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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
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Molnár Árpád egy különös jelenségre hívta fel a
figyelmet a gödöllői önkormányzat áprilisi ülé -
sén, az egyebek napirendi pont folyamán. A Fi -
desz-KDNP képviselője a fegyelmezetlenségből
vezette le javaslatát, mondván: egy képviselőnek
olyan állapotban kell megjelenni a testületi ta -
nács  kozásokon, hogy felelős döntéseket tudjon
hozni. Utalva az április 17-i rendkívüli össze -
jövetelen történtekre, azt indítványozta, a jegyző

A gödöllői képviselőtestület tagjai, hogy a Pilisi
Parkerdő Zrt. által az erdőgazdálkodási tervben
foglaltak végrehajtása következtében kialakult
zajhatások megnyugtató mértékben enyhüljenek,
az M3-asautópálya jobb pálya 30+100 és 30+400
kilométer közötti szelvényéig terjedő területen a
zajvédőfal továbbépítésében látják a zajhatások
által okozott probléma megoldását. Ezért a vá -
rosatyák egyöntetűen felhatalmazták a polgár -
mestert, hogy a zajvédőfal meghosszabbításának
kérelmét az érintett hatóságokhoz benyújtsa.

Az ügyből a helyi városvezetés nem hagyta ki
Vécsey Lászlót, a gödöllői központú választó -
kerület kormánypárti parlamenti képviselőjét
sem, akit – határozatba foglalva, ellenvetés nélkül
– arra kértek: lehetőségeihez képest tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy a gödöllői
zajvédőfal továbbépítése a szóban forgó sza ka -
szon megvalósulhasson, és a megtett lépésekről,
eredményekről folyamatosan tájékoztassa a tes -
tületet, valamint a lakosságot. -ed

hozzon alkoholszondát a testületi ülésekre, hogy
ellenőrizni lehessen az ittasságot.

Gémesi György láthatóan képben volt, hogy mi -
ért állt elő Molnár Árpád ezzel a javaslattal, de csak
annyit mondott, hogy utólag ne kérjen ilyet, leg kö -
ze lebb a helyszínen jelezze, ha felmerül az it tas -
sággal kapcsolatos gyanú. Gémesi azt is hozzáfűz-
te: egyébként meg – szerinte – nem jegyzői ha tás -
kör ez, mert az üléseket a polgár mester vezeti. -r

Lesz alkoholszonda a testületi ülésen?

A Magyar Közlöny április 4-i számában megjelent, hogy a Kormány a következő öt évben közel 1 bil-
lió forintot kíván úthálózat-fejlesztésre költeni. A Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruk-
túra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedések címet viselő fejezetben
megtalálható, hogy 2020 és 2024 között évenkénti bontásban mekkora összegeket áldoznának a
szóban forgó cél megvalósítására.

Kaptunk az alkalmon, és – a városvezetés által folyamatosan szorgalmazott déli elkerülő útra is gon-
dolva – rákérdeztünk Vécsey Lászlónál, hogy a tekintélyes nagyságrendű összegbe milyen, a gödöllői
központú választókerületet közvetlenül vagy közvetve érintő útépítések férhetnek bele.

A választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője úgy reagált felvetésünkre, hogy szerinte
erre a kérdésre jelenleg még kormányzati szinten sem tudják a választ. Egy tervezési folyamat végén
lesz látható, hogy az összegbe mi fér bele és milyen ütemezésben.

- Bízom benne, hogy ősztől Gödöllő új polgármesterével közösen fogunk tudni lobbizni azért, hogy minél több,
Gödöllőnek kedvező beruházás kerülhessen be a csomagba – fogalmazott Vécsey László. -G

Vécsey László bizakodó, hogy…

Gödöllő új polgármesterével közösen lobbizhat ősztől

Forszírozott zajvédőfal

Ha minden a terv szerint alakul, a következő hó -
napokban elkezdődnek az út- és járdafejlesztések
Gödöllőn. A helyben biztosítandó közfeladatok
közé sorolt beruházásokra a város idei költség -
vetésében közel 82,5 millió forintot különítettek
el. A VÜSZI Kft-re, mint a munkálatok kivite le -
ző-szervezőjére háruló, szerződésbe foglalt fel-
adatokat április 25-i ülésén hagyta jóvá a kép -
viselőtestületi tagság.

A döntés értelmében az alábbi fejlesztések
való sulhatnak meg:

- mart aszfaltos útstabilizálás a Lázár Vilmos, a
Vasvári Pál, az Erdőszél, a Lomb utcákban, illet-
ve a Köztársaság út 63. melletti névtelen zsák -
utcában bruttó 55 millió forintos összegkereten
belül. A kivitelezés várható befejezése június
vége.

- járda-felújítási munkálatok a Honvéd utcá -
ban, a Martinovics utca és az Ifjúság utca közötti
szakaszon bruttó 6,84 millió forintért, kapu be -
járók átépítése nélkül, valamint a Kodály Zoltán
utca teljes hosszán, kapubehajtók átépítése nélkül
bruttó 20,6 millió forintért. Tervezett átadás
szeptember vége. –vn-

Milliók útstabilizálásra
és járdák felújítására

Április 25-i ülésükön a gödöllői képviselőtestület
tagjai döntöttek az önkormányzati gazdálkodás
2018. évi zárszámadásának elfogadásáról. A vá -
rosatyák vita nélkül – 11 igen szavazattal és 2
tartózkodással – hagyták jóvá az indítványt. 

A számhalmaz tanúsága szerint 2018-ban a gö -
döllői költségvetés 11,938 milliárd forintos (egy
évvel korábban 10,601 milliárd forint) bevételre
tett szert, amiből kevéssel több mint 10,362 mil -
liárd forintot (egy évvel korábban 8,979 milliárd
forint) költöttek el. 

A két tétel közötti, csaknem 1,631 milliárd fo -
rintos különbséget költségvetési maradványként
nevesítették, amiből 1,575 milliárd forint az ön -
kormányzat költségvetési maradványa, a többi
az intézményeké. A bő másfél milliárd forintból
csaknem 740 millió forint előirányzatként már
beépült a városi idei költségvetésébe, további 403

millió forint pedig az eddig még nem nevesített
kötelezettségek fedezetére szolgál. Szabad ma -
radványként közel 454 millió forintot terveznek a
fejlesztési célú tartalékba helyezni.

A helyi adókból 3,3 milliárd forintos nagy ság -
rendben tervezett bevétel (építményadó, telek a -
dó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, kom mu -
nális adó) az év végére megközelítette a 3,9 mil -
liárd forintot. Főként a helyi cégek jártak az élen a
forrás növelésében, akik a reméltnél több mint
500 millió forinttal fizettek be többet a gödöllői
közkasszába. A 2016 januárjában történt beveze-
tése óta rendszeresen komoly vita és ellenérzés
tárgyát képező kommunális adóból 209 millió
forint folyt be 2018-ban (egy évvel korábban 210
millió forint).

