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Áprilistól több mint 100 százalékkal
emelkedik a szennyvíz-szippantás alapdíja
Évekkel ezelőtt arról döntöttek a gödöllői képviselőtestület tagjai, hogy a város közigazgatási
területén csak egyetlen vállalkozó, a fővárosi illetékességű Szepesi Zoltán láthatja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező feladatot.
Az önkormányzat és a vállalkozó közötti szerződés értelmében a szolgáltatást végző évente köteles részletes költségelszámolást adni. Ez ebben
az évben március 22-én történt meg. Szepesi
Zoltán a 2017. január 1-je és december 31-e között
időszakról kimutatta, hogy a 3.414.050 forintos
nettó bevétellel szemben, 3.925.384 forintos kiadása keletkezett. Vagyis a tevékenység 511.334
forint vesztséget termelt tavaly. Egy évvel korábban pedig 303.567 forint volt a gazdálkodás Gödöllőt érintő mínusza. A fentiekből következett,
hogy a jövőre nézve nem lesz tartható a havi,
nettó 200 forintos ingatlanonkénti alapdíj. Főleg
úgy nem, hogy a nettő 2.450 forint/köbméterben
megállapított ürítési díj a rezsicsökkentésről szóló

jogszabálynak
való megfelelés
miatt nem változtatható.
A vállalkozó
– akinek az
ajánlattételi határidőig nem
akadt vetélytársa a tevékenység gödöllői elvégzésére – olyan, a 2018-2021-es
időszakra vonatkozó díjkalkulációt nyújtott be,
amiben az alapdíjat havi, nettó 450 forintra javasolja emelni ingatlanonként (+ 125%). Számításai
szerint ezzel nyereségessé válik a ténykedése
Gödöllőn, az előzetes matek szerint éves szinten
mintegy 1,7 millió forintos pluszért szippanthatja
a szennyvizet településünkön.
A várost irányító grémium tagjainak döntő
többsége támogatta azt a határozati javaslatot,
ami rendeleti szinten is érvénybe lépteti a díjemelést, méghozzá március 30-ától.
-eo

A Királyi váró mellett helyezték földbe
a Rákos – Hatvan vasútfejlesztés alapkövét
Annak ellenére, hogy az esemény közelében
tartózkodott, a kampánylátogatása során a jégcsarnok ígéretét is felvető Orbán Viktor miniszterelnök nem vett részt azon a március 10-i, a
gödöllői Királyi váróban lezajlott eseményen, ami
a Budapest – Hatvan vasútvonal korszerűsítését
célzó fejlesztés alapkő-letételével zárult.
A terv szerint 2020-ban befejeződő beruházás
során a teljes, 53 kilométer hosszúságú Rákos –
Hatvan vonalszakaszon ETCS 2 szintű vo-

natbefolyásoló rendszert telepítenek, megvalósul
a központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása, valamint az összes állomáson és a nagyobb forgalmú megállóhelyen új utastájékoztató és térfigyelő rendszert építenek ki. Elvégzik
Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljeskörű rekonstrukcióját, Gödöllő állomáson új üzemi épület épül.
-or

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

VEGYES ZÓNA – KULTÚRA

4

Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

Másfél ezer feletti nevezés

Az elmúlt három év sikerén felbuzdulva, 2018-ban negyedszer rendezik meg a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált Gödöllőn. A február végi határidőig a világ 104 országából több mint 1.500 nevezés érkezett a rangos, május 25-27. között
lezajló seregszemlére.
A Nemzetközi és a Kárpát-medencei Filmszemlére beérkezett nevezéseket elismert filmes és természettudós szakemberekből álló zsűri
értékeli, majd döntésük eredményeként április 15-én hozzák nyilvánosságra a versenyprogramba beválogatott filmek listáját. A filmszemlék
kategória győzteseit május 26-án,
szombaton este, a fesztivál aznapi
filmszakmai programjainak zárásaként, ünnepélyes gála keretén belül
hirdetik ki, valamint átadják a díja-

kat és a fesztivál támogatóinak különdíjait. A fesztivál fődíját, az Európa Kék szalagja díjat 2018-ban –
immár hagyományosan – a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa támogatja 1 millió forint
értékben.
A gödöllői Királyi Kastélyban zajló filmvetítések mellett szemléletformáló szabadtéri programokkal is
várják május utolsó hétvégéjén a közönséget: idén itt mutatkoznak be
először a Trash Art Magyarország
hulladékszobrok, lesz természetfotó
kiállítás, nemzeti parki és erdészeti
programok, 24 órás fajtaleltár, madárgyűrűzés, őshonos állatbemutató, esténként pedig könnyűzenei
koncertek várják az érdeklődőket.
Akik nem tudnak Gödöllőre ellátogatni, ők május 25-27. között – hazánk 20 nagyvárosában – felkereshetik a fesztivál társrendezvényét,
az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokat - adták hírül a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és az Országos
Filmnapok szervezői a www.godollofilmfest.com oldalon.
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Felosztott testvérvárosi keretösszeg
Idén, egy emelést követően, 3.447.000
forintos keret szolgálja a gödöllői
költségvetésben a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, amik – többek
között – tanulmányutakban, programokban, vagy a vendégek fogadásában testesülhetnek meg. Az
összegből 2.247.000 forintot osztottak szét pályázati úton, a fennmaradó pénzt (1,2 millió forint) pedig a
hollandiai Wageningenbe utazó gödöllői delegáció buszköltségének
fedezetére fordítják.
A felhívásra 15 szervezett jelentkezett, akik közül kettő kandidálását elutasították. A sikeresen pályázók – a városatyák március 22-i döntése értelmében – az alábbi összegeket nyerték el Gödöllő valamelyik
testvérvárosával kapcsolatos ötletük, kezdeményezésük, programjuk
megvalósítására.
350 ezer forint: Continuo Gödöllő
Alapítvány

