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Május 7-én vonultak fel a munkagépek, hogy ne -
kilássanak a Szent János utca és a Lumniczer Sán -
dor utca – igencsak balesetveszélyes – torkola -
tának biztonságosabbá tételéhez. A gyakorlatban
ez azt jelentette, hogy a STOP-táblával alárendelt
Szent János utca mindkét oldalán forgalomlassító
bukkanót (ha úgy tetszik: sebességcsökkentő kü -
szöböt) létesítettek néhány hét alatt.

Amint arról korábban magazinunk is beszámolt,
ebben az évben a gödöllői székhelyű Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. a lomtanítás új rendszerét
vezette be. Az – úgynevezett – házhoz menő
lomtalanítás megszervezése május elejétől június
végéig aktuális Gödöllőn, a lebonyolítása pedig
június elejétől július végéig várható.

Lapunk olvasója egy fontos kérdés tisztázásra
kérte szerkesztőségünket. A házhoz menő lom -
talanítással kapcsolatosan közzétett tájékozta tó -
ban, a lomtalanítás folyamata címszó alatt az is
szerepel, hogy a szolgáltató kollégái – miután
megjelentek a megbeszélt időpontban – legfeljebb 5
perc után távoznak a helyszínről. Ennek a mon -
datnak az értelmezése magyarázatra szorult, ezért
a szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársához
fordultunk segítségért.

Telefonos érdeklődésünkre megtudtuk, hogy az
„5 perces szabály” kizárólag a családi házas öve -
zetben lévő, egyénileg fenntartott ingatlanokra vo -
natkozik, ahol a kidobni kívánt lomot az ingatlan
területén kell előzetesen tárolni, hogy a megbeszélt
időpontban a szolgáltató munkatársai – az omi -
nózus 5 percen belül – felpakolhassák a szállítójár -
műre. A lakótelepi, azaz: társasházas övezetben
más a szabály. Itt a közös képviselőnek kell
összegyűjteni a lakók lomtalanítási igényét, és idő-
pontot egyeztetni az elszállításra. A szolgáltató a
beérkezett igények alapján kiküldi a megfelelő űr -
tartalmú konténert a helyszínre, és a tárolóeszköz a
pakolás idejére ott marad, így a lakóknak lesz ide-
jük kihordani a kidobni szánt lomot. -or

A kedvező fogadtatást nem mindenki részéről
kiváltott „elnyújtott pukli” kialakításától azt remé -
lik, hogy csökken a kereszteződésben bekövetke-
ző közlekedési balesetek száma. Egyesek viszont
úgy gondolják, ha valaki túlzott sebességgel ér ke -
zik autójával a csomóponthoz, a lassításra szánt
küszöb akár megdobhatja a járművet, aminek le -
fé kezése aggályossá válhat.

A figyelmetlenség és a felelőtlenség ellen nehéz
védekezni, az viszont kétségtelen tény, hogy a
szóban forgó kereszteződésben – elsősorban az
el sőbbségadás elmulasztása miatt – több szeren -
csétlenség történt. Ha csak az idei évet vesszük
alapul, február 23-án, majd március 29-én akadt
ten nivalójuk a rendőrség, a mentők és a tűzol -
tóság munkatársainak Gödöllő top közlekedési
baleseti gócpontjában. -rgé

Idén június 18-án, kedden 14 órától rendezik meg a városi pedagógusnapi ünnepséget a Művészetek
Háza Gödöllő épületének színháztermében. Az eseményen átadják a település vezetése által huszon-
egy esztendeje alapított Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat. A kitüntetettekről a helyi képvise -
lőtestület tagjai május 30-i zárt ülésükön döntöttek. A díjazott személyeket három javaslat mérlegelése
után választották ki. A jutalmazott közösségek esetében erre nem volt szükség, mert két ajánlás ér -
kezett, és mindkettő díjat érő támogatást kapott.

A határozat értelmében, 2019-ben Szűcs Mária, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda óvodapedagógusa
és Dr. Katonáné Kármán Katalin, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola földrajz testnevelés
szakos tanárnője, illetőleg a Gödöllői Kastélykert Óvoda és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
szakmai közössége vehetik át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat. A jutalmazott magánsze -
mélyek 100-100 ezer forintos, míg a közösség 200 ezer forintos pénzjutalmat kapnak a díszoklevél és
a virágcsokor mellé.

Az idei gödöllői pedagógusnapon – a négy évvel ezelőtti debütálást követően – átadják a Gödöllő
Talentum díjat is. Az előzetesen közzétett felhívás hatására egyetlen ajánlás érkezett, méghozzá: a
tanulásban és klarinétozásban kiemelkedően teljesítő 16 éves Eszenyi Zsombor személyére, akiről
mesterei azt mondják, hogy rövid időn belül akár a világ egyik legjobb klarinétosa lehet. Ezt alátá-
masztja az is, hogy Zsombor 2017-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkí -
vüli tehetségek tagozatára.

A kitüntetett fiatal a díszoklevél mellé megkapja az Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész
által üvegből elkészített, kis Balázs alakját ábrázoló, háromdimenziós lézerhasábot.          -db

Világhírű lehet az idei Talentum-díjas fiú

Április végén kilencedszer dördült el a start pisz -
toly, és indult újra a háziorvosok és mun katársaik,
a nővérek presztízsét és meg be csülését erősítő pá -
lyázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtit kár ságának égisze
alatt – tudatta szerkesztő sé günkkel a kezdemé -
nyezés főszervezője. 

Az elmúlt nyolc esztendő alatt több mint 1.600
hazai és határon túli remek háziorvos, és legalább
ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb kör -
nyezete elismerését, vehetett részt a nemes ver -
sengésben. Közülük 160-an vehették át „Az év
praxisa a Kárpát-medencében” kitüntető elisme -
rést, amit idén „A nemzet háziorvosa” váltott fel.

Az orvosokat és segítőiket elsősorban pácien seik
ajánlhatják. Ugyanakkor várják az önkormányza-
tok, polgármesteri hivatalok, alapítvá nyok, isko -
lák, idős otthonok, egyházkerületek, szerkesztő sé -
gek javaslatait is. A háziorvosról és a nővérről szó -
ló történeteket a www.evpraxisa.hu honlapon
szep tember 14-ig várják a szervezők, akár Gödöl -
lőről is. Ezt köve tően a páciensek két héten át –
szeptember 22. és október 5. között – szavazhatnak
interneten a bíráló bizottság által kiválasztott tíz
magyar országi és tíz határon túli jelöltre.

Hozzuk helyzetbe 
városunk háziorvosait!

5 perces lom-szabály

Hosszú hónapok teltek el azóta, hogy munká la -
tok jelei látszódjanak a Gödöllői Járásbíróság
Dózsa György úti épületének teljes körű, a kez -
deti beindulást követően megrekedt felújításán és
bővítésén. Az intézmény két és fél éve a Tessedik
Sámuel utca 6. szám alá költözött: akkor úgy volt,
hogy minimum egy évre.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 2017.
június 21-én vállalkozási szerződés jött létre az
Országos Bírósági Hivatal, mint megrendelő, va -
lamint a gödöllői székhelyű DENCO Kft. és PRO-
XXI Generálépítő Kft. konzorciuma között a nettó
áron számolva, csaknem 700 millió forintos mun -
kák kivitelezésére. A kontraktust – a kozbe szer -
zes.hu oldalon elérhető információ szerint – a
szerződő felek közös megegyezéssel 2018. de -
cem ber 11-én megszüntették. A közjáték kihatás -

sal volt egyéb megrendelésekre is, mint, például:
bel sőépítészet, bútorbeszerzés, berendezés-resta -
urálás, így ezen feladatok elvégzésének teljesítési
határidejét módosítani kellett.

