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Kinevezésre várva

KÖZ-TÉR
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Új vezetőt keresnek az eü-központ élére
Annak ellenére, hogy június 30-ig szól Nagy Árpádnak, a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgatójának ez irányú megbízatása, a
nyugdíjba készülő vezető kezdeményezte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, így a
felmentési idő alatt az eddigi helyettes, dr. Fehér
Ágnes lesz a Petőfi Sándor utcai egészségügyi
intézmény irányítója. Az álláshely folyamatos be-

töltése érdekében a képviselőtestület tagjai pályázati kiírást fogadtak el, ami alapján keresik azt a
személyt, aki július 1-jétől 2023. június 30-ig vezetheti a helyi és környékbeli járóbeteg-ellátásban
kiemelkedő szerepet betöltő intézményt. A kandidálók április 3-ig jelentkezhetnek, és ha lesz érvényes pályázat, akkor annak elbírálásáról április
19-i ülésén dönt a gödöllői városvezetés.
-ár

Döntöttek a városatyák, belterületbe vonják
az új mentőállomásnak szánt területet
Mintegy 16 hónappal azt követőn, hogy október
16-án megbízott vezetőként átvette a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkájának irányítását, dr.
Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest
megyei Rendőr-főkapitányság első embere kezdeményezte Lajmer György alezredes (képen)
kinevezését a 26 település közrendjéért és közbiztonságáért felelős gödöllői rendvédelmi egység élére.
A vonatkozó törvényi jogszabály értelmében a
kinevezést kezdeményező elöljárónak ki kell kérnie az illetékességi területen működő önkormányzatok képviselőtestületének véleményét. A
gödöllői városatyák – hivatkozva Lajmer György
szakmai életútjára, vezetői tapasztalatára és a
Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjeként végezett eddigi munkájára –
február 22-i tanácskozásukon ellenvetés nélkül
támogatták a megyei főkapitány javaslatát, amit –
mivel a gödöllői kapitányság kiemelt besorolású
– az országos rendőr-főkapitány hagyhat jóvá.
-eF

Február 22-én két, gödöllői ingatlan belterületbe
vonásáról határoztak a gödöllői városatyák. Az
irodaházat és kollégiumi épületet (doktoranduszok háza) magában foglaló területek (összesen
31,5 ezer négyzetméter) a Szabadság út (3-as főút)
és a Tessedik Sámuel utca kereszteződésénél
vannak. A telkekkel az országos vezetésnek tervei vannak, miután a Kormány december végi

határozatával forrást biztosított az Országos
Mentőszolgálatnak a gödöllői új mentőállomás
kivitelezésének előkészítésére. Az egyik földterület az állam, a másik pedig a Hit Gyülekezet tulajdonában van, az önkormányzat tagjai döntésükkel az adminisztratív akadályt gördítették el a beruházás megvalósítása elől.
-in

FELHÍVÁS AZ SZJA 1%-a FELAJÁNLÁSÁHOZ
A gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért Egyesület számára
az elmúlt években alkalmanként nyújtott támogatásokat, adományokat
köszönjük. Egyesületünk az alapszabályában rögzített, kitűzött célok
mentén végzi széleskörű közfeladatait, többek között, az önkormányzati
munka kontrollját, a lakosság érdekeinek képviseletét. Az egészséges,
kiegyensúlyozott családokért és gyermekekért, Gödöllő fejlődéséért,
jövőjéért a közös felelősség jegyében keressük a kapcsolatot a fiatalokkal,
a sokoldalú tapasztalattal rendelkező lakossággal és a gazdasági élet szereplőivel.
Igyekszünk bemutatni a hagyományőrzés, a kultúra különböző területeit, a magyar kulturális
örökséget. Segítjük és ápoljuk a hazai és határon túli magyar kapcsolatokat.
Részt veszünk állami és városi megemlékezéseken, rendezvényeken és előadásokon,
koszorúzásokon, ahol képviseljük Gödöllő város lakosságát.
Fentieken túl, a közjó érdekében végzett munkánkhoz, a Családok Éve programjaiban történő
részvételünk anyagi feltételeinek kiegészítéséhez alapvetően fontos az Önök által nyújtott támogatás.
A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület jogosulttá vált az SZJA 1%-ának gyűjtésére.
A felsorolt nemes célok megvalósítása érdekében a
18738212-1-13
adószámra várjuk a felajánlásokat, hogy minél magasabb színvonalon
tudjuk megvalósítani elképzeléseinket.
Aki más úton is kívánja anyagi támogatásával segíteni munkánkat, banki átutalással megteheti a
65100266-11405351-00000000 számú számlára (megjegyzés rovatba írandó: támogatás).
Az egyesület tagsága nevében minden támogató segítségét köszöni: Vörös István elnök
HIRDETÉS
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ÉLETVITEL - KULTÚRA

