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Úgy tűnik, kézzel fogható közelségbe került
a várost elkerülő út építésének első szakasza
Az M3-as autópálya gödöllői felhajtójánál kiépített körforgalom jelenleg csonka
szárának megnyitását, és innen
kiindulva, egy összekötő út kiépítését
tervezik a Haraszti és Kenyérgyári út
csomópontjáig. Ez az összekötő út a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
(NIF Zrt.) megbízásából az UVATERV
által 2008 decemberében készített kiviteli terv alapján, a Gödöllőt nyugati
irányban elkerülő út (M3 autópálya és a
3-as számú főút közötti szakasz) első
ütemeként épülhetne meg.
A Gödöllőt észak-dél irányban átszelő
Dózsa György út bizonyos szakasza jelenlegi zsúfoltságának enyhítéséhez hozzájáruló, a haraszti
iparterület megközelítését elősegítő beruházásról
február 12-én tájékoztatta a közvéleményt a szóban forgó csonka körforgalomnál Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai
államtitkára (képen középen), Vécsey László, a
gödöllői központú választókerület kormánypárti
országgyűlési képviselője (képen balra), valamint
Kolozs Csaba gödöllői önkormányzati képviselő
(képen jobbra).

A tájékoztatón elhangzottak közül az élre kívánkozik, hogy a kormányhatározattal is megerősíteni kívánt beruházás mintegy 500 millió forintos kiadást jelent. Az előkészületi szakasz az
idei esztendő második félévétől válhat esedékessé, és ha minden kedvezően alakul, a 2022-es év
elejére elkészülhet az út.
Hogy ez megtörténhessen, ahhoz a gödöllői
önkormányzat együttműködési és anyagi tehervállalási szándéka is szükséges lesz, fogalmazott
Kolozs Csaba, aki vállalta, hogy menedzseli a témakör képviselőtestületi tárgyalását.
-D

Márciustól emelkednek a Kalória térítési díjai
Utoljára bő két és fél évvel ezelőtt, 2017. július 1-jén változtak a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú
Kft. által alkalmazott bruttó térítési díjak. Tavayl decemberben olyan döntés született, hogy 2020.
március 1-jétől az alábbi, 9,5-11,1%-kal növekvő összegek megfizetése esetén vehetők igénybe a helyi
közétkeztetési cég szolgáltatásai (zárójelben az eddigi tarifa).
Bölcsődei étkeztetésért (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) fizetendő térítési díj: 500 forint/nap (450
forint/nap)
Óvodai háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja: 500 forint/nap (450 forint/nap)
Napköziotthonos iskolai háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja: 690 forint/nap
(630 forint/nap)
Gimnáziumi ebéd térítési díja: 460 forint/adag (420 forint/adag)
Kollégiumi étkeztetés (reggeli, ebéd, vacsora) térítési díja: 1.040 forint/nap (950 forint/nap)
Szakgimnáziumi étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) térítési díja: 1.040 forint/nap (950 forint/nap)
-G

Őszre készülhet el a vasútállomás új épülete
Az elmúlt év utolsó gödöllői képviselőtestületi
ülésének első napirendi pontjában Horn Gergely, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. irodavezetője szóbeli beszámolót tartott a Budapest-Hatvan – Gödöllőt is átszelő – vasúti vonalszakasz pályaépítési- és ehhez kapcsolódó
munkálatairól.
Megtudtuk, hogy a 2020-as esztendőben megépül a gödöllői vasútállomás épülete (várhatóan
októberre), és átépítik a HÉV-végállomást is, ami
nem jár majd üzemeltetési szünettel. Ezen felül
május elejéig elkészülhet a P+R parkoló, május
végére a zajvédő fal, nyárra pedig az Állomás
utca és az Ady sétány torkolatánál lévő jelzőlámpás csomópont. A Köztársaság út végi felüljáró
HIRDETÉS

