fertőző májgyulladást
diagnosztizáltak
több Erkeles tanulónál
Varga Ildikó, a Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola intézményvezetője október 19-én értesítette a szülőket, hogy iskolájuk két tanulójánál
fertőző májgyulladás (hepatitis A)
esetről szereztek tudomást, és azonnal intézkedtek, hogy az érintett
osztályok, csoport védőoltást kapjanak.
A legnépszerűbb közösségi oldalon találgatások indultak el arról,
hogy a gyerekek mitől fertőződhettek meg. Volt, aki meg is nevezte az
egyik helyi gyorsbüfét, pontosabban, annak egyik ételét. Hivatalosan
azonban senki nem erősítette meg
ennek valóságtartalmát.
Érdeklődésünkre, dr. Urbanics
Gábor, a Gödöllői Járási Kormányhivatal vezetője azt a választ adta,
hogy igen, van ilyen vizsgálat, de
aggodalomra semmi ok, a tisztifőorvos úr személyesen irányítja a védekezést.
-G
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Uszoda-ügy: bizottsági ülésre
hívják Vécsey Lászlót
Vécsey László, a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője meghívást kap a helyi önkormányzat városfejlesztési
bizottságának tanácskozására – derült ki a helyi önkormányzat október 20i ülésén, az egyebek napirendi pont tárgyalásakor.
Az invitációt a polgármester javasolta korábbi helyettesének, a szakbizottság jelenlegi elnökének, Tóth Tibornak, aki a 2014 márciusában beígért
gödöllői versenyuszoda-beruházás megvalósításának aktuális helyzetéről
tudakolózott, mondván: őt is erről kérdezik a választópolgárok. Gémesi
György határozottan kijelentette: megvan az egészről a véleménye, de a
bizottság ülésén nem kíván részt venni.
-vn

Eszközraktár épül
a VÜSZI Kft. telephelyén
A felmerült raktározási igények kielégítésére bő 1.000 négyzetméteres eszközraktár célú ipari csarnok építésére tett javaslatot Lantai Csaba, a
VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatója. A gazdasági társaság eredménytartalékából finanszírozható létesítményt a cég Dózsa György utcai telephelyén
alakítják ki, a D és az M jelű épületek közötti területen.
A könnyűszerkezetes kialakítású, világítással és riasztóberendezéssel
ellátott, ablaktalan csarnokként megvalósuló eszközraktárban három zárt
raktárrész és egy nyitott szín kap helyet: Gödöllő Város Önkormányzata
részére 300 négyzetméter zárt tárolóteret, a Gödöllői Városi Múzeum
részére 300 négyzetméter zárt tárolóteret, a Művészetek Háza részére 250
négyzetméter zárt tárolóteret biztosítanak raktározási célokra, míg a
VÜSZI Kft. részére 200 négyzetméter nyitott színt gépek tárolására.
Jelenleg kivitelezőket keresnek az előzetes árbecsléshez, ezek alapján
számolható ki a beruházási költség, ami a tervezést, a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzését, valamint a közműkiváltásokat is
magában foglalja. A beruházás megvalósítóit közbeszerzési eljárás során
választják ki.
-br

Nem veszélytelen a megújult bringaút
Külön vezetett kerékpáros járda épült a Dózsa György út
mentén, a Körösfői és a Széchenyi utca között
Évek óta dédelgetett álom a Dózsa
György út mellett haladó kerékpárút
fejlesztése, aminek első fázisa a nemrégiben megvalósult. Az ehhez szükséges terveket – több egyeztetés és lakossági fórum megtartása után – tavaly év végén készítették el. A kerékpáros munkacsoport a beruházást
szakaszokra bontotta, amiből most a
Körösfői utca és a Széchenyi utca közötti rész készült el. A város a költségvetésében 40 millió forintot különített
el a kerékpáros barát programra.
Füle Sándor, a Kerékpáros Klub
gödöllői szervezetének az elnöke
egy közösségi oldalon az alábbi bejegyzést tette közzé:
- Szerettünk volna nem elválasztott, irányhelyes kerékpársávokat a
Dózsa György útra, ehelyett, a külön vezetett kerékpáros járda helyett. Az lett volna a legjobb megoldás. A Dózsa György út azonban állami tulajdon, állami kezelésben, ők
pedig hallani sem akartak róla. A
járdán kellett megoldanunk. A témában többször megkerestük a Magyar Közutat is, sőt, kuncsorogtam a
parlamenti képviselőnk közbenjárásáért is. Semmi eredmény. Két választásunk volt: vagy nem csinálunk