Kell a bevétel: önkormányzati
lakásokat árvereznek
Januárban három, a gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő lakás
árverés útján történő értékesítéséről
határoztak a városatyák. Az árverések kiírására 30 napos határidőt
szabtak a képviselőtestület tagjai,
ami azt jelenti, hogy az intézkedésnek legkésőbb február 25-ig meg kellett történnie. Lássuk, melyik ingatlanokat jelölték ki eladásra, és milyen feltételekkel.
Harmat utca 8. szám alatti 50 négyzetméteres, komfort nélküli lakás.
Kikiáltási ára bruttó 9,3 millió forint. Az épületrész 1967-ben épült,
alápincézetlen, földszintes, magastetős kialakítású. Az épület beton
sávalapon tégla falazattal, vasbeton
födémszerkezettel, kétállószékes fa
nyeregtetővel, cserépfedéssel, fa
nyílászárókkal kialakított. A lakás
helyiségei: előszoba, szoba, kamra,
ablakkal az utcára, konyha, ablakkal
a hátsó kertre, mosdó és fáskamra,
ajtóval a hátsó kertre. A közművek
közül csak az elektromos áram áll
rendelkezésre. Víz- csatorna ellátás
nincs. A fűtést korábban kályha biz-
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tosította. A lakás korábban kiégett,
azóta nem újították fel. Lakhatásra
jelen állapotában alkalmatlan. Az
utca felől bejárati ajtó nincs, csak
fólia. A szomszédok szerint jelenleg
is lakja valaki. A telek gondozatlan,
tele van hordva háztartási- és egyéb
szeméttel. Az értékbecslés során az
épületet bontandónak ítélték, csak a
telekkel kalkuláltak.

A képen látható Zombor utca 1.
2/7 szám alatti 34 négyzetméteres
komfortos lakás. Kikiáltási ára bruttó 10,8 millió forint. A társasház
1957-ben épült beton sávalappal,
tégla felmenő falazattal, acélgerendák közti betéttel kitöltött födémmel, fa szerkezetű két állószékes
kontyolt tető cserépfedéssel. A ház
külseje vakolt, simított, színezett
burkolatú. A belső vakolt, simított,

festett burkolatú. A lakásban a külső
nyílászárók fa szerkezetű, hő védő
üvegezésűek. A fűtést gázkonvektor, a meleg vizet villanybojler szolgáltatja. A belső padlóburkolat vegyesen kerámia és laminált parketta.
A lakás teljesen felújított állapotban
van, vezetékektől a burkolatokig
mindent kicseréltek. Az ingatlan
összközműves és külön fogyasztásmérője van, villany-, víz- és gázfogyasztás mérésére. A lakás helyiségei: előszoba, szoba, konyha, ablak
nélküli fürdőszoba, külön wc helyiség, kamra.
Palotakert 6. 10/2 szám alatti 57
négyzetméteres összkomfortos lakás. Kikiáltási ára bruttó 16,2 millió
forint. A társasház az 1970-80-as
években épült panel technológiával.
A ház külseje szigetelt felújított,
valamint a teljes közös fűtési rendszer is új a házban. A belső falak
vakolt, simított, festett burkolatúak.
A nyílászárók műanyag szerkezetűek a bejárati ajtó új, biztonsági szerkezetű. A vizsgált ingatlan belső
padlóburkolata vegyesen kerámia
és laminált parketta. A lakás teljesen
fel lett újítva, villany- és fűtési vezetékek, burkolatok, szaniterek, konyha szekrény, mosogató, tűzhely cse-
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rélve lettek. Az ingatlan gáz kivételével összközműves, távfűtéses és
külön fogyasztásmérője van: villany, víz, távfűtés. A lakás helyiségei: előszoba, nappali loggia-val, redőnnyel, fél szoba, konyha, ablak
nélküli fürdőszoba, külön wc helyiség. A fűtést radiátorok biztosítják
termo szeleppel.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan
Kovács Barnabás (MSZP) azt javasolta, hogy az önkormányzati tulajdonú lakásokat ne adja el a város,
hanem jelölje ki őket „szolgálati
lakásokká”, és a krónikus munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyi központ így próbáljon munkaerőt idecsábítani. Orvost, asszisztenst, ápoló- vagy védőnőket. Nézete szerint
ez többet javítana az itt lakók komfortérzetén, mint a lakásokért kapott
egyszeri vételár.
Az indítványt a képviselőtestület
többsége nem támogatta, a szavazás
előtt Gémesi György – miközben
utalt rá, elvileg azonosulni tudna a
javaslattal – azzal érvelt, hogy a várhatóan a jövőben is folytatódó lakásárverés a vagyongazdálkodás része,
az ebből származó pénzre szükség
van a városi költségvetés bevételi
oldalán.
-eo
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Törvénysértés a hivatali helyiségben Félmilliós függőágyak a főtéren