gyalogos- és kerékpárforgalma szeptemberben
indulhat meg, tavasszal pedig folytatják és befejezik a 3-as főút menti rézsűstabilizálást, úgy,
hogy az utat újraaszfaltozzák az érintett szakaszon.
A vasúti rekonstrukció munkái közül több (például: biztosítóberendezések kiépítése) 2021-re, illetve 2022-re is áthúzódik, de a Gödöllőt is átszelő
vonalon teljes forgalomkizárás már nem lesz a
felújítás során.
A kivitelezéssel kapcsolatos – akár lakossági – észrevételeket a következő elérhetőségeken lehet bejelenteni: email: godollohatvan@vasuttechnika.hu,
telefon: (+36-30) 641-0601 (hétköznap 8 és 16 óra
között)
-áb
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Nem kell ódzkodni
a műtrágya használatától!
A műtrágyák a talajban keletkezett hiányokat pótló
anyagok, amik segítik a növényzet fejlődését. Kertjeinkben a kultúrnövények termesztése következtében a talaj főleg nitrogén-, foszfor- és káliumvegyületekben szegényedik el. Ezeket a termőtalajban
pótolnunk kell, különben a talaj kimerül és nem lesz jó a termés. Ezeknek az
elemeknek egy részét természetes trágyával is pótolhatjuk, de szükségünk
van olyan mesterséges adalékanyagokra is, amikkel időben pótolni tudjuk
a talajban esetlegesen előforduló kémiai hiányosságokat. Ez a folyamat a
műtrágyázás.
Nagyon sokan azt gondolják, hogy a műtrágyák növényvédő szerek,
azonban a műtrágya nem természetidegen anyag. A műtrágyázással olyan
kemikáliákat nem juttatunk a talajba, amik eleve nem lennének jelen, és
megfelelően alkalmazva a műtrágyák minimális káros hatással járnak a
környezetre nézve. Sőt, ténylegesen a talaj hiányosságait pótolhatjuk, illetve
a talajhibákat orvosolhatjuk velük, így alkalmazásukkal egészségesebb talajt, talajéletet, növényzetet, állati közösségeket tudunk létre hozni a korábbi
pusztaságokon. A megművelt területeken meg tudjuk növelni a termelékenységet, így lehetővé tehetjük az erdők és rétek természetes állapotban
való megőrzését, nem kell újabb szűz területeket bevonni a mezőgazdaságba. A helyes elveken nyugvó műtrágya-használat jótékony hatással lehet a
környezetre, ugyanis, védi és javítja azt, hiszen a növényzet oxigéntermelésével hozzájárul a légkör fenntartásához, így csökkentve az üvegházhatást, emellett a talaj szervesanyag-tartalma is megnövekedhet, ha nagyobb mennyiségű tarló- és szármaradvány tudunk a talajba juttatni. A
talajeróziót is csökkenthetjük az egészséges növényzet aktív gyökérzete
révén, és a talajban természetesen előforduló, illetve kijuttatott tápanyagokat is jobban hasznosítja, korlátozva a tápanyagok talaj menti vizekbe jutását.
A műtrágyázás lehet alaptrágyázás, indító trágyázás, sortrágyázás, fejtrágyázás, fészektrágyázás, vagy levéltrágyázás.
A műtrágyák csoportosítása többféle módon történhet

Halmazállapot szerint lehetnek szilárd és folyékony műtrágyák. Összetétel
szerint lehetnek egy vagy több tápelemet, hatóanyagot tartalmazó
műtrágyák. A kijuttatás helye szerint lehetnek talaj- és levéltrágyák.
A szilárd halmazállapotú (por, szemcsés, kristályos) műtrágyák lehetnek
egy hatóanyagúak (nitrogén műtrágyák, foszfor műtrágyák: szuperfoszfátok, kálium műtrágyák), vagy több hatóanyagúak (komplex, kevert), a
leggyakoribb több hatóanyagú műtrágyák az NPK – vagyis: nitrogén-foszfor-kálium tartalmú – műtrágyák.
A folyékony halmazállapotú műtrágyák lehetnek valódi oldatok, nyomás
nélküli oldatok és szuszpenziók, leginkább levéltrágyaként használjuk őket
a vegetációs időszakban a termés kötődése, minősége, mennyisége fokozásának céljából, vagy ha valamilyen hiánytünetet tapasztalunk.
Ilyenkor, tavasszal a fő szezonja a nitrogén tartalmú műtrágyáknak van,
hiszen ezekből kisebb mennyiséget célszerű használni ősszel a vetések alá
alaptrágyaként, mivel a téli csapadékokkal könnyen kimosódhat a gyökérzónából. Főleg a nitrogén esetében nem árt, ha figyelembe vesszük, hogy ha
többet juttatunk be a talajba, mint amennyire a növényeinknek szüksége
van, akkor jelentkezhet akár mellékhatás is.
A foszfort és káliumot már ősszel alaptrágyaként felhasználtuk, lehetőleg
a gyökérzóna mélységébe bedolgozva, mivel a talajban e tápanyagok gyorsan megkötődnek és ez által abban a rétegben maradnak, amibe kerültek.
Tavasszal kiegészítésként viszonylag nagyobb arányú foszfor műtrágya
elsősorban csak homokos területeken javasolt, esetleg tavaszi vetésű növények alá ajánlatos indító műtrágyaként felhasználni nitrogén műtrágyával
együtt. A kálium műtrágyát is csak homoktalajokra célszerűbb tavasszal
kijuttatni.
Molnár Árpád mezőgazdász
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Húsz és félmillió forintos állami dotációból