Miután olvasóink az elmúlt hónapokban több -
ször is kérdezték, mit tudunk a bíróság épüle té -
nek felújításáról, érdeklődtünk a megrendelőnél.
Konkrétumokat tartalmazó írásbeli választ nem
kaptunk, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) er -
re az érvre elfogadott közbeszerzési tervéből
azon ban kiderül, hogy a Gödöllői Járásbíróság
teljes rekonstrukcióját és bővítését szolgáló
kivitelezési munkálatokra vonatkozó eljárás
megindításának várható időpontja a harmadik
negyedévben lesz, ami a következő esztendő
negyedik negyedévében megvalósuló teljesítést
feltételez. –áb

Mi ez a csend a bírósági épület felújítása körül?

Sebességcsökkentő küszöbök a top baleseti gócpontnál
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A Békéltető Testület eljárása megin -
dításának feltétele, hogy a fogyasztó
a jogvitában érintett vállalkozással
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. A fogyasztónak a rekla -
má cióval először a terméket forga-
lomba hozó vagy a szolgáltatást
nyúj tó vállalkozáshoz kell fordulnia.
A fogyasztónak a békéltető eljárás-
ban okirattal – jegyzőkönyvvel, mun -
kalappal, írásos bejelentéssel, térti -
vevényes-ajánlott levéllel – igazolnia
kell, hogy a jogvita rende zé sét meg -
kísérelte közvetlenül a vál lalko -
zással, de nem vezetett eredményre,
a levélre nem válaszoltak, át sem
vették vagy a panaszt elutasították.
Telefonos vagy szóbeli fo gyasz tói pa -
nasz és a vállalkozás szó beli válasza
nem bizonyítható, az el já rásban nem
minősül bizonyítéknak.

A Békéltető Testület a meghall ga -
tás kitűzött időpontjáról a vállalko -
zást a fogyasztói kérelem másolatá -
nak és az eljáró tanácsba jelölhető
tes  tületi tagok listájának egyidejű
megküldésével kellő időben előzete-
sen értesíti azzal a felhívással, hogy
a vállalkozás az eljáró tanácsba jelöl-
hető tagra vonatkozó javaslatát leg -
később az értesítés részére történt
kéz besítésétől számított nyolc na -
pon belül tegye meg, ellenkező eset-
ben a kijelölésről a Békéltető Testü -
let elnöke hivatalból gondoskodik.

Az elnök az értesítésben közli a
felekkel a kijelölt eljáró testületi tag
nevét, egyben felhívja a felek figyel-
mét arra, hogy nyolc napon belül
kérhetik, hogy a testület háromtagú
tanácsban járjon el. Az eljáró ta nács -
ba jelölt tag szakértő jogállású sze -
mély, aki pártatlan, nem képviselője
a vállalkozásnak.

A Békéltető Testület az értesítés -
ben a vállalkozást felszólítja, hogy
az értesítés kézhezvételét követő
nyolc napon belül írásban nyilat koz -
zon (válaszirat) a fogyasztó igényé-
nek jogosságát és az ügy körül mé -
nyeit, valamint a tanács döntésének
kötelezésként történő elfogadását
(eseti alávetés) illetően, nyilatkoza -
tában jelölje meg az állításait alátá-
masztó tényeket és azok bizonyíté-
kait, valamint csatolja azokat az ok -
iratokat másolatban, amelyek tartal -
mára bizonyítékként hivatkozik. A
Békéltető Testület figyelmezteti a
vál lalkozást, hogy egyezség létreho -
zatalára feljogosított személy rész -
vé telét köteles biztosítani a meghall -
gatáson, továbbá az ügy érdemére
vo natkozó nyilatkozattételének el -
ma radása esetén az eljáró tanács a
rendelkezésére álló adatok alapján
határoz. Az értesítés kiterjed az
együttműködési kötelezettségről
tör ténő tájékoztatásra, valamint ar -
ra, hogy annak megsértése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság általi bír -
ságkiszabásra kerül sor.

A vállalkozás válasziratának má -
so la tát a Békéltető Testület a fo -
gyasztónak megküldi, ha pedig erre
már nincs elegendő idő, azt a meg -
hallgatáson adja át. Ha a vállalkozás
válasziratát nem terjeszti elő, a
tanács az eljárást folytatja, de a mu -
lasztást nem tekinti a kérelmező ál -
lításai elismerésének. (Folytatjuk!)

Dr. Csanádi Károly
elnök, Pest Megyei
Békéltető Testület

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: a vállalkozás fogyasztói
panaszkezelése, teendői (1. rész)

Ebben az esztendőben a mogyoródi
Csíkvölgyi Pipa Csárdában rendez -
te meg szakmai konferenciával egy-
bekötött közgyűlését a Gödöllő Kör -
nyéki Regionális Turisztikai Egye -
sület (GKRTE). A névadó város és a
környező települések idegenforgal-
mi életének és programjainak nép -
sze rűsítésében meghatározó szere -
pet betöltő szervezet május 14-én le -
zajlott eseményén – az ilyenkor szo -
kásos szakmai, illetőleg gazdasági-
pénzügyi jellegű napirendek (el -
múlt évi gazdálkodás beszámolója,
idei költségvetési tervezet megvita -
tása) mellett – az alapszabályban
rögzített előírások szerinti tisztújí -
tás ról is döntöttek a tagok.

A hagyományoknak megfelelően,
a rendezvény végén az egyesület
ve zető tisztségviselői átadták a
GKRTE által 2000-ben alapított Gö -
döllői Régió Turizmusáért díjat. Az
elnök javaslatára a választmány tag -
jai jóváhagyták azt az indítványt,
hogy az elismerő címet 2019-ben
Pau lovics Géza, Mogyoród Nagy -
köz ség polgármestere, valamint
Zachár Zsolt, a Mogyoród Turisz -
tikai és Településfejlesztő Kft. ügy -
ve zető igazgatója érdemeljék ki.

A településvezető a XIII. Egyházi-
és Világi Borok Versenye, illetve Ke -
nyér-, a Kultúra- és a Bor Ünnepe cí -
mű eseménysorozat tavalyi házigaz-
dájaként, a rendezvény személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításáért,
továbbá Mogyoród fejlesztése, kul tu -
rális turisztikai értékeinek bemutatá-
sa, közkinccsé tétele iránti elkötele-
zettségének elismeréséül jutott a ki -
tün tetéshez. Zachár Zsolt ugyan ezen
eseménysorozat előkészítése, meg -
szer vezése során végzett kima gas ló
munkájáért, a kulturális tu risz tikai
program lebonyolításában történt
színvonalas közreműködé séért ré -
sze sült a szakmai díjban. -eF

Gödöllői Régió Turizmusáért díj 2019

Mogyoródiak részesültek 
az elismerő címben

Ha minden a terv szerint alakul, a
következő esztendő második felé-
ben megnyílhat az új szadai piac. A
Gödöllővel szomszédos nagyköz -
ség önkormányzata – ellentétben a
településünk vezetésével – sikeresen
pályázott, és a fejlesztésre 149.8 mil -
lió forintot nyert, ami a 64,2 millió
forintos önerővel kiegészítve, fedezi
a beruházás 214 millió forintra kal -
kulált összköltségét.