300 ezer forint: Premontrei Szent
Norbert Gimnázium
200 ezer forint: Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gödöllői Lokálpatrióta Klub, SANTIMONA SKE Madách Imre Szakközépiskola, Gödöllői Petőfisekért Alapítvány
150 ezer forint: Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület, Gödöllői Fészek
Nagycsaládosok Egyesülete
100 ezer forint: Pelikán Makett Klub
Egyesület, Mesék Háza Alapítvány
50 ezer forint: Levendula Galéria
47 ezer forint: Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány
Az elutasított pályázók egyike
azért kapott nemleges választ, mert
nem testvérvárosba szervezett kiutazást, míg a másik kandidáló negligálását azzal indokolták, hogy más
költségvetési keretből kap önkormányzati támogatást.
-st

Indul a nagy magyar zebrafelmérés
A gödöllőiek véleményét is várják
a Kerékpáros Miskolc Egyesület illetékesei

Miként arról magazinunk is beszámolt, országszerte nagy érdeklődés
övezte a gödöllői Füle Sándor zebrazászlós kezdeményezését, ami – a
hatóságokkal történt szóváltás és
egyeztetés után – újra működik a 3as számú főúton, a Szent János utca
és a buszpályaudvar közötti zebránál.
Ez, a balesetveszély mérséklését
célzó ötlet is hozzájárult ahhoz,
hogy utóbbi időben Magyarországon a közérdeklődés középpontjába
kerüljenek a gyalogos-átkelőhelyek,
a zebrák. A Kerékpáros Miskolc
Egyesület szeretné pontosabban
megismerni az emberek véleményét

a zebrák használhatóságáról, az átkelés biztonságosságáról. Ezért szerkesztettek egy kérdőívet, aminek
kérdései bő 10 perc alatt megválaszolhatók.
A beérkező válaszok feldolgozása
után az eredményeket közzéteszik,
és közvetlenül is eljuttatják azoknak
a hatóságoknak, illetékeseknek, akik
tehetnek a zebrák biztonságának
növeléséért.
Arra kérjük Olvasóinkat, járuljanak hozzá a miskolci törekvés minél
hatékonyabb megvalósulásához:
töltsék ki a www.kerekparosmiskolc.net oldalról is elérhető kérdőívet!
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Gémesi visszafogott volt,
nem akarta mélyíteni a szakadékot
Ünnepi beszédében a szabadság fontosságáról,
összekötő szerepéről szólt a polgármester,
először a Városháza nélküli főtéren
Először fordult elő a gödöllői önkormányzatiság történetében, hogy a
főtéren megendezett március 15-i
programoknak nem a Városháza
épülete szolgált háttérképként. Ennek okát nem kell ecsetelni, az objektumot tavaly nyáron lebontották…
Egy esztendeje az – időközben az
LMP-vel választási megállapodást
kötött – Új Kezdet nevű párt zászlóbontása, idén pedig az április 8-án
esedékes országgyűlési képviselőválasztás miatt kicsi volt az esélye
annak, hogy aktuálpolitikai üzenettől mentes legyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából megrendezett
gödöllői megemlékezés, amit az
Ella Attila által dirigált gödöllői fúvósok térzenéje vezetett fel.
Később – a polgármesteri szónoklatot követően – Nemzeti dal címmel az Unger Balázs és Halász Tibor rendezők által megálmodott ünnepi műsort adták elő a Cimbaliband zenekar, a Club Színház és a

Piros Hetes zenekar tagjai, majd a
hagyományosnak mondható Petőfi
téri koszorúzással és a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében lezajlott látványos lovasfelvonulással zárult a
szabadtéri megemlékezés Gödöllőn.
Hogy ebben, a megosztott és feszültségekkel terhelt politikai hangulatban ki, mit várt Gémesi
György ünnepi beszédétől, nem
tudni. Azt viszont igen, hogy mit
mondott a város első embere. Többek között azt: a 170 évvel ezelőtt
történtek legfőbb üzenete az, hogy
nem megosztja, hanem egyben tartja a magyarságot.
- Önök tudják, hogy magam is
többször fogalmaztam, fogalmazok
keményen. Higgyék el nagyon
nehéz megállni, hogy ne beszéljek
arról a helyzetről, azokról a tényekről, aggasztó folyamatokról, amik
több mint ellentétesek 1848 márciusának örökségétől. Ha ezt tenném,
akkor csak mélyíteném az egymásnak feszülők közötti szakadékot.
Nem ezt szeretném, arról szeretnék