Fejlesztik a Tormay Károly
Egészségügyi Központ eszközparkját
Némi túlzással kijelenthetjük, hogy
a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központtal kapcsolatos döntések uralták a várost irányító grémium február 13-i tanácskozását. Az
intézménnyel kapcsolatosan a képviselőknek három előterjesztésről
kellett szavazatukkal véleményt alkotniuk.
Részben jóvá kellett hagyni a Petőfi Sándor utcai objektumban térítési díj ellenében igénybe vehető
egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló szabályzatot,
részben pedig módosítani kellett a
szervezet alapító okiratát, mivel a
Magyar Államkincstár a költségvetési szerv
fenntartója mellett a „Gödöllő Város Önkormányzata” megjelölés
feltüntetését írta
elő, illetve egy
hatályosulás he-

lyesbítését is kérte. A harmadik
témakört egy hozzájárulás megadása jelentette, miután a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
(NEAK) 20,54 millió forintos, kizárólag fejlesztésre fordítható támogatást kapott az intézmény. Az állami
segítség felhasználására az egészségügyi központ igazgatója, dr. Dunai György tett javaslatot, amit a
képviselőtestület jóváhagyott. Hogy
mire költik a volumenkorlát 100%át 2018 novembere és 2019 júliusa
között meghaladó teljesítmény alapján kiutalt összeget, az alábbi táblázatban olvasható.
-ed

Március 15-én kitüntetik a közel
20 éve „lefokozott” Kecskés Józsefet
A 2020-as esztendőben is két személy és egy közösség kapja meg a
helyi önkormányzat által huszonhárom éve alapított Gödöllő Városért
díjat. A település második legrangosabb kitüntetéséhez díszoklevél, Világfa-kisplasztika, valamint pénzjutalom jár. A magányszemélyek egyaránt 200-200 ezer forintnak örülhetnek, a közösség pedig 400 ezer forintot tudhat a magáénak.
Az előzetesen meghirdetett felhívásban rögzített határidőig három
személyre és egyetlen közösségre
érkezett jelölés. Közülük szavazták
meg a helyi képviselőtestület tagjai
az idei díjazottakat. Íme:
Kecskés József, aki 1979 és 2002
januárja között a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, majd
ezt követően néhány évig szakmai
igazgató-helyettese volt. Emlékezetes, hogy a gödöllői kulturális élet
országosan is ismert és elismert
alakjának igazgatói tisztségéből pályázat kiírásával történt „lefokozása”
miatt tüntetést szerveztek az idő-

közben lebontott városháza épülete
előtti téren.
Czédly Mónika a D’Elia Szalon
tulajdonosa, aki Erzsébet királyné
ruháinak rekonstrukciójával egyre
nagyobb hazai és nemzetközi hírnévre tesz szert.
GlaxoSmithKline Biologicals Kft.
gödöllői vakcinagyár szakmai közössége, amely 2003 óta működik
Gödöllőn, a Táncsics Mihály úton. A
gazdasági társaság egy tudásközpontú, világszerte forgalmazott egészségügyi termékeket gyártó vállalat,
amely innovatív gyógyszerek, vakcinák és vény nélkül kapható termékek
segítségével javít az emberek életminőségén. Szakmai kiemelkedésükön
túlmenően nemrégiben zártak le egy
18 milliárd forintos fejlesztést, ami által Gödöllőn 100 új munkahely létesült a városban.
A Gödöllő Városért díjat a március
15-i nemzeti ünnep rendezvényén
adják át, amely 16 órakor kezdődik a
Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében.
-db
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Csökkenő mértékű önkormányzati
támogatással számol a kultúra háza

Kit igazol a magánkórház
telkeire elkészült új értékbecslés?