A szadai piac helye a település
Gö döllő felőli szélén, az Ősz utca 4.
szám alatt (Napóra) lesz, majdnem
szemben az egyik multinacionális
cég élelmiszer áruházával. Az előze-
tes elképzelés alapján vegyes jelle-

gű, kofáknak és üzleteknek egy-
aránt helyt adó kereskedelmi létesít -
mény árusait első körben a helybéli-
ek közül szeretnék kiválasztani, de a
későbbiekben minden bizonnyal a
máshonnan érkező árusok is lehető -
séget kapnak portékáik eladására –
tájékoztatta hírportálunkat Vrabély
Balázs.

Szada Nagyközség alpolgármes-
tere érdeklődésünkre elmondta azt
is, hogy az épület bruttó alapterülete
434 négyzetméter lesz, amiből a
hasznos alapterület 386 négyzetmé -
ter. A létesítménybe 8 darab üz let -
helyiséget és közel 200 négyzet mé -
teres alapterületű részben nyitott,
rész ben fedett piacteret, valamint
szociális blokkot (WC, mosdó) és
tároló helyiségeket terveznek kiala -
kítani. –gbr 

Fotó: Jánosi János
építész látványterve

madártávlatból

Piac épül Szada Gödöllő felőli szélén

Díjazottak az egyesület vezetői
körében, balról jobbra: 

Bárd István (GKRTE ügyvezető elnöke),
Perna Pál (GKRTE elnöke), 

Zachár Zsolt, Paulovics Géza, 
Papp János (GKRTE alelnöke)
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A szavazatok összesítése után is -
mer tetett eredményből az derült ki,
hogy Magyarországról a Fidesz-
KDNP 13 (52,56%), a Demokratikus
Koalíció 4 (16,05%), a Momentum 2
(9,93%), míg az MSZP-Párbeszéd
(6,61%) és a Jobbik (6,34%) 1-1 kép -
viselőt küldhet Brüsszelbe a követ -
kező öt éves ciklusban. Erről a ha -
zánkban választásra jogosultak
43,48 százaléka határozott.

Ami az EP-választás gödöllői ada-
tait illeti, az 51,37 százalékos rész vé -
teli arány (12.917 fő) jócskán megha -
ladta a Pest megyei- (44,2%) és az
országos átlagot. A városunkban lé -
tesített 28-ból a 17-es (Petőfi téri ügy -
félszolgálat) lett a legaktívabb helyi
szavazókör, 62,14 százalékos rész -
vé tel lel, míg a legkisebb arányban
(36,32%) a máriabesnyői Szent Fe -
renc Közösségi Ház (Szabadság út
251.) közelében lakók (2-es szavazó -
kör) mentek el voksolni települé -
sünkön.

A városban szavazók az alábbi
arány ban támogatták a kilenc politi -

kai szervezetet: Fidesz-KDNP 45,98%
(5.914 szavazat), Demokratikus Ko -
alíció 16,94% (2.179 szavazat), Mo -
mentum 14,97% (1.926 szavazat),
MSZP-Párbeszéd 6% (772 szavazat),
Jobbik 4,51% (580 szavazat), Két far -
kú Kutyapárt 4,10% (527 szavazat),
LMP 4,06% (522 szavazat), Mi Ha -
zánk Mozgalom 3,09% (398 sza -
vazat), Munkáspárt 0,34% (44 sza -
vazat).

Összevetve a fenti, városhatáron
belüli eredményeket az országos
adatokkal, megállapítható, hogy az
európai parlamenti mandátumot
szerzett kandidálók közül a gödöllő-
iek mintegy 6,5 százalékkal kevésbé
támogatták a Fidesz-KDNP pártszö -
vetséget, valamint ennél csekélyebb
különbséggel a Jobbikot és az MSZP-
Párbeszéd egyesülését. Ugyan akkor
a helybéliek körében elenyésző
mértékben népszerűbb lett az or -
szágos átlagnál a Demokratikus Ko -
alíció és csaknem 5 százalékos
plusszal a Momentum. (adatok for-
rása: valasztas.hu)

Az MSZP gödöllői önkormányzati
képviselője, Kovács Barnabás a vá -
rost irányító grémium április végi
ülé sén, az egyebek napirendben ar -
ról kérdezte Gémesi Györgyöt,
hogy az otóberben esedékes önkor -
mány zati választásra lesznek-e ki -
rakva megállító-táblák, amikre az
in duló jelöltek kulturált módon ki -
rak hatják a plakátjaikat. Olyanok,
amilyenek az előző önkormányzati
választásokon is voltak, ezzel meg -
előzve a vadplakátolást. 

A polgármester úr hivatalos vála -
sza az volt, hogy nem, nem lesznek
ilyen táblák. Gémesi hozzátette
még, hogy „…egyébként a villanyosz -
lopokon ingyenesen el lehet helyezni
plakátokat a választási időszakban, tehát
azok ingyenes helyek.”

Kovács Barnabást nem hagyta
nyu godni a kérdés, ezért május 30-
án ismét előhozakodott a témával,
és a következő gondolatokat osz -
totta meg:

- A polgármester úr információi
elavultak. Megváltozott a választási
rendről szóló jogszabály, több he -
lyen. Például, megszüntette a kam -
pányolás lehetőségét a „közfor ga -
lom előtt megnyitott magánterü le -
ten. (TESCO parkoló és társai).

Ugyanígy megszüntette a villany -
osz lopokra történő szabadplaká to -
lás lehetőségét. Az ELMŰ-nek pe -
dig az a hivatalosan közzétett ál -
láspontja, hogy műszaki és bizton-
sági okok miatt nem engedélyezi
plakátok elhelyezését az oszlopokra
– ecsetelte a helyzetet az MSZP-s
városatya.

- És, mielőtt azzal jönnél, hogy Gö -
döllőn most is egy csomó kam pány -
plakát volt elhelyezve a villany osz -
lopokon, szeretném leszögezni,
hogy azok is mind szabályellenesen
vannak kirakva. Az, persze, egy
másik kérdés, hogy megnézném azt
az ELMŰ-s osztályvezetőt, aki bün-
tetést merészelne kiszabni a pla -
kátokat kirakó szervezetre.

Ha nem lesznek kirakva az ön kor -
mányzati választásra a megállító-
táblák, akkor azok környezet védel -
mileg aggályos, sérti a jelöltek szem -
pontjából a tájékoztatáshoz, a vá -
lasz tók szempontjából a tájékozó -
dás hoz való jogot. És mivel a jelenle-
gi plakáthelyek nem elegendőek az
ősszel induló több mint hatvan
jelöltnek, sérti az esélyegyenlőséget
is – folytatta mondandóját Kovács
Barnabás, aminek végén bejelentet-
te: ha legkésőbb a következő tes tü -
leti ülésig vagy a testületi ülésen
nem ad a polgármester arról tájé -
koz tatást, hogy felülvizsgálták az
eddig álláspontot, és a megállító-
táblák ki lesznek rakva az ön kor -
mányzati kampány idejére, akkor az
ügyben bírósághoz, az illetékes
hivatalokhoz és az Egyenlő Elbánás
hatósághoz fog fordulni.

Gémesi György nem vette fel a
kesztyűt, nem vitatkozott, hanem –
mindkét kezét megadólag felemelve
– megnyugtatta képviselőtársát,
hogy lesznek ősszel megállító-táb -
lák a település frekventáltabb pont -
jain, amire minden jelölőszervezetet
ingyen kirakhatja a plakátjait. 