Nem maradt el a „józanészezés” október 23-án

Október 23-án, vasárnap, a délutáni
órákban kezdődött a városi megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Először a város főterén, a
polgármesteri hivatal lebontásra
ítélt épülete előtt. Az esemény felvezető történése volt az a koszorúzás,
amit a gödöllői nemzetőrség egykori épületének (Bezsilla-villa) Szabadság út 9. szám alatt lévő kertjében 14
évvel ezelőtt felállított kopjafánál
tartottak meg. A Gödöllői Városi
Fúvószenekar és a Garabonciás
Színtársulat tagjainak műsorával lezajlott megemlékezést követően a

Dózsa György úti köztemetőbe vonultak az érdeklődők, ahol megkoszorúzták az 1956-os forradalom
gödöllői hősi halottai, Balázsovich
András és Kiss Antal sírját.
Talán a „kerek” évfordulónak is
köszönhető, hogy a 2016-os október 23-i, gödöllői rendezvény szónoka Gémesi György polgármester volt, aki legutóbb két éve, azt
megelőzően pedig 2011-ben döntött úgy, hogy nem engedi át másnak ezt a szerepet (2012-ben és
2013-ban Tóth Tibor alpolgármester, míg tavaly Fábián Bertalan, a
Török Ignác Gimnázium igazgatója szónokolt).
A városvezető, aki március 15-én
meghirdette az új kezdeteken alapuló országos politikai szerepvállalást
feltételező „józan ész forradalmát”, ez
alkalommal sem mulasztotta el kihasználni kezdeményezése népszerűsítését. 1956 hősei tettének jelentőségére is utaló beszédében azonban
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szinte semmi újdonságot nem jelentett be ezzel kapcsolatosan, és – a viszonylag gyér tapsból ítélve – a néhány száz főre tehető hallgatóság
mérsékelt hőfokon fogadta az elhangzottakat.
A rendbontás és konfliktus nélkül
lezajlott eseményt több rendőr és

semmit és mutogatunk az állami hatóságokra, vagy megcsináljuk ezt.
A fejlesztést sokan üdvözölték, de
akadtak vészjósló bírálók is. Kétségtelen, hogy vannak veszélyes pontjai a párszáz méteres szakasznak, elsősorban a Széchenyi utca és a Toldi
Miklós utca (képen) és a Dózsa
György út találkozásánál. Ezeken a
helyeken – a KRESZ-előírások betartása mellett – feltétlenül szükség lesz
az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok figyelmes, körültekintő
együttműködésére.

A fejlesztés további ütemei
Szabadság tér és Körösfői utca közötti szakasz (itt a kerékpárút lekerülne az úttestre, ezáltal 24 parkolóhelyet kellene megszüntetni), Széchenyi utca és fővárosi szociális otthon közötti szakasz, illetőleg fővárosi szociális otthon és Haraszti út
közötti szakasz.
-gh
polgárőr biztosította, sőt, a helyi
kapitányság új vezetője, Lajmer
György is kilátogatott a megemlékezésre. S ha már a rendvédelemnél
tartunk, az érdeklődők soraiban felfedezni véltük Kónya Pétert, az egykori katonatisztet, a Magyar Szolidaritás Mozgalom alapítóját, jelenleg független országgyűlési képviselőt.
-do