Az általa február 20-án tapasztalt
esemény miatt Molnár Árpád (képen balra) február 23-án kifogást
nyújtott be a Pest megyei 6. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához. A
szervezet tagjai a kifogásnak helyt
adtak, és nem jogerős határozatukban megállapították, hogy a Lehet
Más a Politika (LMP) képviselőjelöltje nevében aláírásgyűjtő személy
megsértette a választási eljárásról
szóló törvény azon pontját, miszerint: nem gyűjthető ajánlás állami,
helyi és nemzetiségi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében.
A történtekkel kapcsolatosan megkerestük Lengyel Szilviát, a Lehet
Más a Politika képviselőjelöltjét, aki
érdeklődésünkre elmondta, arra
kérte a választási bizottságot, hogy
azt a három ajánlóívet, amin Györfi
Beáta neve szerepel, mint aláírásgyűjtő, ne számítsák be az érvényes
ajánlások közé.
A politikus hozzátette: nagyon rövid idő alatt sikerült összegyűjtenie
a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.
Ezúton is köszöni a választópolgárok érezhető támogatását és bátorítását. Lengyel Szilvia kihangsúlyozta, hogy számára kiemelten fontos a
választás tisztasága, ezért írt kérvényt a bizottsághoz, amely a figyelmen kívül hagyott aláírások nélkül
is hivatalosan nyilvántartásba vette
őt jelöltként.
A fenti eset előzményeként említést érdemel, hogy Molnár Árpád, a
Fidesz-KDNP képviselője február
22-én, az egyebek napirendi pont-

ban azt kérdezte Gémesi Györgytől: mennyire tartja szabályszerűnek
azt, hogy a gazdasági bizottság ülésén a lokálpatrióta klubos képviselők a polgármester által favorizált
LMP-s képviselőjelölt számára gyűjtenek aláírásokat?
Gémesi felbosszantotta magát a
kérdésen, és – mivel személyesen
nem volt jelen – arra kérte a bizottság ülésén résztvevő képviselőtársait, adjanak magyarázatot a felvetésre. A megszólítottak, illetve dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző
asszony is egyértelműen azt állították, hogy az ülés megnyitása és lezárása között biztosan nem történt
aláírásgyűjtés, és ez a napirendi
pontok között sem szerepelt. Györfi
Beáta elismerte, nála ugyan voltak
az LMP-s jelölt nevére felvett aláíróívek, de a bizottsági ülés alatt senki
nem szignózott. Lantai Csaba alpolgármester viszont úgy fogalmazott,
a bizottsági ülés előtt és utána volt
aláírásgyűjtés.
A vita kvázi lezárásaként Gémesi
György magához ragadta a szót, és
– hivatkozva az előtte nyilatkozókra
– erős indulattól vezérelve azt szajkózta, hogy a bizottság ülésén nem
történt aláírásgyűjtés, ezért vádaskodásnak tekinti a felvetést.
Molnár Árpád érdeklődésünkre
elmondta, hogy a gazdasági bizottság ülésén a saját szemével látta,
hogy a napirendi pontok tárgyalása
közben körbejárt az LMP-s képviselőjelölt aláírásgyűjtő íve, és amikor megérkezett az asztalon ott volt
a szórólapja is.
-gb

Miként arról korábban hírt adtunk,
január 25-i tanácskozásukon a gödöllői képviselőtestület tagjai elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018ra vonatkozó üzleti tervét. Egyedüli
kivétel a VÜSZI Kft. volt, amelynek
idei gazdálkodási számhalmazát
február 22-én hagyták jóvá.
A tavalyihoz képest idén mérsékeltebb gazdasági évre készül a városgondnoki teendőkkel is felruházott VÜSZI Nonprofit Kft. A 2017ben bő 920 millió forintra tervezett
nettó bevétellel szemben, ebben az
évben 684,3 millió forint elkölthető
pénzzel kalkulálnak, úgy, hogy az
adózás előtti eredményt 27,2 millió
forintra taksálják.
Céljai megvalósításához kétféle
önkormányzati forrással számol a
vállalkozási tevékenységétől csupán
45 ezer forintos pozitívumot remélő
gazdasági társaság: az alapfeladatok
ellátásához a városi költségvetéstől
– akárcsak egy évvel korábban –
bruttó 500,6 millió forintot kap a cég,
míg az elkülönítetten kezelt köz- és
zöldterület fejlesztési feladatokra
bruttó 130 millió forintot juttatnak a