-eo

EP-választás Gödöllőn

Némiképp felrúgták az országos
trendet a helyiek a Fidesz-KDNP 
és a Momentum megítélésében

Gémesire is számítanak a Fideszes gőzhenger megakadályozásában
Penz András, a Demokratikus Koalíció (DK) Pest megyei 6-os számú,

gödöllői központú választókerületi elnöke a godolloihirek.hu hírportálnak
adott interjújában elmondta, a helyi Ellenzéki Demokratikus Kerekasztal
(DK, LMP, Momentum, MSZP, Jobbik, Mindenki Magyarországa Moz ga -
lom, Szolidaritás) nevében levélben kereste meg Gémesi Györgyöt, hogy
akár mint az Új Kezdet párt elnöke, akár mint Gödöllő polgármestere ve -
gyen részt a Nemzeti Együttműködés (NER) rendszerére épülő Fideszes
gőzhenger megakadályozásában.

Gödöllő is megérdemelne ősztől egy, a mindenkori kormányzattal
párbeszédképes önkormányzatot

Ezt Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő válaszolta
arra a kérdésre, hogy a kötelező optimizmus mellett, mik lehetnek azok a
döntő érvek, amik ősszel véget vethetnek a Gémesi-érának a városve -
zetésben.

A honatya – reagálva arra felvetésre, hogy ősszel mekkora babér teremhet
Gödöllőn a Fidesz számára – hozzáfűzte: a babér a színpadi deszkák kopta -
tásának jutalma, mi a Fideszben nem hajtunk erre. A város fejlődése ér -
dekében segíteni fogjuk a megújulás erőit. Dönteni azonban természetesen
majd a gödöllőiek fognak. 

GH-összeállítás

Feltette a kezét a polgármester
a megállító-táblás szóváltásban

Hazánk Európai Unióhoz történt 15 évvel ezelőtti csatlakozása követ kez -
tében létrejött tagsági viszonya során idén – 2004, 2009 és 2014 után – ne -
gyedszer rendeztek Európai Parlamenti választást Magyarországon.
Május 26-án a voksolásra jogosultak kilenc párt, vagy pártszövetség
kandidálói közül választhatták ki, hogy melyik szervezet jelöltjei milyen
arányban osztozzanak az országot megillető 21 mandátumon.
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• A tanácskozás bevezetéseként
pá lyáztatás nélkül adtak megbízást
a Gödöllői Palotakert Óvoda veze té -
sére Varga Lillának (képen), aki
(2014 óta) eddig is az intézmény
élén állt. A kvázi versenyhelyzet elő-
idézését azért hagyták ki, mert a
szakember kinevezésével a nevelő -
testület tagjai száz százalékban
egyet értettek, valamint a szülői kö -
zös ség is egyöntetűen támogatta
azt. Varga Lilla idén augusztus 1-
jétől 2024. július 31-ig töltheti be a
tisztséget. Garantált illetményét ha -
vi, bruttó 337.995 forintban állapítot -
ták meg, ami 10.500 forintos mun -
kál tatói döntésen alapuló illetmény-
nyel és 73.080 forintos vezetői pót -
lékkal egészül ki.

• Egy másik helyi óvodával kap -
cso latosan olyan határozat született,
hogy a városvezetés hozzájárul az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása elnevezésű pá -
lyázaton történő részvételhez. Sike -
res kandidálás esetén, a Kazinczy
körúton található Gödöllői Mosoly -
gó Óvoda felújítása valósulhat meg.
A beruházás tervezett bruttó össz -
költsége 51.129.588 forint, aminek
fele nyerhető el a pályázaton. A
fenn maradó 50 százalékot, azaz:
bruttó 25.564.794 forintot önerőként
a település idei költségvetése fejlesz-
tési tartalékának terhére tervezik
biz tosítani.

• Ha minden jól megy, 1.200
négy zetméteres felületű futókör
épül het az Alsóparkban. A 120 cen-
timéter széles, egy kilométer hosz-
szúságú rekortán borítású pálya kia -
lakítása az előzetes számítás szerint
bruttó 60 millió forintot emészt fel.
Az összeg felére pályázni kívánnak,
míg a maradék 30 millió forintot a
helyi büdzsé fejlesztési tartalékából
teremtenék elő.

• Döntés született arról, hogy a
tör vényi előírások betartása érdeké -
ben a polgármester – a családok
átmeneti elhelyezésének biztosítása
céljából – határozatlan idejű szer -
ződést kössön a kerepesi székhelyű
Magyar Protestáns Segélyszer vezet -
tel. A kontraktus értelmében egy, a
városban bejelentett lakcímmel ren -
delkező család elhelyezése oldható
meg a szervezet erdőkertesi átme -
neti otthonában, amiért a gödöllői
önkormányzat éves szinten bruttó
800 ezer forintot fizet. -géhá

A volt és a jelenlegi Városháza „dolgaival” kapcsolatosan tett fel kérdéseket
a gödöllői képviselőtestület május 30-i tanácskozásának egyebek napirendi
pontjainál Molnár Árpád. A Fidesz-KDNP színeiben politizáló városatya
részben azt tudakolta, hogy eddig mennyibe került a régi épület bontása és
az új térfelület kialakítása. Másrészt pedig arra volt kíváncsi, hogy áll az erre
a célra most használt épület bővítésével összefüggésben megindított köz -
beszerzési eljárás, igaz-e, hogy a kivitelezésre pályázók 1 milliárd forint fe -
let ti ajánlatot tettek.

A felvetésekre Gémesi György válaszolt. Az elsőre azt mondta, hogy
mivel minden adat nyilvános és rendelkezésre áll, könnyen ki lehet szá mí -
tani az eddig elköltött összeget. A közbeszerzés kapcsán a polgármester
úgy reagált, hogy a feladatra előirányzott fedezetnél – véleménye szerint a
fo lyamatosan növekvő építőanyag-árak miatt – magasabb ajánlatok ér -
keztek, ezért eredménytelen lett az eljárás, és a költségcsökkentésre alkal-
mas tételek felmérése után újat kell majd kiírni. -bi

Városunk önkormányzata által ko -
ráb ban életre hívott hat gazdasági tár -
saság közül – a beszámolók sze rint –
öt pozitív egyenleggel tudta le tavalyi
gazdálkodását. A kakukk to jást a VÜ -
SZI Kft. jelentette, hiszen az akár vá -
ros gondnoknak is titulálható cég
vesz teséggel zárt. Minden ügy ve zető
kapott jutalmat, egy pedig béremelést
is. Íme, a legfontosabb adatok!

Kalória Nonprofit Kft.
Bevétel: 960.375.000 forint • Kia -

dás: 957.774.000 forint • Nyereség:
2.631.000 forint

Hatolkai Máté ügyvezető igazga-
tó háromhavi munkabérének meg -
fe lelő (bruttó 1,8 millió forint) juta-
lomban részesült. (szavazati arány: 11
igen, 2 tartózkodás)

VÜSZI Nonprofit Kft.
Bevétel: 701.280.000 forint • Kia -

dás: 714.991.000 forint • Veszteség:
13.711.000 forint

A gazdasági társaság közhasznú
tevékenysége – a térítésmentes szol -
gáltatásnyújtásból (Művészetek Há -
za épülete melletti parkolóépítés)
adódóan – 17.901.000 forint veszte -
ség gel járt, míg a vállalkozási tevé -
keny ségből 4.190.000 forintos pozi -
tívum származott. Domonkos Ernő
ügyvezető igazgató háromhavi
mun kabérének megfelelő (bruttó 1,8
millió forint) jutalomban részesült.
(szavazati arány: 10 igen, 3 tartózkodás)

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Kft.

