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Miért is aggódunk a városunkért? – teheti fel
kérdését bárki. 

Mert a jelenlegi városvezetéstől – élén pol gár -
mesterünkkel – több vá lasztási cikluson keresztül
olyan ígéretek sorozata hangzott el, amik meg va -
lósítására, sajnos, a mai napig nem került sor. A
fejlesztések, a beruházások elmaradásának követ -
keztében Gödöllő egyre nagyobb lépéshátrányba
került a hasonló adottságú városokhoz képest. A
városvezetés fokozatosan eltávolodott a lakos -
ság tól, figyelmen kívül hagyva a választók akara-
tát. Egyesületünk által a közérdekű adatok nyil -
vánosságra hozatalára vonatkozó, a lakosság hi -
teles tájékoztatása érdekében feltett kérdéseinkre
nem válaszoltak. Attól sem riadtak vissza, hogy
érvényt szerezzenek a „majd mi megmondjuk, hogy
mi a jó nektek” politikájuknak, miközben a háttér-
ben egyéni érdekeik, elképzeléseik megvalósí tá -
sán dolgoztak, illetve tevékenykednek a mai na -
pig is, közpénzből! Áldásos munkájuk eredmé-
nyeként Gödöllő az országban egyedüliként „vá -
rosháza nélküli várossá” vált, közlekedése kataszt -
ro fális, a látványberuházások ellenére nő a la kos -
ság elégedetlensége, aggasztó a városvezetésnek
a migrációval kapcsolatos politikája is! Polgár -
mes terünk felhatalmazás nélkül, a lakossággal
kö tött „szerződését” megszegve, a város érdekei -
vel szembe menve, egyéni vágyait szem előtt tart -
va pártalapításba kezdett, majd a 2018. évi vá -
lasztás során pártjával csatlakozva az LMP-hez,
együttesen is súlyos politikai vereséget szenved -
tek. Mindezek a város fejlődésének gátjai!

A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület számára
örvendetes, hogy az utóbbi időben egyre többen
magukénak érezték elégedetlenségük határozott
kifejezését, megszó la lásukkal, bekapcsolódásuk-

Napjainkban több tisztség betöltése is személyi változással jár(t) a gödöllői polgármesteri hivatalban.
Amint arról korábban hírt adtunk, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző asszony nyugdíjba vonul, idő-
közben az is kiderült, hogy május 31-ével. Utódja a
jelenlegi aljegyző, dr. Kiss Árpád (képen) lesz, aki
június 1-jétől veszi át a feladatkört. Gémesi György
elmondása szerint négyen jelentkeztek a pályázatra,
és – amint azt a polgármester tréfásan megjegyezte
– sokat forgolódott álmában, amíg eldöntötte, hogy
Kiss Árpádot választja a jegyzői pozícióba.

Adalékkén szolgál, hogy március 31-ével – 27 éves
helyi szolgálat után – távozott a hivatalból a

Városüzemeltető
és Va gyonkezelő
Iroda vezetője, a
település ko rábbi
aljegyzője, dr. Kál -
mán Mag dol na,
aki értesü lé sünk
szerint a ma gán -
szfé rában sze retné
ka ma toztatni ta -
pasztalatát és tu -
dását.                -G

Kiss Árpád ül a hivatal jegyzői székébe 

kal kiállnak az egye-
sületünk által képvi -
selt ügyek mellett.
Sokan csatlakoztak a
jótékonysági, kari tatív
kezdeményezéseink
sikeres meg valósítá -
sá hoz, kapcsolódnak
be együttműködő partnere ink kel tartott közös
rendezvényeinkbe, prog ram jainkba.

Célul tűztük ki, hogy folytatjuk és hatékonyab-
bá tesszük az önkormányzati munka kontrollját,
a közjó érdekében megkezdett feladataink folyta-
tását. Látjuk és tudjuk, hogy csak széleskörű la -
kossági összefogással, egyetértésben lehet ko -
moly eredményeket elérni, ezért kiemelten fon-
tosnak tartjuk a csapat építését, a tagtoborzás
kérdését. 

Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk a
szó igazi értelmében lokálpatrióta érzelmű, gon-
dolkodásunkkal és céljainkkal – ami az egyesület
facebook-oldalán megtekinthető – egyetértő pol -
gártársainkhoz, hogy csatlakozzanak a Szót Ké -
rünk a Közjóért Egyesülethez és tagként, támo -
gatóként segítsék munkánkat. Ha képesek le -
szünk az összefogásra, megfontoltan, ám határo-
zottan merünk cselekedni, építő javaslatainkkal
szolgálni Gödöllő érdekét, hatékony és hiteles
munkával megalapozhatjuk a város jövőjét, befo-
lyásoló tényezőjévé válhatunk a 2019-es önkor -
mányzati választásnak.

Kérünk minden érdeklődőt, hogy csatlakozási
szándékát egyesületünk e-mail címén – szotke -
runkakozjoert@gmail.com – szíveskedjen jelez-
ni. Köszönjük! 

Vörös István elnök

Tartozz közénk, és védjük meg közösen Gödöllőt!
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Miután az önkormányzat az elmúlt
években több, belváros-közeli utcát
is bevont a díjfizetős várakozási
övezetek közé, megnőtt az idegen-
nek titulált parkoló autók száma a
Patak tér környékén, különösen a
Szent János utca buszpályaudvar
felé eső, zsákutcás szakaszán. Állító -
lag nehezen viselhető a zsúfoltság,
az ottani lakosság nem tud parkolni,
és az úttest szűk keresztmetszete
miatt szinte napi rendszerességgel
fordulnak elő koccanások, gépkocsi
meghúzások.