Hosszú ideig lehetne a sorok között olvasgatni
a zárszámadás kiadási oldalán feltüntetett szám -
adatok között, hogy teljes képet kapjunk arról,
papíron milyen gazdálkodást folytatott az elmúlt
évben a gödöllői településvezetés. 

A részletekbe teljes mélységben nem mennénk
bele, ám azt mindenképpen meg kell említeni,
hogy – a településüzemeltetésre fordított 658,5
mil lió forinton, a lakó- és nem lakóépületek fej-
lesztésére, felújítására elköltött 711,5 millió forin-
ton, illetőleg az út-, járda-, kerékpárút-, parkoló-
és buszváró építésre felhasznált 456,6 millió forin-
ton kívül – a lebontott Városháza helyén és kör -
nyékén megvalósult főtér-bővítés és terület ren -
de zés csaknem 457 millió forintos kiadással járt.

-fr

Zárszámadás 2018

Hova épültek be a helyi közkassza százmilliói?
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Egymillió forintos hozzájárulás a Notre Dame újjáépítéséhez
Világszerte és hazánkban is megindult az összefogás az április 15-én, a kora
eseti órákban lángra kapott, majd részben kiégett párizsi Notre Dame ka -
ted rális újjáépítéséért.

Az adakozók táborát a gödöllői önkormányzat is erősíti, miután – a pol -
gármester javaslatára – a képviselőtestület tagjai április 17-i rendkívüli ülé -
sükön úgy döntöttek, hogy egymillió forinttal hozzájárulnak az európai
keresztény kultúra talán legjelentősebb épített örökségének rekonstrukciós
munkálataihoz.

Gazdára talált a testvérvárosi kapcsolatépítésre szánt közlóvé
Ebben az évben 3 millió forintos keret szolgálja a gödöllői költségvetésben
a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, amik – többek között – tanul mány -
utakban, programokban, vagy a vendégek fogadásában testesülhetnek
meg. Az összegből 2.660.000 forintot osztottak szét pályázati úton, annak
ellenére nem a teljes, rendelkezésre álló előirányzatot, hogy a beérkezett igé-
nyek összege meghaladta a 4,8 millió forintot.

A felhívásra 17 szervezet jelentkezett, és valamennyien anyagi támo ga -
táshoz jutottak. A pályázók – a városatyák március végi döntése értelmében
– az alábbi összegeket nyerték el Gödöllő valamelyik testvérvárosával
kapcsolatos ötletük, kezdeményezésük, programjuk megvalósítására.

300 ezer forint: Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület (koncertkörút
Finnországban)

250 ezer forint: Continuo Gödöllő Alapítvány (közös koncert - Brandys
nad Laben)

200 ezer forint: Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány (diákcsoport
utazása Wageningenbe), Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
(találkozó laxenburgiakkal), Gödöllői Lokálpatrióta Klub (csíkszeredai
utazás), ARTESZ Kórusalapítvány (fellépés Zywiec-ben)  SANTIMONA
SKE Madách Imre Szakközépiskola (giesseni csereutazás), Fészek Nagy -
családosok Egyesülete (zentai látogatás)

150 ezer forint: Gödöllői Petőfisekért Alapítvány (tanulmányút
Laxenburgba), Ad-Libitum Fúvószenekari Alapítvány (kiutazás Brandys
nad Labenbe)

120 ezer forint: Gödöllői Méhész Egyesület (beregszászi vendégek foga-
dása)

100 ezer forint: Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (tanulmány -
út és túra Zywiec városba), Mesék Háza Óvoda Alapítvány (fórum és kon -
zultáció csíkszentkirályiakkal), Pelikán Makett Klub Egyesület (dunaszer-
dahelyi csereutazás), Confidentia Társadalomtudományi és Természet -
védelmi Egyesület (finnekkel közös kirándulás Lettországba)

50 ezer forint: Levendula Galéria (csíkszeredaiak kiállítása Gödöllőn)
40 ezer forint: Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány (cseh karmester

vendéglátása és beregszászi fellépés)

Bízhatnak a városvezetés támogatásában az iskolák élére pályázók
Két, a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozó gödöllői általános iskola
intézményvezetői álláshelyére pályázó személy megbízását véleményezte a
gödöllői önkormányzat tagsága április 25-én, zárt ülés keretében.

Mindkét tanoda esetében egy-egy kandidáló volt, ráadásul, mindketten
olyanok, akik jelenleg is betöltik a tisztséget. A települést irányító grémium
tagjai egyaránt támogatták Gubáné Csánki Ágnes (Petőfi iskola) és Géczi
Ildikó (Erkel iskola) pályázók intézményvezetői megbízását.

GH-összeállítás

A szolgáltatás termék, ingatlan vagy
vagyoni értékű jog értékesítésén kí -
vül minden ellenszolgáltatás fejében
végzett tevékenység, amely a meg -
ren delő, illetve megbízó igényének
kielégítésére valamely eredmény
lét rehozását, teljesítmény nyújtását
vagy más magatartás tanúsítását
fog lalja magában.

Fogyasztói jogvitának minősül a
fogyasztó és a vállalkozás közötti
adásvételi vagy szolgáltatási szerző -
dés megkötésével és teljesítésével
kap csolatos vitás ügy, valamint a
ter mék minőségével, biztonságossá-
gával, a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, a szolgáltatás minő -
sé gével összefüggő vitás ügy,

Belföldi a fogyasztói jogvita ak -
kor, ha adásvételi vagy szolgáltatási
szerződéssel kapcsolatban felmerül

olyan jogvita, amely esetében a fo -
gyasztó a termék vagy a szolgáltatás
megrendelésének időpontjában Ma -
gyarországon rendelkezik lakó -
hellyel vagy tartózkodási hellyel, és
a vállalkozásnak Magyarországon
székhelye, telephelye vagy fióktele-
pe van.

A Békéltető Testület hatáskörébe
tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A Bé -
kéltető Testület feladata, hogy meg -
kísérelje a fogyasztói jogvita ren de -
zése céljából az egyezség létre ho zá -
sát a fogyasztó és a vállalkozás kö -
zött, ennek eredménytelensége ese-
tén az ügyben döntést hoz a fo -
gyasztói jogok egyszerű, gyors, ha -
tékony és költségkímélő érvényesí -
tésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a
vállalkozás kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a
fogyasztót terhelő kötelezettségek -
kel kapcsolatban.