Februári tanácskozásukon a várost irányító grémium tagjai – leszámítva a
VÜSZI Kft. számhalmazát – jóváhagyták a gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020-ra vonatkozó üzleti tervét. Általánosságban elmondható, hogy az infláció és a bérminimum növekedése
valamennyi cégnél „beleszólt” a tervezésbe. Hogy mit mutatnak az előzetes várakozások, kiolvasható az alábbi sorokból (az összehasonlítás
kedvéért zárójelbe tettük a tavaly ilyenkor jóváhagyott adatokat).
Kalória Nonprofit Kft.

A gödöllői képviselőtestület tavaly
november 21-i ülésén – hosszas szócséplés után, a Fidesz-KDNP-s városatyák nyomására – Gémesi
György beleegyezett, hogy új értékbecslés készüljön a település előző
vezetésében számottevő többségben
lévő lokálpatrióta klubos képviselők
támogató szavazatai jóvoltából 2019
májusában 60 millió forintért értékesített, évtizedeken át a tüdőgondozónak otthonául szolgált ingatlanról
és a mellette fekvő területről.
A döntést az váltotta ki, hogy a
kormánypárti képviselőcsoport tagjai szerint szóban forgó területre vonatkozó építési szabályozás változása nagy valószínűséggel árfelhajtó
hatást gyakorolt a befektető által
magánkórház létesítésére megvásárolt ingatlanok értékére.
Nos, az új, a megváltozott építési
övezeti előírásokat figyelembe vevő
értékbecslés elkészült. Az EUROIMMO Kft. szakemberei arra jutottak, hogy a kisebb, az Invitel Zrt.
földhasználati jogával terhelt telek
értéke bruttó 15,9 millió forint, míg
az egykori tüdőgondozó épületének
helyet adó ingatlan bruttó 55,6 millió forintot ér. Tehát, a kettő együtt

Bevétel: 998.461.000 forint (902,8
millió forint)
Kiadás: 997.812.000 forint (902,4
millió forint)
Nyereség: kizárólag a vállalkozási
tevékenységből 649.000 forint (387
ezer forint)
Önkormányzati támogatás: nettó
491.038.000 forint (453,8 millió forint)
Létszám 135 fő. Fejlesztés: az alapfeladat ellátáshoz nélkülözhetetlen
eszközök cseréjére van forrás, de
terven felüli beruházásokra a társaságnak nincs elkülönített kerete.
(szavazati arány: 8 igen, 7 tartózkodás)
Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Kft.

Bevétel: 278.866.000 forint (244,3
millió forint)
Kiadás: 293.000.000 forint (308,6
millió forint)
Veszteség: 14.134.000 forint (64,3
millió forint)
Önkormányzati támogatás: bruttó
164.728.000
forint
(bruttó
171.228.000 millió forint)
Létszám 21 fő. A veszteség a közhasznú tevékenység 16.294.000 forintos mínuszának és a vállalkozási
tevékenység 2.160.000 forintos többletének egyenlegéből adódik. A
veszteséget a korábbi években felhalmozott, közel 91 millió forintos
eredménytartalékból kívánják fedezni. (szavazati arány: 8 igen, 7 tartózkodás)
Gödöllői Távhő Kft.

Bevétel: 612.684.000 forint (622,7
millió forint)
Kiadás: 602.926.000 forint (619,8
millió forint)
Adózott eredmény: 9.758.000 forint (2,9 millió forint)
Létszám 20 fő. Fejlesztés: megközelítőleg 20 millió forint, amit elsősorban a palotakerti és a Kossuth Lajos utcai fűtőmű gépészeti berendezéseinek állagmegóvására kívánnak
felhasználni. (szavazati arány: egyhangú igen)

Gödöllői Piac Kft.

Bevétel: 58.023.000 forint (57,2
millió forint)
Kiadás: 52.345.000 forint (53,6
millió forint)
Adózott eredmény: 5.168.000 forint (3,3 millió forint)
Fejlesztés: parkoló-beléptető rendszer átalakítása, térburkolat újra rakása eredménytartalék terhére. (szavazati arány: egyhangú igen)
Erzsébet királyné Szálloda Kft.