A gépjárművel vá ra -
kozni szándé ko zó „be -
vándorlók” parkolási szo -
ká sa arra késztette a vá -
rosvezetést, hogy –
egyez tetve az ott élőkkel
– „mindkét irányból be -
hajtani tilos, kivéve en -
gedéllyel” kiegészítő-
táb lá val ellátott jelzőtáb-

lát helyezzen ki a szóban forgó,
mintegy 100 méter hosszúságú utca -
szakaszra. 

A június 2-ától hatályba léptetni
tervezett közlekedési rendről szóló
jogszabály-módosítás arra is kitér,
hogy az ott lakók behajtási enge-
délyt válthatnak ki, ingatlanonként
egy darabot. A behajtási engedély
forgalmi rendszámhoz kötött, visz -
sza vonásig, vagy a kibocsátás évét
követő naptári év márciusának utol -
só napjáig érvényes. 

-eF

Levédik az idegen-parkolás elől 
a Szent János utca egy szakaszát

Az ott lakók behajtási engedélyt igényelhetnek,
ingatlanonként egy darabot. 

Június 2-ától változik a közlekedési rend

Tavaly tavasszal vált véglegessé,
hogy a gödöllői önkormányzat
csak nem 300 millió forintos támo -
gatást nyert el a város észak-dél irá-
nyú kerékpáros nyomvonalának ki -
építésére. A tervezett nyomvonal a
Dózsa György úton, a városközpont
(Szabadság tér) és a Haraszti út kö -
zött, továbbá a Haraszti úton, egé-
szen a LEAR Corporation bejáratáig
tart. A Teghze Lajos. utcán, a Tesco
mellett átkötés történik az Ádám ut -
cáig, valamint a Rákos-patakon egy
új kerékpáros híd épül.

A munkálatok nemrégiben meg -
kez dőd tek, és ki kell mondani, a fej-
lesztés nem mindenkinél aratott
osz tatlan sikert. Ráadásul, van olyan
közösség, amely már 2015 szeptem -
berében a polgármesterhez fordult,
hogy kifejezze a beruházással kap -
cso latos riadalmait, aggályait. A le -
vélre azonban – állításuk szerint –
nem érkezett válasz, mi több, az ál -
taluk kért konzultációra sem kaptak
lehetőséget.

A Dózsa György út Kossuth Lajos
utca és Szilhát utca közötti szaka -
szának páros, postával szemközti
ol dalán lakók, vállalkozók és bérlők
képviseletében idén februárban
újabb kérelem született, amit Gé -
mesi Györgynek címeztek.

A beadványban a Kossuth Lajos
utca és a Szilhát utca közötti sza ka -
szon található parkoló sáv meg -
szün tetését tartják elhibázott dön -
tés nek, még úgy is, hogy a Körösfői
utcában új várakozóhelyek létesül -
nek. Elismerik, hogy a meghirdetett
tájékoztatón a 20 vállalkozás és 6
társasházi közösség tagjai közül
nem sokan tudtak részt venni, de azt
is megfogalmazzák, hogy a szóban
forgó ingatlanokban élőket senki
nem kérdezte meg, csak a kerék pá -
rosokat.

A kérelemből – mások mellett –
ki derül, hogy a legnagyobb prob -
lémának a szállítmányozási teendők
gyakorlati kivitelezését tartják, mi -
vel a tehergépkocsik csak a parko -

lósávban tudnak megállni a rakodás
idejére. A beadvány aláírói szerint
ez az útszakasz délután 3 óra és
esete 7 óra között nagyon forgalmas,
ezáltal balesetveszélyes a kerékpá -
ro soknak, és a hulladéktárolók elhe-
lyezése is gondot okozhat.

Javaslatuk az, hogy a páratlan,
pos tai oldalon a járda és az útpadka
között kedvezőbb lenne a kerék pár -
út megépítése, azzal együtt is, hogy
néhány fát ki kellene vágni. Félő,
hogy a jövőben káosz és dugók ala-
kulnak majd ki a szóban forgó út -
sza kaszon, valamint fontos szem -
pont, hogy a páros oldalon található,
ingatlanadót fizető társasházak és
iparűzési adót fizető vállalkozások
zökkenőmentes működése a par ko -
ló sáv nélkül nem lesz biztosítható.

Konkrétumokat ugyan nem emlí-
tett, ám május 17-én, a gödöllői kép -
viselőtestület ülésének egyebek na -
pirendi pontjánál Gémesi György
polgármester tett utalást arra, hogy
lakossági zúgolódás kíséri a beruhá-
zást, de a munkálatok felfüggeszté-
séről vagy leállításáról nem beszélt.
Úgy fogalmazott, hogy a kerékpárút
kérdése az elmúlt években több
nyil vános lakossági fórumon, köz -
meg hallgatáson is téma volt, nega -
tív észrevétel vagy más javaslat
azon ban nem érkezett. Hozzátette:
többek között az ilyen helyzetek el -
kerülése miatt is érdemes ezekre az
eseményekre ellátogatni, és ott véle -
ményt nyilvánítani. -tvn

Közlekedési káosz és dugók?

Márciusi ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai arról is döntöttek,
hogy az önkormányzat a Fürdő utca felől megközelíthető zsidó temető 100
méter hosszúságú kerítésének megújítása érdekében részt vesz a Ma -
gyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által meghirdetett pályázaton.

Sikeres kandidálás esetén előteremthető lenne a munkálatok elvégzésé-
hez szükséges 2,5 millió forint, viszont vállalni kell a mintegy 1.500 négy -
zetméteres temető legalább 10 éven keresztüli fenntartását, gondozását. -G

Megújulhat a zsidó temető kerítése
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mér téke 68,5% volt, ami meghaladta
az országos átlagot.

