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Kertrendezés
tiltakozással
HIRDETÉS

IDŐPONTOK: június 17-21. • július 1-5. (bentlakási lehetőség)
• július 22-26. (bentlakási lehetőség) • augusztus 12-16.
Napközis tábor 35.000 Ft/fő, bentlakásos tábor ára 45 000 Ft/fő
Az idei nyáron is szeretettel várunk minden érdeklődőt a Babatvölgyi
Lovasközpont táboraiba, ahol a gyerekek betekintést nyerhetnek
és bekapcsolódhatnak a lovarda életébe, közelebb kerülhetnek
az állatokhoz a lovak gondozása és ápolása révén.
Napközis jellegű (hétfőtől péntekig 8-16 óráig tartandó) lovas táborokat
szervezünk, turnusonként 10-12 fő részére, gazdag programmal, 6-18 éves korig.
További információ és jelentkezés:
Ecsédi Viktória: +36 30 864 4949 • babat@gak.hu
HIRDETÉS
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Testükkel védték a fiatalok az Egyetem téri fákat

Lakossági tiltakozást kiváltó kertrendezés

Február derekán a helyi történéseinek középpontjába került, hogy kertrendezésben kezdtek
az Egyetem téri területen. A növényzet „felülvizsgálata” fák kivágásával és csonkításával is jár,
ami többekben – elsősorban a környéken élőkben – váltott ki tiltakozást, ellenérzést. Fiatalok
egy csoportja odáig merészkedett, hogy testével védje meg bizonyos egyedek eltávolítását,
és demonstrációt is tartottak a „környezetpusztítás” ellen.

Megkerestük a Gödöllői Premontrei Apátság
illetékesét, adjon tájékoztatást a kertrendezési
munkálatok indokoltságáról és céljáról. Balogh
Piusz O. Praem. apát az alábbiakat válaszolta:
- Az egyetemi lakótelep területén megkezdte a
területrendezési munkákat a Premontrei Rend. A
korábban a Szent István Egyetem kezelésében

lévő állami területet a múlt évben kapta vissza
tulajdonba a Gödöllői Premontrei Apátság. Még
akkor megkezdődött a visszakerült területek
átminősítése, ezek ugyanis különböző besorolási
övezetekbe tartoztak. Az óvoda melletti játszótértől a vasút felé terjedő terület átadása már megtörtént, jelenleg ott folynak a parkrendezési munkák. A víztorony felé eső rész visszaadása várhatóan a nyáron történik meg.
Ősszel zajlott a gimnázium előtti, a jelenlegi
parkoló melletti terület megtisztítása. Decemberben ment végbe a Fácán sorral párhuzamos területrész takarítása, és kb. két hete indult el a házak
közötti terület parkrendezése. Az elmúlt nyolc
hónapban elkezdődött a terület felmérése és a tervezési munka, mely nemcsak a látható, felszíni
részekre irányult (parkok, utak, járdák), hanem a
felszín alatti közművekre is. Nyolc hónapja tart a
tájépítészeti tervezés (fafelmérés, fakivágási és megújítási, növénytelepítési- és fenntarthatósági
tervezés). Ennek keretében közel 1000 fát vizsgáltak meg egyesével, és a szakértők döntöttek arról,
melyiket vágják ki, melyiken végeznek majd koronaalakítást vagy visszavágást a látható sérülések, száradások, fertőzések ismeretében. Bizonyos fák kivágására azért volt szükség, mert már

Kattant a bilincs a drogkereskedő kezén

Egy drogterjesztőt fogtak el február 14-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR
NNI) munkatársai. Vele szemben kábítószerkereskedelem bűntett, míg fóti, budapesti és gödöllői vásárlójával szemben kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás – adta
hírül a police.hu.

A KR NNI kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
nyomozást az 52 éves gödöllői I. Ferenccel szemben, míg az 51 éves fóti K. Tibort, a 44 éves budapesti K. Tamást és az 53 éves gödöllői H. Károlyt
kábítószer birtoklásával gyanúsítják.
A büntetőeljárás adatai szerint I. Ferenc lakhelyén és cégének fővárosi telephelyén naponta
több személynek adott el kábítószert, feltehetőleg
kokaint. A Készenléti Rendőrség Bevetés Támogató Osztályának munkatársai február 14-én este
azt követően fogták el otthonában az 52 éves fér-

fit, hogy aznap már három vevőt kiszolgált. A
ház átkutatása során a nyomozók 762 gramm kábítószergyanús fehér port találtak, ami a gyanúsított elmondása alapján kokain. Feketepiaci értéke
nagyjából több mint 15 millió forint. A rendőrök
a kábítószer porciózásához használt eszközöket,
valamint közel 5 millió forintot és 2100 eurót is
lefoglaltak. Ezen túl I. Ferenc lakhelyén és cégének budapesti telephelyén több kilogramm drog
hígításához használt szert is találtak.
A kábítószer-kereskedőn kívül a KR NNI munkatársai által elfogott három vásárló autójából,
valamint ruházatából szintén kábítószergyanús
fehér por került elő.
A rendőrök az elfogott négy férfit előállításukat
követően gyanúsítottként hallgatták ki, majd I.
Ferencet őrizetbe vették, és előterjesztést tettek
letartóztatásának indítványozására. A KR NNI
Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya szakértők
bevonásával folytatja a nyomozást.

olyan növényállománya volt a területnek, ami 2530 éve nem volt gondozva. Mint a felmérés során
kiderült, sok esetben jelentősen veszélyeztetik a
földfelszín alatt futó közműveket. Mivel a terület
már a Premontrei Rend tulajdona, a felelősség is
hozzá tartozik a növénybalesetekért és az ezek
miatt keletkezett vagyoni károkért is.
Készül egy tájépítészeti terv, ami a teljes, öthektáros területre vonatkozik, ez tartalmazza a parkosítási elképzeléseket, valamint a tervek szerint
még az idén megkezdődő fatelepítéseket és a játszótér felújítását. A parkosítás és a növényzet pótlása azonban fokozatosan fog megtörténni azokon a területeken, amit már nem fognak érinteni
a későbbi felújítások, fejlesztések. Ez tehát egy
hosszabb folyamat lesz. A most kivágott fák egy
részét még az egykori premontreiek telepítették
80-90 évvel ezelőtt. Ezek olyan őshonos fákkal
lesznek pótolva, amelyek legalább ennyi ideig
szépítik majd a területet.
A következő lépés a közutak és a járdák rendbetétele és a folyamatos parkrendezés lesz. Tavasszal fog indulni a Fácán sorral párhuzamos,
hosszú egyenes út felújítása, ami a terület
legrosszabb állapotú útja. Ez új útalapot és burkolatot kap, ahol erre lehetőség van, járda épül és a
közvilágítási hálózat korszerűsítésére is sor kerül.
Amikor ennek a felújításáról döntés született,
fontos szempont volt, hogy a területen lakóházak, közintézmények, óvoda és iskola van. A további úthálózat felújítása, új parkoló, járdák és
közvilágítás kialakítása, valamint templomépítés
az elkövetkező években fog megvalósulni.