Regisztráció a rendőrkapitányságon

Mentsd a bringádat!
Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár nyilvántartási rendszer indult. Az új típusú, kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program célja a
kerékpárlopások megelőzése egy központi nyilvántartáson keresztül.
A rendőrség a www.bikesafe.hu internetes oldalon ingyen regisztrálja a
kerékpárokat, ahol megfelelő adatbiztonság mellett a járművek egyedi jellemzőit is tárolják. A regisztrált kerékpárokhoz egy matrica jár, ami azt jelzi,
hogy az adatbázis rendszerben szerepel a kétkerekű. Aki interneten regisztrál, annak regisztrációs díjat kell fizetnie, a regisztráló személyének banki
azonosítása miatt.
Ingyenes regisztrációra a Gödöllői Rendőrkapitányságon is van lehetőség, méghozzá minden pénteken 12.30 és 13.30 óra között. Kapcsolattartó Bíró Andrea rendőr százados, aki a (06-28) 524-600/7241-es telefonszámon érhető el.
-grk
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Igazgatói pályázatot írtak ki

Megszűnhet az önkormányzat
tagsága a kastélytársaságban
Annak ellenére, hogy hivatalosan lapzártánkig nem erősítették meg a hírt, annyit megtudtunk, nem alaptalanok azok a szóbeszédek, miszerint: tárgyalások folynak az állami tulajdonban lévő gödöllői Grassalkovich-kastélyt működtető gazdasági társaságban a gödöllői önkormányzatot megillető tulajdoni hányad
kiváltásáról. A részletekről (ellentételezéssel, vagy a nélkül?) nem sikerült konkrétumokat kiderítenünk,
ám amennyiben a felek megegyeznek, a városvezetésnek nem lesz közvetlen beleszólása a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. mindennapi dolgaiba.
A gödöllői kastélyt működtető gazdasági társaság múltjáról feltétlenül érdemes tudni, hogy azt 1994.
június 27-én – mint kht. – alapították. Fő létrehozói a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
(44,33%), a Grassalkovich Kastély Alapítvány (26,98%), Gödöllő Város Önkormányzata, valamint a
MaHill Mérnökiroda Kft. (0,01%) voltak. Jogi szempontból különlegessége a cégnek, hogy a tagok által az
alapításkor jegyzett (használati jog, készpénz, apportként bevitt ingatlanok) tőkearányok időközben elváltak a szavazati arányoktól. A települési önkormányzatot az alapítás óta 28,68 százalékos szavazati jog illeti
meg, amivel a legfontosabb, háromnegyedes többségű hozzájárulást igénylő döntési javaslatok érdemileg
befolyásolhatók, ha úgy tetszik, elfogadásuk megakadályozható.
A 2009-től közhasznú nonprofit kft-ként működő társaság taggyűlésein a polgármester képviseli a
gödöllői önkormányzatot. Bő két évtized alatt nagyon kevés volt az olyan eset, amikor a településvezető
egy-egy kastélybeli döntés előtt kikérte a képviselőtestület tagjainak véleményét, mondván: a vonatozó
jogszabályok szerint a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő általános képviseleti jog elegendő
mandátum a határozati javaslatok megítéléséhez, jóváhagyásához vagy elutasításához.
Október 24-én megjelent egy pályázati felhívás, ami arról szól, hogy november 25-ig lehet kandidálni a
társaság ügyvezető igazgatói posztjának betöltésére.
-eF