Pluszlóvé és béremelés 
a cégvezetőknek

A városatyák többségi szavazással –
a Piac Kft. ügyvezető igazgatóját le -
számítva – a cégvezetők visszame -
nőleges béremeléséről és jutalmazá-
sáról is döntöttek. Olyan direktor-
nak is jutott pluszlóvé, akinek veze -
té sével a kft. veszteséges gazdálko-
dást produkált az elmúlt évben.
(Egy éve a negatív mutatójú gazdál-
kodásért a Kalória Kft. igazgatójá-
nak nem járt jutalom – a szerk.)

Az extra pénz havi mértéke egysé-
ges volt, aki kapott jutalmat, annak

kéthavi, eddigi járandóságának
meg felelő összeg üti a markát. Néz -
zük a konkrét számokat, zárójelben
a január 1-jéig visszamenőlegesen
megállapított bérrel: 

Domonkos Ernő (VÜSZI Kft.)
bruttó 1,2 millió forint jutalom •
Hatolkai Máté (Kalória Kft.) bruttó
1 millió forint jutalom (bruttó 600
ezer forint havi bér) • Kovács
Balázs (Művészetek Háza Kft.) brut-
tó 1.060.000 forint jutalom (bruttó
600 ezer forint havi bér) • Laurán
Csaba (Erzsébet királyné Szálloda
Kft.) bruttó 1,2 millió forint jutalom
• Geiger Tibor (Távhő Kft.) bruttó
1.060.000 forint jutalom (bruttó 600
ezer forint havi bér) 

GH-összeállításA gödöllői önkormányzat által ko -
rábban életre hívott hat gazdasági
társaság közül öt pozitív egyenleg-
gel zárta le tavalyi gazdálkodását.
Egyedül a városgondnoki teendő -
ket is ellátó cég, a VÜSZI Kft. né -
zett szembe veszteséggel 2017-ben.
Hogy, miért? Mások mellett, ez is
kiderül az alábbi összeállításból.
A Dózsa György úton található, az
elmúlt gazdasági évből tizenegy hó -
napot a tavaly január végén meg vá -
lasztott Domonkos Ernő vezetésé -
vel végig dolgozott VÜSZI Kft.
2017. évi bevétele elérte a 961 millió
forintot, miközben kiadásai csak-
nem 984,7 millió forintot emésztet-
tek fel. A negatív, közel 23,7 millió
fo rintra duzzadt szaldó a közhasz -
nú tevékenység 23,5 millió forintos
vesz teségéből, valamint a vállalko -
zási tevékenység 200 ezer forintos
mí nuszából tevődik össze, oka pe -
dig nagyrészt az ingyenes szolgálta -
tásokban (Meggyes területének érté -
kesítésre való előkészítése, blahai
nap közis tábor részleges felújítása)
és az ingyenes eszközátadásokban
ke resendő.

Hozzászólásában Kovács Barna -
bás (MSZP) aggályosnak nevezte,
hogy a társaság ingyenes tevékeny -
séget folytatott az alapító számára,
ezért tisztázni kívánta a veszteség
okát. A „tényfeltárás” során kiderült,
hogy pontatlan a megfogalmazás,
helytállóbb úgy indokolni, hogy
többletköltséget jelentett a többlet -
feladat végrehajtása.

A gödöllői önkormányzat által
ala pított gazdasági társaságok közül
a második legtöbb pénzt begyűjtő és
kiadó, a városi közétkeztetési piacon
vezető szerepet játszó Kalória Kft. a
947 millió forintos bevételéhez
képest, 944,6 millió forintot költött

el, így – a 2016-ban produkált, közel
18,7 millió forint veszteséghez
képest – 2017-ben 2.467.000 forintos
nyeresége képződött (közhasznú
tevékenység 154 ezer forint, vállal -
ko zási tevékenység 2.313.000 forint).

A vállalkozási tevékenysége (1,9
mil lió forint) és a közhasznú tényke -
dése esetében (7,9 millió forint) egy-
aránt pozitív egyenleget produkált
az elmúlt esztendőben a Művésze -
tek Háza Gödöllő Nonprofit Köz -
hasz nú Kft. amely – a 445,7 millió
forintos bevételének és a 435,9 millió
forintos költekezésének köszönhe -
tően – csaknem 9,8 millió forintos
eredménnyel zárta a 2017-es gazda-
sági évet. Kovács Balázs ügyvezető
igazgató szóbeli kiegészítésében fel-
hívta a figyelmet a közösségépítés
fontosságára, illetve megemlítette,
hogy tavaly valamivel több mint
3.100 program zajlott le a Mű vé -
szetek Háza Gödöllő épületében.

Nem befolyásolta a tavaly őszi
ügy vezetőváltás a Gödöllői Piac
Kft. kedvező mutatójú gazdálkodá-
sát: a cég 4.444.000 forintos adózott
eredményt teljesített, amiből 3 millió
forint a tulajdonosi jogokat gyakorló
önkormányzatnak járó osztalék. 

Miként a megelőző években rend -
szeresen, ezúttal is jó gazdasági esz-
tendőt zárt a Gödöllői Távhő Kft.,
amely picivel több mint 30,6 millió
forintos adózott eredménnyel szem -
be sült a 2017-es év lezárásakor. So -
kat mondó adat, hogy az elmúlt év
utolsó napján a társaságnak 41,2
millió forintos követelése volt a la -
kossági fogyasztókkal szemben.

A második, teljesnek tekinthető
gaz dasági évét tudta le a 2017-es
esztendő folyamán a 2015 decembe-
rében életre hívott Erzsébet királyné
Szálloda Kft. A menedzsment és az
alapító nem bosszankodhat, mert a
papíron visszaköszönő adatok tanú -
sága szerint a 341,9 millió forintos
bevétellel szemben, a kiadások csu-
pán 298,2 millió forintra rúgtak, így
43,7 millió forintos adózott nyeresé -
ge képződött a társaságnak. A be -
szá molóból kitűnik, hogy a város -
központi háromcsillagos hotel fog-
laltsági mutatója 4,6%-kal növeke -
dett tavaly, az átlagos foglaltság

Ingyenmunkára fogták 
a 20 millió forintos veszteséget 
A gödöllői önkormányzat hat társaságából öt sikeresen

gazdálkodott 2017-ben. Lássuk, mit mutatnak a papírok!