Hosszú utat tesz meg Attila hazatérése
Tavaly októberben a gödöllői képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a Brüsszeli Magyar Nagykövetség Balassi Intézetének épületében március 16-31. között megrendezendő A magyar szecesszió bölcsője:
a gödöllői művésztelep című időszaki kiállításra a Gödöllői Városi Múzeum 34 darab műtárgyat (szőnyegek, festmények, grafikák, épületdíszítő elemek, iparművészeti tárgyak, könyvek) kölcsönözzön.
Időközben Kanadából, Leo Belmonte örökösétől – a brüsszeli kiállításra való tekintettel – ajándékba
kapott a helyi múzeum egy, Nagy Sándor tervei alapján Leo Belmonte által leszőtt falikárpitot, aminek címe Attila hazatérése. A falikárpitot a magyar nagykövetség segítségével Kanadából szállítják
Magyarországra, ahonnan – a kiviteli engedély birtokában – Brüsszelbe utaztatják, miután a városvezetés január utolsó napján engedélyezte az értékes relikvia kölcsönzését.
–G
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Mennyire kegyelt a kultúra Gödöllőn? Velük bővül a Gödöllő Városért díjasok köre
Egyesek örömmel veszik, mások túlzónak tartják, hogy mennyit áldoz az
önkormányzat a gödöllői kultúra, illetve a kulturális élet szereplőinek támogatására. Az idei évre elfogadott városi költségvetés előirányzatainak
segítségével annak jártunk utána, mennyire kegyeltje a település vezetésének a szakterület.

A 2019-es gödöllői büdzsé számhalmazában a kötelező feladatok között találunk egy 338,8 millió forintos összeget, amin két közművelődési intézmény és egy gazdasági
társaság osztozik. A könyvtár 120
millió forintot, a múzeum 47,6
millió forintot, míg a Művészetek
Háza 171,2 millió forintot kap működésre (éves bevételi főösszegének
mintegy 46%-a).
Ha tovább boncolgatjuk az adatokat, kiderül, hogy ezekből a dotációkból az állam a könyvtár esetében
3,9 millió forintot (3,2%), a múzeum
esetében 3 millió forintot (6,3%), a
Művészetek Háza vonatkozásában
pedig 34,9 millió forintot (20,4%) vállal magára. Vagyis, átlagosan 12,4%os mértékben finanszírozza a központi költségvetés a gödöllői kultúrát,
a többit (87,6% - 294,4 millió forint) a
helyi önkormányzat állja.
A történet azonban ezzel nem ér
véget, hiszen vannak olyan kiadási
tételek is, amik nem tartoznak a kötelező önkormányzati feladatok közé. Kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok kapnak támogatást, mindent egybevetve, 27,9 millió
forintos nagyságrendűt:
• Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület 6 millió forint
• Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítvány 6 millió forint
• Talamba Közhasznú Egyesület
(Talamba Ütőegyüttes) 5,5 millió forint

• Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar) 3 millió forint
• Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 1,5 millió forint
• Cavaletta Művészeti Egyesület
1 millió forint
• Garabonciás Színtársulat 1 millió forint
• Gödöllő Táncszínház 1 millió forint
• Artesz Kórus alapítvány (Gödöllői Vegyes kar) 800 ezer forint
• Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány 800 ezer forint
• Gödöllői Kulturális Szociális
Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar) 500 ezer forint
• Cimbaliband 500 ezer forint
• Club Színház 300 ezer forint
A fentieken túl a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a „GödöllŐsz” Fesztivál 3-3 millió forintos,
míg a május végén esedékes Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 1,3 millió forintos önkormányzati dotációt élvez.
Összegzésképpen elmondható,
hogy a település irányítói ebben az
esztendőben csaknem 330 millió
forintot terveznek a helyi közművelődés, kultúra és kulturális események támogatására elkölteni a gödöllőiek közpénzéből. Azon lehet
vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés,
netán, optimális. Ja, és azon is, hogy
a „szerencsés kiválasztottak” milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek…
-stv
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Ebben az évben is folytatódik a hagyomány, abból a szempontból, hogy 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 magánszemélyek 200-200 ezer forintnak örülhetnek, a közösség pedig 400 ezer forinthoz jut. Az előzetesen meghirdetett felhívásban rögzített határidőig négy
személyre és öt 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 31-i zárt ülésen kikre esett a döntéshozók választása:
Kiss Jánosné, aki 1983 óta dolgozott a városhoz köthető szervezet alkalmazásában (1983-1992 GAMESZ munkaügyi előadója, 1992-2000 Kalória intézményvezető-helyettese, 2000-től nyugdíjazásáig Kalória Kft. vállalkozási igazgatója). Ágnes asszonynak a város életéért páratlan tisztességgel és szakértelemmel végzett kimagasló és lelkiismeretes munkáját ismerik el a díjjal.
Kája Sándor13 éves korától kántora a Máriabesnyői Kegytemplomnak,
majd Bazilikának, és a gödöllőiek, valamint a máriabesnyőiek egyházi-, illetve városi életében végzett színes és magas színvonalú szakmai tevékenysége alapján érdemelte ki a kitüntetést.
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége, amelynek
tagjai – Czeglédi Ingrid vezetésével – a fogyatékkal élők és az idősek mindennapi ellátásában, gondozásában hivatástudattal és szorgalommal
végzett kiemelkedő szintű munkájukért vehetik át az elismerő címet.
A Gödöllő Városért díjat a március 15-i nemzeti ünnep gödöllői rendezvényén adják át. A rendezvény 16 órakor kezdődik a Művészetek Háza
Gödöllő épületének színháztermében.
-rr

Súlykorlátozó rendeletet alkottak
Április 1-jén lép hatályba az a gödöllői önkormányzat által életre hívott
rendelet, ami szabályozza a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel
történő használatát. A helyi jogszabály megalkotását azzal indokolták,
hogy a városban több olyan út, útszakasz is van, aminek teherbírását átlagos lakossági használatra tervezték,
azonban – elsősorban építkezéssel
összefüggő fuvarozási tevékenység
során – gyakran használják nagy, 20
vagy akár 30 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek,
teherautók is. A rendelet célja, hogy
ezeknek az utaknak az állapota lehetőség szerint ne romoljon olyan
ütemben, mint ahogyan az az elmúlt
években megfigyelhető volt, azonban
a lakosság építkezési igényeinek se
szabjanak teljes mértékben gátat.
Megoldásként szolgált, hogy az
érintett utak használatára engedélyt
kell kérni, és 3,5 tonna össztömeg felett napi 3.000 forintról induló hozzájárulást kell fizetni, ami forrást biztosít majd a rendszeres útfelújításokra.
A rendelet konkrétumként nevesíti
az Antalhegyi zónában található földutakat, javított-, illetve stabilizált
utakat, amikre a tavaszi olvadásos
időszakban, azaz: február l-jétől április 30-ig nem lehet behajtani még

