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Nagy várakozás előzte meg augusztus 8-át, amikor
reggel 8 órakor a Gödöllő COOP Zrt. megnyitotta
megújult Egyetem téri boltját. A rekonstrukció során
jelentősen megújultak a kereskedelmi egység belső
terei: a korszerű üzletviteli elvek szerinti új elrende-
zés, valamint új esztétikai elemek javítják az át -
láthatóságot, emelik meg az üzlet színvonalát és a
vásárlási élményt.

A Gödöllő COOP Zrt. munkatársai remélik, hogy
az áruválaszték bővülését is lehetővé tevő megú ju lásra nem csak a városrészen élők, dolgozók, hanem
máshonnan érkezők is jól reagálnak, és a vásárlói igényt immár új környezetben, de a korábbiakban
megszokott odafigyeléssel és szeretettel, hosszú távon tudja szolgálni az üzlet személyzete.

Az Egyetem tér 17. szám alatt található bolt nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6-19.30 óra, szom -
baton 6-15 óra. -sl

Megújult a Gödöllő COOP Zrt. Egyetem téri üzlete

Az 1939. augusztus 23-
án megkötött Hitler-
Sztálin paktum idő-
pontja 2011 óta a
totalitárius diktatúra
áldozatainak európai
emléknapja. Ez a nap –
amikor papíron dön-
töttek milliók pusz tu -
lásáról, nemzetek
rabságba vetéséről –
jól mu tatja, milyen
rettenetes hely volt
1939-ben és az utána
következő évtizedekben a két világbiro dalom
által koncként feldarabolt Közép-Európa. 

Augusztus 23-án idén is emlékeztünk a náci- és
a kommunista diktatúrák áldozatairól a parla -
ment előtti téren, ahol a Gulág borzalmait megjárt
és átélt Kerényi Lajos atya mondott beszédet. In -
nen átvonultunk a Cipők a Duna partján emlék-
műhöz, ahol elhelyeztük a kegyelet virágait,
majd az emlékséta résztvevői a Terror Háza
Múze umhoz vonultak. 

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Miniszté -
riumának vezetője gondolataiban – többek között

– kiemelte: - Elköszönőben van a szemtanúk kor -
osztálya, Katyn nemzedéke, a pesti srácok, a
holokauszt és a Gulág túlélői, de amíg lehet, hall-
gassuk meg őket.

Az emlékezés koszorúzással és mécsesek gyúj-
tásával ért véget. Az emlékévek ugyan véget ér -
nek, de a megemlékezésnek folytatódnia kell,
hogy hűek maradhassunk az előttünk járókhoz, a
hősökhöz, a példaképeinkhez. 

Vörös István,
a Szót Kérünk a Közjóért

Egyesület elnöke

Emlékezzünk és emlékeztessünk!

Augusztus 18-án kormányhatározat született a
Budapest – Hatvan közötti vasúti vonalszakasz
korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvaló -
sításához szükséges források biztosításáról. A
döntésnek azért van különös je -
lentősége, mert a fejlesztés érinti
a gödöllői vas útállomás – már
hosszú évek óta szóban forgó –
kor sze rűsíté sét is. 

A projekt tervezett össz költ -
ségét bruttó 166 milliárd forint-
ban határozták meg, amiből 93,3
milliárd forintra az Eu rópai
Hálózatfinanszírozá si Esz köz,
míg 72,7 milliárd fo rintra a hazai
költ ségvetés nyújt fedezetet. 

A gödöllői vasútállomás megújulására, illetve
P+R parkolók létesítésére bruttó 22,5 milliárd
forintot szánnak. A projekt fizikai befejezésének
ha tárideje 2022. augusztus 31. -D

Öt év múlva korszerűbb lehet a vasútállomás

Ha minden a terv szerint alakul, aluljáró váltja fel a képen látható
felüljárót a gödöllői vasútállomáson
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Szinte napra pontosan egy évvel a
tavaly július végi szörnyű tragédiát
követően, a Pest Megyei Rendőr-fő -
kapitányság munkatársai lezárták a
nyomozást a fiatalon, 24 éves korá -
ban elhunyt gödöllői lány, B. Zsófia
ügyében.

Az elmúlt hetekben több informá-
ció is napvilágot látott a bűnüggyel
kapcsolatosan, ezért szerkesztősé -
günk a rendőrséghez fordult hiteles
tájékoztatásért. Az ORFK Kommu -
ni kációs Szolgálatának Ügyelete – a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
nevében – augusztus elején mege -
rősí tette a nyomozás befejezésének
tényét, hozzátéve, hogy a kelet ke -
zett iratokat az illetékes ügyész ség -
nek megküldik.

A rendőrségi nyomozás so -
rán feltárt bizonyítékok alapján
az ügyész ségre hárul majd a
feladat, hogy meg vádolja az
elkövetőt, akinek bün tetéséről a
bíróság dönt. Egyes vé lemények
szerint a tárgyalás so ro zat várha -

tó an idén ősszel elkezdődik.
Emlékeztetőül: a 24 éves fiatal gö -

döllői lánynak azért kellett meghal -
nia, mert egy férfi, Sz. Lajos úgy
gondolta, ha már jár az autó mo -
torja, 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 megál -
lítani az ámokfutót. Nem sikerült: az
autó a mintegy 2 méter mély vízel -
vezető árokba csúszott, úgy, hogy
maga alá temette Zsófit, akinek éle -
tét nem tudták megmenteni. A
színház és a röplabda világában is
sokak által ismert és tisztelt Zsófi
földi maradványait 2016. augusztus
12-én kísérték utolsó útjára. -G

Lezárták a nyomozást Zsófi
tragikus halála ügyében vagy esetleges több le tük átvezeté -

sével is rendezhetik. Túlfizetés esetén
a 1717-es nyomtat ványt kell benyúj-
tani a visszaigény léshez.