A május 17-i gödöllői képviselőtes -
tületi ülés egyebek napirendi pontja
során Gémesi György polgármester
több témakörben adott tájékoztatást.
A város első embere szóba hozta a
Tormay Károly Egészségügyi Köz -
pont bérgazdálkodással kapcsolatos
finanszírozási nehézségeit (az éves
bérkeret 30%-ára egyelőre nincs
fedezet), aminek pontos okáról és
részleteiről tájékozódni fog. Utalt a
Dózsa György úti kerékpárút és a
vasúti fejlesztés okozta lakossági
észrevételekre, panaszokra, illetve
az azokkal összefüggő kommuni ká -
ció fontosságára, valamint megemlí -
tette, hogy várhatóan ősszel meg va -
lósítható lesz a felfüggesztett lomta -
lanítás.

Ezt követően megható pillantok
szemtanúi lehettek a jelenlévők:
elköszönt dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző-asszony, aki több évtizedes
gödöllői szolgálat után, május utol -
só napjával nyugdíjba vonul. A
tiszt ségéből távozó közigazgatási

szakember köszönetet mondott
mind azoknak, akikkel együtt dol -
goz hatott és segítették a munkáját.
Kitért arra, hogy gödöllői jegyzői
tény kedése során – mint a törvé -
nyesség őre – csaknem 400 alkalom-
mal vett részt önkormányzati ülé -
sen, ahol legjobb tudása szerint kép -
viselte a szakmaiságot, és vitatko -
zott is, ha kellett.

Gémesi György egy hatalmas vi -
rágcsokorral köszönte meg Nánási
Éva munkáját. A polgármester
ünne pi pillanathoz hozzáfűzött sza -
vai ból kiderült, hogy mindig és
mindenben számíthatott a jegyző-
asszony szakmai hozzáértésére, és
azt is kiemelte, hogy megalapozott,
jól előkészített napirendi pontokat
tárgyalhatott meg a települést irá-
nyít ó grémium. Gémesi György jó
pihenést kívánt a leköszönő jegyző-
nek, és utolsó mondatában, a hu -
mort is segítségül hívva, megkérte:
testületi ülésekre a jövőben be ne
tedd a lábad! -fd

Gémesi búcsúmondata: testületi
ülésekre a jövőben be ne tedd a lábad!
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Dr. Ujváry Tamás tavaly január vé -
gétől irányítja a Gödöllői Királyi
Kastélyt működtető gazdasági tár -
sa ságot, aminek hatodik ügyvezető
igazgatója. A feladat nem igazán
volt újszerű számára, hiszen kine -
ve zését megelőzően a helyettesi
teendőket látta el. A 2017-es eszten-
dőben még jószerivel az „örökölt”
programokat tudták le a történelmi
falak között, az idei szezonra azon-
ban már úgy készülhettek, hogy az
új menedzsment tervezte meg az
attrakciókat.

- Igazgató Úr! Itt a nyár, a sza -
badtéri programok megrendezésére
leginkább kedvező időszak. A gö -
döllői kastély 22 évvel ezelőtti meg -
nyitása óta számos, mondhatni ha -
gyományos, jobbára családi látvá -
nyos ságot kínálnak az érdekelő -
dők nek. Idén is folytatódik a tra -
díció, vagy lesz változás?

- A kastély számos olyan prog -
ramot szervez, melyről elmondható,
hogy mára tradícióvá vált és a lá -
togatók keresik, várják. Ilyen –
például – a Koronázási Hétvége.
Eze ket a programokat a jövőben is
megtartjuk, azonban igyekeztünk
tartalmukat színesíteni. Több és
változatosabb fellépés szórakoztatja
a közönséget. Azonban a több prog -
ram nagyobb költséggel is jár. A kö -
zösségi médiában többen nehezmé -
nyezték, hogy a Húsvéti hétvégén a
kastély programjaira 500 forintos
jeggyel lehetett betérni. Ezt a gya-
korlatot a Koronázási Hétvégén és a
Vadásznap alkalmával is tartani
fogjuk. Az 500 forint levásárolható a
kiállításokra szóló belépőjegyből, a
kávézói, vagy ajándékbolti fogyasz-
tásból. A területen belül azonban
vala mennyi program már ingyenes
a közönségnek. Ez a két tábla csoki,
vagy két gombóc fagyi ára nagyon
sokat segít a kastélynak: egyrészt,
hogy a programok színvonalát
emel ni tudjuk, másrészt, hogy az
épü letre az eddigieknél többet költ -
hessünk. A hagyományos esemé-
nyek mel lett újakat is szervezünk,
elindítunk. Olyan koncerteket fogad-
tunk be, mint a Budapest Bár, vagy a
Dés László – Tóth Vera est, mely
stílusok eddig kevésbé voltak ránk
jellemzőek, azonban azt gondoljuk,
hogy ní vó sak, van rá érdeklődés és
illenek a helyhez.

Június 23-án pedig 15 európai ki -
rályi kastéllyal egy időben pikniket
szervezünk a kastély parkjába. Invi -
tál juk a vendégeket, hogy hozzanak
egy plédet, üljenek le a parkba, és
akár hozott elemózsiával, akár a
Pest megyei Értéktárban szereplő
éte leket és italokat bemutató kiál -
lítóink kínálatából falatozzanak, él -
vez zék a környezetet, beszélgesse-
nek. Mi pedig délelőtt és délután kis
élő zenei aláfestést is biztosítunk.
Ezen a napon este tartjuk a Múze -
umok éjszakáját, ahol a látogatá so -
kon kívül szintén izgalmas koncer -
teket lehet élvezni, fellép – például –
Antal Timi is.