Dózsa György úti önkormányzati
társaságnak.
Bizonyos feladatok teljesítése érdekében külön szerződéseket köt a
város és a VÜSZI Kft. vezetése.
Íme:
• Görög katolikus templom előtti
tér rendezése: bruttó 10 millió forint
(keretösszeg).
• Dózsa György út menti gyalogés kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítása: bruttó 8 millió forint
(keretösszeg).
• Dózsa György út mellett, a tízemeletes házaknál található szökőkút-restaurálása: bruttó 5,14 millió
forint (az összeg nem tartalmazza az
esetlegesen újra legyártandó kerámia elemek költségét).
• Összesen 44 db utcabútor beszerzése, telepítése a főtérre: bruttó
11,1 millió forint. A bútorok között
szerepel a listán 4 darab függőágy is,
aminek bruttó egységára 585.216
forint.
• Főtérre tervezett fák (21 darab)
telepítése, utógondozása két év garanciával: bruttó 10,8 millió forint.
-st
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Hitelből fejlesztenék a városi
közvilágítási hálózatot
410 millió forintos kölcsönre lenne szükség
a LED-es rendszer kiépítéséhez,
a beruházás a terv szerint 13 év alatt megtérülne
A közvilágításról való gondoskodás az önkormányzat által ellátandó közfeladatok körébe sorolható. Az elmúlt évtizedekben a gödöllői városvezetés
eleget tett ennek, több fejlesztés is megvalósult a településen. A helyi
közvilágításra 82 millió forintot szükséges költeni 2018-ban, amiből az
áramfogyasztás 60 millió forintot tesz ki. Ezt mérséklendő, olyan határozati
javaslat került a gödöllői képviselőtestület tagjai elé, ami LED-es hálózat
kiépítésével korszerűsítené a városi közvilágítás – egyébiránt jelenleg is
kielégítő színvonalú – rendszerét.
Csakhogy, a beruházás megvalósítása pénzbe kerül. Sok pénzbe. Az előzetes számítások szerint 410 millió forintba. Mivel ilyen célra sem Európai
Uniós, sem hazai pályázati forrás jelenleg nem áll rendelkezésre, és várhatóan a közeljövőben sem fog, illetőleg a települési költségvetés sem
rendelkezik ekkora nagyságrendű szabad anyagi kerettel, a polgármester
hitel felvételére tett javaslatot február 22-én.
Kiszámolták, hogy a LED-es lámpatestek felszerelésével az áramfogyasztásban 60%-os megtakarítás érhető el, míg a karbantartási, valamint a
garanciális feltételek miatt az üzemeltetéssel összefüggő kiadásokban közel
50%-os csökkenése várható. Az előzetes kalkuláció szerint az éves megtakarítás várhatóan meghaladja a bruttó 33 millió forintot, ami alapján úgy
tervezhető, hogy a fejlesztés 13 év alatt megtérül.
Arról egyelőre nem születhetett döntés, hogy melyik pénzintézet folyósítaná a kölcsönt, már csak azért sem, mert a hitel felvételéhez engedélyt kell
kérni – és kapni – az illetékes kormányzati szervtől.
-bi
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Növényfalakkal is csinosítják
a megújuló „nappalit”
Csaknem 17 millió forintba kerül a homlokzatokra
tervezett borostyán-felület beszerzése és telepítése
Az építési munkák befejezése után –
a projekt második üteme részeként –
két darab növényfalat is telepítenek
Gödöllő megújuló főterére, egyes
megnyilvánulások szerint: a település „nappalijába”. Az erről szóló szállítási szerződést február 22-én hagyták jóvá a helyi képviselőtestület
tagjai.
Az előzetes terv szerint a megépülő épület észak-keleti homlokzatán
lehetőleg 4 méter (legalább 2,3 méter) magasságig borostyánnal előre
futtatott zöldfalat helyeznek el. Az
előre nem futtatható helyeken (felső
homlokzati sáv, ajtók fölötti rész) a
futtatáshoz üres hálót alkalmaznak.
A szivárgó rendszert a telepítés
helyszínén előzetesen kiépítik. A
szóban forgó épület dél-keleti homlokzatára a növényzetet egymást
követően, váltakozva telepítik, a növényfal teljes hosszán. A növényfalhoz kapcsolódó öntöző rendszer
szállítása és kiépítése is a feladat
részét képezi, azonban a védőcsövek kiépítése nem.
Mivel előnevelt növényekkel történő zöldfal telepítésére csak kisszá-

mú vállalkozás képes, szűk körben
lehetett ajánlatokat kérni. A tájékozódás, majd az azt követő ajánlatkérés eredményeként egy vállalkozástól érkezett ajánlat. Ez a debreceni
székhelyű PARKERTECH Park- és
Kertépítő Kft. volt, amely – július
15-i teljesítési véghatáridővel és 24
hónapos garanciával – bruttó 16,9
millió forintért vállalta a növények
szállítását és telepítését.
-áo

Ők az idei Gödöllő Városért díjasok
Idén sem csorbul az előző években
kialakított hagyomány, így 2018ban is két személy és egy közösség
veheti át a helyi önkormányzat által
huszonkét éve alapított Gödöllő Városért díjat. A település második legrangosabb kitüntetéséhez díszoklevél, Világfa-kisplasztika, valamint
pénzjutalom jár. A magányszemélyek 200 ezer forintnak örülhetnek, a
közösség pedig 400 ezer forintot
érezhet a zsebében.
Az előzetesen meghirdetett felhívásban rögzített határidőig három
személyre és egyetlen közösségre
érkezett jelölés. Közülük – a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának indítványa
alapján – szavazták meg a helyi képviselőtestület tagjai az idei díjazottakat. Lássuk, hogy a január 25-i zárt
ülésen kikre esett a döntéshozók
választása:
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
asszony, aki január végén jelentette
HIRDETÉS