Akik úgynevezett elektronikus be -
vallók, tehát kötelező a netes felületet
használniuk, vagy 2016. január 1. és
2017. június 12. között önkén tesen
nyúj tották be elektronikusan bevallá-
sukat, adatszolgáltatásukat, adó szám -
lájukat is elektronikusan követ he tik,
nem kapnak papíralapú értesítést.

Az adószámla-kivonatot, illetve a
pótlékértesítőt mindenkinek célszerű
összehasonlítania a saját nyilván tar tá -
sával. Az adatok értelmezé sé ben a
mel lékleteként meg kül dött „Tá jékoz -
tató” segít. Eltérés esetén észrevételt
tenni személyesen az ügyfélszolgála -
tokon, telefonon a (06-80) 20-21-22-es
számon a NAV Ügyféltájékoztató és
Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresz -
tül, vagy írásban lehet. Ebben a NAV
honlapjáról (www.nav.gov.hu) le -
tölt hető és a kiküldött kivonathoz is
csatolt „Észrevétel adószámla-kivonatra
és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesí -
tőre” elnevezésű nyomtatvány segít.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ok -
tóber végéig mintegy egymillió adó-
zót – köztük számos gödöllőit is –
értesít arról, hogy az elmúlt év ről
adó-, illetve vámtartozása vagy
túlfizetése van. Idén már a kivonat
elején mindenki megtalálja a szá -
mára legfontosabb információt:
mennyit kell fizetni, illetve mennyit
igényelhet vissza – olvas ható a NAV
Pest Megyei Adó- és Vámigaz -
gatósága által magazi nunk hoz eljut-
tatott közleményben.

Adószámla-kivonatot csak az kap,
akinek legalább egy adónemben
kétezer forintnál több tartozása,
vagy túlfizetése van a tavaly decem-
ber végi adatok szerint. A kivonat
mellett késedelmipótlék-értesítőt is
találhat a postaládájában, aki fizetési
kötelezettségét a tavaly nem vagy
csak késedelmesen teljesítette.

A most érkező kivonatokon az adó-
és vámfolyószámlák egyesítése miatt
már a vámtételek is szere pel nek.
Akik tartoznak, illetve késedel mi pót -
lékot kell fizetniük, kötele zett ségeiket
csekken, átutalással, bank kártyával,

Gödöllőre is érkeznek adó-értesítők
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Hetek óta már csak a csupasz, kiet -
len táj emlékeztet arra, hogy a Sza -
badság tér 7. szám alatti ingatlanon
volt a gödöllői Városháza épülete. A
dózerek elvégezték a dolgukat, de a
jelekből arra lehet következ tetni,
hogy a történetnek lehet utó élete.

Az egyik ilyen utóélet-epizódnak
az ad apropót, hogy 2012. októbert
18-án – miután a reggeli órákban a
lokálpatrióta klubos többségű kép -
vi selőtestület tagjai jóváhagyták – a
„néhai” Városháza földszinti nagy -
ter mében dr. Tarnai Richárd, a Pest
Megyei Kormányhivatal vezetője és
a gödöllői járásba sorolt települések
polgármesterei – köztük Gémesi
György is – aláírták a regionális ál -
lamigazgatási egység kialakításához
szükséges megállapodást.

Ebben rögzítették, hogy az állam -
igazgatási feladatok jó részét átvál -
laló szervezet milyen személyi és
tárgyi feltételekkel láthat munká -
hoz. A gödöllői központú járási kor -
mányhivatal – ha úgy tetszik, az
állam – ingyenes használatba kapta
a polgármesteri hivatal épületének
földszintjén található okmányiroda,
lakosságszolgálati iroda, illetve adó-
iroda helyiségeit a teljes eszközállo-
mánnyal. Az irodarendszer együt-
tes alapterülete valamivel több mint
442 négyzetméter. És itt most, szűk
öt év elteltével az ingyenes haszná-
latnak van komoly jelentősége.

Valós lehet-e az a felröppent infor-
máció, hogy, ha a kormányhivatal
nem egyezik bele, még füvet sem
tudnak vetni az elbontott épület he -
lyére? Megkeresésünkre a szakmai
válaszokat a Pest Megyei Kormány -
hivatal Gödöllői Járási Hivatala adta
meg. Íme:

„A Gödöllő Települési Önkormányzat
és a Pest Megyei Kormányhivatal között
2012-ben, a Gödöllői Járási Hivatal kia -
lakítása céljából megkötött megállapodás
és a 2012. évi XCIII. törvény rendel -
kezése alapján, a Megállapodásban fog-
lalt kizárólagos használat biztosítására
került bejegyzésre a használati jog a tu -
lajdoni lapra. A Pest Megyei Kormány -
hivatal használati joga a Megállapo -
dásban részletezett módon és területre
terjed ki.”