Nem minden fogyasztói panasz
ren dezhető a békéltető eljárásban,
csak a probléma megoldását kereső,
együttműködő Felek között ered-
ményes a békéltetés. Ha a Felek
között kibékíthetetlen az ellentét, ha
nincsenek tekintettel egymás érde -
keire, ha az álláspontjukból nem en -
gednek, ha a jogvita rendezéséhez
bonyolult bizonyítási eljárás szüksé -
ges, jobb, ha a hagyományos bírósá-
gi utat választják. (Folytatjuk! Követ -
ke zik: A vállalkozás fogyasztói panasz -
kezelése)

Dr. Csanádi Károly
elnök, Pest Megyei
Békéltető Testület

Helyi hírfolyam

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149

Email-cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

A vállalkozás tudnivalói, 
ha fogyasztói panaszról értesíti 
a Pest Megyei Békéltető Testület:
értelmezési tudnivalók (2. rész)

A SZIE Sport Nonprofit Kft. állásajánlata

Gondnoki és recepciós munkakörbe
További részletek és érdeklődés:

(06-30) 182-5991 vagy info@sziesport.hu 

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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A police.hu oldalon megjelent hír
sze rint állampolgári bejelentésre je -
lentek meg a gödöllői rendőrök áp -
rilis 18-án, a délutáni órákban Gö -
döllő máriabesnyői részén, a Sztelek
Dénes utca mögötti füves területen,
mert ott egy férfi egy élő újszülött
cse csemőt talált. A kiérkező men tő -
szolgálat munkatársai a csecsemőt
ellátták, majd kórházba szállították.

A rendőrök az ügyben végzett
adat gyűjtés alapján nem sokkal
később azonosították a fiúgyermek
28 éves édesanyját, akit mária bes -
nyői otthonában megtaláltak és
meg kezdték a vele szemben szük -
séges intézkedéseket. A nyomozók
emberölés bűntett kísérlet elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt

hallgatták ki az anyát, majd őrizetbe
vették és előterjesztést tettek letar -
tóztatása indítványozására, amit az
illetékes bíróság április 21-én elren-
delt. A gyanúsított ellen az eljárást a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Életvédelmi Alosztálya folytatja.

A társulás tagsága – a minősített
többség szabályainak megfelelően –
a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. ügyvezető
igazgatónak nevezte ki Hajnal Zsolt
Andrást. Az elmúlt hónapokban
meg bízott direktorként tevé keny ke -
dett szakember korábban több fővá-
rosi nagyberuházásban, köztiszta sá -
gi rendszerek üzemeltetésében, hul-
ladékhasznosító mű létrehozásában
is részt vett vezetőként. A Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt-nél szakmai
ve zetőként és vezérigazgató-helyet-
tesként is dolgozott. A társulás alel-
nökének Medvácz Lajost, mint a
leg nagyobb lélekszámú Nógrád
me gyei település, Balassagyarmat
pol gármesterét választották.

Bag kiválási szándékáról nyilat ko -
zott az ülésen, amit a tagok elfogad-
tak, így a település december 31-ig
gyakorolhatja jogait a társulásban. A
korábbi elnök, Gémesi György kifo -
gásolta a 2018-as és a 2019-es költ -
ség vetéssel kapcsolatos beszámolót.
A gödöllői polgármester szerint el -
nöksége idején nem kapta meg azt a
támogatást, ami szükséges lett volna
a Zöld Híd hulladékgazdálkodási
rend szerének megfelelő finanszíro-
zásához. A116 települést (113 ön kor -
mány zatot) ellátó társulás elnöke,

Fördős Attila elmondta: a korábbi
elnök egy teljes körű gazdasági
évet ha sonlított össze egy három-
negyed évi következő évvel. A fi -
nan szírozás kü lönbsége döntően
eb ből adódott.

- Az adatszolgáltatás elégtelen volt. A
rendszer nem ismerte az önköltségi szá -
mítást és a kontrollingot. Ezeknek a hiá-
nyosságoknak volt köszönhető, hogy az
NHKV 881 millió forint túlfinan szí -
rozást mutatott ki a szolgáltatást végző
társulás cégénél. Később fény derült ar -
ra, hogy az adatszolgáltatás nem bizo-
nyult teljeskörűnek a Zöld Híd B.I.G.G.
Kft. részéről. A tevékenység költségeinek
nem a valós értékeit juttatták el a fel-
ügyeleti szerv felé, ez súlyos szakmai hi -
ba – mondta Fördős Attila.

A váci polgármester hozzátette: a
következő társulási ülés témája lesz
a rövid-, közép és hosszútávú tervek
megbeszélése is. A cél az, hogy a
megtakarítási lehetőségek feltárása
után a minőségi szolgáltatás a társu -
lás cégének irányításával mielőbb
hely reálljon.

A társulási tanács ülésén részt vett
a gödöllői központú választókerület
kormánypárti országgyűlési képvi -
se lője, Vécsey László is, aki ér dek -
lődésünkre a következőt nyilat -
kozta:

- A tanácskozáson meghozott határo-
zatokkal helyreállt a Zöld Híd rend -
szerének működőképessége. Az új me -
nedzsment megkapta a felhatalmazást a
korábbi működés teljeskörű átvilágí tá -
sához és a további működés biztonságá-
nak megalapozásához. A következő lépés
a megfelelőségi tanúsítvány vissza szer -
zése lesz. Annak birtokában meg lehet
szüntetni a szükségellátást, levonulhat a
katasztrófavédelem és a megújult Zöld
Híd önállóan működhet tovább. Gémesi
György csaknem minden határozati
javaslatot elutasított. Negatív hozzáállá-
sával azonban teljesen elszigetelődött, a
polgármesterek nem voltak partnerei a
munka akadályozásában – fogalmazott
Vécsey László.

Letartóztatták a Máriabesnyőn
magára hagyott újszülött édesanyját

A Pest Megyei Főü -
gyészség aljas in -
dok ból elkövetett
em berölés bűntet té -
nek kísérlete miatt
emelt vádat az zal a
férfival szemben, aki
sze mély gépko csi -
jával üldözte a haragosát Gö döllőn.
A hajsza közben a sértett jár műve
egy árokba sodró dott, felborult, a
sér tett férfi élet ve szé lye sen meg sé -
rült – ol vasható az ügyész ségi hon-
lapon.

A bűnügy vádlottja és a sértett gö -
döllői férfiak, egymás rokonai. Egy
szerelmi háromszög miatt 2017 feb-
ruárjában megromlott közöttük a
kap csolat. Ettől kezdődően a vádlott
telefonon és interneten gyakran
meg fenyegette a sértettet, és azt kö -
vetelte tőle, hogy több millió forintot
fizessen neki kártérítésként. Mivel a
sértett nem fizetett, a vádlott több -
ször megfenyegette, hogy megöli.

2017 szeptemberében a sértett Gö -
döllőn egy személygépkocsival köz -
lekedve ügyeket intézett. Ugyan eb -
ben az időben a vádlott szintén au -
tóval haladt a városban.

Amikor a vádlott észrevette a sér -
tet tet, üldözőbe vette. A hajsza so -
rán mindkét jármű 90-100 kilo mé -
ter/ órás sebességgel ha ladt
Gödöllő belterületén. A Szabad ság
úton a vád lott utol érte a sértett au -

tóját. A zá róvonalon balra áthaladva
a sze mélygép ko csijával a sértett
gép kocsija bal hátsó sarkának üt kö -
zött. A sértett járműve az üt közést
köve tő en megpördült, az út melletti
árok ba fordult, és a tetejére állt.