Bevétel: 382.786.000 forint • Kia -
dás: 377.653.000 forint • Nyereség:
5.133.000 forint

Jó hírként értékelhető, hogy az
elmúlt évben közel 260 ezer látoga -
tott fogadott intézmény idén vár ha -

tóan 80 millió forintos, a korábbi
kul turális TAO-t kiváltó támogatást
kap. Kovács Balázs ügyvezető igaz-
gató háromhavi munkabérének meg -
felelő (bruttó 1,8 millió forint) juta-
lomban részesült. (szavazati arány: 11
igen, 2 tartózkodás)

Erzsébet királyné Szálloda Kft.
Bevétel: 360.235.000 forint • Kia -

dás: 329.089.000 forint • Nyereség:
31.146.000 forint

Laurán Csaba ügyvezető igazgató
háromhavi munkabérének megfe le lő
(bruttó 1,8 millió forint) jutalomban
részesült, és bérét január 1-jétől visz -
szamenőleg bruttó 650 ezer forint/hó
összegben állapítot ták meg. (szavazati
arány: 11 igen, 2 tartózkodás)

Gödöllői Piac Kft.
Bevétel: 56.852.000 forint • Kia -

dás: 52.176.000 forint • Nyereség:
4.676.000 forint

A tulajdonos önkormányzat 2 mil -
lió forintos osztalékfizetési kötele -
zett séget állapított meg. Fekete Zol -
tán ügyvezető igazgató kéthavi
mun kabérének megfelelő (bruttó
900 ezer forint) jutalomban része -
sült. (szavazati arány: 11 igen, 2 tar -
tózkodás)

Gödöllői Távhő Kft.
Bevétel: 566.515.000 forint • Kia -

dás: 532.782.000 forint • Nyereség:
33.733.000 forint

Geiger Tibor ügyvezető igazgató
háromhavi munkabérének megfele lő
(bruttó 1,8 millió forint) jutalomban
ré szesült. (szavazati arány: 13 igen)

Az ügyvezetők mindent egybe-
vetve bruttó 9,9 millió forintos jutal-
mat élvezhetnek. Zárjuk ki annak
lehetőségét, hogy azért, mert 2019
választási év… -efgé

Pályázat nélkül nevezték ki 
a palotakerti óvodavezetőt
Május utolsó csütörtökjén a gödöllői képviselőtestület tagjai – miután jó
néhány, jelentősebb horderejű kérdésben állást foglaltak – szavazással
kifejezett döntésükkel az alábbi témakörökben is dűlőre jutottak:

Július 1-jén lép hatályba
az a ren deletmódosítás,
ami szabályozza, hogy
hol szabad dohányozni
Gö döllő főterén. A dohá-
nyosokat az egyértelmű
tájékozódásban, a nem -
dohányzókat pedig a
tiszta leve gő höz jutásban
segítő intézkedés az
általános tiltást ugyan
fenntartja a főtéren, azonban annak hat – tá jé koztató táblával ellátott –
pontját ez alól kivételként kezeli. Ezen felül a vendéglátó-ipari kitelepülések
al kal mával is megmarad a lehetőség a dohányzásra.

Az alábbi térképen piros jelöléssel láthatók a dohányzásra szankció
nélkül használható főtéri helyszínek. -r

Itt szabad cigizni a városfőterén

Városháza bővítés

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Céges nyereségráta: hat per öt



7XXIII/6. 2019 június

HIRDETÉS

ÜTKÖZŐPONT

Április utolsó csütörtökjén meg pá -
lyáztatták, május utolsó csütörtök-
jén pedig – a beérkezett ajánlatok
értékelése után – eladták a gödöllői
tüdőgondozó Ady sétányon talál ha -
tó épületét, valamint a régi posta é -
pület melletti belvárosi telket. Mind -
két kiírásra egy-egy ajánlat ér ke zett.
Az ügyleteket több képviselő nem
támogatta. Köztük volt egy lokál -
patrióta klubos is…
A gödöllői tüdőgondozó Ady sé -
tány és Légszesz utca találkozásánál
lévő épületének (416 négyzetméter)
és a hozzá tartozó telkek (egyik az
Invitel Távközlési Zrt. földhasznála-
ti jogával terhelt) megvásárlására a
gödöllői székhelyű BOMM Egész -
ségügyi Kereskedelmi Kft. kan -
didált.

A bruttó 60 millió forintos mini -
mum irányár megfizetését két rész -
letben (10% előleg június 25-ig, a
fennmaradó rész a GÉSZ módosí tá -
sát követő 8 banki napon belül) pá -
lyázó a két ingatlan összevonását
követően a jelenlegi egészségügyi
szabványoknak mindenben megfe -
le lő létesítményt építtetne. Olyat,
aminek alsó szintjén teremgarázs, a
földszinten labordiagnosztika, radi -
o ló gia, patológia, gyógyszertár, büfé
és váróhely, az első emeleten já -
róbeteg-ellátást biztosító szakren de -
lők (recepcióval és kiszolgáló helyi-
ségekkel), a második emeleten 40
darab kétágyas fekvőbeteg szoba
(nővérszobákkal, kezelőkkel), a har-
madik emeleten két darab nagymű -
tő, két darab kisműtő, előkészítők,
in tenzív kórterem, orvosi szobák,
míg a tetőtérben gépterem és rak -
tárak szolgálnák a betegek gyógyítá-

sát. A mintegy 5.000-5.500 négyzet -
métere összterületű „magánkórház”
a jogerős építési engedély kiadásától
számított 24 hónapon belül (elvileg
2021 őszére) készülhet el.

Ami a bruttó 30,8 millió forintos
minimum irányáron meghirdetett
belterületi fekvésű, 328 négyzetmé -
teres területű, beépítetlen, a régi
pos ta épülete mellett, a Dózsa
György út és Kossuth Lajos utca
sarkán található telekingatlan eladá-
sát illeti, ezt a kartali székhelyű Haj -
náczkinvest Kft. veheti meg a szó -
ban forgó összegért. A néhány hó -
nappal ezelőtt a város egykori pe -
dagógus-szállójának épületét is
meg vásárló cég a szerződéskötésig
10% előleget tesz le, majd a fennma-
radó összeget legkésőbb július 30-ig
utalja át az önkormányzat szám -
lájára.

A területe a helyi építési szabály -
zat nak megfelelő társasház építését
tervezik – ha minden jól megy, a
jövő év végéig – megvalósítani. A
hőszivattyús fűtési rendszerrel és
napkollektorokkal felszerelt házban
mélygarázs, közületnek kiadható
fölszinti rész, valamint a két emele-
ten különböző méretű lakások kia -
lakítása várható. Az épület közútról
történő megközelítését a Kossuth
Lajos utca felől szükséges meg -
oldani.