Arra a kérdésre, hogy a Pest Me -
gyei Kormányhivatal illetékese hoz-
zájárult-e ahhoz, hogy a Városháza
épületére bontási engedélykérelmet
nyújtsanak be, illetve lebontsák azt,
olyan választ kaptunk, hogy a 312/
2012 (XI.8.) Kormányrendelet 1. szá -
mú melléklete szerint nem volt bon-
tási engedély köteles az épület. A ki -
vitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.)
számú Kormányrendelet értelmé -
ben a bontás kiviteli terv köteles és
E-napló megnyitási kötelezettséggel
bír, amit a város önkormányzata tel -
jesített.

Az ördög a részletekben rejlik,
szok ták mondani. A hírportálunk
ál tal megkérdezett jogászok szerint
a volt gödöllői Városháza helyének
hasznosítására (fedett szabadtéri
színpad, közösségi park) vonatkozó
építési engedély megszerzése aligha
valósítható meg az ingyenes hasz -
ná lati joggal rendelkező Pest Me -
gyei Kormányhivatal együttműkö-
dése, hozzájárulása nélkül. A hely-
zetre azonban némiképp árnyékot
vet, hogy a gödöllői polgármester az
utóbbi időben minden létező fóru-
mot megragad arra, hogy bírálja a
kormánypárti politikát. 

-ván

Zsákutcába kerülhet a városvezetés
Ingyenes használati joga van a főtéri terület több mint 

400 négyzetméteres részére a Pest Megyei Kormányhivatalnak

Bátor vagy, esetleg vakmerő? Ugye,
Te nem kockáztatnád az életed, testi
épséged egy „tökéletes szelfiért”? A
döntés a Te kezedben van! Ezeket a
kérdéseket a Pest Megyei Rendőr-
fő kapitányság Bűnmegelőzési Osz -
tá lyá nak munkatársai teszik fel –
többek között – az elmúlt években
egyfajta népőrületté vált jelenség
gödöllői követőinek is.

A szelfi egy önfotó, vagyis, olyan
fénykép, amit szerzője önmagáról
ké szít. Vannak alkalmak, amikor
bár látványos lenne, de kifejezetten
veszélyes szelfit készíteni. Mégis
sokan vállalják a rizikót egy jól si -
került fotó érdekében, pedig tisztá -
ban vannak annak kockázatával. A
jelenség hátterében az állhat, hogy a
szinte mindennapossá váló közös -
ségi oldalak használata mellett, az
emberek érzelmileg is érintetté vál -
nak, szeretnének minél vonzóbb ké -
pet kialakítani magukról, ennek ér -
dekében pedig hajlandóak nagyon
messzire is elmenni. Készült már
szelfi a Rio de Janeiro-i Jézus-szobor
tetején, illetve repülőn, kény szer le -

szállás közben, vagy meredek sza -
ka dék szélén egyensúlyozva. 

Fontos felhívni a figyelmet arra,
hogy szelfi-készítés előtt mindenki
győ ződjön meg arról, biztonságos
helyen tartózkodik és az életét, testi
épségét semmi nem veszélyezteti. A
szelfizéssel összefüggésben bekö vet -
kezett balesetek, halálesetek meg e lő -
zé se érdekében figyelemfelhívó áb -
rák készültek, hogy ráéb resszék a fia-
talokat, az internetes tet szésnyil vá -
nítások vagy a vicc ked véért nem ér -
demes magas feszültségű vezetékre
mászni, érkező vonat előtt pózolni
vagy vezetés közben szelfizni. 

Sajnálatos módon hazánkban is
fo lyamatosan nő az amatőr fotósok-
kal történő balesetek száma. Súlyos
sérülések és halálesetek is előfordul-
tak magyar fiatalok körében, akik
egy rosszul megválasztott helyen
akartak fotót készíteni magukról.

A szelfi sötét oldala
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A gödöllői székhelyű Szent István
Egyetem és az ENSZ Élelmezésügyi
és Mezőgazdasági Szervezetének
(FAO) Budapesten található Euró -
pai és Közép-Ázsiai Irodája eddigi
eseti együttműködését egy hivatalos
egyetértési megállapodás váltja fel.
A megállapodás, amit augusztus 23-
án ünnepélyes keretek között Gö -
döl lőn írtak alá, mélyíti és szoro sab -
bá teszi a kapcsolatokat a következő
három évben.

Kiemelt közös cél, ahogy az a – dr.
Tőzsér János, a Szent István Egye -
tem rektora és Vlagyimir Rahma -
nyin, a FAO főigazgató-helyettese
és regionális képviselője által aláírt –
megállapodásban is megjelenik,
tevékenységeik összehangolása a
fenn tartható fejlődésért az élelme -

zés biztonság terén az európai és a
közép-ázsiai régióban. Ezen túl
mind két szervezetről elmondható,
hogy munkájuk alapja a tudás és a
tudásmegosztás. Ezért együttműkö-
désükkel számtalan területen javul
az információcsere, például: a me -
zőgazdaság, vidékfejlesztés vagy a
mezőgazdaság társadalmi és gazda-
sági hatása terén. 