- Az elmúlt évtizedekben a városi
programgazdák megtanultak együtt
élni a kastély által meghirdetett,
főként a kultúra és a közösségi él -
ményszerzés adta lehetőségekkel.
Visszafelé is igaz ez, ha arra gondo-
lunk, hogy a település vezetése jó
ideje egy-egy téma köré csoportosít-
ja programjait, 2018-ban az ifjúság
szerepét hangsúlyozzák? 

- Természetesen, örömmel csatla-
kozunk a város tematikus kezdemé -
nye zéseihez. Az Ifjúság Éve, mint
téma pedig különösen közel áll szí -
vünkhöz. Egyre több múzeumpe da -
gógiai program közül választhatnak
az érdeklődők, hétvégente a csalá-
doknak indítunk különböző játékos
vezetéseket. De akár szülinapi zsúrt
is lehet tartani a kastélyban, ahol
múzeumpedagógus kollégánkkal
fedezik fel a gyerekek az épületet,
utána pedig különtermünkben sü -
tiz hetnek.

A helyi iskolák diákjainak segítsé -
gével őszre különleges tárlatot ter -
vezünk. A kastély II. világháborút
követő időszakát szeretnénk feldol-
gozni. Miután mi felnőttek éltünk a
’90 előtti időszakban, érzelmileg
kötődünk hozzá, ki pozitívabb, ki
negatívabb emlékekkel. A gyere-
keknek azonban ez az időszak
ugyanolyan része a történelemnek,
mint Sisi, vagy Mária Terézia kora.
Így a gyerekeket kérjük, hogy ké -
szít senek kiállítást erről a korról.

- A programturizmus területén is
egyre nagyobb a konkurencia, ami
újabb és újabb kihívások elé állítja
a szervezőket. Érdekes, látványos,
szó rakoztató, ugyanakkor pénztár -
ca kímélő attrakciók szükségesek.

HIRDETÉS

Több újdonságot is kínálnak 
a kastély történelmi falai között 
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Eb ből a szemszögből nézve, meny -
nyi re versenyképes a gödöllői kas -
tély akár a helybéliek, akár az ide-
látogató bel- és külföldiek szá -
mára?

- A versenyképességnek sok mu -
ta tója van. Elmondhatjuk, hogy 2017-
re a gödöllői lett Magyarország leg -
több látogatót vonzó kastélya. Idén
is volt már olyan hétvégénk, amikor
több mint 10 ezer belépőjegyet ad -
tunk ki. Hogy minél többen ismer-
jék a kastélyt, és látogassanak el
Gödöllőre, számos hirdetést helyez-

tünk el a turisták által
látogatott he lyeken. A
Liszt Ferenc repülőtéren
egészen októberig folya-
matosan, 9 darab LED-
falon fut hirdetésünk,
budapesti városnéző bu -
szok hátoldalán vásárol -
tunk felületeket. Ezek -
nek is köszönhetően,
mára nem csak a kör -
nyék, hanem Magyar -
ország kulturális turiz -
mu sának egyik zász -
lóshajója lett a Gödöllői
Királyi Kastély.

Fontos azonban, hogy a turizmus -
ban betöltött szerepünk erősödésé-
vel egyidejűleg a helyi közössé gek -
kel is megmaradjon, vagy javuljon a
kapcsolat. Az idei évben 4-5 olyan
koncertet szervezünk, ahol komoly
fellépők előadásait regisztráció mel -
lett ingyenesen lehet majd élvezni.
Késő ősz folyamán pedig ismét
tartunk olyan akciós időszakot, ami-
kor gödöllői lakcímkártyával jelké-
pes, 100-200 forintos jeggyel lehet az
állandó kiállítást megtekinteni. 

-efgé

HIRDETÉS

Több dolog (növekvő igények, vas -
út-korszerűsítés miatti várakozó -
hely-szám csökkenés, vonatközle -
kedés átmenti szüneteltetése) is in -
dokolta, hogy a polgármester a Mű -
vészetek Háza buszpályaudvar felő-
li oldalán lévő parkolók számának
bővítésére tett javaslatot a gödöllői
képviselőtestület május 17-i ülésén.

A várhatóan szeptember elejére
meg valósuló, nettó értéken számol -
va 79 millió forintos kiadást jelentő
beruházást a VÜSZI Kft. eredmény-
tartalékából (2017. december 31-i ál -
lapot szerint 275 millió forint) kíván -
ják finanszírozni.

Ami a lényegesebb paramétereket
illeti, a parkoló területe a bővítést
kö vetően 5.530 négyzetméterre nö -

vekszik, és a területen összesen 195
darab személygépkocsi-, valamint 1
darab autóbusz-parkoló létesül. A
személygépkocsi-parkolók közül 4
darab mozgáskorlátozottak számá -
ra fenntartott várakozóhely lesz. To -
vábbá: 15 darab olyan parkolót is
kialakítanak a Művészetek Háza
épü lete buszpályaudvar felé eső ol -
dalbejáratának közelében, amit so -
rompóval zárnak majd el, hogy szol -
gálati parkolóként használhassák az
arra jogosultak. -vn

Nem sokon múlott, hogy a lokálpatrióta klubos képviselők hathatós támo -
ga tásával a gödöllői képviselőtestület tagjainak többsége elfogadja azt az
előterjesztést, ami a város tulajdonában lévő, bő húsz éve botrányos kö -
rülmények között, az eredeti vállalási árnál egyes kimutatások szerint 100
millió forint feletti többletforrás felhasználásával felújított és átépített
balatonlellei üdülővel kapcsolatos, 217 millió forintra szóló vételi jog alapí-
tásáról szólt.