Akárcsak az egy hónappal koráb -
bi kiírás elfogadásánál, ezúttal is
volt olyan képviselő, aki aggályokat
fogalmazott meg az ingatlanok ér -
tékesítésével kapcsolatosan. Simon
Gellért (Fidesz-KDNP) hozzászólá-
sával alaposan felkavarta az álló -
vizet, a kis híján botrányba fulladt

Magánkórház és belvárosi 
társasház építésébe foghatnak 

vita részleteivel külön írásban fog-
lalkozunk. A szavazati arány az első
ingatlan-eladás esetében 9 igen, 2
nem és 2 tartózkodás volt, míg a
második indítvány 8 igennel, 2
nemmel és 3 tartózkodással ment át.
Mindez azt is jelenti, hogy volt
olyan lokálpatrióta klubos képvi -
selő, aki nem támogatta a polgár -
mesteri előterjesztésekbe foglalt ha -
tározati javaslatokat… 

Büntetőfeljelentés követi
a tüdőgondozó-telek értékesítését

Miután többségi döntés született ar -
ról, hogy a gödöllői önkormányzat
értékesíti a helyi tüdőgondozó Ady
sétányon található épületét, vala -
mint a régi postaépület melletti bel-
városi telket. Azonban, mielőtt sza -
vazatukkal a végső döntés kimond -
ták volna a képviselők, kis híján bot-
rányba torkollott vita kerekedett.

Simon Gellért (Fidesz-KDNP, ké -
pen balra) az ülés elején, a napirendi
pontok ismertetésekor ügyrendben
kért szó, és azt szerette volna indít-
ványozni, hogy a tüdőgondozó épü -
letének eladását megfogalmazó elő-
terjesztést vegyék le a napirendről.
Gémesi György ezt azzal utasította
vissza, hogy szerinte nem ügyrendi
kérdésről van szó.

Ekkor – némi értetlenkedő mo -
soly gás kíséretében – ennyiben ma -
radtak a felek, majd a napirendhez
érve, Simon Gellért elmondta, hogy
ha a város 60 millió forintért ér té -
kesíti az ingatlan-együttest, akkor –
a mutyizás lehetősége mellett –
mintegy 140 millió forintos kár éri a
települést, aminek vállalni kell majd
a büntetőjogi következményeit. Ki -
jelentését arra alapozta Simon Gel -
lért, hogy a közel 2.200 négyzet mé -
teres telekingatlanon, aminek négy -
zet méter ára 60 millió forintos eladá-
si árnál alig 27.500 forint, több szin -
tes, 5.000-5.500 négyzetméteres ob -
jektum létesül, vagyis: a szintterület
beépítési mutató ismeretében, illet-
ve a postaépület melletti telek csak-
nem 94 ezer forintos négyzetméter-
árával számolva, kevéssel több mint
200 millió forintért kellene eladni a

tüdőgondozó épületénél lévő telke -
ket, hogy ne érje veszteség a helyi
költ ségvetést. Simon Gellért a dön-
tés elhalasztását szorgalmazta, és
azt is, hogy a fenitek figyelembe
vételével készüljön új értékbecslés és
pályázati kiírás.

Gémesi György először annyit
kér dezett képviselőtársától: most fe -
nyeget? Majd megfogalmazta, hogy
áll a jogi eljárás elébe. Érvként el -
mondta, hogy ebben az esetben nem
csupán egy ingatlan eladásáról van
szó, hanem arról, hogy Gödöllőn
bővülhet a minőségi egészségügyi
ellátás és az ilyen jellegű szolgál -
tatások köre, ami kedvez az itt
lakóknak, sőt, esetleg annak is, hogy
mérsékelje az orvosok külföldre
ván dorlását.

A szócsatába két lokálpatrióta klu -
bos képviselő, Halász Levente és
Pelyhe József alpolgármester is be -
szálltak. Előbbi főként a mutyizás
visszautasítására helyzete a hang-
súlyt, utóbbi pedig – miután utalt
arra, hogy a lényeg a hasznosítás
funkciójában rejlik – azt vetette fel,
hogy a most épülő uszoda területén
is sok lakást lehetett volna építeni.

Ez utóbbi felvetésre az egyebek
napirendi pont során Vécsey László
reagált. A kormánypárti ország gyű -
lési képviselő úgy fogalmazott: az
alpolgármester hasonlatának akkor
lenne valóságalapja, ha az állam egy
400 négyzetméteres kacsaúsztató lé -
tesítésére hirdette volna meg a tel -
ket, majd az eladáskor kiderül, hogy
a nyertes vállalkozó ehelyett egy
többmilliárd forintos uszodát épít
rajta.

Gémesi György nem értette a ha -
sonlatot, ezt követően pedig nem
biz tosított további hozzászólási le -
he tőséget Vécsey Lászlónak, aki fel-
pattant a helyéről és elhagyta a
termet.

A történet lapzártánk idején ott
tartott, hogy – mivel az ingatlan
értékesítéséről határozat született –
a városi vagyon nyilvánvalóan áron
aluli kiárusítása miatt büntetőfelje-
lentést tesznek ismeretlen tettes
ellen. -stv
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HIRDETÉS

- Kik és milyen megfontolásból döntöttek úgy
nem sokkal a rendszerváltás után, hogy megéri
olyan vállalkozásba fogni, amely tevékeny sé gé -
ből eredően más vállalkozásokat segít eligazod-
ni a könyvelés útvesztőiben, miközben bizalmas
információkhoz jut? Úgy is kérdezhetném:
mennyire volt szakmai és mennyire bizalmi
kérdés az ügyfélkör kialakítása?

- A könyvelői munka nem szakma, hanem
hivatás. Ezt vagy nagyon lehet szeretni vagy na -
gyon nem. Főként bizalmi kérdés, de a szakmai -
ság, a naprakész szakmai tudás és az emberi hoz-
záállás adja azt az egységet, ami szükséges
ahhoz, hogy egy vállalkozó 20-25 évig egy helyen
könyveltessen. Viccesen szoktam mondani, hogy
az óvoda elvégzése óta már könyveléssel foglal-
kozom… Biztos furcsán hangzik, de imádom. A
munkánk sajátossága miatt hiszek abban, hogy
az elégedett ügyfelek viszik jó hírét az irodának,
és ez mindig elég is volt az ügyfélkör nagysá -
gának vonatkozásában. Soha nem hirdettünk.

- Hány fővel indult a vállalkozás, és milyen
létszámmal dolgoztok napjainkban?

- 1994-ben egy jó barátom vetette fel, hogy mi
lenne, ha alapítanék egy céget és nem otthon,
egyéni vállalkozóként a konyhaasztalnál köny -
vel nék. Aztán szélsebesen telt az idő és nagyon
hamar egész kis „pofás” irodává nőttük ki ma -
gunkat. Az elmúlt több mint 20 évben átlagosan
5-6 fővel dolgozunk. Nagy büszkeség számomra,
hogy Várhegyi Júlia kolléganőmmel 20 éve dol-
gozunk együtt, illetve lányom, Szeghalmi
Szandra 4 éve erősíti már a csapatunkat.

- Ha nem titok, ki volt az első ügyfél?
Túlmenően, mennyi idő kellett ahhoz, hogy ren -
tábi lissá váljon az iroda fenntartása, mű köd -
tetése?

- Az első ügyfelem neve titok, az viszont nem,
hogy már a bt. megalakulása előtt könyveltem
ennek a vállalkozásnak. Munkakapcsolatunk és
barátságunk immár 30 éves. Az iroda akkor vált
rentábilissá, amikor kialakítottuk azt a rendszert,
ami alapján gyorsan és pontosan tudunk dolgoz-
ni. Megvettük hozzá a megfelelő hardvereket és
szoftvereket, illetve megtanultam irodát vezetni
olyan módon, hogy a munka elvégzése és ellen-
őrzése is hatékony legyen. A fejlődési-fejlesztési
folyamat soha nem ér véget. Folyamatosan fejlő-
dünk és fejlesztünk.