be, hogy a tavaszi választás után
nyugdíjba vonul. A közigazgatási
szakember 1989-ben került Gödöllőre, az akkor képviselőtestület tagjai
1990. december 12-én választották
meg a település jegyzőjének.
Fülöp Attiláné nyugalmazott
könyvtárigazgató, aki 1975 júliusától idén januárig dolgozott a helyi
közművelődési
intézményben,
2010-től volt annak vezetője.
Opel Gaál – Gaál Autóház Kft.
dolgozói közössége. A Dakar ralit
többször is megjárt Gaál József által
alapított, folyamatosan fejlődő cég
több mint 30 éve végzi tevékenységét Gödöllőn, és 1989-ben kezdte
meg a német eredetű gépkocsi-márka forgalmazását, szervizelését és
javítását.
A Gödöllő Városért díjat a március
15-i nemzeti ünnep gödöllői rendezvényén adják át, méghozzá 16 órától
a Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében.
-r
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Eldőlt: nem Gödöllő lesz 2023-ban
Európa Kulturális Fővárosa
Az előválasztást végző 12 tagú testület döntése
értelmében Debrecen, Győr és Veszprém
reménykedhetnek a cím elnyerésének
év végi véglegesítéséig
Február 13-a és 15-e között Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
rendezték meg az Európa Kulturális Fővárosa 2023 előválasztási ülést.
Ennek lezárultával a szakértői testület ajánlást fogalmazott meg, hogy
melyik három kandidáló városok folytassa tovább a versenyt a cím elnyeréséért. A további vetélkedésre érdemes befutók Debrecen, Győr és
Veszprém lettek.
és a lengyel Agnieska Wlazel kerültek a testületbe, míg a Régiók Bizottsága által kinevezett tagként a
belga Alain Hutchinson működött
közre.
A magyar hatóság, vagyis, az emberi erőforrások minisztere Káel
Csabának, a Művészetek Palotája
vezérigazgatójának, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál operaMint ismeretes, Pécs (2010) után tív testületének elnökének, illetve
2023-ban Magyarország második al- dr. Fejérdy Tamás okleveles épíkalommal adja Európa Kulturális tészmérnöknek, okleveles műemFővárosát. A titulus megszerzésére lékvédelmi szakmérnöknek, címzehét város: Debrecen, Eger, Gödöllő, tes egyetemi docensnek, az ICOGyőr, Székesfehérvár, Szombathely MOS (az UNESCO műemlékvéés Veszprém nyújtotta be pályázati delmi világszervezete) Nemzeti Maanyagát.
gyar Bizottság elnökének szavazott
A kiválasztási folyamat fontos ál- bizalmat.
lomásaként háromnapos előválaszAz ajánlásokról az irányító hatótási ülést tartotta február 13-15. kö- ság szerepét betöltő Emberi Erőforzött, amin egy 12 tagú, független rások Minisztériumának minisztere,
szakértőkből álló testület – a pá- Balog Zoltán döntött. A döntést feblyázati anyagok előzetes tanulmá- ruár 15-én, a déli órákban jelentették
nyozását követően – meghallgatta a be. Eszerint Debrecen, Győr és Veszvárosok előadásait (a gödöllői pá- prém városának pályázata folytatlyázat prezentációját az első napon hatja a versengést.
hallgatták meg), majd ez alapján
A versenyben maradt városoknak
ajánlást fogalmaztak meg, hogy 2018 őszéig kell kiegészíteniük pámely városok folytassák tovább a lyázatukat. 2018 végén a szakértői
versenyt az Európa Kulturális Fő- testület a végleges kiválasztási ülés
városa 2023 címért.
alkalmával újra találkozik BudapesA szakértői testület 10 tagját az ten, és javaslatot tesz arra, hogy
Európa Unió intézményei és testü- mely magyar város nyerje el az Euletei, 2 tagját pedig a releváns ma- rópa Kulturális Fővárosa 2023 címet
gyar hatóságok delegálták ki. Az – adta hírül az EMMI honlapján.
Európai Bizottság által kinevezett
Emlékeztetőül: az L. Péterfi Csatagok a spanyol Beatriz Garcia, a ba szakmai- és Kovács Balázs műcseh Jiří Suchánek, illetve a szlovén vészeti vezetése mellett kidolgozott
Suzana Žilič Fišer voltak. Az Eu- gödöllői pályázat elkészítéséért netrópai Unió Tanácsa a német/francia tó 2,7 millió forintot kért a megbízott
Ulrich Fuchs urat, a lett Aiva Ro- szakember, valamint további 500
zenberga-t, valamint a finn Pauli Si- ezer forintra volt szükség az angol
vonent delegálta. Az Európai Parla- nyelvű fordításra, lektorálásra. A
ment részéről az osztrák Sylvia logópályázat győztesének 300 ezer
Amann, a portugál Cristina Farinha forintot fizettek ki.
-ván
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Egyezség született a gödöllői
versenyuszodának szánt terület
szabályozásáról
A képviselőtestület határozott a helyi építési
szabályzat módosításáról, így nem jár
anyagi ellentételezéssel az ügylet
Február 2-án, vagyis, nyolc nappal
azt követően, hogy csaknem egyórás vita zajlott le a helyi képviselőtestület tanácskozásán a gödöllői versenyuszoda beruházás kapcsán a helyi Fidesz-KDNP-s képviselők által beterjesztett költségvetési
módosító indítványokról, illetve a
benyújtott javaslatokat meglapozó
háttérkörülményekről, a gödöllői
városatyák rendkívüli ülésen találkoztak a VÜSZI Kft. Dózsa György
úti épületének második emeletén.
A polgármester által összehívott
döntéshozatali esemény napirendjén a helyi építési szabályzat (GÉSZ)
uszoda-beruházáshoz kapcsolódó
módosítása szerepelt. Hogy ez a határozathozatal megszülessen, előzetesen (egy nappal korábban) arra
volt szükség, hogy a település vezetése, valamint a beruházás építtetője, a Nemzeti Sportközpontok és a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. illetékesei tisztázzák a helyzetet és megállapodjanak a telekcsere (telekalakítás) részleteiben.
Gémesi György elmondása szerint ez fél óra alatt megtörtént. Az
egyezségből az önkormányzatra az
a feladat hárult, hogy a város helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati
rendeletet módosítsa, azaz: az ingatlant érintő szabályozási vonalat
törölje.