Az, hogy a javaslat lekerült a május 17-i képviselőtestületi tanácskozás
napirendjéről, Kovács Barnabás, szocialista párti városatya „érdeklődésének”
volt köszönhető. A képviselő viszonylag egyszerű kérdésekre szeretett vol -
na választ kapni, mint – például – arra, hogy:

- a nyolc évvel ezelőtti eladási szándék megvalósulása érdekében kiren -
delt ingatlanforgalmi értékbecslő cég milyen értéket állapított meg?

- a szóban fogó összeg nettó vagy bruttó, általános forgalmi adóval növelt
érték?

- a korábban kötött bérleti szerződésben szereplő 2023. március 1-jei ha -
táridőhöz képest a mostani szerződés tervezetben miért szerepel kép hó -
nappal későbbi, 2023. április 30-i dátum?

Becsületére legyen mondva, Gémesi György próbálkozott a válasza -
dással, de részben nem emlékezett a múltbeli értékbecslés részleteire, rész -
ben pedig ellenmondásba került a pályafutása utolsó képviselőtestületi ülé -
sén jegyzői minőségben jelen lévő dr. Nánási Évával. A szakmai vita a
nettó-bruttó érték körül folyt. A polgármester nettónak, a jegyzőasszony
bruttónak gondolta az értéket.

Mintegy tíz perces, igencsak meddővé vált eszmecsere után, Gémesi arra az
elhatározásra jutott, leveszi napirendről az előterjesztést, és azt indítványozta,
hogy a – szükséges információk beszerzését és tisztázását követően – egy hó -
nap múlva újra fussanak neki a határozati javaslat elfogadásának. -st

Elodázták a balatonlellei üdülő
eladását megalapozó döntést

FÓKUSZBAN

Közel 80 millióból bővül a Művészetek
Háza melletti parkolóterület
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Június 19-én, kedden 16 órától rendezik meg a
városi pedagógusnapi ünnepséget az Erzsébet
királyné Szálloda épületének báltermében. Az
eseményen átadják a település vezetése által húsz
esztendeje alapított Gödöllő Gyermekeiért, Ifjú -
ságáért díjat. A kitüntetettekről a helyi képvi -
selőtestület tagjai május 17-i zárt ülésükön dön-
töttek. A díjazott személyeket négy, a jutalmazott
közösségeket pedig két javaslat mérlegelése után
választották ki. 

A határozat értelmében, 2018-ban Faust Dezső -
né nyugalmazott óvodavezető (Egyetem téri óvo -
da) és dr. Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna, a Pre -

montrei Szent Norbert Gimnázium földrajz
szakos tanára, valamint a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola és Óvoda nevelői közössége és a
Gödöllői Palotakert Óvoda szakmai közössége
vehetik át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért
díjat. A jutalmazott magánszemélyek 100-100
ezer forintos, míg a közösség 200 ezer forintos
pénzjutalmat kapnak a díszoklevél és a virág -
csokor mellé.

Az idei gödöllői pedagógusnapon is gazdára
talál a Gödöllő Talentum díj, amit a sportban
(vívás) és tanulásban egyaránt példaértékűen
eredményes Hanzl Lilla Zsófia érdemelt ki. -eo

Miként tavaly, idén is a gödöllői, Táncsics Mihály
úti Villa Grande (Kiskastély) Ren dez vény -
központban tartotta meg szakmai konferenciával
egybekötött közgyűlését a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE). A név -
adó város és a környező települések idegenfor-
galmi életének és programjainak népszerű -
sítésében meghatározó szerepet betöltő szervezet
május 8-án lezajlott eseményén, az ilyenkor szokásos gazdasági-pénzügyi jellegű napirendek
(elmúlt évi gazdálkodás beszámolója, idei költségvetési tervezet megvitatása) mellett, az alapsza-
bályban rögzített előírások szerinti tisztújításról is döntöttek a tagok.

A rendezvény végén – a grillteraszon elfogyasztott Pipa Csárdás ebéd előtt – Perna Pál egyesületi
elnök és Papp János alelnök átadták a GKRTE által 2000-ben alapított Gödöllői Régió Turizmusáért
díjat. Az elismerést 2018-ban Hegedűs Ágota asszony, Cegléd Város alpolgármestere, Krizso -
venszky Lajos, a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tiszteletbeli alelnöke, a Pest
Megyei Önkormányzat egykori alelnöke (képen középen) érdemelték ki.

A városvezető hölgy a XII. Egyházi- és Világi Borok Versenye, illetve a Kenyér-, a Kultúra- és a
Bor Ünnepe című eseménysorozat tavalyi házigazdájaként, a rendezvény személyi és tárgyi feltét-
eleinek biztosításáért, továbbá Cegléd Város fejlesztése, kulturális turisztikai értékeinek bemutatá-
sa, közkinccsé tétele iránti elkötelezettségének elismeréséül jutott a kitüntetéshez. Krizsovenszky
Lajos Pest megye kulturális turisztikai tevékenységében való színvonalas közreműködéséért, a
megyében működő Tourinform irodák működési feltételei biztosításának és a Pest Megyei
Önkormányzat, valamint az egyesület közötti együttműködés kialakításának elismeréséül részesült
a díjban.