- Mennyi cégnek könyveltek mostanság? Il -
letve az is érdekelne, hogy ügyfeleitek közül mi -
lyen forgalmú a legkisebb, valamint a leg na -
gyobb vállalkozás.

- 50 cégnek könyvelünk, akik között van több
milliárdos forgalmú és egyszemélyes kisvállal -
kozás is. Vallom, hogy egy könyvelő nem érthet
mindenhez. Mi a gazdasági társaságokra speci -
alizálódtunk. Számunkra nagyon fontos, hogy
minden ügyfelünk elégedett legyen a szolgál -
tatásunkkal, a forgalmától és a fizetett díjtól füg-
getlenül. Ragaszkodunk az üzleti kapcsola taink -
hoz. Nagyon sok ügyfelünknek 20-25 éve köny -
velünk.

- Negyed évszázad elegendő idő, hogy az ember
számvetést készítsen. Mi az, amit mai fejjel gon-
dolkodva esetleg másképp csinálnátok?

- Ez egy érdekes kérdés és elgondolkoztam…
Nem csinálnék semmit másképp. Adott pillanat -
ban hozott döntések azért születtek, mert akkor
úgy találtam a legjobbnak. Mindig megpróbál -
tam úgy dönteni, hogy az a lehetőség szerint
mindenki számára kedvező legyen.

- Mint alapító és tulajdonos, milyen jövőt
szánsz a 25 év alatt komoly szakmai hírnevet és
kapcsolati tőkét felhalmozott TexPro Bt-nek? 

- Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, szeretném
megköszönni, hogy lehetőséget kaptam arra,
hogy beszéljek egy kicsit a vállalkozói lét sokszor
periférián lévő, de fontos és elengedhetetlen szeg -
menséről, a könyvelésről. Úgy érzem, hogy ez a
szakma most kezd felértékelődni és a szükséges
rossz helyett, ma már inkább a vállalkozókkal
való szoros együttműködésként definiálnám.

A jövő… Szeretném, ha sokáig fennmaradna ez
a vállalkozás és én egy idő múlva már csak
tanácsadói munkakörben dolgozhatnék, csak
úgy hobbiból. -fg

Huszonöt éves a TexPro Bt.

Biztos furcsán hangzik, de imádom!
Napjainkban egyre inkább megszokottá válik, hogy cégek alakulnak, majd különböző okok miatt
viszonylag hamar el is tűnnek a palettáról. A nagy számok törvénye alapján igaz lehet ez a gödöllői
vállalkozásokra is, így üde színfolt, ha találunk olyan gazdasági társaságot, amely immár 25 éve
töretlenül működik. Jelen esetben a gödöllői székhelyű, 1994 februárjában életre hívott TexPro
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságról van szó. A számviteli, könyvvizsgálói és adószak-
értői tevékenységet folytató szakmai közösség múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szeghalmi Katával, a
bt. alapító-vezetőjével beszélgettünk.
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 26-30. forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 0-0
Tököl VSE – Gödöllői SK 0-4 (0-2) Góllövők: Lédermayer András, Hámor
Zsombor, Tóth-Ilkó Áron, Méhes Pál.
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC 1-3 (1-2) Gödöllői gól: Nagy Dániel (öngól).
VS Dunakeszi – Gödöllői SK 3-0 (0-0)
Gödöllői SK – Törteli KSK 3-1 (0-1) Gödöllői gólok: Méhes Pál, Tóth-Ilkó
Áron, Maródi György. 
A csapat 51 ponttal, 44-30-as gólkülönbséggel a tabella 2. helyezettje lett.
Pest megyei IV. osztály, Keleti csoport, 20. és 22. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Kerepesi SBE 7-0 (4-0) Góllövők: Dékány Balázs,
Szabó László (2-2), Kerecsényi-Fodor Norbert, Kovács Benjamin, Bodnár Zsolt.
SK Tóalmás II. – Gödöllői SK II.-Szada 5-2 (2-0) Gödöllői gólok: Kovács
Miklós, Dékány Balázs.
A GSK II.-Szada csapata 41 ponttal, 64-23-as gólkülönbséggel az 1. helyen
végzett a csoport tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 21-22. forduló
Gödöllői KC – FTC-Diagnosticum U23 30-38 (15-17) • ifjúságiak: 29-37
Móri KSC – Gödöllői KC 28-41 (14-21) • ifjúságiak: 26-63
A Gödöllői KC együttese 24 ponttal, 671-619-es gólkülönbséggel a 6. helyen
végzett a csoport táblázatán. Az ifjúsági csapat – miután egy szabály ér -
telmezési félreértés miatt 10 pontos elvonással sújtották – 18 ponttal, 598-541-
es gólkülönbséggel a 8. helyen zárta a bajnokságot.

Gödöllői gólok, pontok

Május 11-én és 12-én – ideálisnak
mond ható időjárási körülmények
kö zött – Miskolc volt a házigazdája
Ma gyarország Atlétikai Csapatbaj -
nok sága egyik elődöntőjének. A Ke -
leti-csoportban érdekelt Gödöllői
EAC – miként az utóbbi években
rend sze resen – ezúttal is a mátyás -
földi Ikarus BSE legjobbjaival kie gé -
szülve vett részt a 16 formáció riva -
lizálását jelentő megmérettetésen,
ahol a hölgyek és a férfiak egyaránt
20-20 verseny szám ban harcoltak a
pontokért. 

Az első, szombati napon a GEAC-
Ikarus társulás 236 pontot gyűjtött
(ezzel vezetett), két nap után pedig
409 ponttal – a győztes Budapesti
Honvéd SE formációjától mindössze
két ponttal elmaradva – a 2. helyen
végzett, és bejutott az ország legjobb
12 csapatának részvételével szep -
tem ber 7-én és 8-án, Székesfe hér vá -
ron lezajló döntőbe.

- A 24 főből álló gödöllői különít -
mény nek semmi oka a csalódottság-
ra, hiszen remek eredményeket ér -
tek el, és emellett kiváló egyéni csú-
csok is születtek – értékelte a történ -
teket dr. Kriszt Balázs szakosz tály -
vezető, aki hozzátette: a minimális
különbségű vereséget ugyan nem
volt könnyű feldolgozni, ám – amint
az a Kovács Gábor edző által ké -
szített képen is látható – a vidámság
nem hagyta cserben a csapatot.

Az edzői kollektíva, nevezetesen:
Ka rakas Józsefné, Körmendy Kata -
lin, Máté Alpár, Szörényi István, Ko -
vács Gábor Krisztián, Kovács Zoltán,
Zsivoczky-Pandel Attila és Gada -
necz György edzők által felkészített
Gö döllői EAC formációjának legsike -
re sebb tagja női vonalon Nádházy
Evelin volt, aki 53 pont megszerzé sé -
ben tüsténkedett. A férfiak közül pe -
dig Pápai Márton halmozta fel a leg -
több pontot, összesen 35 egységet. -ed

A kiemelten támogatott kategóri á -
ba sorolt egyéni- és csapat verseny -
sportágak gödöllői reprezentánsai
két részletben (június 15-ig, majd
ok tóber 30-ig) juthatnak hozzá a
részükre elkülönített, mindent egy-
bevetve 13 millió forintos önkor -
mány zati dotációhoz. 