Vajda Gyöngyvér vehette át a Körösfői-emlékplakettet

Idén Vajda Gyöngyvér táncpedagógus, koreográfus (Jumpers TSKE, Gödöllő Táncszínház) vehette
át a Körösfői-Kriesch Aladár művészeti díjat és
emlékplakettet, amit a híres művész nevét viselő
alapítvány kuratóriuma ítélt oda. A díjátadó rendezvény helyszíne – Körösfői-Kriesch Aladár 153.
születésnapján – október 29-én, a kora esti órákban
a Gödöllői Királyi Kastély díszterme volt, ahol
Varga András, a Szent Imre Általános Iskola igazgatója, illetve dr. Horváthné Homolya Szilvia, a
díjazott egykori növendéke, jelenlegi munkatársa
mutatták be a jutalmazott eddigi szakmai tevékenységét. Az elismerésben részesített táncpedagógust tisztelői, tanítványai és barátai köszöntötték
műsorral.
Az elmúlt század elején, Gödöllőn létrejött és
világhírűvé vált művésztelep alapítójáról elnevezett díjat tizenkilenc 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 –
dr. Révész Emese művészettörténész Gyermek és
gyermekművészet Körösfői-Kriesch Aladár munkásságában című előadása után – adta át az emlékplakettet.
Fél órával a történelmi falak között lezajlott ünnepi pillanatok előtt koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottak a múzeum előtti téren
kilenc esztendeje felavatott Körösfői-Kriesch Aladár portrészobornál, ahol a Frederic Chopin Zeneiskola növendékei, Simonváros-testvérek közreműködtek.
-stv
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Kibérelt harmadik hely a teszttornákon
Október 9-én tizenhetedik alkalommal rendezték meg Gödöllőn az
Ádám László női röplabda emléktornát, aminek helyszíne ezúttal a Török
Ignác Gimnázium tornacsarnoka
volt. Az NB I-es csapatok bajnoki felkészülését szolgáló megmérettetéssorozaton négy társulat rivalizált: a
címvédő Vasas mellett, a Jászberény,
a Nyíregyháza és a hétszeres Ádámkupa győztes, az új idényben a
Borkovits Zoltán, Szalay Attila

alkotta edzőpáros szakmai irányításával dolgozó Gödöllői RC.
A résztvevők körmérkőzéses rendszerben döntötték el a végső sorrendet, minden nyert szettért egy pont
járt. Eredmények: Jászberény – Gödöllő 2-1 • Nyíregyháza – Vasas 3-0
• Vasas – Jászberény 0-3 • Gödöllő –
Nyíregyháza 1-2 • Nyíregyháza –
Jászberény 2-1 • Gödöllő – Vasas 1-2
Végső sorrend: 1. Nyíregyháza 7
pont, 2. Jászberény 6 pont, 3. Gö-

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 1-3. forduló
Jászberényi RK – Gödöllői RC 3-1 (19, 14, -20, 21)
Budaörsi DSE – Gödöllői RC 1-3 (23, -15, -14, -16)
1. MCM Diamant Kaposvári Egyetem – Gödöllői RC 0-3 (-33, -25, -23)
A Gödöllői RC együttese 6 ponttal, 7-4-es szett- és 264-246-os pontaránnyal
a 4. helyet foglalja el a tabellán.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 8-12. forduló
Gödöllői SK – Viadukt Biatorbágy SE 1-1 (0-1) Gödöllői gól: Nagy Tamás
(11-esből).
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 0-5 (0-3) Góllövők: Pap Tamás (2),
Koziorowski Richárd, Milkó Dávid, Kaiser László (11-esből).
Gödöllői SK – Halásztelek FC 3-1 (2-0) Gödöllői gólok: Nagy Tamás (2),
Méhes Pál.
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-2 (0-1) Gödöllői góllövők: Nagy Tamás (11esből), Kiss Szilárd.
Gödöllői SK – Százhalombattai LK 6-1 (3-1) Gödöllő gólok: Koziorowski
Richárd (3), Nagy Tamás (11-esből), Pap Tamás, Méhes Pál
A Gödöllői SK együttese 25 ponttal, 31-10-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 2. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 6-9. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Vácszentlászló SE 1-2 (1-2) Gödöllői gól: Tóth Bence.
Gödöllői SK II.-Szada – Kóka KSK 4-0 (2-0) Gólszerzők: Pakuts Barna (2),
Kerecsényi Norbert, Szabó László.
Gödöllői SK II.-Szada – Kisalag SC 20-0 (8-0) Góllövők: Gál Levente (4),
Szabó László (3), Tóth Bence, Bali Dávid, Zabó Ottó, Mészáros Dávid (2-22-2), Gráczer Krisztián, Rusznák Csaba, Kerecsényi Norbert, Tury Viktor,
Szemjaninyov Sándor.
Galgahévíz SK – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Pakuts Barna.
Nyolc mérkőzés alapján a GSK II. csapata 9 ponttal, 32-12-es gólkülönbséggel a csoport táblázatának 9. helyezettje.
Fóti SE – Gödöllői EAC-SZIE 1-7 (0-3) Gödöllői gólszerzők: Angyal Zoltán
(2), Beregszászi Béla, Somogyi András, Abdalla Aimen, Bánki Edömér,
Csizmeg Richárd.
Gödöllői EAC-SZIE – Kerepesi SBE 10-0 (2-0) Góllövők: Somogyi Levente,
Beregszászi Béla (2-2), Abdalla Aimen, Angyal Zoltán, László Viktor,
Kohlmann Ferenc, Dús Ciprián, Vida Balázs.
Gödöllői EAC-SZIE – Kistarcsai VSC 3-2 (1-1) Gödöllői gólok: Juhász
Tamás, Abdalla Aimen, Vitárius Tamás.
Gödöllői EAC-SZIE – Galgahévíz SK 3-3 (1-2) Gödöllői gólszerzők: Müller
Péter (2), Angyal Zoltán.
Mogyoród KSK – Gödöllői EAC-SZIE 1-1 (0-1) Gödöllői góllövő: Lórinczy
Zoltán.
Nyolc mérkőzés alapján a GEAC-SZIE együttese 20 ponttal, 47-10-es gólkülönbséggel 1. a csoport tabelláján.