engedéllyel sem (az éves engedély kivételével) a súlyhatárt meghaladó
össztömegű gépjárművekkel.
Aki engedélyköteles úton engedély
nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően közlekedik, vagy az
engedélyt az ellenőrzést végző személynek kérésre nem mutatja be és
egyedi igazoló matrica sincsen az
általa vezetett gépjármű szélvédőjére
látható helyre ragasztva, 30 ezer forinttól 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtandó.
Amennyiben a szabályszegést elkövető személye a szabályszegés elkövetésekor nem válik ismertté, a
bírságot a hatóság a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzembentartójával szemben
szabja ki. Ha az üzembentartó jogi
személy, a közigazgatási bírság
mértéke 30 ezer forinttól 1 millió
forintig terjedhet. Szabályszegés
esetén helyszíni bírság kiszabásának
is helye van, aminek mértéke 20 ezer
forinttól 50 ezer forintig terjedhet.
Megfogalmazódott, hogy a korlátozással érintett utak felülvizsgálatát a
rendelet hatályba lépését követően
folyamatosan elvégezik, illetve az
sem kizárt, hogy esetlegesen további
útszakaszokat is védetté tesznek a városban.
-eo
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Környezetvédelmi fejlesztés

Együttműködő partnerként
száll be a város a MEDER projektbe
Február 21-i tanácskozásukon szándéknyilatkozatot fogadtak el a gödöllői képviselőtestület tagjai arról,
hogy az önkormányzat együttműködő partnerként aktívan részt kíván venni az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint főpályázó által vezetett, a LIFE Program - Környezetvédelem Alprogramja keretében
megvalósuló „Meder fenntartási jó
gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése” elnevezésű
LIFE IP MEDER projektben.
A pályázatban két olyan, megvalósítani tervezett beruházás van,
ami érinti Gödöllőt. Az egyik egy
gyökérzónás utótisztító, amit a
szennyvíztisztító telep melletti önkormányzati tulajdonú területen

alakítanának ki annak érdekében,
hogy javuljon a Gödöllő-Isaszegi tórendszer vízminősége, illetve növekedjen a vízmennyisége.
A másik fejlesztés egy záportározó létesítése a Rákos-patak szilháti
mellékágán (Kazinczy Ferenc és
Kornya Mihály utcák között), ami
biztosíthatná a városközpont kiöntési kockázatának csökkentését.
Az együttműködés a csaknem
18,5 millió eurós (mintegy 5,9 milliárd forintos) összköltségvetésű pályázat támogatása (60%-os intenzitás) esetén valósul meg, és a támogatási szerződés aláírásának napjától legkésőbb a LIFE IP MEDER projekt 2029. december 31-ig tervezett
befejezéséig szól.
-eF

Ártanak vagy jót akarnak
a lokálpatrióta klubos képviselők

Ritkán fordul elő, hogy egy képviselőtestület külön napirendi pontban
tárgyaljon arról, hogy felkéréseket
fogalmaz meg a körzet országgyűlési képviselője számára. Február
21-én ez történt Gödöllőn, ahol Gémesi György polgármester ilyen tárgyú előterjesztést tett. Indítványát a
városatyák 12 igen és 2 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással
támogatták.

A nem mindennapi történet gyökerei január 31-ére datálódnak, amikor Vécsey László, a Pest megyei 6os számú, gödöllői központú válaszkerület kormánypárti parlamenti képviselője részt vett a város idei
évre elfogadott költségvetésének vitájában, és három témakörben konkrét észrevételeket tett.
Részben hiányolta a költségvetés-

ből a helyi egészségügy
támogatására fordítandó
forrásokat, részben szorgalmazta a járási kormányhivatal elhelyezésével kapcsolatban aláírt
szerződés önkormányzat
részéről történő betartását, részben pedig kifogásolta, hogy a költségvetésben nincs elegendő
forrás nevesítve a településen belüli közlekedési
feszültségek enyhítésére.
Summázva a véleményét, Vécsey
László Gödöllő idei költségvetését
szó szerint ekképpen minősítette: Ez a költségvetés nem készült fel arra,
hogy Gödöllő belső közlekedési nyomását, feszültségeit enyhítse. Közlekedés,
egészségügy és a Kormányhivatal elhelyezése, ez az a három dolog, amit én
szeretnék viszontlátni a költségvetésben.
Nem tudom van-e mód még esetleg a
módosításra, amennyiben van, azt jó
néven venném, és úgy venném, hogy a
gödöllői képviselőtestület, élén a polgármesterrel hajlandó ezeket a beruházásokat a gödöllőiek érdekében végiggondolni. /…/ Arra van pénz, amire a polgármester és a képviselőtestületi többség
biztosítja – fogalmazott a honatya.
Ezekre a gondolatokra kapta válaszul Vécsey László a testületi többség
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Kamera figyeli a szabályszegő
áthajtókat a Kazinczy-lakótelepen
Január végétől 30 ezer forintra büntethető az az autós, aki megállás nélkül áthalad a Kazinczy-lakótelepen,
a mindkét irányból behajtani tilos,
kivéve célforgalom KRESZ-tábla hatálya alatt lévő útszakaszon. Állítólag lakossági kérésre, a közlekedés
biztonságának növelés érdekében
szereltek fel kamerát a Dózsa György
út felől, illetve a Szilhát utca felől.
Az intézkedés bevezetése jókora
vihart és vitát kavart – főként – az
autóval közlekedők körében, illetve
olyanok is akadtak, akik további, a
városban lévő útszakaszok védelmét javasolták hasonló módszerrel.
Több helyen is érdeklődtünk, jogilag hogy néz ki a helyzet. Már csak
azért is, mert néhányan „megúszós”
ötletekkel álltak elő. Nos, a tényállás
lényege a következő. A közterület-

felügyelet törvényi lehetőségből
adódóan szerelhet fel kamerákat,
aminek képanyaga bizonyítékként
felhasználható. Ha a szabályszegés
egyértelmű (a szóban forgó esetben
a kamerák úgy vannak beállítva,
hogy képesek követni az áthajtó járművet), feljelentés születik az adott
ügyben a rendőrségen. A rendőrség
közigazgatási eljárást indít, méghozzá olyat, ami nem – úgynevezett –
objektív alapú, majd a bizonyítékok
birtokában kiszabja a 30 ezer forintos közigazgatási bírságot, ami az
államkincstárba folyik be.
Az eljárási folyamat során kért
nyilatkozatokból eredően adódhat
olyan szituáció, hogy az elkövető kilétét nem sikerül hitelt érdemlően
megállapítani, ami az eljárás megszüntetésével járhat.
-rg