Az ütközés következtében a sér -
tett kiesett az ülésből, eszméletét
vesz tette. Egy járókelő értesítette a
mentőket és a rendőrséget. A sértett
férfit a mentők életveszélyes állapot -
ban szállították a kórházba, ahol
élet mentő műtétet végeztek el rajta.

A baleset után a vádlott tovább -
haj tott, nem győződött meg arról,
hogy a haragosa megsérült-e. Egy
ház hoz ment, ahol az autója rend -
számát leszerelték, majd elszökött.
A nyomozó hatóság elfogatóparan-
csot bocsátott ki vele szemben,
azonban a férfi másnap jelentkezett
a Pest Megyei Rendőr-főkapitány -
ságon.

A Pest Megyei Főügyészség aljas
indokból elkövetett emberölés bűn-
tettének kísérletével vádolja a férfit. 

Fotó:
BM Katasztrófavédelem

Majdnem halállal végződött 
a Szabadság úti autós üldözés

Döntött a taggyűlés: indulhat
a Gémesi-éra szemétszállítási 
rendszere működésének átvilágítása
Összesen 91 település vezetője vett részt a gödöllői székhelyű Észak-Ke -
let Pest és Nyugat-Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás április 17-i, határozatképes
tag gyűlésén. Döntéseikkel a települések vezetői a törvényesség és a jog-
szerű működés feltételeit megteremtették, rendezték a pénzügyi és gazda-
sági működés alapjait, és a személyi változásokról is szavaztak – derül ki
a szervezet által szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből.
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A Tormay Károly Egészségügyi Köz -
pont megfelelő finanszírozása nem tűr
halasztást. Dr. Gémesi György polgár -
mester fenntartóként az intézmény alul-
finanszírozásával továbbra is veszélyez -
teti a gödöllőiek és a körzet ellátását.
Több mint vélelmezhető, hogy ezzel saját
pártpolitikai céljait szolgálja, mert hite-
les tájékoztatás híján az ellátás, a szol -
gáltatások hiányosságaiért az elégedet-
len emberek hajlamosak az állami egész-
ségügyi rendszert hibáztatni a valódi fe -
lelős, Gémesi György polgármester he -
lyett – mások mellett ez a gondolatsor
is szerepel abban az előterjesztésben,
ami a gödöllői képviselő tes tület két
Fidesz-KDNP-s tagja, Si mon Gellért
és Molnár Árpád jegyzett a város -
vezetés április 25-i ülé sén.

Emlékezetes, hogy a kormány pár -
ti városatyák már márciusban sze -
ret ték volna, ha indítványukról sza -
vaz a települést irányító grémium
tagsága, ám a jogszabályi (SZMSZ)
lehetőségek akkor nem tették le he -
tővé a voksolást. Most azonban
igen. A határozati javaslatok pedig
az alábbiak voltak:

1. Gödöllő Város Önkormányzata
a tüdőgondozó berendezés cseréjé-
re, illetve az ellátás Tormay Károly
Egészségügyi Központban való el -
helyezésére 85 millió forint összeget
átcsoportosít a 2019. évi városi költ -
ségvetésben szereplő polgármesteri
hivatal átépítése, bővítés keret ter -
hére.

2. Gödöllő Város Önkormányzata
a Tormay Károly Egészségügyi
Köz pontban elmaradt, halasztást
nem tűrő felújítások, eszközbeszer-
zések pótlására a 2019. évi városi
költségvetésben szereplő fejlesztési
tartalék, vagy a polgármesteri hiva-
tal átépítésre, bővítésre megcímzett
összeg terhére 75 millió forint
összeget biztosít.

A döntések végrehajtásáért az in -
dítványozó képviselők Gémesi
György polgármestert jelölték meg
felelősnek, fedezeti forrásként pedig
a fejlesztési tartalék (71.322.000 fo -
rint), a polgármesteri hivatal épüle -
té nek átépítése, bővítése (500.262.000
forint), illetve a forgatási célú ér -
tékpapír beváltása (2.191.560.000 fo -
rint) elnevezésű előirányzatot jelöl-

ték meg szóba
jöhető lehe tő -
ség ként.

Nem volt
kér dés, hogy
az előterjesztés
tárgyalása vi -
tává fajul. Így is
lett! Simon Gel -
lért szóbeli ki -
egészí tésében
szorgalmazta,
hogy a pol gár -
mester hozza
nyilvánosságra
azt a levelet, amit a szaktárca egész-
ségügyért felelős államtitkárától
kapott. Ezen felül nyomatékosította,
a javaslat legfőbb célja, hogy a gö -
döllőiek is kapják meg azt a szín -
vonalú egészségügyi ellátást, amit
megérde mel nek, és ne a városháza
bontása, a főtéri játszótér-építés,
valamint az hivatali épület bővítése,
átépítése élvezzen prioritást.

Kovács Barnabás (MSZP) azt kér -
te, tisztázódjon, ki a fenntartója az
in tézménynek, és amennyiben az
ön kormányzat, akkor csak a gödöl-
lőire hárul-e az ebből eredő felada-
tok finanszírozása. Gémesi György
megkísérelte levezetni a jogi helyze-
tet. A polgármester elmondta, hogy
a törvényben az alapellátás biztosí-
tása (háziorvosok, fogorvosok, vé -
dő nők, ügyelet) az egyértelmű ön -
kormányzati feladat, majd elismer-
te, hogy mivel a gödöllői város -
vezetés, amikor erre elehetősége lett
volna, nem adta át az államnak a
járóbeteg-ellátással kapcsolatos
fenn tartói jogosítványokat, államtól
átvállalt feladatként azok itt ma rad -
tak. Hozzátette: az ellátás nincs ve -
szélyben Gödöllőn.

Ezt követően Pelyhe József alpol-
gármester is bekapcsolódott a szó -
csatába. Több kérdést is feltett. Pél -
dául: hol vannak a háttéranyagok,
számítások? Mi alapján lehetne
meg lapozott döntést hozni? Mi a
műszaki tartalma a javasolt össze -
geknek?

Simon Gellért elsőre tömören
annyit közölt, hogy azért ennyi,
mert ennyi, majd azt mondta, hogy
olyan kérdések ezek, amik az utóbbi

Tavaly kora nyáron merült fel először, hogy anyagi forrást áldoznának a
gödöllői piacépület csarnoka üvegtető-szerkezetének rekonstrukciójára. Ezt
követően megjelent egy pályázati kiírás, amiből – 30 százalékos önerő biz-
tosításával – előteremthető lett volna a munkálatok költségének fedezete. A
városvezetés kandidált, de nem nyert. Akár érdekességként is aposztrofál-
ható, hogy ugyanezen, a Pénzügyminisztérium által meghirdetett
pályázaton a gödöllői központú választókerületből két település kandidált
eredményesen: Isaszeg csaknem 148,9 millió forintot, míg Szada 149,8
millió forintot fordíthat piacfejlesztésre ebből a forrásból.