döllő 3 pont 4. Vasas 2
pont. A gödöllői csapat legjobb játékosa Szabó Adrienn lett.
Október 15-én és 16-án
Jászberényben rendezték
meg a Szeles Péter női röplabda emléktornát. Az október 21-i bajnoki rajt előtti utolsó tesztlehetőségen hat csapat rivalizált a minél értékesebb helyezés eléréséért.
Köztük volt a Gödöllői RC együttese is, amely három győzelemmel
(Budaörs, MTK, TFSE) és két vereség-
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gel (Jászberény, Nyíregyháza) a harmadik helyet szerezte meg. A gödöllői csapat legjobb játékosának a centerposzton remeklő Széles Petrát választották a szakemberek.
–ed
Fotó: Szőcs Pál

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 3-6. forduló
Gödöllői KC – Grundfos Tatabánya KC-Budaörs U23 28-38 (13-15) • juniorok: 33-27
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői KC 29-27 (13-12) • juniorok: 21-34
Gödöllői KC – PLER-Budapest II. 30-23 (16-11)
Heves SE – Gödöllői KC 20-24 (7-9) • juniorok: 28-29
A Gödöllői KC együttese 8 ponttal, 168-162-es gólkülönbséggel 4. a tabellán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 3-7. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Energia SC Gyöngyös 7-5 (2-2) Gödöllői
gólok: Gruber Bálint, Nagy Roland (3-3), Magyar Zsolt.
Debreceni Sportcentrum SI – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 9-7 (1-3)
Gödöllői góllövők: Marczis Richárd (2), Molnár Márton, Varsányi Botond,
Gruber Bálint, Farkas Péter, öngól.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kincsem Lovaspark SE 4-5 (1-1)
Gödöllői gólok: Varsányi Botond (3), Gruber Bálint.
MVFC Berettyóújfalu II. – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 3-2 (1-1)
Gödöllői góllövők: Magyar Zsolt, Szilágyi Károly.
Csenger Futsal SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 7-4 (3-2) Gödöllői
gólok: Magyar Zsolt, Baranyai Pál, Blaubacher Pál, Gruber Bálint.
A MAG-LOG csapata 6 ponttal, 27-31-es gólkülönbséggel a 8. helyen áll.
Kincsem Lovaspark SE – Főnix ISE-SZIE 11-4 (6-1) Gödöllői góllövők:
Rába Tamás, Somogyi Szabolcs, Csajbók Árpád, Annus Árpád.
Főnix ISE-SZIE – Csenger Petőfi DSZ SE 3-4 (1-1) Gödöllői gólszerzők:
Csajbók Árpád, Annus Árpád, Szemes Sándor.
Kazincbarcikai Ördögök SE – Főnix ISE-SZIE 6-2 (4-1) Gödöllői gólok:
Szemes Sándor, Unszorg Ákos.
Debreceni EAC – Főnix ISE-SZIE 9-2 (2-1) Gödöllői gólszerző: Annus Árpád (2).
A Főnix ISE együttese 0 ponttal, 16-37-es gólkülönbséggel a 10. helyet foglalja el a csoport táblázatán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 2-3. forduló:
Aquaréna Kőbánya SC – Gödöllői SBE 7,5-4,5
Győzelem: Téglás Mátyás. Döntetlen. Veréb Gábor, Reznák Attila, Bándy
Attila, Somodi Balázs, Kozma Gábor, Bajnóczi Péter, Szabó Zoltán. Vereség:
Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Nagy Dániel.
Gödöllői SBE – Salgótarjáni TSE 5-7
Győzelem: Kozma Gábor, Sillye Kálmán, Téglás Mátyás. Döntetlen. Veréb
Gábor, Reznák Attila, Somodi Balázs, Törőcsik József. Vereség: Bándy
Attila, Nagyajtai Gábor, Hönsch Pál, Szabó Zoltán, dr. Tallós Emil.
A GSBE formációja 12 ponttal a 12. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 1. forduló:
Gödöllői SBE II. – Pomáz 2-3
Győzelem: Zámodics Ferenc, Nagy Zoltán. Vereség: Fehér Mihály, Veres
István, Rigó József.
A GSBE II. együttese 2 ponttal a bajnoki osztály 7. helyezettje.
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REJTVÉNY