Olyan, a gödöllői képviselőtestület tagjai által egyöntetűen támogatott megoldás született, aminek nem
lesz anyagi vonzata az állam és az
önkormányzat között, a mostani
változás hatóságokon történő átfuttatása azonban akár három hónapot
is felemészthet.
-org

Vécsey László üdvözölte a döntést
A történtek után Vécsey László, a választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője a következő bejegyzést tette közzé közösségi oldalán:
- A január 25-i testületi ülést követően, az előzetes híreknek megfelelően, február 1-jén megtörtént a tárgyalás az önkormányzat, a projektgazda
és a vagyonkezelő részvételével.
Polgármester úr február 2-ára
összehívta a gödöllői képviselőtestület rendkívüli ülését, melyen a képviselők egyhangú szavazatával úgy határoztak, hogy módosítják a HÉSZ
rendeletet (minimum három hónap!),
az állami telket megcsonkító szabályozási vonalat törlik. Ezzel majd viszszaáll az állami telek eredeti határvonala. Nagyon jó döntés. Úgy gondolom, most nem érdemes azzal foglalkozni, hogy mire volt jó ez az egész.
Remélem, mostantól mindenki az eljárások gyorsításán dolgozik, hogy
mielőbb elkezdődhessen az építkezés. Hajrá Gödöllő! – zárta gondolatait Vécsey László

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Első fokon 11 év 8 hónapot kapott Sz. Lajos
Első fokon 11 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte a
Gödöllői Járásbíróság Sz. Lajost, akit bűnösnek
mondtak ki abban a tragikusan végződött esetben,
ami az akkor 24 éves B. Zsófia halálát okozta. Az
ügyészség halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg
az elkövetőt. A február 13-i, nyilvános és folytatólagos tárgyaláson hozott ítélet nem jogerős.
A bíróság honlapján közzétettek szerint az ítéleti tényállás szerint a korábban már büntetett
vádlott rendszeresen fogyasztott bódulási célból
nyugtatókat és kábítószert, amikre alkoholt ivott.
A cselekmény elkövetésének időpontjában is
ezen szerektől befolyásolt állapotban volt, mikor
meglátta a sértettet. A vádlott észlelte, hogy a
kapu kinyitásával elfoglalt sértett a járművet járó
motorral hagyta a kapubejárón, és elhatározta,
hogy a közeli boltba, ahol alkoholt akart vásárolni, nem gyalog jut el, hanem a sértett gépkocsijával. A vádlott a gépkocsihoz ment, beült a vezetőülésbe és hátramenetben visszakanyarodott az
utcára. A sértett ezt észrevéve odarohant az autójához és belekapaszkodott az ablakba. A férfi a
cselekmény ellenére nagy sebességgel megindult

az autóval, majd behajtott az árokba és maga alá
gyűrte a sértettet, aki a ránehezedő kocsi súlyától
fulladásos halált szenvedett. A vádlott a balesetet
követően a jobb első ajtó leengedett ablakán keresztül kimászott a gépkocsiból, majd annak ellenére, hogy tisztában volt azzal, hogy a sértett a
gépkocsi alá szorult, a helyszínen a baleset hangjára összegyűlt emberek között elvegyült és otthonába távozott. Később egy isaszegi kocsmában
fogták el.
A bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki jármű önkényes elvételének bűntettében, közúti veszélyeztetés bűntettében, járművezetés bódult állapotban vétségében és segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében. Ezért őt a bíróság halmazati
büntetésül 11 év 8 hónap börtönben letöltendő
szabadságvesztésre, 5 év közúti járművezetéstől
eltiltásra és 8 év közügyektől eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltése utáni napon
bocsátható feltételes szabadságra.
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott
és védője más minősítés megállapításáért és enyhítésért fellebbezett.