által jóváhagyott határozatokat, amik
szerint tisztelettel felkérik őt, hogy:
• minden, rendelkezésére álló lehetőséget megragadva, segítse Gödöllő Város Képviselőtestületének
munkáját azzal, hogy minden fejlesztésre alkalmas pályázatnál segítséget nyújt, továbbá mindent elkövet annak érdekében, hogy a város minél több fejlesztési forráshoz
juthasson.
• Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása során, Gödöllő Város Önkormányzata mintegy 250 millió forintig állami forrást kapjon annak érdekében, hogy a képviselőtestület
által elfogadott, Vécsey László által
felvetett és a közlekedési koncepcióba beépített úthálózat fejlesztésekre fordíthassa.
Kódolható volt, hogy az előterjesztés vitát vált ki a képviselők között, pláne úgy, hogy a feladatokkal
„terhelni” szándékozott parlamenti
képviselő is részt vett az ülésen. Ha
jól meggondoljuk, két alapvetés körül forgott a szócsata.
Vécsey László parlamenti- és Simon Gellért önkormányzati képviselők (Fidesz-KDNP) azt hangoztatták, hogy – miután az első javaslatot
elfogadhatónak tartották – a 250
millió forintos „kérvény” önleleplező
és cinikus, a lokálpatrióta klubos
többségű városvezetés gyengeségét
mutatja. Elhangzott, hogy miközben
a szolidaritási adóra nem akarnak

áldozni, a városháza átépítésére van
500 millió forintjuk. Vécsey László
elmondta: ha kell, a határozatot eljuttatja a pénzügyminiszterhez, de
ezzel csak az a vélemény erősödik
majd, hogy Gödöllő egy törvényen
kívüli városállam, amely nem hajlandó közösséget alkotni a többi magyar településsel. A honatya hozzátette: ha nem akarnak ártani Gödöllőnek, vegyék le a napirendről az általa demagógnak, durcásnak és infantilisnak titulált javaslatot.
Gémesi György és a vele egyet
értő hozzászólók – köztük Pelyhe
József alpolgármester – az együttműködés harmóniájának a visszaállítására helyezték a hangsúlyt,
mondván: vannak olyan települések, amelyek akár pályázat nélkül is
komoly fejlesztési forrásokhoz juthatnak. Ebbe a körbe kellene beemelni Gödöllőt az országgyűlési
képviselő közbenjárásával. Felhívták Vécsey László figyelmét, ha a
gödöllői költségvetést érintő javaslatokkal él, jelölje meg azok forrását.
A leginkább salamoni hozzászólás a szavazás során tartózkodó Kovács Barnabás (MSZP) nevéhez fűződött, aki szerint „egyrészt” érthető,
hogy ilyen előterjesztés született,
„másrészt” viszont egyfajta beismerő
vallomás is, ami arra utal, hogy a
város jelenlegi vezetése nem képes a
fejlesztési többletforrások megszerzésében rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználására.
-ván
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Közpénzt is felemészt a nyilvános klozet
Ha nem is mindenki számára érdekes, de időnként feltétlenül tanulságos elmélyülni a települési
költségvetés részleteiben. Vannak, ugye, kötelező feladatok, és
olyanok is, amiket önként vállal
be az önkormányzati többség.
Az esetek zömében azért, mert
„szívügye”, ám előfordul az is,
hogy azért, mert valaminek a következménye ró anyagi terhet a közkasszára.
Gödöllő esetében 2019-re az egyik ilyen tétel az a 34 millió forintos,
működést tápláló kiadási terv, ami a főtér – a helybélieket erősen megosztó
– tavalyi átépítéséből ered. Másként fogalmazva, ennyit szánnak az ott található közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetésére.
Elemeire szedve az előirányzatot, kiderül, hogy az irodaépület és
környezete kertfenntartási munkáira 17 millió forint, a központi parkok
kiemelt szintű gyepfenntartására 10,5 millió forint, míg a nyilvános, alkalmanként 100 forintért igénybe vehető WC üzemeltetésére 6,5 millió forint
közpénz áll rendelkezésre.
–rr (fotó forrása: facebook)

Hiába egyesek tiltakozása

Eladták az egykori pedagógus-szálló
évek óta üresen álló épületét
Október 18-án, zárt ülésen tárgyalták a gödöllői képviselőtestület tagjai azt a polgármesteri indítványt,
ami a Tanító köz 7. szám alatt található „volt pedagógus-szálló” ingatlanának értékesítésre történő kijelölésére irányult. Akkor az volt a terv,
hogy a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Kft. vezetékjogával terhelt létesítmény-együttest (lakóház, udvar,
gazdasági épület) kétfordulós, versenytárgyalásos pályázat lebonyolításával értékesítik.
Időközben azonban ez okafogyottá vált, miután a felhívásra az ajánlattételi határidőn belül csak egyetlen pályázat érkezett. A kartali
székhelyű Hajnáczkinvest Kft. illetékese az irányárral megegyező, bruttó 65 millió forintos vételárat jelölte
meg, amiből 25 millió forintot február 20-ig, a fennmaradó 40 millió forintot pedig legkésőbb április 30-ig
vállalt átutalni.
Ami az ingatlan felújítását, beépítését és hasznosítását illeti, az ajánlattevő társasházzá kívánja alakítani
az épületet. A rekonstrukció során
megvalósulhat a nyílászárók cseréje,
a homlokzat szigetelése, a tetőtér beépítése, a közművek megújulása,
napelemek telepítése. Játszótér építését is tervezik az épület közvetlen
környezetében, illetve parkolóhelyeket is kialakítanának az ingatlanon, aminek bejáratához elektromos

kaput telepítenének. A munkálatok
az előzetes elképzelés szerint idén
júliusban kezdődnének, és jövő decemberben zárulnának.
Függetlenül attól, hogy az egykori
pedagógus-szálló épületének eladása
egyes képviselőkben ellenérzést váltott ki, az értékesítésre vonatkozó határozati javaslatot és az annak mellékletét képező adásvételi szerződést
többségi szavazással (11 igen, 1 nem
és 2 tartózkodás) elfogadták.
Tették ezt annak ellenére, hogy
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP) – a
„családi ezüst” kiárusítására hivatkozva – kezdeményezte az előterjesztés napirendről való levételét.
Miután ez meghiúsult, a döntés előtti vitában Gémesi György elmondta, egy romos, 10 éve használaton
kívüli épületről van szó. A városnak
nincs pénze felújítani, és funkciót
sem szánnak neki, ezért célszerű az
eladása. Az értékesítésből származó
bevétel fejlesztési célokat szolgál,
vagyis: felelős vagyongazdálkodás
esete áll fenn.
Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
ezzel szemben merőben más
oldalról közelítette meg a kérdést. A
képviselő úgy fogalmazott, hogy a
választás évében a gödöllői önkormányzati ingatlanok kiárusítása
nem támogatható, és azt is mérlegelni kell, ha a város feléli a vagyonát,
előbb-utóbb védtelen marad. -ed
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Név szerint szavaztak a képviselők

Így néz ki a városi költségvetés a vá
Január utolsó napján a gödöllői képviselőtestület tagjaira olyan feladat is
várt, hogy elfogadják a város idei évre vonatkozó költségvetését. Az előterjesztéssel kapcsolatosan két dologra feltétlenül számítani lehetett,
részben arra, hogy az ellenzéki oldal ellenvéleményeket fogalmaz meg, részint pedig arra, hogy a polgármesterhez hű lokálpatrióta klubos többség
„átpasszírozza” az indítványt. Mindkét jóslat bevált. A számhalmaz – név
szerinti voksolással – 12 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással kapott zöld utat