XX/11. 2016 november

Derüs percek (XI.) 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)

November 6-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

- Őrmester! Magából inkább lenne jó bűnöző, mint
rendőr – ripakodik beosztottjára elöljárója. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Ligetvégek! 13. Ötlet 14. Mókus lakhelye 15. Jövő
időre utaló szó, névelővel 17. Heves megye fővárosa 18. A poén második része 19. Épület része 21.
Járófelület 22. Minden rendben 24. Rangjelző szó
26. Van felesége 28. Növény van ilyen 30. Egyszerű gép 32. Többes szám jele 33. Egyfajta hangzás jelzője 35. Valamely személy 36. Férfinév 38.
Vas megyei település 39. Közterhem 40. Valóság
érzékszerveinkkel felfogható darabja 42. Rádióhullám, röviden 44. Ellenérték 45. Ritka női név 47.
Végtelen kofa! 49. Kettős mássalhangzó 50. Gazdaságpolitikai irányzat
Függőleges: 1. Mega 2. Bizonyos személy 3. Elektromágneses hullámok terjedéséhez szükséges
közeg 4. Sugár 5. Kerek szám 6. Idegen férfinév 7.
Muzsika 8. Rádium vegyjele 9. Spanyol autójelzés
10. Erős meggyőződés 11. Férfinév 15. A poén harmadik, befejező része (A) 16. Orosz kérdőszó 17.
Egyforma hangzók 19. Elhibázott 20. Feléje tüzel

23. Kar része 25. Magyar sakkozó (Péter) 27. Hangot ad 29. Rágcsáló 31. Megtisztítja 34. Szintén 35.
Ütőlap 37. Szabályos mértani forma 41. Kolor 43.
Egykori magyar miniszterelnök (Gyula) 45.Becézett Ilona 46. Élelmiszerbolt 48. Reformkori író,
politikus, nemzetgazda (András) 49. Postai azonosító 51. Puha fém 52. Pest része! 53. Igavonó patás
A megfejtéseket november 25-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Szeptember 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
MÓRICKA VISSZASZÓL AZ AJTÓBÓL:
ÍGY, PERSZE, A TANÁR ÚRNAK LESZ
IGAZA.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Tóth Lászlóné Dobó Katica u. 5/b/2.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Tokai László Bercsényi u. 3.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese:
Herczegné Szabó Hajnalka Szőlő u. 12.

November 7-től november 13-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
November 14-től november 20-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
November 21-től november 27-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
November 28-tól december 4-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
December 5-től december 11-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Magazinunk következő
száma

2016. december 9-én,
pénteken jelenik meg.
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