Rivális nélkül őrizte meg
igazgatói székét Kovács Balázs
Kovács Balázsnak nem
akadt riválisa. Legalábbis, ami az
önkormányzati alapítású Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázatra
jelentkezők létszámát illeti. Az eddigi, erre a posztra először 2007-ben
megválasztott direktor egyedül kandidált a tisztség elnyerésére. Pályázatát a szakmai bizottság részletesnek, határozottnak, színesnek, teljes
körűnek ítélte meg, és a szervezet
tagjai abban is egyetértettek, hogy a
beadvány komoly szakmai felkészültséget tükröz, ezért Kovács Balázst ellenvetés nélkül alkalmasnak

tartották a vezetői munkakör betöltésére.
A grémium ajánlását a gödöllői
képviselőtestület tagjai is megfogadták, és március 22-én olyan határozatot hoztak, miszerint: Kovács Balázst 2018. július 1-jétől 2023. június
30-ig megválasztják a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának.
Munkabérét havi, bruttó 530 ezer
forintban állapították meg, az
összeg megegyezik az egyelőre
megbízottként ténykedő direktor
jelenlegi fizetésével.
Székfoglaló beszédében Kovács
Balázs – többek között – kihangsúlyozta, meg kell csinálni a nyári
színházat Gödöllőn, mert nem lehet,
hogy a környező települések lekörözzenek. Ráadásul – tette hozzá a
régi-új direktor – ennek a műfajnak
van hagyománya a városban. -vn

beszélni, ami összeköt bennünket.
Ez pedig a szabadság. Mit jelent nekünk ma ez a szabadság? – tette fel a
kérdést Gémesi György, majd így
folytatta.
- Összeköt-e még bennünket a
korábban oly’ sokszor megfogalmazott szabadság? A polgármester
mondandójában utalt egy egyetemista lány által a szabadságról megfogalmazott gondolatokra, majd ennek kapcsán kiemelte, hogy a szabadság nem csak azt jelenti, hogy
nincsenek az országban elnyomó,
idegen csapatok. A szabadsághoz az
is kell, hogy félelem és következmények nélkül bárki elmondhassa a

véleményét. Mert nem hazaáruló az,
aki másként vélekedik.
A polgármester beszéde hátralévő
részében idézte Heltai Jenő: Szabadság című versének sorait, majd
bejelentette, hogy az ifjúság éve
kapcsán megalakult és esküt tett
Gödöllő ifjúsági önkormányzata (elnök Török Tamás, alelnökök Takács Luca és Molnár Gergely),
amelynek tagjaival együtt döntenek
a fiatalokat is érintő kérdésekben,
szem előtt tartva azt, hogy Gödöllő
város vezetése hiteles úton jár, és
nem a makacs ellenségeskedés jellemzi, hanem az érték alapú gondolkodás és cselekvés.
-ergé

Bővült a Gödöllő Városért díjasok köre
A Március 15-i nemzeti ünnep gödöllői programjának részeként a délutáni
órákban a Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében átadták
a helyi önkormányzat által huszonkét éve alapított Gödöllő Városért díjat.
A település második legrangosabb kitüntetését ebben az esztendőben a
hamarosan nyugdíjba vonuló, tisztségét több mint 27 éve betöltő dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző asszony (képen középen), Fülöp Attiláné
nyugalmazott könyvtárigazgató, aki 1975 júliusától – 2010-től vezetőként –
dolgozott a helyi közművelődési intézményben, valamint az Opel Gaál –
Gaál Autóház Kft. dolgozói közössége érdemelte ki. A kollektíva nevében
Gaál József alapító-tulajdonos vette át a kitüntető címet.
A díjazott magánszemélyeket – a díszoklevél és a Világfa-kisplasztika
átvétele mellett – 200-200 ezer forintos pénzjutalom illette meg, míg a 30 éve
a városban ténykedő közösség 400 ezer forintos anyagi elismerésben
részesült.
-GH

6

AKTUÁLIS

XXII/4. 2018 április

Nem csak egyetemistáknak!