Fotó: Balázs Gusztáv

SZIE-FAO megállapodás

Volt idő, amikor az időközben le -
dózerolt Városháza előtti téren ren -
dezték meg és sörfesztiválnak hív-
ták, jó néhány éve azonban Belvá -
rosi Napok névre hallgat és a kas -
tély, illetve a Művészetek Háza
épülete közötti füves területen
kísérhető figyelemmel a város leg -
nagyobb ingyenes rendezvénye.
Idén szeptember 9-én, szombaton és
10-én, vasárnap várják az érdek -
lődőket a centrumba. A muza.hu
ol dalon közzétett programok kö -
zül szemezgettünk.

Szombaton reggel fél nyolctól
lehet regisztrálni a futóversenyre,
aminek rajtja egy órával később lesz
az alsóparki Világfánál. Kilenc órá -
tól több lehetőséget is kipróbál hat -
nak a Sportszigeten a mozgás sze -
relmesei, míg a nagyszínpadon Kéri
Veronika (8.30 óra), majd Rubint
Réka (9 óra) mozgatja meg a népet.

A gyermekprogramok mindkét na -
pon 10 és 18 óra között keres hetők fel,
a Magyar Teátrum Szín házi Sátorban
szombaton 10.30 és 23 óra, vasárnap
10.30 és 19.15 óra között lesznek
kulturális attrakciók. A Művészetek
Háza konferencia ter mében 11 órakor
sajtófotó kiállítás nyílik, míg a NoVo
Színpadon 18.30 órától Jazz Café
veszi kezdetét Csányi Istvánnal.

Ha szombat, akkor nem maradhat
el a Civil Utca sem, itt 9 és 17 óra
között kalandozhatnak az érdeklő -

dők. A szombat este kiemelkedő
ese ményének a The Biebers 19.30
órakor kezdődő koncertje ígérkezik,
amit a HoneyBeast 21.45 órától ter -
vezett fellépése követ.

Vasárnap 9.30 és 15.30 között
zajlik le az Ebugatta piknik. A Mű -
vé szetek Háza parkolójában 11 órá -
tól véradásra is nyílik lehetőség.
Csá nyi István ezen a napon 19.45
órától számít a műfaj kedvelőire a
NoVo Színpad Jazz Café-jában.

Az igazi látványosságok azonban
a nagyszínpadon lesznek, ahol 16.30
órától a Mystery Gang ad koncertet,
19 órától pedig az ezen a rendez -
vényen négy évvel ezelőtt már sze -
repelt Neoton Família Sztárjai állnak
a gödöllői publikum elé, hogy fo -
kozzák a hangulatot a 21 órára beha-
rangozott tűzijáték előtt.

Vadásznap a kastélyban
Az első őszi hónap rendszeresen
vissza térő eseménye a Gödöllői
Királyi Kastélyban a Vadásznap.
Idén szeptember 24-én, vasárnap 10
órától immár tizedik alkalommal
hoz zák tető alá a hagyományos va -
dászati módok (solymászat, agará-
szat) napjaként hirdetett családi ren -
dezvényt, ahol különféle bemuta-
tók, vadhúsból készült ételek főző-
versenye, előadások és kézműves
foglalkozások is várják az érdek -
lődőket. -gh

Visszatérő Neoton-sztárok
Idén szeptember 9-én és 10-én rendezik meg a Belvárosi

Napokat, míg a Vadásznap szeptember 24-én lesz a kastélyban
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Mivel a főtér a tömegren dezvé -
nyek megtartására egyelőre hasz-
nálhatatlan, idén – miután az időjá-
rási körülmények lehetővé tették –
az alsóparki Világfánál zajlott le az
augusztus 20-i gödöllői megemlé -
ke zés. A Szent István nevéhez
fűződő államalapítás ünnepségé -
nek szervezői ezúttal sem szakí tot -
tak az elmúlt évek során hagyomá-
nyossá vált programelemekkel: a
záróakkordot jelentő tűzijáték előtt
a helyi fúvósok térzenéje, a cserké-
szek zászlóbehozatala, az új ke -
nyér megáldása, megszegése és
szét osztása, valamint a Gödöllő
Táncegyüttes tagjainak Kenyérün -
nep című műsora tette teljessé az
estet.

No, meg Gémesi György polgár -
mes ter elmaradhatatlan beszéde,
akinek – március 15-e után – má -
sodszor adatott meg az Új Kezdet
Párt elnökeként a gödöllőiekhez
szólni. Ha az egész beszédet
vesszük alapul, a város első embere
sok újdonságot nem mondott. Ismét
a szentistváni örökségből indította
gondolatmenetét, kihangsúlyozva,
hogy az államalapító által képviselt
értékek és következetesség vezetett
odáig, hogy – mai szóval élve – ha -
zánk versenyképes és megkerülhe -
tetlen európai országgá váljon. Eh -
hez nem ellenségeket, hanem
együtt működésre képes szövetsége -
seseket keresett és talált Szent István
– tette hozzá Gémesi.

A polgármester kiemelte, szerinte
nincs más út, csak az ilyen alapokra

helyezett országépítő stratégia, ami
biztosíthatja nemzetünk hosszú tá -
vú fennmaradását, illetve kiszámít -
ha tó jövőképet és biztonságot ad.
Nem az üresen tátongó, fenntartha-
tatlan látványberuházások jelentik a
jövőt, fogalmazott Gémesi, hanem
az, hogy megállítsuk a népesség fo -
gyást és az elvándorlást.

Gödöllőn más a helyzet, tudtuk
meg a városvezető szavaiból. Orszá -
got ugyan itt, helyben nem tudunk
építeni, ám egy nem elszigetelődött
szigetet igen. 