A 2019-es gödöllői költségvetésben
csaknem 9,4 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel számol a
település vezetése. Mivel a forrásoldal valamivel kevesebb mint 2,9
milliárd forinttal elmarad a költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé
egyensúlyának biztosítása érdekében 709 millió forintos belső finanszírozási célú, előző évi költségvetési maradvány, valamint közel 2,2
milliárd forintos (tavaly ez a tétel 2
milliárd forint volt) nagyságrendű
forgatási célú értékpapír beváltási
bevétel bevonása válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 5,8 milliárd forintot terveznek felhasználni idén
(tavaly 5,2 milliárd forint), míg az
önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 152 millió forintot szánnak
(tavaly 146 millió forint).
Hárommilliárd forint feletti
bevételt jelenthet a helyi adó

A gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2019-ben is komoly mértékben
táplálja a helyi adókból remélt mintegy 3,26 milliárd forintos anyagi forrás, amiből várhatóan 2,4 milliárd
forintot tesz ki az iparűzési adó, 520
millió forintot az építményadó és
205 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.
Az intézményi támogatás
40 százaléka jön az államtól,
a többit az önkormányzat állja

A központi költségvetéstől kapott,
az általános működést és az ágazati
feladatok támogatását szolgáló dotáció megközelíti az 1,363 forintot
(tavaly 1,161 milliárd forint), a kiegészítő és fejlesztési célú támogatási soron azonban nem szerepel
semmilyen összeg. A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növelő szoli-

daritási hozzájárulás 430 millió forintos (tavaly 277,5 millió forint) tételnek felel meg, ezáltal a tényleges
állami forrás mértéke 933 millió
forint.
Beszédes számokat rejt az a táblázat, ami az intézményi támogatás,
illetve szolgáltatás-ellentételezés
mindent egybevetve közel 3,441
milliárd forintos összegének forrását mutatja be. Az állam ennek a tételnek a 39,6%-át állja, a fennmaradó
60,4%-ot (2,078 milliárd forint) az
önkormányzat biztosítja.
Az elmúlt évi 509 millió forintos
tételhez képest alig változott az az
idén 505,7 millió forintra rúgó
összeg, amit – különböző jogcímeken – az iparűzési adóbevételének
nagysága miatt nem kap meg a
helyi közkassza az államtól. Másként fogalmazva: fiskális szempontból nem jelent előnyt (sőt, akár egyfajta „büntetésnek” is felfogható),
hogy Gödöllő iparűzési adóerő-képessége 2,48 milliárd forint, ami egy
főre vetítve – a tavalyi 61.500 forinttal szemben – ebben az esztendőben
77.345 forint.
Félmilliárdból bővítenék és
csinosítanák a városháza épületét

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás)
kiadások nagyságrendjét – a 71,3
millió forintra tervezett fejlesztési
tartalékkal együtt – 2,719 milliárd
forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,57 milliárd forint).
• Ebből az előirányzat-halmazból
– a teljesség igénye nélkül – a lakóés nem lakó épületek fejlesztésére
közel 800 millió forint (tavaly 780
millió forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítése, bővítése emésztheti fel, a
kalkuláció szerint 500,2 millió forintot. A képen látható Testőrlaktanya
helyreállítására 226,5 millió forintot
kívánnak elkölteni a gödöllőiek adóforintjából.
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álasztás évében
• Mindent egybevetve, több mint
642,3 millió forint juthat út- és járdaépítésre, parkolók kialakítására, kerékpárutak (Haraszti út Dózsa
György út és LEAR Corporation közötti szakasza, illetve Dózsa György
út és Ádám utca közötti szakasz) és
gyalogátkelőhelyek kialakítására,
rekonstrukciójára együttesen. A keretösszegből 405,1 millió forintot irányoztak elő útépítésre, amiből fedezhetik – például – a Rét utca Blaháné út kereszteződésének felújítását, valamint a Szőlő-Röges-Szent
János utca csomópontjának körforgalmasítását is.
• Miután a kormány december
végén jóváhagyta a hitelfelvételt, elkezdődhet a helyi közvilágítási hálózat korszerűsítése, amire 410 millió forint áll rendelkezésre.
• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstrukcióra csaknem 410,4 millió forintot, közterületi játszóterek állagának javítására 21,8 millió forintot, informatikai fejlesztésre 140 millió forintot raktak félre.
• Említést érdemel még a pályázatokkal kapcsolatos önrészre elkülönített csaknem 110 millió forint, a
Rákos-patak projektre szánt 50 millió forint, a térfigyelő rendszer bővítésére nevesített 28 millió forint, túlmenően, az arborétum kisvasútjának építését szolgáló 2 millió forin-
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tos, illetve a főtéri eszközbeszerzést
és azok telepítését dotáló 5 millió forintos hozzájárulás.
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Lemaradás kontra fejlődés

Több mint 100 millió forintba
kerül a helyi népképviselet

Mivel az önkormányzat a népképviselet egyik megtestesítője, nem maradhat szó nélkül, hogy a gödöllői
képviselőtestület működtetése 100,2
millió forintot emészt fel. Ezen kívül
az ifjúsági önkormányzat 1 millió
forintos támogatást kap. Bővül a
polgármesteri keret: a város első
embere saját hatáskörben 12,5 millió
forint sorsáról dönthet, ami félmillió
forinttal haladja meg a tavalyi
összeget.
Sportfeladatokra 37 millió forintot
hagytak jóvá, a nemzetközi kapcsolatok ápolását 12,5 millió forint, a
közterületi rendezvények szervezését 21 millió forint, a városi marketinget és kommunikációt pedig 25
millió forintos közpénz-injekció segíti a 2019-es választási évben.
Adalékként szolgál, hogy Molnár
Árpád (Fidesz-KDNP) képviselő
indítványára név szerint szavaztak
az önkormányzati tagok a város
2019-es büdzséjéről. A határozati
javaslat 12 igenlést (11 lokálpatrióta
klubos képviselő és a Jobbikos Kristóf Etelka), 2 nem voksot (a FideszKDNP-s Simon Gellért és Molnár
Árpád), valamint 1 tartózkodó szavazatot (az MSZP-s Kovács Barnabás) kapott.
GH-összeállítás