A történtek után nem maradt más hátra, mint saját erőből megoldani a
problémát. Erre április 25-én kapott lehetőséget a piacot működtető gazda-
sági társaság vezetése, miután a képviselőtestület tagjai jóváhagyták, hogy
a kft. eredménytartalékának terhére megvalósuljon az üvegtető felújítása. A
kivitelezés – a beérkezett ajánlatok alapján – nettó 24.921.600 forintot emészt
fel. A munkálatok előreláthatólag július közepén indulnak, és két-három
hétig tartanak. -áb

években rendre felmerültek, de
konk rét választ még a szakma kép -
viselő sem tudtak rá adni.

- Ez akarat kérdése! – fogalmazott
a Fidesz-KDNP-s képviselő. – Szak -
mai mázzal leöntött maszatolás fo -
lyik, ami arról szól, hogy a lokál -
patrióta klubos képviselők nem
akarnak pénzt adni erre a célra. In -
kább a műszerekhez való érzelmi
kötődésre hivatkoznak, és úgy
tesznek, mintha nem ismernék a
problémákat.

Gémesi György megerősítette,
hogy számítások nélkül nem lehet
semmire pénzt adni, és azt is jelezte,
egy képviselőnek nem célszerű át -
venni az igazgatói szerepkört.
Egyéb ként meg – tette hozzá a város
első embere – az idei évre elfogadott
költségvetési rendelet módosításá -

ban mindent egybevetve 110 millió
forint áll rendelkezésre az egészség-
ügyi központ fejlesztésére (tüdő -
gon dozó áttelepítése, számítástech -
nikai fejlesztés, épület átalakítása),
ezáltal a képviselői indítvány oka -
fogyottá vált. Kijelentette: sem szak -
mailag, sem érzelmileg nem tudja
támogatni.

Nem maradt más hátra, mint a
szavazás. Ennek eredményeként az
önálló képviselői indítványban
meg fogalmazottakat 3 igen, 7 nem
vokssal és 3 tartózkodással a gödöl-
lői képviselőtestület többsége eluta-
sította. Hogy az okafogyottság mi -
att, vagy azért, mert a lokálpatrióta
klubos városatyák nem akartak egy
„ellenzéki” javaslattal azonosulni?
Ki tudja…?

-db

Tormay eü-központ támogatása

Elmeszelték a lokálpatrióta
klubosok a Fidesz-KDNP-s 
képviselők indítványát

Eredménytartalékból újítják fel 
a belvárosi piaccsarnok üvegtetejét
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HIRDETÉS

INGATLAN-SORSOK

Simon Gellért (Fidesz-KDNP) az
ingatlanok értékesítésének felpörge-
tését kifogásolta, és megkérdezte,
hogy az őszi választásig még
mennyi ingatlanától kíván megválni
a város. Gémesi György ezzel a
gon dolatisággal nem értett egyet, és
azt válaszolta, hogy a helyi gazda-

ság fejlesztéséről van szó, ami az itt
lakók érdekeit szolgálja. A testületi
tagság végül 9 igen és 2 nem sza -
vazattal, illetve 2 tartózkodással fo -
gadta el a határozati javaslatot.

Az ajánlattételi határidő mindkét
pályázat esetében május 27., hétfő. 

–géhá
Április utolsó csütörtökjén lezajlott
tanácskozásunkon önkormányzati
tu lajdonú ingatlanok értékesítését
cél zó pályázatok kiírásáról is hatá-
roztak a várost irányító grémium
tag jai. Eladósorba került a tüdőgon -
dozó Ady sétányon található épü le -
te, valamint a régi postaépület mel -
letti belvárosi telek.

A tüdőgondozó Ady sétány és
Lég  szesz utca találkozásánál lévő
épületét (416 négyzetméter) és a
hoz zá tartozó telkeket (egyik az
Invitel Távközlési Zrt. földhasznála-
ti jogával terhelt) 60 millió forintért
(bruttó minimum irányár) szeretné
értékesíteni a település vezetése. Az
szakvélemény szerint a szóban for -
gó ingatlanok a jelzettnél 8 millió fo -
rinttal többet érnek, ám figyelembe
vették, hogy a gyenge műszaki ál la -
potú épület bontási költsége megkö -
zelítheti a 12 millió forintot.

Az ügyletből befolyó pénzt a tü -
dőbeteg-gondozó intézet – várha -
tóan szeptember 30-ig megvalósuló
– városközponti, járóbeteg-ellátást
szol gáló szakrendelőbe történő átte -
lepítésére és egy korszerű gép be -
szerzési ára fedezetének kiegészí té -
sére fordítanák.

A pályázat során a pályázónak – a
vételár és annak megfizetése mellett
– vállalásokat is kell tennie. Például:

• Milyen beépítést fog megva ló sí -
tani és milyen időtartamon belül?

• Biztosítja a városi lakosság ellá-
tásában is szerepet vállaló egészség-
ügyi intézmény létesítését, ahol járó-
és fekvőbeteg-ellátás együttesen va -
lósul meg.

• Vállalja, hogy a létesítendő in -
téz ménynek a fekvőbeteg-ellátás te -
kintetében legalább 80 aktív ággyal
rendelkezik majd.

Előnyben részesül az a pályázó,
aki fekvő és/vagy járó beteg-ellátást
is nyújtó egészségügyi intézmény
fenn tartásában, üzemeltetésében
leg a lább 5 éves egészségügyi szer -
vezési múlttal (gyakorlattal) rendel -
kezik a magán egészségügyi szol -
gál tatások területén, amit legalább
egy darab, minimum 5 éves üze mel -
tetést/fenntartást bemutató referen -
cianyilatkozattal szükséges igazolni.
Ezen felül kötelezettséget vállal,
hogy az egészségügyi intézményt

ké sőbb működtető gazdasági társa -
ságának székhelye a működés meg -
kezdésétől számítva legalább 5 évig
Gödöllő területén lesz.

A kormánypárti városatyák egyi-
ke, Simon Gellért a téma kapcsán
azt kérdezte meg, hogy lehet-e már
valamit tudni a befutó fejlesztőről,
mert számára a leírtakból úgy tűnik,
hogy a tárgyalások előrehaladottak
az ügyben. Gémesi György annyit
válaszolt a felvetésre, hogy az a be -
fektető nyer, amelyik teljesíti az el -
várt feltételeket. A voksolás során 9
igen és 1 nem szavazat, született, 3
ké pviselő pedig tartózkodott.

Közel 31 millió forintért 
kínálják a belvárosi

üres telket
A gödöllői képviselőtestület kétfor -
dulós, versenytárgyalásos pályáza -
ton történő értékesítésre jelölte ki az
önkormányzat tulajdonát képező,
belterületi fekvésű, 328 négyzet mé -
teres területű, beépítetlen telek in gat -
lant, ami a régi posta épülete mellett,
a Dózsa György út és Kossuth Lajos
utca sarkán található. A minimum
irányárat bruttó 30.800.000 forint-
ban állapították meg. 