- Ellenszélben, de saját erőből! Sok
vitával, de nem gyűlölködéssel!
Tisz tességgel és becsülettel!

Ezen a pontos előkerült a gödöllői
lokálpatriotizmus, ami – Gémesi
szerint – értéket teremt, alkot és
közvetít. Csak a megvalósíthatóság
keretein belül fejleszt, és nem épül -
nek kihasználatlan létesítmények.
Igaz ez a kultúra és a sport területére
is, amik alkalmasak arra, hogy fe -
szültséggel teli világunkban össze -
kössenek közösségeket. 

- Az országépítés bástyái ugyanis
helyben vannak, és ezek a helyi erők
lehetnek egy ország újjáépítésének
pillérei.

Jutka néni átvette a város
díszpolgára címet

Vancsó Imre Gyuláné, Jutka néni
átvette a Gödöllő Díszpolgára kitün -
tetést, az azt igazoló oklevelet és a
település címerével ékesített arany
pecsétgyűrűt. Ezzel ő lett a város
legrangosabb elismerő címének

Ellenszélben, de saját erőből
Gémesi szerint az országépítés bástyái helyben vannak.

Gödöllő jó példát mutat a közösségépítésben

1996-os újraalapítása óta eltelt idő-
szak huszonegyedik díjazottja.

Az idén 82 éves pedagógus tiszte -
letére megrendezett ünnepi képvi -
se lő testületi ülés helyszíne az Er -
zsébet királyné Szálloda épületének
bálterme volt augusztus 20-án, a
kora esti órákban. A Török Ignác
Gimnáziumból 20 évvel ezelőtt
nyugdíjba vonult matematika-fizika
szakos Vancsó Imre Gyuláné eseté-
ben a hat évtizedes gödöllői peda -
gó gusi pályafutást, a gyermekszere-
tetet, és a Premontrei gimnázium
újjászervezésekor végzett iskolate-
remtő tevékenységet, valamint a ki -
magasló szakmai és példaértékű
nevelő munkát ismerték el a Gö -
döllő Díszpolgára megtisztelő cím
odaítélésével.

Jutka néni – miután szemüveghez
jutott – mindenkinek köszönetet
mondott, aki segítette eddigi mun -
káját, illetve érdemesnek találta őt
erre a kitüntetésre. A díjazottat –
Pechan Kornél vezetésével – a Gö -
döllői Városi Vegyeskar tagjai kö -
szön tötték a jeles alkalomra össze -
állított műsorral.

A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés
1996-os újraalapítása óta húszan
részesültek ebben az elismerésben.
Vancsó Imre Gyuláné olyan illuszt-
ris társasághoz csatlakozott, mint dr.
Habsburg Ottó (1996), dr. Fényi
Ottó (1997), Kirchhofer József
(1998), dr. Mészáros István (1999),
Steiner László (2000), dr. Vámos

János (2001), dr. Bodó Szilárd
(2002), Winkler Nándor és Heltai
Miklós (2003), dr. Fallenbüchl Zol -
tán (2004), Szendrő Szabolcs (2005),
dr. Makra Csaba (2006), Szecsődi
Péter (2007), Tóth Krisztina (2008),
dr. Fábri Mihály (2009), Pécsi
Ildikó (2010), Oszvald Marika
(2012), Szűcs Lajos (2013), Ferenczi
Anna (2014), valamint Vass Károly -
né (2015). Az ezt megelőző, nem
önkormányzati időszakból Remsey
Jenő György (1977) és Csiba József
(1986) díszpolgári címét tartják
számon Gödöllőn.

Felavatták Remsey Jenő szobrát

Augusztus 20-án, a délutáni órák -
ban felavatták a múlt század elején
működött világhírű gödöllői mű -
vész telep egyik jeles tagja, Remsey
Jenő szobrát Gödöllőn. Papp Edina
bronzból készült alkotása a Gödöllői
Városi Múzeum előtt, a Nagy
Sándort, valamint feleségét, Kriesch
Laurát (2014-ben avatták fel) és a
Körösfői-Kriesch Aladárt (2007-ben
avatták fel) ábrázoló köztéri műtár -
gyak mellett, az aluljáró lejáratához
legközelebb látható.

Az 1980-ban – 95 éves korában –
elhunyt, 1977-ben díszpolgári cím-
mel kitüntetett neves festő- és grafi-
kusművész mellszobrának elkészí-
téséhez a Nemzeti Kulturális Alap
Képzőművészet Kollégiuma 3,5 mil -
lió forinttal járult hozzá. Az alkotás
bekerülési költségét bruttó 9,2 fo -
rintra kalkulálták, ezáltal a támoga -
tás és a felmerült kiadás közötti 5,7
forintot önrészként a gödöllői
költségvetésből biztosították. 

GH-összeállítás

www.godolloihirek.hu
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HIRDETÉS

Annak ellenére, hogy a diákok többsége minden
bizonnyal még lassítaná az idő múlását,
szeptember 1-jén, pénteken, Gödöllőn is elkezdő-
dik a 2017/2018-as iskolaév szorgalmi időszaka.
Az előttünk álló, 2018. június 15-én befejeződő
suliszezon legfontosabb dátumai az alábbiak.