Dőreség lett volna azt gondolni, hogy vita nélkül „átmegy” a 2019-es gödöllői
költségvetés. Gémesi György lényegében azzal indította útjára az előterjesztést, hogy a bővülő állami feladatellátáshoz nincs elegendő központi forrás,
így a városnak saját bevételéből kell kipótolnia a megfelelő szintű működést.
A hozzászólások sorát Simon Gellért (Fidesz-KDNP) kezdte meg, aki nemes
egyszerűséggel kijelentette, hogy Gödöllő az elmúlt öt évben lemaradt, fokozatosan elvesztette térségi központi szerepét. Ennek fő oka, hogy a döntések a
polgármester politikai érdekének vannak alárendelve, ahelyett, hogy a helyi
polgárok visszakapnának valamit a várostól. Ékes bizonyítékként a városháza
átépítésére szánt 500 millió forintot említette a kormánypárti képviselő. Simon
Gellért hozzátette: a közel 230 milliós forrásból helyreállításra váró Testőrlaktanyában nyugodtan ülésezhetne a képviselőtestület, az informatikai fejlesztésre betervezett bő 100 millió forint egy részéből pedig a Tormay Károly
Egészségügyi Központ eszközparkjának fejlesztését és a működést kellene
támogatni. (Ez a javaslat 2 igen, 10 nem és 3 tartózkodás szavazati aránnyal
elvérzett – a szerk.)
Mielőtt az ülést személyes jelenlétével megtisztelő kormánypárti országgyűlési
képviselő, Vécsey László szót kapott volna, Pelyhe József alpolgármester úgy
reagált, hogy Simon Gellért konkrétumok nélküli véleményt fogalmazott meg,
és szerinte magas szintű szolgáltatásokat biztosít a város a polgárainak.
Vécsey László – kapcsolódva Simon Gellért nézetéhez – kihangsúlyozta,
nem jogos az állam nyakába varrni az egészségügyi ellátás területén
mutatkozó gödöllői hiányosságokat, és üdvözítő lenne, ha a helyi vezetés
valós együttműködési szándékot mutatna akár az állammal, akár a környék
egészségügyi intézményeivel.
A honatya kitért a kormányhivatal városközponti elhelyezésének kérdésére
is, kérve a polgármestert, hogy a korábban aláírt ezzel kapcsolatos megállapodást tartsák be, és biztosítsák az abban nevesített több mint 400 négyzetméteres
helyiséget. A közlekedés belső anomáliáival összefüggésben Vécsey László
egyértelművé tette, hogy lényegesen több fejlesztést kellett volna nevesíteni a
költségvetésben, amiről elmondta: úgy látja, annak készítői nem készültek fel
a településen belüli közlekedési feszültségek enyhítésére.
Viszontválaszában Gémesi György feltárta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékesei nem voltak együttműködök a régi városháza épületének felújításában, esetleges teljes átvételében, majd a megújult főtéri helyiség térítésmentesen felajánlott használatában sem. A polgármester kissé indulatosan
megjegyezte: ha nem Gémesi csesztetésére van igény, akkor ajánljanak megoldást a kormányhivatal városközponti elhelyezésére.
Megtudtuk, hogy a jelenlegi városháza épületének átépítése és bővítése azért
is fontos, mert megoldódna a házasságkötő terem problematikája. Gödöllő első
embere leszögezte: az egészségügyi intézmény gép- és eszközparkjának fejlesztése állami feladat, az önkormányzatot kizárólag az épülettel kapcsolatos
állagmegőrző és -javító teendők terhelik, aminek rendszeresen eleget tesz.
A közlekedésre vonatkozó észrevételekre utalva, Gémesi György „csúsztatásoknak” nevezte azokat, majd kiemelte, hogy az elmúlt években „szép tételek”
mentek és idén is mennek el erre a célra. S hogy odabökjön egyet Vécsey
Lászlónak, úgy fogalmazott: nem azt várja el a város parlamenti képviselőjétől,
hogy átírja a költségvetést, hanem azt, hogy segítsen a célok megvalósításában.
Vécsey László erre felpattant a helyéről, miközben jól hallhatóan annyit
jegyzett meg, hogy az általa képviselt választókerület tizenhét településéből
tizenhatban jó az együttműködése az önkormányzattal…
-bi
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Amit a békéltetésről tudni kell 2019-ben
A békéltetés ingyenes, rövid időtartamú, szakszerű bíróságon kívüli vitarendező eljárás. Célja az
egyezség létrehozása a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett jogvitában. Ha az egyezség
nem jön létre a felek között, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa a rendelkezésére álló bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján az ügyben döntést hoz.

ronikus úton az eljárás lefolytatásához szükséges értesítéseket és a határozatot.
A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alapján a Pest
Megyei Békéltető Testület felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az ügyet előkészíti a meghallgatás
(tárgyalás) megtartására. Háromtagú eljáró tanács vagy
A gödöllőiek érdekében is eljáró Pest Megyei Békéltető jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytatja le a
Testület a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres- meghallgatást. A háromtagú tanácsnak is van jogász
kedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. képzettségű tagja vagy a tanács elnöke rendelkezik az előHatáskörébe tartozik a Pest megyében lakóhellyel vagy írt végzettséggel. A fogyasztó és a vállalkozás a megtar tózkodási hellyel rendelkező fogyasztók által kezdemé- küldött listából választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró
nyezett jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. Fo- tanácsba. A jelölt tag független szakértő, nem képviselője
gyasztói jogvitának minősül a termék és szolgáltatás a feleknek. Ha a felek a jelölést elmulasztják, vagy nem kíminőségével összefüggő vitás ügy, amely a fogyasztó és vánnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke
a vállalkozás között keletkezett. Ha a fogyasztónak hitellel jelöli ki az eljáró tanács tagját. A háromtagú tanács elnökét
vagy biztosítási eseménnyel kapcsolatos panasza van, vagy az egyedül eljáró testületi tagot a mindig a Testület
akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia. Ha- elnöke jelöli ki.
táron átnyúló ügyekkel az Európai
Az eljáró tanács vagy az egyedül
Fogyasztói Központ foglalkozik. A
eljáró testületi tag a meghallgatás
Pest Megyei Békéltető Testület a
befejezését követően az okirati
hozzá benyújtott, a hatáskörébe
bizonyítékok, szükség esetén tárgyi
nem tar tozó kérelmeket hivatalból
bizonyítékok és a felek nyilatkozatai
átteszi a hatáskörrel rendelkező
alapján határozatot hoz vagy ajánszervezethez, vagy írásban tájélásról dönt, melyet a meghallgakoztatja a kérelmezőt, hogy mely
táson kihirdet. Az eljáró tanács haszervezethez lehet közvetlenül fortározata lehet kötelezés, egyezség
dulnia.
jóváhagyása határozattal vagy
A békéltető eljárást a fogyasztó
ajánlás. A kihirdetett határozatot az
kezdeményezheti, aki a terméket
eljáró tanács 30 napon belül
megvásárolta, vagy igénybe vette a
postán, tértivevényes ajánlott leszolgáltatást. A természetes szevélben megküldi a feleknek vagy
Dr. Csanádi Károly, elnök
mélyen kívül a társasház, lakásszömeghatalmazottaiknak.
vetkezet, egyházi jogi személy, civil szervezet vagy mikroA vállalkozást az eljárásban együttműködési kötele, kis- és középvállalkozás is fogyasztónak minősül a gaz- zettség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot
dasági tevékenységi körén kívüli jogvitában.
kell küldenie a Testület részére. Ha a vállalkozásnak
A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, Pest Megyében van székhelye, telephelye vagy fióktehogy a fogyasztó először a panasszal érintett vállalkozás- lepe, egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt
sal kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Ennek eredmény- kell küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem
telenségét bizonyítani kell. Az eljárást írásban, postán fel- teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság
adott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell bírságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások esekezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség van a Testület tében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások
www. panaszrendezes. hu honlapján a „Panaszküldés” esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós
menüpont segítségével is az elektronikus nyomtatványok tétel is lehet.
kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A fogyasztók és a vállalkozások a Pest Megyei BékélA kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az irato- tető Testülettől tájékoztatást kérhetnek és igénybe vehetik
kat, amelyek tartalmára a fogyasztó a beadványában bizo- a tanácsadás lehetőségét is. A fogyasztói panaszok rennyítékként hivatkozik, különösen a szerződés, megren- dezését kezdeményező kérelmeket az alábbiak szerint
delés, munkalap, számla, nyugta, garanciajegy, jegyző- lehet benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:
könyv, szakvélemény, levelezések, a vállalkozás nyilatkoSzemélyesen a Testület székhelyén félfogadási időben,
zata a jogvita közvetlen rendezésének elutasításáról.
keddtől csütörtökig 9 és 14 óra között lehet benyújtani,
Feleket az eljárásban meghatalmazott képviselheti. A vagy postai küldeményként a Pest Megyei Békéltető
vállalkozást törvényes, szervezeti vagy jogi képviselő Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
(ügyvéd) képviseli. A fogyasztót bármely természetes címre lehet feladni. Postán feladott küldeményként a Pest
vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem ren- Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81
delkező szervezet képviselheti. A fogyasztó ügyvédet is levelezési címre is küldhetők.
megbízhat képviseletének ellátásával. A meghatalmazás
eredeti példányát a kérelemhez csatolni kell. A Békéltető
Fogyasztói panaszok, beadványok benyújthatók
Testület a meghatalmazottnak kézbesíti postai vagy elekta pmbekelteto@pmkik.hu e-mail címen.
HIRDETÉS
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Gödöllő Sportjáért díjas lett Máté Alpár