Ajánlattevőre – a vételár ajánlata
és a fizetési feltételek ismertetése
mellett – olyan jellegű nyilatkozat té -
telek várnak, mint:

• Milyen beépítést fog megvaló sí -
tani, és mennyi idő alatt?

• Vállalja a közművek (villamos
áram, ivóvíz és szennyvíz, vezeté -
kes földgáz, csapadékcsatorna) kié -
pítését.

• Vállalja a közúti kapcsolat Kos -
suth Lajos utca felőli kiépítését, va -
lamint az ingatlanon húzódó táv -
köz lési kábel áthelyezését, vagy
megszüntetését a szolgáltató előze-
tes engedélye alapján.

• Vállalja a közútkapcsolat meg -
építését követően a járda és kör -
nyezetének helyreállí tását/visszaé -
pí tését az önkormányzattal kötendő
szerződés alapján.

• Vállalja, hogy a Dózsa György
úton nem folytat építési tevékeny -
séget, illetve azt is, hogy a Dózsa
György úti kerékpárút sérelme nél -
kül valósítja meg az építési beruhá-
zást.

Vagyonfelélés kontra gazdaságfejlesztés

Eladósorba került a tüdőgondozó
épülete és a régi posta melletti telek

Szómegvonás követte
az együttműködési ajánlatot

Miként az utóbbi hónapokban rendszeresen, a gödöllői képviselőtestület
április 25-i tanácskozásán is részt vett Vécsey László, a körzet kormánypárti
országgyűlési képviselője. S ha már ott volt, hozzá is szólt a témákhoz, ezút-
tal az egyebek napirendi pont során.

A honatya alapvetően két témakört érintett. Az egyik a Tormay Károly
Egészségügyi Központ eszközfejlesztési támogatását szorgalmazó kép vi -
selői indítvány volt, amivel kapcsolatosan gratulált az előterjesztőknek, Si -
mon Gellértnek és Molnár Árpádnak, hogy kiugrasztották a nyulat a bo -
korból. Vécsey László azt is kihangsúlyozta, hogy komolyan kellene venni
az államtitkár asszony levelének nyilvánosságra hozatalát.

Az ingatlanok eladásával összefüggésben a parlamenti képviselő annyi
jegyzett meg, hogy az értékesítést követően egy tömegben felmerülő ingat-
lanfejlesztések a korrupció melegágyát is jelenthetik.

Erre a mondatra Gémesi György úgy reagált, hogy megvonta Vécsey
Lászlótól a szót, és visszautasította a vádaskodást. Ezt követően kijelentette:
önök szórakoznak itt velünk, a pártpolitika nem tartozik ide.

- Önre szeretnénk felnézni, de Ön ezt nem engedi – utalt az együttműkö-
dési szándékra a polgármester. Vécsey László még szeretett volna mondani
valamit, de erre már nem volt lehetősége, mert az együttműködést egy
mondattal korábban felvető Gémesi lezárta a napirendet. –eo-
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HIRDETÉS

• A Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület alap-
fokú művészeti iskola megalapítását tervezi, nép -
tánc tanszakkal. Az intézmény működésének en -
gedélyeztetéséhez szükséges az iskola által hasz-
nált saját tulajdonú ingatlan megjelölése, vagy –
amennyiben ilyennel nem rendelkezik – az ingat-
lan tulajdonosával kötött 5 éves bérleti szerződés.
A táncegyüttes tevékenységét jelenleg is a Művé -
szetek Háza épületében folytatja, ezáltal kézen -
fekvő volt, hogy a képviselők engedélyezték az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság és
az egyesület között létrejövő bérleti szerződés
meg kötését. Kovács Barnabás (MSZP) szerette
vol na elérni, hogy nevesítsék a javaslatban a bé -
relni kívánt helyiségeket, ám ezt az előterjesztő
nem támogatta.

• Eleget téve a tankerületi igazgató kérésének,
a várost irányító grémium tagjai jóváhagyták,
hogy a Gödöllői Damjanich János Általános Isko -
lába maximálisan felvehető tanulólétszám 650
főről 680 főre emelkedjen.

• Eredetileg úgy volt, hogy versenyhelyzetet
te remtve, pályázati úton választják ki a Gödöllői
Palotakert Óvoda vezetőjét a 2019. augusztus 1-
jétől 2024. július 31-ig terjedő időszakra, a pol gár -
mester azonban visszavonásra javasolta az erre
vonatkozó indítványt. Gémesi György – miután
közölte, hogy a nevelőtestület és képviselőtes tü -
let kétharmados támogatása esetén erre az eljá-
rásra nincs szükség – adalékként sorakoztatta fel,
hogy: nem lesz pályázat. Nem terheljük ezzel a szak -
mai csapatot.

• Az önkormányzat részt vesz a Nemzeti Kul -
tu rális Alap által meghirdetett azon pályázaton,

ami a gödöllői Testőrlaktanya (Várkapitányi lak)
díszítő falképei restaurálásának II. ütemére nyújt -
hat anyagi támogatást. A munkálatok az előzetes
kalkuláció szerint bruttó 24.765.000 forintos ki -
adással járnak, és az összeg felét lehetne elnyerni
a pályázaton. Ha ez sikerül, a hiányzó 50 száza -
lékos nagyságrendű összeget (12.382.500 forint) a
városi idei költségvetésének erre a célra előirány-
zott felújítási keretéből biztosítanák.

• Szándéknyilatkozatot fogadtak el a gödöllői
vá rosatyák arról, hogy az észak-déli irányú ke -
rék párút építésének Állami-telepekig történő
folytatásához szükséges 1.630 négyzetméteres
nagy ságú, Isaszegi út menti földterületet térítés -
mentesen tulajdonba vennék a Magyar Állam
nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti
Föld Alapkezelőtől.

• Belterületi fekvésű, 615 négyzetméteres
nagy ságú máriabesnyői beépítetlen területet
értékesít a városvezetés egy magánszemélynek
2.020.000 forintért. Az ár egyfajta alku után ala-
kult ki, így nagy valószínűséggel nem lesz szük -
ség az elbirtoklási per folytatására a felek között.

• A leendő Gödöllői Jégkorong Egyesület elnö-
ke kérte, hogy az egyesület viselhesse a Gödöllő
településnevet elnevezésében. Ehhez a képvi selő -
testület tagjai hozzájárultak, ezáltal ebből a szem -
pontból zöld utat kapott a törvényszéki bejegy-
zés. Az egyesület céljai között szerepel – többek
között – magánszemélyek, különös tekintettel
óvo dások és tanulók, valamint felnőttek jégko-
rong tárgyú oktatása, képességeik fejlesztése,
rend szeres sportolásra, illetve sportszerű élet -
módra nevelése. -F

Április 5-én hivatalosan is átadták azt a Zoll
AED PLUS típusú defibrillátor-ké szüléket,
amit a Defibrillátor Plusz Kft. jelentős, 30
szá zalékos kedvezménnyel, valamint díj-
mentes oktatással biztosított Művészetek
Há za Gödöllő Nonp ro fit Közhasznú Kft.
számára. A ked vezményezett nevében Ko -
vács Balázs ügyvezető igazgató köszönte
meg a se gítséget Varga Erikának, a De -
fibrillátor Plusz Kft. irányítójának, akitől át -
vette a felnőttek és gyermekek életének
meg men tésére egyaránt alkalmas, mintegy
900 ezer forint értékű eszközt.