Október 30. – november 3.: Őszi szünet, ami a
valóságban kilencnapos pihenést jelent, mivel a
diákoknak az október 27-i (péntek) utolsó tanítási
napot követően csak november 6-án, hétfőn kell
majd újra beülniük az iskolapadba.

December 27. – január 2.: A téli szünet gyakor-
latilag 11 napig tart. Utolsó tanítási nap december
22. (péntek), első tanítási nap január 3., szerda.

Január 26., péntek: Első félév vége. Az iskolák-
nak ezt követően egy héten belül kell értesíteniük
a tanulókat és a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről. 

Március 29. – április 3.: Tavaszi szünet. Utolsó
tanítási nap március 28. (szerda), első tanítási nap
április 4., szerda.

Május 3., csütörtök: Tanítási év vége a középis -
kolák végzős tanulói számára.

Május 4-5., péntek és szombat: Középiskolai
ballagások

Május 4., péntek: A május 28-ig tartó írásbeli
érettségi vizsgák kezdőnapja a gimnáziumok és
szakközépiskolák nappali tagozatán. A 2004/2005-
ös tanévben debütált kétszintű érettségi miatt ezút-
tal is eltérő időpontban szóbeliznek a diákok. Az
emelt szintű érettségi követelményeit teljesíteni
szándékozó végzősök június 7-e és 14-e között, míg
a középszintű vizsgázók június 18-tól 29-ig adhat-
nak számot felkészültségükről. -D

Indul a suliszezon

Június 22-i zárt ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai jóváhagyták, hogy idén kik vehetik át a
helyi önkormányzat által másfél évtizede alapított Gödöllő Vállalkozója díjat. A kitüntetésre
leginkább méltónak ítélt személyeket öt jelölt közül választották ki.

A városatyák támogatták a döntés-előkészítő gazdasági bizottság javaslatát, ezáltal 2017-ben
Vígh Katalin takarítói tevékenységet végző vállalkozó, valamint Papp Ferenc, a Művészetek Háza
Gödöllő épületében található NoVo Café üzemeltetője részesül az elismerésben. A díjátadó ün -
nepséget előreláthatólag szeptember 21-én, csütörtökön, a képviselőtestületi ülést követően fogják
megrendezni. -or

Idén ők lesznek a vállalkozói díjasok

Nyilvánosságra hozták az illetékesek, hogy szep -
temberben mikor kell sebességellenőrzésre szá -
mí taniuk a gödöllői utakon gépjárművel közleke -
dőknek. A vezénylés-terv alapján az alábbi na -
pokon és helyszíneken „dolgoztatják” a traffipaxot
városunkban. 

2., szombat: Szabadság út 65. (1-3 óra, Aszód
felől érkezők), Rét utca 69. (15-30-17.30 óra, Dózsa
György út felől érkezők) • 3., vasárnap: Isaszegi
út 83. (15.30-17.30 óra, Isaszeg felől érkezők) • 4.,
hétfő: Szabadság út 65. (7-9 óra, Aszód felől
érkezők), Köztársaság út 69. (9.30-11.30 óra, va -
súti átjáró felől érkezők), Rét utca 69., (13-15 óra,
Dózsa György út felől érkezők), Isaszegi út 83.
(15.30-17.30 óra, Isaszeg felől érkezők) • 7., csü-
törtök: Szabadság út 65. (7-9 óra, Aszód felől
érkezők) • 10., vasárnap: Köztársaság út 69. (19-
21 óra, vasúti átjáró felől érkezők), Szabadság út
65. (21.30-23.30 óra, Aszód felől érkezők) • 11.,
hétfő: Rét utca 69. (1-3 óra, Dózsa György út felől
érkezők), Szabadság út 30. (3.30-5.30 óra,
városközpont felől érkezők), Isaszegi út 83.
(15.15-17.15 óra, Isaszeg felől érkezők) • 13.,
szerda: Szabadság út 65. (7-9 óra, Aszód felől
érkezők) • 16., szombat: Rét utca 69. (15.30-17.30
óra, Dózsa György út felől érkezők) • 17.,
vasárnap: Köztársaság út 69. (13-15 óra, vasúti

átjáró felől érkezők), Isaszegi út 83. (15-30-17.30
óra, Isaszeg felől érkezők) • 19., kedd: Szabadság
út 65. (7-9 óra, Aszód felől érkezők) • 23., szom -
bat: Isaszegi út 83. (3.15-5.30 óra, Isaszeg felől
érkezők), Köztársaság út 69. (7-9 óra, vasúti átjáró
felől érkezők), Szabadság út 65. (9.15-11.30 óra,
Aszód felől érkezők), Rét utca 69. (13-15 óra,
Dózsa György út felől érkezők), Szabadság út 30.
(15-30-17.30 óra, városközpont felől érkezők) •
25., hétfő: Köztársaság út 69. (13-15 óra, vasúti
átjáró felől érkezők), Isaszegi út 83. (15-15-17.30
óra, Isaszeg felől érkezők) • 27., szerda: Köztár -
saság út 69. (7-9 óra, vasúti átjáró felől érkezők),
Szabadság út 65. (9.30-11.30 óra, Aszód felől
érkezők), Rét utca 69. (13-15 óra, Dózsa György út
felől érkezők), Szabadság út 30. (15-15-17.30 óra,
városközpont felől érkezők) • 29., péntek:
Isaszegi út 83. (15.15-17.30 óra, Isaszeg felől
érkezők) -grk