Bevétel: 408.500.000 forint (359,1
millió forint)
Kiadás: 387.536.000 forint (347
millió forint)
Adózott üzemeltetési eredmény:
20.964.000 forint (12 millió forint)
A képviselőtestület tagjai arról is
döntöttek a szállodát működtető
gazdasági társaság esetében, hogy
félmillió forinttal megemelik a cég
által a helyi közkasszának fizetett
bérleti díjat, aminek mértéke január
1-jétől visszamenőleg havi, nettó 6
millió forint.
Létszám 14 fő. Tervezett kihasználtság 64 százalék. Fejlesztés: mintegy 25-30 millió forint (2019-es és
2020-as nyereség terhére). Főként a
vízlágyító beépítése, a világítás további korszerűsítése, a WiFi-hálózat
fejlesztése, fényáteresztő és sötétítő
függönyök cseréje, nászutas lakosztály kialakítása, valamint egy elektromos töltőoszlop kiépítése, illetve –
lehetőség szerint – a hűtési-fűtési
rendszer automatizálása. (szavazati
arány: 8 igen, 7 tartózkodás)
-org

bruttó 71,5 millió forintos értéket
képvisel. Igen ám, de vannak költségcsökkentő tényezők (épület- és
kerítésbontás, hulladékszállítás) is,
méghozzá bruttó 19,5 millió forintos
nagyságrendben. Vagyis, a maradványérték egy fillérrel sem több,
mint bruttó 52 millió forint, amihez
képest a 60 millió forintos eladási ár
kifejezetten kedvezőnek tekinthető.
A téma tárgyalásakor a FideszKDNP-s képviselők szóba hozták,
hogy – bár, még nincs kézzel fogható állapotban – de hamarosan megkapják az általuk készíttetett értékbecslést, ami az előzetes információk szerint jóval magasabb összeget
tartalmaz a most megismertnél. Jószándékú bejelentésükre Gémesi
György kifakadt, az ügyletet főként
az eladási ár alacsony mivolta miatt
ellenzők korábbi kijelentését hazugságnak titulálta, és annak korrigálására, valamint elnézéskérésre szólította fel képviselőtársait, akik cserébe nemmel szavaztak a hét igen
vokssal elfogadott előterjesztésre.
Lapzártánkig annyit sikerült
megtudni, nem kell már sokat várni,
hogy megismerhessük az „ellenértékbecslés” adatait.
-efgé

Többségi nem a kormányzat iparűzési
adóbevételt csökkentő térvére
Amint az borítékolható volt, Gémesi György – úgy is, mint Gödöllő polgármestere és úgy is, mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ)
elnöke – nem hagyta szó nélkül azt, a Varga Mihály pénzügyminisztertől
származó február eleji bejelentést, miszerint: a kormány tervezi, hogy az önkormányzatok iparűzési adóból származó bevételének terhére javítaná a vállalkozások gazdasági helyzetét. A javaslat szerint az iparűzési adóalapból leírható lenne a vállalatok eszközeinek értékcsökkenése, míg a kutatás-fejlesztési
költségek esetében a jelenlegi kedvezményt az ötszörösére emelnék.
Az önkormányzati szövetség illetékesei szerint az intézkedés 10-15 százalékos bevételkiesését eredményezne a helyhatóságok számára, mely összeg
Gödöllő esetében akár a 300 millió forintos mértéket is elérheti. Városunk első
embere egy határozati javaslatot fogalmazott meg, amit a gödöllői képviselőtestület tagjai 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással támogatottak. Íme:
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy kiemelten fontos nemzetgazdasági cél a magyar gazdaság versenyképességének növelése, üdvözli Magyarország Kormányának azon gazdaságösztönző intézkedéseit,
amik csökkenti a vállalkozások adminisztrációs kötelezettségeit, növelik a termelékenységüket, vagy mérséklik a munkaadói járulékterheket.
A képviselőtestület – mely elsődlegesen Gödöllő város polgárainak érdekeit tartja szem
előtt – ugyanakkor nem tudja támogatni a kormányzat olyan tartalmú javaslatát, ami az
önkormányzati adóbevételek csökkentésére, különösen az iparűzési adóalap csökkentésére
vagy az iparűzési adóbevétel feladattal történő megterhelésére irányul. Minden ilyen
intézkedés a közszolgáltatások színvonalának csökkentését, a városi fejlesztések részbeni
elmaradását, vagy a bevételek saját hatáskörben történő pótlását eredményezheti. -eF
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Marad a kommunális adó…

Csaknem 4 órás verbális vajúdás után
született meg a város idei költségvetése
Február 13-ig kellett várni arra,
hogy a tavaly október 13-án megválasztott gödöllői képviselőtestület
tagjai megvitassák, és – csaknem 4
órás verbális vajúdás után – többségi szavazással elfogadják a város
idei évre vonatkozó költségvetését.
Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a Fidesz-KDNP által támogatott képviselői csoport alaposan „kivesézte” a számhalmazt, illetve módosító indítványokat nyújtott be.
Összeállításunkban kizárólag a
számokra szorítkozunk, a véleménykülönbségekről külön, a 7.
oldalon olvasható írásban számolunk be.