A távoli- és közelmúltban történt tragikus eseményeinek hatására a gazdasági társaság vezetése
kezdeményezte a defibrillátor beszerzését, aminek megléte miatt a jövőben nem csak a Művészetek
Háza dolgozói és látogatói, hanem a környezetükben élők is nagyobb biztonságban lesznek.

Kovács Balázs azt is elmondta, hogy a készüléket az intézmény recepcióján helyezik el,
szükségessége pedig azzal is indokolható, hogy a Művészetek Háza Gödöllő épületének falai között
éves szinten csaknem negyedmillió ember fordul meg.

A defibrillátor-készülék ünnepélyes átadását követően a Defibrillátor Plusz Kft. szakemberei díj-
mentes oktatást tartottak a Művészetek Háza dolgozóinak. Ennek során válaszoltak minden olyan,
akár szélsőséges kérdésre is, ami felmerülhet a keringés helyreállítását célzó segítségnyújtás folyamán. 

-fg

Erről is döntöttek a településvezetés tagjai
A tavasz első és második hónapjára kitűzött kép viselőtestületi ülésén a gödöllői városatyák –
többek között – az alábbi kérdésekben is állást foglaltak:

Életmentő készülék a Művészetek Háza recepcióján
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RÖPLABDA 
NB I. Liga, kvalifikáló kör a 11-14. helykért, 5-6. forduló:
Diósgyőri VTK-FUX – Gödöllői RC 2-3 (-15, 23, -20, 25 -7)
Gödöllői RC – Palota Volley 3-0 (12, 19, 19)
A Gödöllői RC csapata 45 ponttal, 54-45-ös szett- és 2.144-2.076-os pont -
aránnyal a minitabella 1. helyén zárta a kvalifikáló kört, összességében pe -
dig a 11. helyen végzett a bajnokságban.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 22-25. forduló
Vecsési FC – Gödöllői SK 1-0 (0-0)
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE 1-0 (0-0) Gólszerző: Maródi György.
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 0-0
Gödöllői SK – Nagykáta SE 3-1 (2-0) Gödöllői gólszerzők: Mudroch
Mendel (2), Méhes Pál.
A Gödöllői SK együttese 440 ponttal, 36-23-as gólkülönbséggel a bajnoki ta -
bella 3. helyezettje.
Pest megyei IV. osztály, Keleti csoport, 16-19. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Mogyoród KSK 5-2 (2-1) Gödöllői góllövők: Mud -
roch Mendel, Dékány Balázs (2-2) Kovács Dániel.
Zsámboki SE – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (1-0) Gödöllői gólszerző: Kere -
csé nyi-Fodor Norbert.
Gödöllői SK II.-Szada – Hévízgyörki Petőfi DSE 3-0 (játék nélkül)
SK Tóalmás I. – Gödöllői SK II.-Szada 5-1 (3-1) Gödöllői gól: Szabó László.
A GSK II.-Szada csapata 44 ponttal, 70-18-as gólkülönbséggel az 1. helyen
áll a csoport tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 19-20. forduló
Gödöllői KC – Pilisvörösvári KSK 25-29 (11-18) • ifjúságiak: 38-33
Budapesti Honvéd SE – Gödöllői KC 34-37 (18-19) • ifjúságiak: Grundfos-
Tatabánya KC II. – Gödöllői KC 40-37
A Gödöllő 22 ponttal, 600-553-as gólkülönbséggel a 7. helyen áll.

Gödöllőiek a küzdőtéren

Idestova tíz esztendeje, hogy le zá -
rult a Táncsics Mihály úti sport cent -
rum fejlesztésének első üteme, és
lét rejött a sátorfedéssel ellátható
mű füves pálya, illet ennek szom -
széd ságában két salakos tenisz pá -
lya. Egy évvel később, 2010 kora
nya rán elkészült a füves centerpálya
(312 férőhelyes lelátóval) és a – 2013-
ban pályázati támogatásból megva -
lósított nagy műfüves pálya építése
miatt később felszámolt – strand fo -
cizásra, strandkézilabdázásra, illet-
ve strandröplabdázásra használható
homokkal borított pálya.

A létesítmény első üzemeltetője
egy gazdasági társaság volt, majd
2011. július 1-jétől a VÜSZI Kft. mun -
katársaira hárult ez a feladat. Idén
május 1-jétől 2022. április 30-ig a hely-
zet ismét változott, hiszen – a két sa -
lakos teniszpályát és a nagy műfüves
küzdőteret leszámítva – a GSK Gö -
döllői Sportolók Klubja Kft. kö telé -
kébe került a sportcentrum mű köd -
tetése (közmű költségek kiegyenlí té -

se, gond noki és karbantartási tevé -
keny ség biztosítása, a sporttelep ren -
del tetésszerű mű ködésre való alkal -
mas ságának biztosítása).

Az üzemeltetési tevékenység ki -
ter jed a tervezésre és a közpénz-tá -
mogatásra is. A szerződés értelmé -
ben az üzemeltető minden évben, az
éves üzleti tervének keretében
szám ba veszi és a tulajdonosnak elő-
zetesen írásban bemutatja a sport -
telep várható éves üzemeltetési költ -
ségeit és bevételeit. A jelenlegi, tu -
lajdonos által biztosított üzemel te té -
si díj összege éves szinten nettó 20,2
millió forint, ami idő- és költség ará -
nyosan (május 1. és december 31.
között) nettó 12.737.500 forintos tétel
erre az esztendőre.

Másfelől létezik egy bérleti díj is,
amit az üzemeltető fizet meg a
tulajdonosnak. Ennek mértéke éves
szinten nettó 900 ezer forint, ami
2019-re – május 1. és december 31.
között – nettó 600 ezer forintos
összegre rúg. -bor

Április 12-én eljött az a pillanat, ami-
nek bekövetkeztéről sokan azt gon-
dolták, hogy egy ideig még odáz ha -
tó. Széles Petra, a Gödöllői Röplab -
da Club női együttesének meghatá -
rozó játékosa, korábbi csapatkapi-
tánya a Palota Volley elleni bajnoki
ütközeten játszott utoljára tétmér -
kőzésen. 
A sportág alapjaival húsz ével eze -
lőtt, Érsekújvári Gyuláné Zsuzsa
néni segítségével megismerkedő
Sz éles Petra 2005-ben – nem egé-
szen 18 évesen – az Angyalföldi
DRC-től érkezett Gödöllőre, ahol
egyfolytában 14 szezonban volt
aktív részese a csapat hazai bajnoki-
és kupamenetelésének, illetve nem -
zet közi szereplésének (CEV Chal -
len ge Kupa és MEVZA-liga). Tehet -
ségét mi sem jellemzi jobban, mint
az, hogy 2005-ben tagja volt a tal -
linni Eb-döntőn résztvevő ifjúsági
vá logatottnak, majd a felnőttek kö -
zött 65 alkalommal ölthette magára
a címerest mezt. Ráadásul, 2015-ben
pályára léphetett a holland-belga
közös rendezésű Európa-bajnoksá-
gon, ahol a 12. helyen végzett a ma -
gyar formáció. Az ezt megelőző
hetekben ennél is nagyobb sikert
élhetett át Petra, hiszen neki is jutott
abból az aranyéremből, amit az
Európa Liga megnyeréséért kaptak
a lányok.