Bővülő lehetőségek a rovarok
felhasználhatóságában
Első alkalommal tartott Rovaripari konferenciát
a gödöllői központú Szent István Egyetem
(SZIE) Élelmiszer-tudományi Kara a rovarok
magyar piaci felhasználhatóságának módjairól
február 23-án, Budapesten. A konferencia célja,
hogy platformot nyújtson a magyarországi
szakértők, ipari szereplők és érdeklődők számára az egyre nagyobb nemzetközi figyelmet
kapó, rovarokat hasznosítani tudó agrárszegmensek megismerésére – tudatta magazinunkkal a SZIE Médiaközpont munkatársa.
Napjainkban egyre nő az igény a gazdasági állatok
takarmányozásában az alternatív fehérjeforrások
felhasználása iránt a hagyományos fehérjeforrások
kiváltására. Jelenleg több mint 2.000 ehető rovarfajt
ismerünk. Ezek közül a leggyakrabban bogarak,
hernyók, hangyák, méhek, darazsak és termeszek
fogyaszthatók, szinte bármelyik fejlődési szakaszukban. Gyorsan szaporíthatók, szinte kimeríthetetlen fehérjeforrásként szolgálhatnak.
- A fehérjekinyerés céljára engedélyezett rovarok
közül leginkább ismert a fekete katonalégy lárvája,
amelynek felhasználásával az extrahált szójadara
25%-a, míg a szójapogácsa 50%-a kiváltható. A házi
tücsökből előállított fehérje is kiváló alternatív forrás, mert nyersfehérje tartalma 62%. Aminosavösszetétele azonban a baromfi és sertés számára
nem kielégítő, ezért alkalmazása során aminosavkiegészítés szükséges – hangsúlyozta dr. Mézes
Miklós akadémikus, a SZIE Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar munkatársa.
- Célunk, hogy olyan termékeket állítsunk elő,
amik tápérték-összetétele kedvezőbb, magasabb

fehérjetartalommal, jobb zsírsavösszetétellel rendelkezzenek, így segítve számos betegség kialakulási kockázatának csökkentését. Ezt por vagy
darálmány formájában való felhasználással érhetjük el a legkönnyebben – hívta fel a figyelmet
dr. Gere Attila, a SZIE Élelmiszer-tudományi Karának munkatársa.
- Ipari jelentősége lehet a különböző rovarok
már létező technológiákkal történő, célszerű elkészítési paraméterei meghatározásának, hiszen a
technológiák adottak, csak az alapanyag újszerű.
Az ipari feldolgozás biztosíthat olyan termékeket, melyek nem látható formában, vagy akár értékes alkotóira bontva, értéknövelt és a fogyasztók által kedvelt formát ölthetnek – emelte ki
prezentációjában Pintér Richárd, a SZIE-ÉTK
doktorandusz hallgatója.
Az I. Magyar Rovaripari Konferencia bevezeti
az érdeklődőket a rovarok ipari világába, a már
ismert alkalmazásával a biológiai növényvédelemben, a tenyészthetőség problémáival és a rovarok kémiai kommunikációjával. A rovarok felhasználhatósága elképzelhető mind a takarmányozásban, mind pedig az élelmiszeriparban, köszönhetően előnyös összetételüknek és fenntartható tenyésztésüknek.
Fotó: Farkas Alexandra
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Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I. Liga (alsóház) alapszakasz, 4-8. forduló
Penta-Gödöllői RC – MTK Budapest 1-3 (-22, 19, -19, -21)
Haladás Szombathely – Penta-Gödöllői RC 2-3 (12, -20, 23, -14, -10)
Palota Volleyball – Penta-Gödöllői RC 0-3 (-16, -13, -16)
TFSE – Penta-Gödöllői RC 1-3 (-12, -22, 21, -10)
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-1 (17, -17, 21, 14)
A Penta-GRC csapata 20 ponttal, 22-8-as játszma- és 695-571-es pontaránnyal
a 2. helyen áll az NB I. Liga tabelláján.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
FC Dabas II. – Gödöllői SK 2-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Méhes Pál.
A Gödöllői SK együttese 14 ponttal, 20-24-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 11. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12-13. forduló
Gödöllői KSE – Budakalászi SC 28-25 (12-13) • ifjúságiak: 26-17
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői KSE 27-28 (9-13) • ifjúságiak: 26-23
A Gödöllői KSE együttese 18 ponttal, 365-318-as gólkülönbséggel a 3. helyen
áll a csoport táblázatán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 19-22. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – Csenger Futsal 2-6 (0-2) Gödöllői gólok:
Gruber Bálint (2).
MVFC-Berettyóújfalu II. – Covritas Futsal Team Gödöllő 5-2 (3-0) Gödöllői
góllövők: Berta Balázs, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gödöllő – UFC Gyömrő 4-2 (2-0) Gödöllői gólszerzők:
Blaubacher Pál, Csordás Barna, Magyar Zsolt, Gruber Bálint.
Kincsem Lovaspark SE – Covritas Futsal Team Gödöllő 13-3 (7-2)
Gödöllői góllövők: Gruber Bálint, Vörös Péter (öngól), Bálint Dávid.
A CFT Gödöllő csapata 13 ponttal, 67-133-as gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 11. helyén zárta az alapszakaszt, így az alsóházban (7-12.
helyek) folytatja a rájátszást.
Magyar Kupa 4. forduló (legjobb 4 közé jutásért)
Debreceni Egyetemi AC – Covritas Futsal Team Gödöllő 2-1 (1-0) Gödöllői
gól: Magyar Zsolt.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Debreceni Egyetemi AC 0-6 (0-4)
Továbbjutott az NB I-es Debreceni EAC kettős győzelemmel (8-1)
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Gödöllői sportdíj-átadó gála