Adminisztratív gátak bomlottak le

SZIE Állásbörze áprlis 18-án

Kiadták az uszoda építési engedélyét

Az állásbörzék csaknem másfél évtizede kapcsolódnak a magyarországi
felsőoktási rendszerhez. Ebben az esztendőben sincs ez másképp, hiszen
számos egyetem, illetve főiskola ad teret a munkaerő-piaci „egymásra
találás” ezen formájának. A Szent István Egyetem idén is megrendezi
börzéjét Gödöllőn. Méghozzá: április 18-án, szerdán 10 és 15 óra között a
gödöllői kampusz aulájában.
Rendkívüli előnye az állásbörzének, hogy a személyes találkozásra helyeződik a hangsúly, amik alkalmával kiváló lehetőség nyílik egyfelől a
kiállítók, másfelől a leendő munkáltatók számára, hogy kiválasszák a számukra megfelelő, képzett munkatársakat, valamint a pénzkeresetet biztosító állásokat.
A potenciális munkavállalók felkészülését a munkakeresésre, munkába
állásra számos tanácsadás segíti. Az eddigi évekhez hasonlóan, mind a börzén, mind pedig az az előtt megrendezett Felkészítő Napokon lehetőséget
kínálnak a hallgatók és a térség lakosai számára, hogy térítésmentes tanácsadásokon és előadásokon készüljenek fel a munkakeresésre.
Lényeges szempont, hogy a SZIE Állásbörzére nem csak az egyetem hallgatóit várják, mivel olyan kiállítók is megjelennek, akik alap- vagy középfokú végzettségű munkavállalókat keresnek. A helyi és környékbeli vállalkozások mellett, multinacionális vállalatok is jelen lesznek, illetve képviseltetik magukat az állásközvetítő cégek is.
Az állásbörzén történő részvétel ingyenes, nem kell előzetesen jelentkezni
vagy regisztrálni rá. Előzetes regisztráció csak a szintén ingyenesen igénybe
vehető egyéni tanácsadások és előadások esetében szükséges.
Semmi kétség, érdemes lesz ellátogatni április 18-án, szerdán 10 és 15 óra
között a gödöllői egyetem aulájába. A rendezvény előtt tanácsos tájékozódni az esemény weboldalán, a www.allasborze.szie.hu elérhetőségen.

A gödöllői képviselőtestület márci
us 22-i ülésének napirendi pontjaiból – mások mellett – arra is lehet
következtetni, hogy kapósak lettek a
helyi sportingatlan-fejlesztésekkel
kapcsolatos döntések. Íme:
• A VÜSZI Kft. Dózsa György út
69. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanán megvalósuló asztalitenisz csarnok tervezési munkálatainak megkezdése érdekében megállapodás jött létre a Gödöllői Spot
Klub és a gödöllői önkormányzat között. Ebben – többek között – a városvezetés nyilatkozott, hogy fejlesztést ismeri, azzal egyetért, és biztosítja, hogy azt az ingatlanon a kedvezményezett sport klub megvalósítsa.
• A Táncsics Mihály útról megközelíthető területre kijelölt röplabda
munkacsarnok megvalósítása érdekében szükségessé vált módosítani
a településrendezési előírásokat.
Méghozzá úgy, hogy sportlétesítmény építése esetén javasolt megemelni a telek beépíthetőségének
mértékét, az építménymagasságot
és a szintterületi mutatót, csökkenteni az előírt legkisebb zöldfelület
arányát.

• A kiemelt kormányzati beruházás keretében létesítendő gödöllői
versenyuszoda esetében – miként
arról február elején egyezség jött
létre – a helyi építési szabályzat
(GÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv módosítása során törölni kell a telket érintő szabályozási
vonalakat, valamint törölni javasolt
minden további szabályozási elemet
(építési hely, beültetési kötelezettség, gyalogút-jel), ami fenti kiszabályozás elhagyásával értelmét veszti.
Ennél a döntésnél érdemes megemlíteni, hogy az időtényező lerövidítése érdekében március 5-én
olyan kormányhatározat született,
aminek lényege: az építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással
érintett gödöllői belterületi telket rendezettnek kell tekinteni abban az
esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.
Időközben megtudtuk, hogy az
uszoda építési engedélyét március
9-én az illetékes hatóság kiadta,
majd lapzártánk után megtörtént az
Ady sétány mentén található munkaterület átadása.
–áb
(fotó forrása: mnsk.hu)

Eldőlt, ki hitelezheti
meg a közvilágítási fejlesztést
Amennyiben a kormányzati illetékesek jóváhagyják a gödöllői közvilágítási rendszer tervezett korszerűsítését
és fejlesztését, az ehhez szükséges 410
millió forintos, 13 éves futamidejű hitelt a Raiffeisen Bank Zrt-től veszi
igénybe az önkormányzat. A pénzintézetet összesen négy banktól bekért
ajánlat alapján választották ki, mint
legkedvezőbb feltételeket biztosítót.
A kölcsönfelvétel megvalósulása
esetén – az előzetes számítások szeHIRDETÉS

rint – ebben az évben 8.846.856 forintos (7 millió forint tőke és
1.246.856 forint kamat), jövőre
35.117.644 forintos (30,4 millió forint
tőke és 4.716.644 forint kamat), 2020ban 34.762.156 forintos (30,4 millió
forint tőke és 4.362.156 forint kamat), míg 2021-ben 34.383.076 forintos (30,4 millió forint tőke és
3.983.076 forint kamat) fizetési kötelezettség terhelné a gödöllői költségvetés kiadási oldalát.
-r
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Triplázás vagy trónfosztás?
Ők áhítják a gödöllői központú választókerületben
szavazók voksait április második vasárnapján
Április 8-án, vasárnap 6 és 19 óra között országgyűlési képviselőket választunk (106-an egyéni, 93-an pedig
listás mandátumot szereznek majd).
Így lesz ez a gödöllői központú Pest
megye 6. számú választókerületben is,
ahol összese 93 szavazókör (ebből 28
Gödöllőn) várja a voksolni szándékozókat. Ebben a körzetben közel 88 ezer
állampolgárnak lesz lehetősége véleményt formálni a jelöltekről és a pártlistákról. A körzet jelenlegi képviselője
Vécsey László, aki sikere esetén sorrendben harmadszor kap bizalmat a
helyi és környékbeli választóktól, ám
ha elbukik, trónfosztásnak lehetünk
tanúi.
A jelöltállítási határidő március 5én, hétfőn 16 órakor járt le. Összeállításunkban (igazodva sorsolás rendjéhez) azokat a jelölteket nevezzük
meg, akiket a választási bizottság jogerősen nyilvántartásba vett. Lássuk
tehát a jelölteket:

Rácz Zsolt (Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt) •
Vámos Péterné (Rend és Elszámoltatás
Párt) • Bősze Gábor (Magyar Kétfarkú
Kutya Párt) • Molnár László József
(Momentum Mozgalom) • Kis Imre
(Együtt) • László Attila (Hajrá Magyarország! Párt) • Mogyorósiné Kőhegyi
Mária (Közös Nevező 2018) • Kiszel Józsefné (A Haza Pártja) • Gáspár
György (Minden Szegényért Párt) •
Papp János (Kell az Összefogás Párt) •
Bogdányi Norbert László (NET Párt) •
Kanalas András (Jó Út Magyar Polgári
Párt) • Bertha Szilvia Zsuzsanna (Értünk Értetek – A Hiteles Párt) • Lázók
Attila (Szegényekért Párt) • Víg János
(Jobbik) • Makrai Zoltán (MSZP-Párbeszéd) • Vécsey László József (FideszKDNP) • Lengyel Szilvia (Lehet Más a
Politika, LMP) GH-összeállítás
(Megjegyzés: a fenti jelölti lista az esetleges visszalépések függvényében a szavazás napjáig még változhat!)

Hamarosan választunk! Irányt választunk, ahol eldönthetjük, hogy maradunk-e
a huszadik században, vagy továbblépünk a huszonegyedikbe. Választhatunk,
hogy a diktatúra épüljön-e továbbra is, vagy inkább boldog, egészséges, gyarapodó Magyarország legyen a hazánk.
Választunk, hogy maradjon-e egy olyan kormány, amely egymás ellen fordítja az elcsatolt részeken élőt a csonkaországival, amely összeveszejti a barátokat és a munkatársakat egymással csupán azért, mert nem ugyanazt a
politikai nézeteket vallják. Ahol az ország első embere a nemzet ünnepén e
szavakkal fenyegeti mindazokat, akik nem az ő hívei: „A választás után természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is!”
Ahol az országhatárra a kerítést javasló Jobbikról azt hazudják, hogy most
lebontaná azt. Ahol sokmilliárd közpénzt költünk el a migránsokkal való riogatásra, de pénzért közben minden idegen bejöhet, pláne ha a haverok még jól
is keresnek rajta! Amikor Európa megmentőjének kiáltjuk ki magunkat, de
közben az párt brüsszeli képviselői mind megszavazzák, hogy az uniós költségvetésnek finanszíroznia kell a migránsok megélhetését, munkaszerzését, oktatását, beilleszkedését, támogatni kell az áttelepítési programokat, és a
harmadik országból érkező migránsok integrációját. Ezért megy hamarosan a
Fidesz! A kerítés pedig marad, és a Jobbik felállítja a határőrséget is mellé! Bármit is állítsanak a hazug plakátok!
Itt nem építő vita folyik a pártok között a programjaikról, hanem éjszakai
sunyi plakátrongálás, melegezés, simicskázás, allah-akbarozás. Mert félnek, és
még érveik sincsenek! A Fidesz vezető politikusának kisnyugdíjas anyukája 80

évesen gondol egy merészet, és százmilliós támogatást nyerve hirtelen nagyüzemi
sertéstenyésztésbe kezd, a nemzet veje a pislákoló LED-lámpák alatt áll a MI
lábunkon, az egyszeri gázszerelő pedig már azt sem tudja, hogy egyáltalán mekkora vagyon van a nevén.
Elfogadható az Önök szerint, hogy a kormány uralma alá vonja a közmédiát,
a bankszektort, a fideszes korrupciós ügyeket pedig egy fideszes párttagkönyvvel
rendelkező legfőbb ügyész vizsgálja ki? Csoda-e, ha nincs itt semmiféle korrupció?
Jó az nekünk, ha stadionok épülnek rendületlenül, ezzel szemben
kórházak dőlnek romba és emberek várnak hónapokig egészségügyi
ellátásra. Ahol hatszázezer "kalandvágyó" fiatal hagyja el az országot,
mert itthon nem tud megélni, és ahol minden hatodik magyar
gyermek külföldön születik meg?
NEM, én nem szeretnék ilyen országot! Nem szeretnék
újra egypártrendszert, ahol csak akkor boldogulhatsz, ha
tagja, vagy szimpatizánsa vagy a gépezetnek. Önökkel együtt
április 8-án végre befejezhetjük a rendszerváltást, nyilvánosságra hozhatjuk az ügynöklistákat, elszámoltathatjuk a korrupt
vezetőket, visszaszerezhetjük a lopott pénzeket, kórházakra, utakra,
oktatásra, nyugdíjakra fordíthatjuk. Ehhez kell az Önök támogatása,
és ez a választás igazi tétje.
Víg János
Mi megtesszük!
Jobbik országgyűlési
képviselőjelölt
Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel!
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Gödöllői Irodalmi Díj 2018
Gödöllő tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóinak felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán,
valamint elismerésben részesítése érdekében Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi
Könyvtár Irodalmi Kerekasztala, az Irka, valamint a Gödöllői Ottlik Kör idén is vár pályaműveket a
hat évvel ezelőtt alapított Gödöllői Irodalmi Díjra.
Pályázni április 25-ig (szerda) két kategóriában – próza és vers – lehet. A pályázatra még nem
publikált írásokat várnak. Az összdíjazás bruttó 170 ezer forint. További részletek a www.gvkik.hu
honlapon olvashatók.
-ia