Szeptemberi traffipax
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Gödöllői gólok, pontok – labdarúgás
Pest megyei I. osztály, 1-3. forduló
Gödöllői SK – FC Dabas II. 1-2 (1-2) Gödöllői gólszerző: Koziorowski
Richárd (11-esből).
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 3-1 (2-1) Gödöllői gól: Koziorowski
Richárd.
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 4-1 (1-1) Gödöllői góllövők: Koziorowski
Richárd (2), Tóth-Ilkó Áron, Fellegi Nándor.
A Gödöllői SK együttese 3 ponttal, 6-6-os gólkülönbséggel a bajnoki tabella
9. helyét foglalja el.
Magyar Kupa Pest megyei ág, 1 forduló
Iklad KFC – Gödöllői SK 2-4 (2-2) Gödöllői gólok: Koziorowski Richárd
(3), Tóth-Ilkó Áron.
2. forduló
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 0-5 (0-2) Gólszerzők: Kaiser László (2),
Koziorowski Richárd, Pancsuska Tamás, Fellegi Nándor.
Gödöllői EAC – Erdőkertesi SE 3-1 (2-0) Gödöllői gólok: László Viktor,
Gyebnár Gergő, Müller Péter.
3. forduló:
Szentendre VSE – Gödöllői SK 2-4 (2-2) Gödöllői góllövők: Kaiser László,
Fellegi Nándor, Koziorowski Richárd, Milkó Dániel.
Kisnémedi MSE – Gödöllői EAC 5-1 (2-0) Gödöllői gól: Müller Péter.
4. forduló:
Tököl VSE – Gödöllői SK 0-2 (0-1) Gólszerzők: Koziorowski Richárd, Kai -
ser László. A gödöllői csapat bejutott a Magyar Kupa főtáblájára.

Elkészült a női röplabda Magyar Kupa 2017/2018-as idényének sorsolása –
adta hírül a szövetség honlapja. A sorozatban korábban négyszeres ezüst-
érmes (legutóbb 2015-ben) Penta-Gödöllői RC csapata a legjobb nyolc közé
jutásért kapcsolódik be az előreláthatólag jövő márciusban záruló
küzdelemsorozatba.

Városunk hatosa a 19 tagú mezőnyből – akárcsak egy évvel korábban – az
ugyancsak NB I-es TFSE ellen, oda- visszavágó alapon november 19-ig
mérkőzik meg a nyolcaddöntőben, majd – esetleges továbbjutása esetén – a
Jászberény-Palota párharc győztese következik. Ha ezt, a január 14-ig
teljesítendő feladatot is kipipálnák a gödöllői lányok, minden bizonnyal a
címvédő Békéscsabával meccselnének a fináléba kerülésért. -r

Női röplabda Magyar Kupa

A TFSE lesz a Penta-GRC első ellenfele

Hét női és három férfi páros lépett
homokra a Gödöllői RC színeiben
az országos strandröplabda bajnok-
ság budakalászi Lupa-tónál – igen-
csak szeles időjárási körülmények
között – megrendezett döntőjében.
Az augusztus 12-én és 13-án le zaj -
lott viadalon az utóbbi évek három-
szoros bajnoka és címvédő Lakatos
Enikő és Lutter Eszter, a Szabó
Dorottya és Tóth Eszter, a Nagy Kitti
és Nagy Szabina, a Dénesi Brigitta
és Győri Panni, a Szűcs Kinga és
Hackl Szilvia, a Kiss Re gina és Kiss
Viktória, valamint a Háfra Orsolya
és Háfra Dominika alkotta kettősök
képviselték váro sunkat.

A férfiaknál a Vocs kó Máté és Já -
nossy Bálint, a Soós Izsák és  Kiss
Nicholas, illetve a Marton Tamás és
Szalai Tamás összetételű duók indul-
tak a GRC – Karádi Zoltán által me -
ned zselt szakosztályának – színeiben.

Ahogy arra számítani lehetett a
gödöllőiek közül a nagyobb kunsz -
tot a lányok hajtották végre: a La -
katos, Lutter és a Szabó, Tóth páros
egyenes ágon jutottak el az elődön-

tőig. Kisvártatva pedig további két
GRC-egység csatlakozott hozzájuk a
vigaszágról, a Háfra-, illetőleg a
Kiss-testvérek személyében.

Az elődöntőben Lakatosék 2-0-ra
nyertek a Háfra-lányok ellen, mi -
köz ben a másik ágon Szabóék 2-1-re
múlták felül a Kiss-nővéreket. A
bronzderbi a Kiss-testvérek 2-0 ará-
nyú sikerével zárult. A döntő első
játszmájának túlnyomó részében
kifejezetten jól tartották magukat a
címvédő ellen Szabó Dorkáék, ám
17-17 után már csak a Gubik János
szakmai irányításával készülő Lut -
te rék gyártottak pontot. A folytatás-
ban jobban kiérződött a különbség a
két páros között: a sorrendben ne -
gyedik bajnoki címére hajtó Lakatos,
Lutter kettős csupán 14 pontot enge-
délyezett riválisának, és véghezvitte
a sporttörténelmi tettet.