Hódítottak a Csanádok
Február 26-án a Művészetek Háza
Gödöllő épületének konferenciatermében átadták az elmúlt esztendőben, gödöllői színekben legjobb
eredményeket elért sportolóknak és
sportvezetőknek odaítélt díjakat.
A városi elismerő címek odaítéléséről a Gödöllői Sport Közalapítvány
kuratóriumának tagjai döntöttek.
Ekképpen:
A Gödöllő Sportjáért díjat Baráth
Kornélnak (képen), a gödöllői asztalitenisz sport meghatározó játékosának és szakvezetőjének ítélték oda.
Az Év edzője kitüntetést Navarrete
József, a Gödöllői EAC vívó szakosztályának trénere érdemelte ki
Az Év gödöllői sportolója 2017 elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:
Felnőtt, olimpiai sportágak egyéni kategória: 1. Gémesi Csanád (csapatban világbajnoki ezüstérmes
kardvívó, Gödöllői EAC) és Simonváros Csanád (országos bajnok rúdugró atléta, Gödöllői EAC)
Felnőtt, nem olimpiai sportágak
egyéni kategória: 1. Szekeres Viktória (terepkerékpározó, Cyclocross)
2. Som Róbert (Gödöllői Taekwon-

do SE) 3. Tóth László (tájékozódási
futó, Kirchhofer SE)
Utánpótlás, olimpiai sportágak
egyéni kategória: 1. Renner Luca (atléta, Gödöllői EAC) 2. Morvai Ákos
(kardvívó, Gödöllői EAC) 3. Mészáros Eszter (sportlövő, TIG DSE)
Utánpótlás, nem olimpiai sportágak egyéni kategória: 1. Drobni
Dániel (Gödöllői Taekwon-do SE) 2.
Keményfi Anna (íjász, Gödöllői SK
HUN-TER)
Csapatsport olimpiai sportágak
kategória: 1. Kéziszer felnőtt csapat
(ritmikus gimnasztika, Vuelta SE) 2.
4x200 méteres női junior atléta-váltó
(Gödöllői EAC) 3. Gödöllői KC junior férfi kézilabda-csapata és Gödöllői EAC junior férfi kardcsapata.
-rg

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 8. forduló:
Gödöllői SBE – MTK Budapest II. 3-9
Döntetlen: Veréb Gábor, Kozma Gábor, Kőszegi Lajos, Maráczi Ernő, Szabó
Zoltán, Pervai László. Vereség: Nagyajtai Gábor, Somodi Balázs, Sillye
Kálmán, Hönsch Pál, Törőcsik József, Molnár László.
A GSBE formációja 46,5 ponttal a 7. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 8. forduló:
Gödöllői SBE II. – Tura 2-3
Győzelem: Fehér Mihály, Nagy Dániel. Vereség: dr. Tallós Emil, Nagy
Adrián, Nagy Jácint.
A GSBE II. együttese 15 ponttal a bajnoki osztály 10. helyezettje.

Legyen naprakész:

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

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

Március 4-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).

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

23. Csigafaj 26. A poén második, befejező része
(M) 30. Kopírozott 31. Görög betű 33. Állóvíz 35.
Fába vés 38. Teréz becézve 39. Zamat 40. Fúvós
hangszer 43. Szent, röviden 44.Trombitahang 45.
Végtelen betli! 47. Segédmotor, röviden 48.
Szovjet repülőgép típus 50. Hamis 51. Egyszem!
52. Római 1.000
A megfejtéseket március 16-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@
grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Február 2-i lapszámunk helyes megfejtése:
BOCSÁSSON MEG, AZT HITTEM, AZ
EGYIK GYERMEKEM APJA.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth Lajos u. 13.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Forrai Zsigmond Szent János u. 4.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Tóth Mihályné Munkácsy Mihály
utca 7.

Tel.: 419-749
Március 5-től március 11-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Március 12-től március 18-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Március 19-től március 25-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Március 26-tól április 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Magazinunk következő
száma

2018. március 29-én,
csütörtökön jelenik meg.
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