Immár 26 éves múltra visszatekintő
hagyomány, hogy februárban átadják az elmúlt esztendőben, gödöllői színekben legjobb eredményeket elért sportolóknak és sportvezetőknek odaítélt városi elismeréseket. Idén február 15-én, a Művészetek Háza Gödöllő épületének
konferenciatermében gyűltek öszsze az érintettek.

A sportélet sikeres helyi szereplőit
méltató esemény 1993-as – akkortájt
még sportbállal egybekötött – debütálása óta huszonhetedszer rendeztek
ilyen jellegű díjátadót településünkön. A program elején, a 100 éve született Kirchhofer Józsefre (Csosza tanár úr) emlékező perceket és a köszöntőbeszédeket követően dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora átadta a Gödöllői EAC
aranykoszorús jelvényét Simonváros

Csanád rúdugró atlétának és Holló Áron
kardvívónak.
A városi elismerő
címek odaítéléséről –
a beérkezett ajánlások
mérlegelését követően – a Gödöllői Sport
Közalapítvány kuratóriumának tagjai január végén döntöttek. Méghozzá, az alábbiak szerint:
A Gödöllő Sportjáért díjat Máté
Alpár testnevelő tanár, a Gödöllői
EAC dobóatléta-edzője érdemelte
ki, aki több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkássága során
számos tehetség kibontakozását segítette. Az Év edzője kitüntetést Szörényi István, a Gödöllői EAC atlétika szakosztályának elsősorban rúdugrókat felkészítő trénere vehette át,
akinek tanítványai több korosztályban – nemzetközi mércével mérve –
is maradandót alkottak az elmúlt
esztendőben.
Az Év gödöllői sportolója 2018 elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:
Egyéni felnőtt, olimpiai sportágak: A hölgyek közül a megyei
szinten is legjobbnak választott
sprintert, Nádházy Evelint (Gödöl-

RÖPLABDA
NB I. Liga, alapszakasz 11. és 16-20. forduló
Gödöllői RC – TFSE 3-0 (20,17, 15)
1.MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – Gödöllői RC 3-0 (19, 9, 16)
Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-1 (-22, 27, 10, 21)
TFSE – Gödöllői RC 0-3 (-18, -23, -14)
Gödöllői RC – Szent Benedek Balatonfüred RA 1-3 (17, -23, -16, -22)
Palota Volley – Gödöllői RC 0-3 (-11, -23, -23)
A Gödöllői RC csapata 33 ponttal, 38-33-as szett- és 1.530-1.495-ös pontaránnyal a tabella 4. helyét foglalja el.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Fémalk-Dunavarsány – Gödöllői SK 3-2 (1-0) Gólszerzők: Tóth-Ilkó Áron
és öngól.
A Gödöllői SK együttese 28 ponttal, 26-18-as gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 4. helyezettje.
Pest megyei III. osztály, Keleti-csoport, 16. forduló
Galgahévíz SK – Gödöllői EAC-SZIE 2-0 (1-0)
A GEAC-SZIE csapata 17 ponttal, 35-55-ös gólkülönbséggel a csoport 10.
pozícióját foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12-13. forduló
Rákosmenti KSK – Gödöllői KC 28-35 (14-16) • ifjúságiak: 33-49
Gödöllői KC – VS Dunakeszi 29-31 (14-15) • ifik: Gödöllő – Pásztó 48-28
A Gödöllői KC együttese 14 ponttal, 375-349-es gólkülönbséggel a 7. helyen
áll a csoport táblázatán.