Férfi vonalon vigaszágról került a
legjobb négy közé a gödöllői Já nos -
sy Bálint, Vocskó Máté páros, amely
az elődöntőben 2-0-ra kikapott,
majd a bronzderbin 2-0 arányban
diadalmaskodott.  -ergé

Gödöllői strandkirálynők
és udvarhölgyek

Az elmúlt két évben a Szent István Egyetem szinte hónapról hónapra
újdonságot nyújt nem csak a felsőoktatási intézmény hallgatóinak, de a
város lakosainak is. A számos felújítás, testnevelés óra reformálás és a
létesítmények létrehozása után, a SZIE Sport Klub megnyitja kapuit a
nagyközönség számára is. 

Mit is jelent ez? A nyári időszakban is zajlottak csoportos órák – CrossFit
és TRX –, de ősztől számos sportág indul újra a gödöllői egyetemen: többek
között a TRX és a Thai Boksz. Ezek az órák már nyilvánosan is látogathatók
lesznek mindenkinek, így újra színesedik a település sportélete. 

A jógát nem kell bemutatni senkinek, évtizedek óta töretlen a sikere, az
intézmény órái pedig igen kedveltek a hallgatók és az egyetemi dolgozók
körében. A CrossFit egy jelenleg is népszerű sportág és magas látogatott -
ságú csoportos óra, ami a rendkívül változatos eszközöknek és gyakorla-
toknak köszönhető. Ennek a sportágnak külön termet hozott létre idén a
SZIE Sport Kft., hogy minden szempontnak megfeleljen a helyiség. A TRX
és a Thai Boksz is meghonosodott már az intézményben az elmúlt egy
évben. Nem véletlen tehát, hogy az állandó vendégek alig várják, hogy újra
induljanak az órák.

Mi a teendő, hogy mindehhez csatlakozhassunk? 
Szükségünk lesz egy ingyenes regisztrációra a www.sziesport.hu interne-
tes oldalon, amivel elindul egy klubkártya készítési folyamat. A díjtalan
klubkártyának számos előnye van, amikről a sikeres regisztráció után
kapott emailben értesülhetünk.  Ezek után megvásárolhatjuk a jegyünket
vagy bérletünket a csoportos órára, aminek díjai a www.sziesport.hu elér-
hetőségen, az Árak menüpontban található, a SZIE Sport Klubba regisztrált
nem egyetemi polgároknak címszó alatt. 

További információért érdemes követni a klub Facebook-oldalát
(facebook.com/sziesport), figyelni a weboldalt és a SZIE Sport Klub további
elérhetőségein is lehet érdeklődni, akár az újdonságokért, hiszen a SZIE
Sport Klub mindig tartogat kellemes meglepetéseket az érdeklődők
számára. -pa

CrossFit, jóga, TRX

Külsősök is bekapcsolódhatnak
az egyetemi sportéletbe
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lemlik 24. Segélyhívó jelzés 26. Megadott távol -
ság 30. Mókás magyar zenei formáció 31. Pest
megyei település lakója 32. Nyelvtani fogalom 35.
A poén harmadik, befejező része (E) 37. Így jelö-
lik a délelőttöt az angolok 39. Becézett Ilona 41.
Varr 43. Nyomás mértékegységének rövid jelölé-
se 45. Japán autójel 46. Nitrogén vegyjele

A megfejtéseket szeptember 15-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafit -
depo.hu e-mail címre eljuttatni.
Augusztus 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
ELMESÉLJEM, VAGY ELOLVASOD HOL-
NAP AZ ÚJSÁGBAN?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Janiga Krisztián Palotakert 13.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Ivánka  Gyula Veresegyház Attila u 8.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyer -
tese: Ritecz Nóra Aszód, Podamniczky út 37.

- Hallom, összevesztél a feleségeddel. Mi történt?
– Nem tudtunk egyezségre jutni a nyaralással
kapcsolatosan. – Hogyhogy? – Én minden kép -
pen a Bahamákra…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: I) 12.
Népszerű énekesnő (Ildikó) 13. Egyhangúan
mérő! 14. Rangjelző 15. Állami cég az energia-
szektorban 16. Rákos-menti sportklub 18. Román
teherautó márka 20. Sütemény 21. Hírhedt
terrorszervezet 23. Kötözőeszköz 25. Tanulással
ökör lesz belőle 26. Környezettel kapcsolatos jelző
27. Római 550 28. Fémből készült huzal 29. Ide -
gen sebesség 32. Fejlődik 33. E napon 34. Női név
35. Közeli rokon 36. Minden rendben 37. Juttatá
38. Ritka női név 40. Kemény növényi rész (két
szó) 42. A földszintre visz 44. Szolmizációs hang
Függőleges: 1. Erős szándéka 2. Tészta is van
ilyen 3. Arra fele! 4. Angol vörös 5. TeleSport 6.
Vagyis 7. Néma méta! 8. Sportszerelés 9. Végtelen
mese! 10. Nano 11. Anonim 15. A poén második
része 17. Kiegészítő ruhadarab 18. Első osztályú
19. Szigetek, röviden 20. Görög betű 22. Fel gyü -
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Magazinunk következő
száma

2017. szeptember 29-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

Szeptember 3-ig:

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

Szeptember 4-től szeptember 10-ig:

Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Szeptember 11-től szeptember 17-ig:

Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Szeptember 18-tól szeptember 24-ig:

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

Tel.: 545-585 

Szeptember 25-től október 1-jéig:

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Fő a jókedv (IX.)
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