A Gödöllő Régió Turizmusáért díjat ebben az esztendőben posztumusz is odaítélték. Kiss Imre
Attila, a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend nemrégiben elhunyt nagymestere
képviseletében Erdész Ferenc szakmai barát vette át az elismerő címet. Az 1997-ben alapított bor-
rend elnökeként ténykedett szakembert a XII. Egyházi- és Világi Borok Versenye, valamint a
Kenyér-, a Kultúra- és a Bor ünnepe című rendezvények házigazdájaként, az eseménysorozat elő-
készítése, megszervezése során végzett kimagasló munkájáért, a kulturális turisztikai program
elmúlt évi lebonyolításában történt színvonalas közreműködéséért honorálták. -ván

Bővült a Gödöllői Régió Turizmusáért díjasok köre

Díjátadás a városi pedagógusnapon
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RÖPLABDA 
Helyosztó az NB I. Liga 3. helyéért (Extraligával együtt 9. helyért)
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-1 (24, -20, 14, 18)
Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői RC 2-3 (-20, 22, 16, -20, -6)
Az egyik fél második sikeréig tartó párharc végeredménye: 2-0, a Gödöllő
javára.
A Penta-Gödöllői RC gyermekcsapata (U15) bronzérmet nyert a szé kes -
fehérvári országos döntőben, a serdülők (U17) pedig a békéscsabai hatos
fináléban lettek harmadikok. Edző: Horváth Kristóf.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 26-29. forduló
Gödöllői SK – FÉMALK-Dunavarsány 3-1 (0-1) Gödöllői gólok: Mudroch
Mendel (2), Méhes Pál.
Gödöllői SK – Sülysápi SE 4-1 (1-0) Gödöllői góllövők: Mudroch Mendel
(2), Kiss Szilárd, Tóth-Ilkó Áron.
Tököl VSK – Gödöllői SK 0-3 (0-1) Gödöllői gólok: Méhes Pál (2),
Schlemmer Balázs.
A Gödöllői SK együttese 26 ponttal, 37-44-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 13. helyét foglalja el.
Pest megyei II. osztály, Északi-csoport, 16. és 18., illetve 26-28. forduló
Gödöllői EAC – Pilisszentiván SE 4-1 (2-1) Gödöllői gólok: Vitárius Tamás,
Mánfai Milán (2-2).
Vác-Deákvár SE – Gödöllői EAC 5-1 (3-1) Gödöllői góllövő: Vitárius
Tamás.
Gödöllői EAC – Budakalászi MSE 1-6 (0-4) Gödöllői gólszerző: Angyal
Zoltán.
PILE-Szántó SE – Gödöllői EAC 8-1 (1-1) Gödöllői góllövő: Vitárius Tamás.
Gödöllői EAC – Csömör KSK 1-4 (1-2)
A Gödöllői EAC csapata 9 ponttal, 41-124-es gólkülönbséggel 15. a csoport
táblázatán. (Játékosok jogosulatlan szerepeltetése miatt a GEAC-tól 5 pontot
levontak.)
Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 15. és 22-24. forduló
Gödöllői SK II. – FC Sződ 7-3 (3-3) Gödöllői gólok: Lukács János (3), Nagy
Péter (2), Szabó László, Pakuts Barna.
Vácrátót KSE – Gödöllői SKII. 3-0 (játék nélkül)
Galgagyörki SE – Gödöllői SK II. 5-4 (3-2) Gödöllői gólok: Szabó László,
Pakuts Barna, Molnár Dániel, Kerecsényi Fodor Norbert.
Gödöllői SK II. – Csomád KSK 4-1 (0-1)
A Gödöllői SK II. csapata 16 ponttal, 42-61-es gólkülönbséggel 9. a csoport
tabelláján.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 21-22. forduló
Gödöllői KSE – Solymári SC 34-27 (15-11) • ifjúságiak: 38-34
Rév és Társai SC – Gödöllői KSE 20-23 (11-11) • ifjúságiak: VS Dunakeszi
– Gödöllői KSE 38-30
A Gödöllői KSE együttese 35 ponttal, 625-538-as gólkülönbséggel az 1.
helyen végzett a csoport táblázatán a 2017/2018-as bajnoki évadban. A
GKSE ifjúsági csapata 14 ponttal, 560-607-es gólkülönbséggel a 8. helyen
zárt.

FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, alsóházi rájátszás (7-12. helyek), 8-10. forduló
Covritas Futsal Team – Gödöllő Újpest FC-220 VOLT 5-5 (2-3) Gödöllői
góllövők: Magyar Zsolt (2), Gruber Bálint, Berta Balázs, Csordás Barna.
Scoregoal Kecskeméti FC – Covritas Futsal Team Gödöllő 4-3 (3-1)
Gödöllői gólok: Gruber Bálint (2), Németh Máté.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Energia SC Gyöngyös 4-4 (3-3) Gödöllői
gól: Berta Balázs, Makádi Csaba, Molnár Márton, Németh Máté.
A CFT Gödöllő csapata 16 ponttal, 48-43-as gólkülönbséggel a 3. helyen
zárta az alsóházi rájátszást, amivel megőrizte NB II-es tagságát. 

Gödöllőiek a küzdőtéren

Május 17-i tanácskozásukon a gö -
döllői képviselőtestület tagjai jóvá-
hagyták a településen működő
sport egyesületek és -szakosztályok
számára a város idei költségve té -
sében elkülönített keretösszegek fel-
osztására tett határozati javasla-
tokat. Első ránézésre nem igazán
található kivetnivaló a dotációk-
ban, ám – szokták mondani – az
ördög a részletekben rejlik. 

A kiemelten támogatott kategó -
riá ba sorolt egyéni- és csapat ver -
seny sportágak gödöllői reprezen -
tánsai két részletben (június 15-ig,
majd október 31-ig) juthatnak hozzá
a részükre elkülönített, mindent
egy bevetve 13 millió forintos önkor -
mányzati dotációhoz. 

A háromszereplősre szűkült tá -
bor ból idén a legtöbb pénzt – egy-
aránt 5-5 millió forintot – a Gödöllői
EAC atlétái (tavaly 5 millió forint) és
(a csarnoképítésre a telken felül 50
millió forintos városi költségvetési
forrást is magukénak tudó) vívói
(tavaly 5 millió forint) kapják. A
Gödöllői Sport Klub – a kiemeltek
közé fél évtizede felvett – asztaliteni-
szezői 3 millió forintra (tavaly 3,5
millió forint) tarthatnak igényt
ebben az évben. Meg kell jegyezni,
hogy társasági adókedvezményben
részesülő gödöllői egyesületek (Gö -
döllői Kézilabda Sport Egyesület,
Gödöllői Sport Klub labdarúgó és
kosárlabda szakosztály, valamint
„újoncként” a Penta-Gödöllői Röp lab -
da Club) idén sem szerepelnek az
önkormányzati támogatási kör ben.