Retró riportereket díjaztak a kastélyban

Tavaly ősszel „Bye-bye Szása!” és „Kérdezd a
nagyit!” címmel különleges pályázatot írt ki a
Gödöllői Királyi Kastély 14-18 és 8-13 éves diákok részére. A két korosztály más-más
megfogalmazásban, de lényegében ugyanazt a
feladatot kapta: olyan riportalanyok emlékeit
kellett megörökíteniük írott vagy videós interjú
formájában, akinek személyes emlékei vannak
a II. világháború után a kastélyban működő
szociális otthonról és szovjet laktanyáról.
A beérkezett pályázatokat Lakatos Györgyné,
az Erkel Ferenc Általános Iskola nyugalmazott
igazgatója, Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi
Könyvtár igazgatója és Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója bírálták el. A díjátadót március 3-án, a kastély barokk
színházában rendezték meg. Dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató köszöntőjében elmondta,
hogy ezzel a pályázattal vette kezdetét az a munka, ami az ősszel nyíló időszaki kiállítást készíti
elő, s amit diákok bevonásával terveznek megvalósítani.
A díjkiosztón 3. díjat, egy okosórát kapott Mácsár Máté, aki remek videós interjút készített Németh Mihálynéval, a kastély Rudolf-szárnyában
elhelyezett gödöllői szociális otthon főnővérével.
Rajzokkal és fotókkal illusztrált pályázatával 2.
díjat, egy e-könyvolvasót nyert Patruna Sophie,
akinek nagymamája, Gloserné Szabó Györgyi
az 50-es években sokat járt be a kastélyba, az

egyik szolgálati lakásban élő barátnőjéhez, akivel
pincétől a padlásig bebarangolták az épületet.
Első díjként, egy táblagépet kapott Kőrösi
Kinga, aki több interjúalany emlékeit is feldolgozta: Kovács Jánosnéét, aki diákmunkásként
dolgozott a hetvenes években a szociális otthonban, Katona Ildikóét, aki 1981-85 között a 7es szárny egyik szolgálati lakásában lakott, és Lakatos Imréét, aki azon kevesek közé tartozik,
akik civilként belülről láthatták az itt működő
szovjet laktanyát. Kinga felkészítő tanára Szlávik
Jánosné volt.
A pályázaton három különdíjjal, egy-egy
sportkamerával jutalmazták Derenkó Noémi,
Szabó Márton és Radimszky Balázs munkáit.
Az őszre tervezett izgalmas kiállítás kapcsán
Faludi Ildikó muzeológus elmondta, hogy továbbra is várják azokat a személyeket, akik szívesen mesélnének a kastély rendszerváltás előtti
évtizedeiről, vagy akik a kiállításhoz fotókat, esetleg szovjet kantinban vásárolt műszaki cikkeket,
háztartási eszközöket vagy bármilyen más tárgyi
emléket kölcsönöznének. Várják továbbá azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik közösségi
szolgálatként részt vennének a kiállítás kutató,
tervező, kommunikációs és kivitelezési munkálataiban. Jelentkezni a szasa@kiralyikastely.hu
email-címen lehet.
Forrás: kastély közösségi oldala,
fotó Tóth Péter

Gödöllői barkácsbolt eladót keres!
Elvárások: műszaki ismeretek, jó kommunikációs készség, barkácsáruházban forgalmazott
termékkörök, valamint Word, Excel felhasználó szintű ismerete, gyors gondolkodás,
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, megbízhatóság.
Előny: webáruház kezelésében való jártasság, adott szakterületen, kereskedelemben
szerzett tapasztalat.
Feladatok: vevők kiszolgálása és szakszerű tájékoztatása, árumozgás számítógépen való
rögzítése, árurendelési javaslatok elkészítése, áruátvétel, háttérfeladatok ellátása.
Jelentkezés: emailben a bcenter@barkacscenter.hu címen.
HIRDETÉS
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A tartalékkeret a legtöbb pénzzel
támogatott helyi „sportszervezet”
Az idei esztendő olyan, amikor –
főként azért, mert a röplabda időközben TAO-s sportág lett – kevesebbet áldoz a városvezetés a gödöllői sportélet szereplőinek működési támogatására, mint egy évvel korábban. A tavalyi 41 millió
forinttal szemben, 2018-ban 37 millió forintot fordítanak erre a célra
Gödöllőn. A település költségvetés
főösszegének kevéssel több mint
négy ezrelékét… Lássuk, ki, milyen arányban részesül a keretből!
A március 22-én elfogadott határozatból kiderült, hogy a sportcélú
közpénz-keretből 13 millió forintot
szánnak a kiemelt egyéni- és csapatsport szakosztályok (Gödöllői EAC
atlétika és vívás, illetve Gödöllői SK
asztalitenisz) pályázati úton történő
alaptámogatására. Ezen felül 8 millió forintos összeg szolgálja a helyi
versenysport- és szabadidős szakosztályok dotációját, úgy, hogy az