lői EAC, edző Karakas Józsefné)
jutalmazták. A férfiak táborában a
tavaly csapatban Európa-bajnoki címet és világbajnoki bronzérmet
nyert kardvívó, Gémesi Csanád
(Gödöllői EAC, edző Navarrete
József) végzett az élen, megelőzve a
Török Ignác DSE sportlövőjét,
Klenczner Mártont.
Egyéni felnőtt, nem olimpiai
sportágak: 1. Szekeres Viktória (terepkerékpáros, KTM Gödöllő 1WD
Motorsport Egyesület, edző Szekeres Sándor) 2. Drobni Dániel és
Könczöl Alexandra (mindkettő Gödöllői Taekwon-do SE)
Egyéni utánpótlás, olimpiai sportágak: 1. Mihály Ádám (rúdugró atléta, Gödöllői EAC, edző Szörényi
István) 2. Mészáros Eszter (sportlövő, TIG DSE) 3. Szőke Balázs (íjász,
Gödöllői SK HUN-TER)
Egyéni utánpótlás, nem olimpiai
sportágak: 1. Kovács Lóránd (Gödöllői Taekwon-do SE, edző Czeba
Mihály) 2. Lovász Hanna (Gödöllői
Taekwon-do SE, edző Kókai Zsolt)
Csapat felnőtt, olimpiai sportágak: 1. Gödöllői EAC 4x400 méteres
országos bajnok női váltója (Répási
Petra, Csernyánszky Sára, Zsíros
Zsanett, Nádházy Evelin, edzők Karakas Józsefné, Körmendy Katalin,
Farkas Roland) és Gödöllői EAC
országos bajnoki bronzérmes kard-
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csapata (Gémesi Csanád, Gémesi
Bence, Gémesi Huba, Valkai Ferenc, Morvai Ákos, Mészáros Áron,
edzők Navarrete József, Bodoky
Ákos, Somlai Béla) 2. Gödöllői KC
NB II-es bajnok férfi kézilabda-csapata (edző Bartos Gábor)
Csapat felnőtt, nem olimpiai
sportágak: 1. Trézsi Richárd és
Kőhler Csaba (akrobatikus torna
páros, Grassalkovich SE, felkészítők
Alton Andrea, Kőhler Ákosné,
Kőhler Dezső, Kőhler Ákos)
Csapat utánpótlás, olimpiai
sportágak: 1. Gödöllői EAC országos bajnok kadét leány kardcsapata
(Missurai Pálma, Bata Édua, Bevíz
Dorottya, edzők Bodoky Ákos, Navarrete József) 2. Penta-Gödöllői RC
országos bajnoki bronzérmes serdülő (U17) leány csapata (edzők: Horváth Kristóf és Szabados István)
Gazdára talált a közalapítvány
havi szinten 30 ezer forintos támogatást jelentő ösztöndíja, amit a
2018/2019-es tanév második félévére Mihály Ádám atléta, illetve Mészáros Eszter és Klenczner Márton
sportlövők érdemeltek ki.
Polgármesteri Ezüstérem Gödöllői kitüntetést kapott a gödöllői nevelésű Hornyák Bernadett, aki tagja
volt a tavaly junior világbajnoki
aranyérmet szerzett női kézilabdaválogatottnak.
-géhá

Gödöllőiek a küzdőtéren
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 4-6. forduló:
Vác SC – Gödöllői SBE 5,5-6,5
Győzelem: Veréb Gábor, Hönsch Pál, Maráczi Ernő. Döntetlen: Nagyajtai
Gábor, Kőszegi Lajos, Sillye Kálmán, Ruttkay Péter, Szabó Zoltán, ifjabb
Pervai László, Törőcsik József. Vereség: Fehér Mihály, Molnár László.
Gödöllői SBE – Pestszentlőrinc SK 6,5-5,5
Győzelem: Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, ifjabb Pervai
László, Molnár László. Döntetlen: Veréb Gábor, Kőszegi Lajos, Ruttkay
Péter. Vereség: Somodi Balázs, Maráczi Ernő, Szabó Zoltán, Törőcsik
József.
Gödöllői SBE – Energia SC Gyöngyös 3,5-8,5
Győzelem: Veréb Gábor, Sillye Kálmán, Törőcsik József. Döntetlen: Nagyajtai
Gábor. Vereség: Reznák Attila, Kozma Gábor, Kőszegi Lajos, Hönsch Pál,
Maráczi Ernő, Ruttkay Péter, ifjabb Pervai László, Molnár László.
A GSBE formációja 33,5 tábla- és 8 csapatponttal a 4. helyen áll a csoport
tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 6. és 8. forduló:
Vác – Gödöllői SBE II. 2,5-2,5
Győzelem: Fehér József. Döntetlen: Veres István, Nagy Adrián, Rigó József.
Vereség: Nagy Dániel.
Gödöllői SBE II. – Veresegyház 2-3
Győzelem: Nagy Adrián, id. Pervai László. Vereség: Nagy Dániel, Rigó
József, Benca Dezső Edmund.
A GSBE II. együttese 10 ponttal a bajnoki osztály 11. helyezettje.
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. . . h a s z n o s . . .
• Segélyhívó 112
• Gödöllői Rendőrkapitányság
(06-28) 524-600, (06-20) 444-1274
• Orvosi ügyelet (06-70) 370-3104
• Flór Ferenc kórház
(06-28) 507-600, (06-30) 396-2318
• Polgármesteri hivatal (06-28) 529-100,
email: pmh@godollo.hu
• Járási kormányhivatal (06-28) 512-440,
email: godollo@pest.gov.hu
• Kormányablak telefonszáma 1818
• Népegészségügyi osztály (06-28) 416-363
• Foglalkoztatási osztály (06-28) 410-175
• Földhivatal (06-28) 514-305
• Posta (06-28) 430-825
• ELMŰ hibabejelentés (06-80) 383-940
• Gáz-közmű üzemzavar bejelentés
(06-80) 300-300
• Vízmű hibabejelentés (06-27) 511-511
• NAV Gödöllő (06-28) 420-801, 1819
• Műszaki vizsgabázis (06-28) 410-048
• VÜSZI Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 410-295
• Távhő Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 514-096
• Szemétszállítás - Zöld Híd Kft.
(06-28) 561-200)
• Művészetek Háza (06-28) 514-130
• Könyvtár (06-28) 515-280
• Múzeum (06-28) 422-003
• Gödöllői Királyi Kastély (06-28) 410-124

A diliházban megszólal a telefon: - Elnézést
kérek, a 457-es szobában van valaki? - Nincs!
– hangzik a válasz. …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: É)
12. Völgyhidak 13. Magam 14. Végtelen teve!
15. Járom 16. Közösségi összejövetel 18. Céh
nélküli iparosok 21. Főzeléknövény 22. Szol-

A megfejtéseket március 22-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Január 25-i lapszámunk helyes megfejtése: NA, AKKOR JÖJJÖN, BEMUTATOM A FELESÉGEM!
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Bánlaki Pál Palotakert 14.

mizációs hang 23. Nóta 24. Kiss …, Kate! 25. Ón
vegyjele 26. E napon 27. Idős 29. Elektromos
töltésű atom 31. Idegen kettős 32. Hamis 33.
Többes szám jele 34. Hónap, röviden 38. Gyakori kötőszó 40. Tova 42. Hivatkozol 46. Becézett Renáta 48. Kis Ádám 49. Megfelelő
ritmusban 51. ÁK!
Függőleges: 1. Dal 2. Olasz város 3. Német helyeslés 4. Női név 5. Édesség 6. Erős szándékú
7. Aktában van! 8. Kártyajáték 9. Indítéka 10.
Sugár 11. Szerencsejáték fogalma 17. Rendőrkapitányság, röv. 19. Asszonynév képző 20.
Arra a helyre 25. A poén második, befejező
része (L) 26. Személyes névmás 28. Tetejére 30.
Fordított dátumrag 31. Béke teszi 35. Elsőrendű,
angolul 36. A szobába 37. Fürdőalkalmatosság
39. Thaiföld korábbi neve 41. Riga lakója 43.
Tetszetős 44. Élősködik rajta 45. Kúszónövény
47. Tagadás 50. A közelebbi 52. Kemény anyag
53. Körcikk!
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