A klubhűség mintaképének titu -
lált röplabdázónak gödöllői színek -
ben is kijutott a sikerekből. Arany -
érmet – leszámítva a Szent István
Egyetem csapatával elért MEFOB-
elsőségeket – ugyan „csak” a junio-
rokkal nyert (2007), ezüst- és bronz-
medáliából azonban gyűjtögetett
néhányat a felnőttek mezőnyében.
Bajnoki ezüstből három, bronzból
ket tő került a vitrinjébe, míg Ma -
gyar Kupa ezüstből és bronzból
egy aránt négy-négy gazdagítja Pet -
ra dicsőséglistáját.

Gödöllői sportkarrierje során 9 ed -
ző szakmai instrukciói alapján te -
relte a játékszert: Hollósy László,
Tatár Mihály, Deme Gábor, Lud -
vig Zsolt, Szalay Attila, Horváth
András, Borkovits Zoltán, Grózer
György és Szabados István mond -
hatja el magáról, hogy dolgozhatott
Széles Petrával, aki közel másfél
évtizedes helyi pályafutása alatt

klubelnökből hatot „fogyasztott el”.
A klubvezetés által visszavonul ta -
tott 13-as mezszámtól elválasztha-
tatlan Széles Petra tartalmas és gaz-
dag röplabda-pályafutása folyamán
több száz hazai és külföldi játékossal
találkozott, akár csapattársként,
akár riválisként. A nagy érdeklő dés -
sel kísért április 12-i búcsúmérkő-
zéssel lezárult egy igazi csapatem-
ber életének egy szakasza, a ver -
seny szerű sportolás. Innentől a
minden bizonnyal hasonlóan ered-
ményes szakmai karrier és a ma gán -
életi örömök élveznek majd prio -
ritást. Sok sikert, Petya! –FG

Ezüstéremmel tértek haza
a juniorok Kaposvárról

Csak a fináléban szenvedett veresé -
get, és ezzel a második helyen vég -
zett az április 18-20-i, kaposvári, ju -
niorbajnoki (U21) hatos döntőben a
Gödöllői RC – Albert Anna, Baj -
nóczi Fruzsina, Barta Karolina, Dé -
nes Csenge, Ferentzi Zoé, Halla
Gréta, Király Anna, Körtvélyessy
Réka, Ratkai Panna, Rausch Blan -
ka, Szekeres Dea, Tettamanti Vi -
rág, Tóth Bagi Réka, Tóth Szandra
alkotta – női csapata. Szabados
István, Czímer Attila és Szalay
Attila tanítványai az alábbi eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek.

Csoportmérkőzések: GRC –Vasas
3-0 (16, 13, 25), GRC – UTE 3-2 (-16,
11, -21, 16, 13).. Elődöntő: GRC –
Békéscsabai RSE 3-1 (-23, 12, 18, 20).
Döntő: GRC – UTE 2-3 (20, 22, -18, -
18, -12).

Az örök 13-as búcsúja

Tizennégy évad után visszavonult 
a klubhűség mintaképe, Széles Petra

Lecserélték a Táncsics Mihály
úti sportcentrum üzemeltetőjét
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autójelzés 17. Cövek 19. Boldogvégek! 20. Nílus,
németül 21. Latén é betű 22. Névelős üzemi rész -
leg 24. Egyszerű gép 25. Fial 27. Ezen a helyen 29.
A hosszúság jele 30. Létezik 31. Némán látó! 32.
Szintén 33. Majdnem forró 36. Lakoma 38. Kettős
hangzó 39. Igekötő 40. Zománcos 42. Végtelenül
mosat! 43. Sérülés 45. Azonosul a környezettel 47.
Európai népcsoport 49. Fosztóképző
Függőleges: 1. Kórház jele 2. Szétszéled 3. Erőd 4.
Idegen férfinév 5. Névelő 6. Mely személy? 7.
Abba az irányba 8. Forgás centruma! 9. Őrlőüzem
10. … mars, indulj! 11. Ruházati kelléket 14. A
poén második, befejező része (Z) 17. Szükséges
18. Tesz 21. Rangjelző 23. Német fagyi 25. Alko -
tórész 26. Piás 28. Zacskó 30. Penge része 32.
Lejegyez 34. A kezdetétől 35. Férfinév 37. Befe -
jezetlen osztás! 38. Kellemes küllemű 41. Rövid
kabát 42. Török válogatott focista (Buruk) 44.
Mesefigura 46. Tüzet szüntet 48. Fokozás jele 50.
Római szám

- Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem
látok jól távolra. - Uram! Jöjjön ide az ablakhoz,
és mondja meg, hogy mit lát. – A Napot. –
Mondja már meg nekem, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Nyakmelegítő 13. Megbocsátás 14. Egyik pén -
zünk 15. Togói Köztársaság fővárosa 16. Holland

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Ma -
ga zin • Alapítva 1997-ben • Online: www.
godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesz -
tőségi email: godolloihirek@gmail.com • Pos -
ta cím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. •
Te lefon: (06-20) 935-7102 • Alapítók: Fedor
Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője
és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai elő-
készítés: Nabu Grafika Kft. Email: info@grafit -
depo.hu • Nyomtatás: Prime Rate Nyomdaipari
Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) Felelős
vezető: dr. Tomcsányi Péter • Terjeszti a kiadó.
• Hirdetésfelvétel: (06-20) 935-7102 • Email:
godol loi hirek@gmail.com • A hirdetések tartal -
máért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A
lapban megjelent vélemények nem okvetlenül
azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lap -
ban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvé-
delem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes köz lése
kizárólag a kiadó hozzájárulásával lehet séges. 
• Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

Magazinunk következő
száma

május 31-én,
pénteken jelenik meg.

• 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

Derűs pillanatok (V.) . . . h a s z n o s . . .

A megfejtéseket május 17-ig kérjük le -
velezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@
grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.

Április 5-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIT MONDOTT, DOKTOR ÚR: ELME-
HETEK VAGY ELMEBETEG?

TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: V. Mészáros-Kis
Márton Kossuth Lajos utca 13.
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