A háromszereplős táborból idén a
legtöbb pénzt – akárcsak tavaly,
egy aránt 5-5 millió forintot – a Gö -
döllői EAC atlétái és vívói kapják. A
Gödöllői Sport Klub – a kiemeltek
közé hat éve felvett – asztalitenisze-
zői 3 millió forintra (tavaly 3 millió
forint) tarthatnak igényt 2019-ben.
Meg kell jegyezni, hogy társasági
adókedvezményben (TAO) részesü -
lő gödöllői egyesületek (Gödöllői
Kézilabda Sport Egyesület, Gödöllői
Sport Klub labdarúgó és kosárlabda
szakosztály, valamint a Gödöllői
Röp labda Club) idén sem szerepel -
nek az önkormányzati támogatási
körben.

Nem lehet szó nélkül hagyni az
elosztási szisztéma azon furcsasá-
gát, hogy az elvi síkon sokszor han-
goztatott, eredményességre és lét -
szám ra épülő pontrendszer alapján
más támogatási arányokkal számol -
hat nának az érintett sportszerve -
zetek: a GEAC atlétáinak 7.891.000
forint, a GEAC vívóinak 3.939.000
forint, míg a pingpongosoknak
1.170.000 forint körüli összeg jutna.
Ezt az anomáliát feszegette hozzászó -
lásában Kovács Barnabás (MSZP),
aki – miután kritikával illette az elő-
terjesztésben foglaltakat – módosító
indítvány tett a pontszám-arányos
elosztásra. Javaslatát a lokálpatrióta
klub többség leszavazta. Feltehe -
tőleg azért, mert a polgármesterhez
hű képviselők elfogadták Gémesi
György érvelését, miszerint: a pont -
rendszer csak tájékoztató jellegű,
más, fontos szempontok is vannak
és figyelembe kell venni a sportágak
sajátosságait is.

A pro és kontra érvek ellenére
tény ként kezelhető, hogy a döntés
vesztese a Gödöllői EAC lett, amely

1.830.000 forinttal kisebb mértékű
dotációhoz jutott. 

A kiemelt támogatásban nem ré -
szesülő gödöllői versenysport-szak -
osz tályok az alábbiak szerint osztoz -
nak a 6 millió forintos keretösszegen
(zárójelben a tavalyi támogatás):
Grassalkovich SE (akrobatikus
torna) 1 millió forint (1 millió forint)
• Gödöllői Taekwon-do SE 1 millió
forint (950 ezer forint) • VUELTA
SE (ritmikus gimnasztika) 500.000
forint (500 ezer forint) • Jumpers
Tánc és Sport KE 500.000 forint (500
ezer forint) • Kirchhofer SE (atléti-
ka) 500.000 forint (500 ezer forint) •
TIG Diáksport Egyesület 480.000
forint (300 ezer forint) • Sainó Ka -
rate-Do Közhasznú SE 320.000 fo -
rint (300 ezer forint) • Gödöllői
Sport Klub HUN-TER terepíjász
szak osztály 300.000 forint (250 ezer
forint) • BIKE ZONE Kerékpáros
Egyesület 250.000 forint (250 ezer
forint) • Gödöllői Contact ITF Taek -
won-do SE 220.000 forint (250 ezer
forint) • 1 WD Motorsport Egye -
sület 180.000 forint • Team Coach
Kuzma Team 170.000 forint • Gö -
döllői Sakkbarátok Egyesülete 150
ezer forint (150 ezer forint) • Gö -
döllői Sport Klub tenisz szakosztály
150.000 forint (150 ezer forint) •
Fujinaga Karate-Do SE 150.000 fo -
rint • Gödöllői Judo Klub 130 ezer
forint (150 ezer forint)

A Gödöllőn működő és sikeresen
pályázó szabadidős sportszerve ze -
tek közül az alábbiak kaptak 1,35
millió forint összértékű támogatást
az erre a célra elkülönített 2,5 millió
forintos költségvetési keretből (záró -
jelben a tavalyi dotáció): Gödöllői
Lovas Sport és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület 500.000 forint
(500 ezer forint) • Margita 344,2 Tu -
risztikai és Sport Egyesület 400.000
forint (370 ezer forint) • Gödöllői
Wado Egyesület 200.000 forint (200
ezer forint) • Pelikán Horgász Egye -
sület 150.000 forint (100 ezer forint) 

Aikido Testgyakorló Egyesület
100.000 forint (80 ezer forint) -áb

Eltértek a pontrendszertől…

…közel 2 millió forintnyi 
támogatást bukott a Gödöllői EAC
Május 30-i tanácskozásukon a gödöllői képviselőtestület tagjai többségi
támogatással jóváhagyták a településen működő sportegyesületek és -
szakosztályok számára a város idei költségvetésében elkülönített ke ret -
összegek felosztására tett határozati javaslatokat. Kirívó sajátosságként
említhető, hogy a pontrendszer viszonylagos objektivitása háttérbe szo -

Atlétika csb-elődöntő: továbbjutás,
két pont híján csoportgyőztesként
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lati eledel 29. Oldalra ugorva hárító 31. Kórház jele
32. Zavarosan eres! 34. Csúf 36. Sugár jele 37. Léte ző
40. Számnév 41. Teljes hiteldíj-mutató 43. Nyári láb -
beli 45. Fa része 46. Vas vegyjele 47. Határozott név -
elő 48. Keresztény Képzőművészeti Akadémia 50.
Talmi 52. Orszá gos gyermekbajnokság 54. Kettőst
Függőleges: 1. A közelebbi 2. Gépkocsival elütés
3. Párosan nyes! 4 Ruhát mosásra előkészít 5.
Átlóban van! 6. Függ 7. Névelő 8. Brit autójelzés
9. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10. For -
gatócsoport 11. Alkohol van ilyen 15. Tanít 17. A
poén második, befejező része (G) 18. Széles csík
20. Névelős szúrófegyver 24. Irodai kapocs 25.
Régi 28. Állati szőrme 30. Édesvízi hal 33. Igekötő
35. Állati tetemek elhantolására alkalmas
szerszám 38. Évszak 39. Egykori humorista
(József) 42. Magaslat 44. Parancs 47. Fékerő-
szabályzó 49. Annál lejjebb 51. Egynemű latin! 53.
Végtelenül nyal! 54. Diplomáciai testület 55.
Zamat 56. Egyszem!

Létezik egy felmérés, miszerint: egy átlagos ma -
gyar ember 1.400 kilométert gyalogol egy
évben. A kutatók azt is kimutatták, hogy egy
átlagos ma gyar 84 liter alkoholt iszik meg
évente. Mind e zek alapján elmondható, hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Lobogó 13. Orvosi ellátásra szorul 14. Keleti táb -
lajáték 16. Pest megyei község 17. Nyeregben ül 19.
Ford márka 21. Torbágy és Kele sincs nélküle! 22.
Re pülőgép típus 23. Bővítő 26. Némán leró! 27. Ál -

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
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Magazinunk következő
száma

július 5-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 (VI.) . . . h a s z n o s . . .

A megfejtéseket június 21-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail
címre eljuttatni.

Május 3-i lapszámunk helyes megfejtése: HO -
VA AKAR MAGA MÉG ENNÉL MESSZEB -
RE LÁTNI?

TRATTORIA La Mamma 2 személyes pizza-
utalvány nyertese: Deli Péterné Dózsa Gy. út 44.
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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

www.digi.hu