előbbiek között 5,5 millió forintot, az
utóbbiak körében pedig 2,5 millió forintot osztanak szét pályázati úton.
Akárcsak tavaly, idén is 2,5 millió
forint jut a F.U.T. Alapítványnak,
míg a Városi Diáksport Bizottság ez
évi dotációja 2 millió forintra rúg.
Az oktatási intézmények pályázati
úton történő motivációs támogatására 2018-ban is 1,5 millió forintot
áldoz a városvezetés.
Nem változik a polgármesteri hivatal polgármesteri kabinet sportfeladatainak ellátására szolgáló 4
millió forintos tétel. Idén is megmarad a tartalékkeret, ami 6 millió forintot takar. Ezek, az egyelőre nem
nevesített felhasználású összegek a
teljes előirányzat közel egyharmadát fedik le.
Némi iróniával kimondható, hogy
Gödöllőn az önkormányzat által
legjobban támogatott „sportszervezet” a tartalékkeret…
-ed

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I. Liga (alsóház) alapszakasz, 9-10. forduló
MTK Budapest – Penta-Gödöllői RC 3-0 (18, 8, 11)
Penta-Gödöllői RC – Haladás Szombathely 3-2 (-16, 25, -22, 20, 11)
A Penta-GRC csapata 22 ponttal, 25-13-as játszma- és 837-752-es pontaránnyal a 2. helyen zárta az NB I. Liga tabelláját, így automatikusan az április 1-jén kezdődő, az egyik fél harmadik sikeréig tartó elődöntő-párharcba
jutott.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 17-20. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 0-1 (0-0)
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 2-0 (0-0)
Gödöllői SK – Szentendre VSE 3-3 (2-2) Gödöllői góllövők: Nagy Tamás,
Pap Tamás, Pancsuska Tamás.
Gödöllői SK – Taksony SE 1-1 (0-1) Gödöllői gól: Tóth-Ilkó Áron.
A Gödöllői SK együttese 16 ponttal, 24-31-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 12. helyét foglalja el.
Pest megyei II. osztály, Északi-csoport, 17. és 19. forduló
VS Dunakeszi – Gödöllői EAC 7-0 (4-0)
Mogyoród FC – Gödöllői EAC 7-0 (2-0)
A Gödöllői EAC csapata 6 ponttal, 30-71-es gólkülönbséggel 14. a csoport
táblázatán. (Játékosok jogosulatlan szerepeltetése miatt a GEAC-tól 5 pontot
levontak.)
Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 16. forduló
Püspökszilágy SE – Gödöllői SK II. 5-1 (3-1) Gödöllői gól: Pakuts Barna.
A Gödöllői SK II. csapata 9 ponttal, 25-41-es gólkülönbséggel 11. a csoport
tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 14-17. forduló
Gödöllői KSE – CYEB Budakalász U22 30-27 (15-14)
Gödöllői KSE – Budapesti Honvéd SE 24-22 (11-8) • ifjúságiak: 23-36
Budapesti Elektromos SE – Gödöllői KSE 25-22 (12-15) • ifjúságiak: 32-19
Gödöllői KSE – Pilisvörösvári KSK 33-29 (19-14) • ifjúságiak: 31-14

9

Indul a tenisz szezon,
a funkcionális vázizom erősítés
és a pontfelírás az egyetemi
sportklubnál
Örömmel jelentjük, hogy kezdődik
a teniszszezon az egyetemi teniszpályákon, így az időjárástól függően, már április elején megnyitja kapuit az egyetem legütősebb sportkomplexuma. Négy salakos teniszpálya, egy salakos lábtengózásra alkalmas és három homokos strandteniszezésre és strandröplabdázásra
egyaránt alkalmas pálya várja
vendégeit.
További jó hír az egyetemi nyüzsgő sportélettel kapcsolatban, hogy
dübörög a SZIESport pontgyűjtő
rendszere, aminek keretein belül az
egyetemi Spirit Klubban, az Owl
büfében és a kollégiumi büfében a
vásárlás végösszegéből 5%-ot pontok formájában a kártyájára visszakap a tudatos sportkedvelő vásárló,
aki a pontokat sportra és kultúrára
költhet el. Így akár a tessonline.hu
oldalon pontokból vásárolt sportruházatban is részt vehet az egyetem
vadonatúj edzésén, aminek célja,
hogy a mindennapi mozgások ne

jelentsenek kihívást. Hatékonyan
erősítik a hasfal izmait, a mély hátizmokat és a stabilizáló izmokat. Csütörtökönként az erő és a koordináció
fejlesztésére kerül a hangsúly. Kiváló alkalom ez a vadonatúj edzés akkor, ha konditerembe nem szeretne
járni, de a cross traininget még erősnek érzi. Mindenkit szeretettel várnak az új edzésre minden csütörtökön 18 órától a SZIESport funkcionális teremben.
További információ az egyetemi
sportéletről a SZIESport facebook
oldalán és a www.sziesport.hu
weboldalon.
-jd