Furcsasága az alkalmazott elosz-
tási rendszernek, hogy a mellékelt
táblázat, pontosabban az abban sze -
replő pontszámok alapján más tá -
mogatási arányokkal számolhat ná -
nak az érintett sportszervezetek: a
GEAC atlétáinak 7,3 millió forint, a
GEAC vívóinak 4 millió forint, míg
a pingpongosoknak 1,7 millió forint
körüli összeg jutna…

A kiemelt támogatásban nem ré -
szesülő gödöllői versenysport-szak -
osz tályok az alábbiak szerint osz toz -
nak az 5,5 millió forintos keretössze -
gen (zárójelben a tavalyi támogatás):

Grassalkovich SE (akrobatikus
torna) 1 millió forint (1 millió forint)

• Gödöllői Taekwon-do SE 950 ezer
forint (1 millió forint) • VUELTA SE
(ritmikus gimnasztika) 500.000 fo -
rint (500.000 forint) • Jumpers Tánc
és Sport KE 500.000 forint (500 ezer
forint) • Kirchhofer SE (atlétika)
500.000 forint (500 ezer forint) •
Sainó Karate-Do Közhasznú SE
300.000 forint (250 ezer forint) • TIG
Diáksport Egyesület 300.000 forint
(150 ezer forint) • Gödöllői Ördö -
gök Rugby SE 250.000 forint (250
ezer forint) • Gödöllői Sport Klub
HUN-TER terepíjász szakosztály
250 ezer forint • BIKE ZONE Kerék -
páros Egyesület 250.000 forint (130
ezer forint) • Gödöllői Contact ITF
Taekwon-do SE 250.000 forint (130
ezer forint) 

Gödöllői Judo Klub 150 ezer forint
• Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete
150 ezer forint (100 ezer forint) • Gö -
döllői Sport Klub tenisz szakosztály
150.000 forint (150 ezer forint)

A Gödöllőn működő és sikeresen
pályázó szabadidős sportszerve ze -
tek közül az alábbiak kaptak 1,25
millió forint összértékű támogatást
az erre a célra elkülönített 2,5 millió
forintos költségvetési keretből (záró -
jelben a tavalyi dotáció): 

Gödöllői Lovas Sport és Hagyo -
mány őrző Közhasznú Egyesület
500.000 forint (500 ezer forint) •
Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület 370.000 forint (300 ezer
forint) • Gödöllői Wado Egyesület
200.000 forint (200 ezer forint) •
Pelikán Horgász Egyesület 100.000
forint (100 ezer forint) • Aikido Test -
gyakorló Egyesület 80.000 forint
(100 ezer forint)

Fontos tudnivaló, hogy mindazon
sportszervezetek, amelyek a Gö -
döllői Sport Közalapítvány felé le -
járt esedékességű számlatartozással
rendelkeznek, a támogatás összegét
a lejárt esedékességű tartozás össze -
géig nem kapják meg, hanem azt a
Gödöllői Sport Közalapítvány
szám lá jára utalják át. -bor

Így porciózták ki a városatyák
a pályázható sportpénzeket

Idén a TAO-t élvező röplabdások is kiszorultak
a dotáltak köréből. Van ugyan pontrendszer, 

de az elosztásnál más is számít
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29. Római szám 32. Képes rá 34. Idegen Pál 37.
Egykori magyarországi város 38. Puha fém 39.
Táplál 42. Női hang 43. Szabadtéri látnivaló 44.
Csúszásgátló fékrendszer 45. Kockáztatott összeg
48. Morzehang 49. Egynemű ezer! 50. Igavonó
patás 52. Semmi

A megfejtéseket június 15-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.

Május 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGYÜTT VISSZARAKJUK A DOBOZBA A
KUKORICAPELYHET.

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Petrán Imola Dózsa György út 44.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Bernát Imre Kazinczy
körút 28.

A szőke nő hűtőgépet vesz. Az eladó próbálja
győzködni: - Asszonyom, ez a legjobb minőség:
AAA energiaosztály, és az ajtaja is megfordít -
ható. Erre a szőke nő: …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: K) 12.
Haszonállat 13. Kísérlet 14. Erre a helyre 15.
Földművelő eszköz 17. Politikai párt 18. Igekötő
19. Azonban 20. Folyadék 22. Idegen művészet
24. Országos Mérésügyi Hivatal 25. Kevert vese!
27. Haza, hon 28. A poén második része 31. Ilyen
lábú rovar is van 33. Hírügynökség 35. Növényi
rész 36. Közterület 37. Gondja-baja 39. Angol fül
40. Repülőgép típus 41. Húros hangszer 44. Oszt -
rák schilling, röviden 46. Átló centruma! 47. Meg -
vitat 51. A poén harmadik, befejező része
Függőleges: 1. Lét 2. Számos 3. Római szám 4.
Ilyen cím is van 5. Pest megyei város 6. Ravasz
állat 7. Társadalombiztosítás 8. Történelmi konfe -
rencia helyszínén 9. Régi 10. Nikkel vegyjele 11.
Közismert tejtermék 16. Alapvetően 21. Idejét
múlt 23. Kevert part! 24. Egykori rendezőiroda
25. Téli sportoló 26. Más 28. Házon kívülre lökte
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Magazinunk következő
száma

2018. június 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)

Június 3-ig:

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.).

Tel.: 420-243 

Június 4-től június 10-ig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749

Június 11-től június 17-ig: 

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251

Június 18-tól június 24-ig: 

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

Június 25-től július 1-jéig: 

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

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

1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (VI.)
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