A Gödöllői KSE együttese 26 ponttal, 485-421-es gólkülönbséggel az 1.
helyen áll a csoport táblázatán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, alsóházi rájátszás (7-12. helyek), 1-2. forduló
Covritas Futsal Team Gödöllő – Vác Futsal SE 6-6 (3-1) Gödöllői gólok:
Blaubacher Pál, Csordás Barna (2-2), Berta Balázs, Baranyai Pál.
UFC Gyömrő – Covritas Futsal Team Gödöllő 7-7 (2-2) Gödöllői góllövők:
Molnár Márton, Magyar Zsolt, Szilágyi Károly (2-2-2), Blaubacher Pál.
A CFT Gödöllő csapata 4 ponttal, 13-13-as gólkülönbséggel a 6. helyen áll
az alsóházi rájátszás tabelláján.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 9-10. forduló:
Szigetszentmiklós – Gödöllői SBE 9-3
Győzelem: Mohácsi Gábor. Döntetlen: Kozma Gábor, Sillye Kálmán, ifj.
Pervai László, Nagy Jácint. Vereség: Nagyajtai Gábor, Kőszegi Lajos,
Hönsch Pál, dr. Tallós Emil, Fehér Mihály, Molnár László, id. Pervai László.
Gödöllői SBE – Fóti SE 7,5-4,5
Győzelem: Nagyajtai Gábor, Somodi Balázs, Kozma Gábor, Kőszegi Lajos,
Sillye Kálmán, Szabó Zoltán. Döntetlen: Hönsch Pál, dr. Tallós Emil,
Törőcsik József. Vereség: Veréb Gábor, ifj. Pervai László, Molnár László.
A GSBE formációja 57 ponttal a 6. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 9-10. forduló:
Zsámbék – Gödöllői SBE II. 2,5-2,5
Győzelem: Nagy Zoltán, Fehér József. Döntetlen: Nagy Dániel. Vereség:
Nagy Adrián, Rigó József.
Gödöllői SBE II. – Szigetszentmárton 2-3
Győzelem: Rigó József. Döntetlen: Nagy Adrián, Nagy Zoltán. Vereség:
Fehér Mihály, id. Pervai László.
A GSBE II. együttese 19,5 ponttal a bajnoki osztály 8. helyezettje.
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Humoros csattanó (IV.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

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

Április 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Egy szőke nő, miután nagy nehezen sikeresen
levizsgázik KRESZ-ből, a gyakorlati rutin
megszerzéséért szervezett első órán beül az autóba, és hitetlenkedve azt mondja. – Nem értem,…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Á) 12.
Dél-európai nép 13. Labdát a kapu elé rúg 14.
Menyasszonyt 16. Kártékony 17. Terület elnevezése, fordítva 18. Ipari növény 19. Félrevezetés 20.
Néma gála! 21. Hóolvadás követője 22. A poén
második része 23. Kiejtett mássalhangzó 24. Hajt
25. Épület burkolata 26. TeleSport 28. Zamata 29.
Páratlan elme! 30. Ételízesítő 31. Csuk 33. Zárthelyi
dolgozat 35. Páros fóka! 37. Többes szám jele 38.
Bálna 40. Juttat 42. Téli sport 43. Szlovén autójelzés
44. Ritka női név 46.Végtelen vidék! 49. Idegen
levegő 51. Nagy mosakodó-edénybe
Függőleges: 1. Helyre teszi a dolgot 2. Szivaccsal
eltávolít 3. Déli népcsoport 4. Meleget 5. Fa része 6.
Sugár 7. Orosz folyó 8. Sportöltözék 9. Görög betű
10. Az egyik adófajta alanya 11. Elismerésre méltó
15. Elképzel 18. Éneklő szó 19. Bog 21. Damaszkusz lakója 22. Dísze 27. Légköri fuvallatok 32.

Keresztül 34. Feltéve 36. Névelős betegség 38. A
poén harmadik, befejező része (K) 39. Magad 41.
Ünnepelt női sztár 44. Lengyel légitársaság 45.
Lejjebb 47. Székesegyház 48. Létezik 50. Szolmizációs hang 52. Alkotmánybíróság 53. Baltavégek! 54. Római szám
A megfejtéseket április 20-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Március 2-i lapszámunk helyes megfejtése:
UGYANOLYAN BANKJEGYEKET NYOMTATTAM, MINT AZ ÁLLAM.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Kocsis Emma Dózsa György út 1-3.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Orbán Imre Palotakert 14.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Szabó Éva Paál László köz 1.

Április 2-től április 8-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Április 9-től április 15-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Április 16-tól április 22-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Április 23-tól április 29-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Április 30-tól május 6-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Magazinunk következő
száma

2018. május 4-én,
pénteken jelenik meg.
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