Gödöllő 2020-as költségvetésében
kevéssel több mint 10,1 milliárd
forintos bevételi és kiadási főösszeggel számol a település vezetése. Mivel a forrásoldal közel 3,1 milliárd
forinttal elmarad a költekezésekre
szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdekében szűk 2
milliárd forintos belső finanszírozási
célú, előző évi költségvetési maradvány, valamint csaknem 1,2 milliárd
forintos (tavaly ez a tétel 2,2 milliárd
forint volt) nagyságrendű forgatási
célú értékpapír beváltási bevétel bevonása válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 6 milliárd forintot terveznek felhasználni idén
(tavaly 5,8 milliárd forint), míg az
önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 153 millió forintot szánnak
(tavaly 152 millió forint).
Közelíti a 3,5 milliárd forintot
a helyiadó-bevétel

A gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2019-ben is komoly mértékben
táplálja a helyi adókból remélt mintegy 3,46 milliárd forintos (tavaly
3,26 milliárd forint) anyagi forrás,
amiből várhatóan 2,48 milliárd forintot (tavaly 2,4 milliárd forint) tesz
ki az iparűzési adó, 520 millió forintot az építményadó és 205 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati
kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett, a tavaly őszi választási kampány során egyesek
által sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.

Növekvő állami támogatás,
csökkenő szolidaritási hozzájárulás

A központi költségvetéstől kapott,
az általános működést és az ágazati
feladatok támogatását szolgáló dotáció – csaknem 7 százalékkal emelkedve – megközelíti az 1,457 milliárd
forintot (tavaly 1,363 milliárd forint).
A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem
növelő szolidaritási hozzájárulás –
csaknem 51 százalékos csökkenéssel
– 211,5 millió forintos (tavaly 430
millió forint) tételnek felel meg 2020ban, ezáltal a tényleges állami forrás
mértéke 1,245 milliárd forint (tavaly
933 millió forint).
Elgondolkodtató adatokat rejt az a
táblázat, ami az intézményi támogatás, illet szolgáltatás-ellentételezés
mindent egybevetve közel 3,622
milliárd forintos összegének forrását mutatja be. Az állam ennek a
tételnek a 40,2%-át (tavaly 39,6%)
állja, a fennmaradó, 2,165 milliárd
forintnak megfelelő 59,8%-ot (tavaly
60,4%) az önkormányzat biztosítja.
A központi költségvetés legkevésbé
a városi múzeumra és a polgármesteri hivatalra (0-0%), a könyvtárra
(3%), valamint a Művészetek Házára (21,9%) költ.
Mérséklődött Gödöllő
adóerő-képessége

Az elmúlt évi 505,7 millió forintos
tételhez képest kevéssé változott az,
az idén 512 millió forintra rúgó
összeg, amit – különböző jogcímeken – az iparűzési adóbevételének
nagysága miatt nem kap meg a
helyi közkassza az államtól. Másként fogalmazva: fiskális szempontból nem jelent előnyt (sőt, akár egyfajta „büntetésnek” is felfogható),
hogy Gödöllő iparűzési adóerő-képessége alig marad el a 2 milliárd
forinttól, ami egy főre vetítve – a
tavalyi 77.345 forinttal szemben –
ebben az esztendőben 61.895 forintra zsugorodott.
Negyven százalékkal többet áldoz
„otthonára” a városvezetés

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét – a 70
millió forintra tervezett fejlesztési
tartalékkal együtt – 2,54 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,72 milliárd forint).

• Ebből az előirányzat-halmazból
– a teljesség igénye nélkül – a lakóés nem lakó épületek fejlesztésére
közel 882 millió forint (tavaly 800
millió forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítése, bővítése emésztheti fel, a
kalkuláció szerint 700 millió forintot
(tavaly 500,2 millió forint), ami 40
százalékos kiadás-növekedést jelent
egy esztendő távlatában.
Ezen felül az Isaszegi úti vívócsarnok építéséhez biztosított támogatásra és hozzájárulásra 75 millió forintot, míg a Táncsics Mihály úti
sportcentrum
öltözőépületének
megvalósításához szükségsége önrészre 60 millió forintot kívánnak
rendelkezésre bocsátani a gödöllőiek adóforintjából.
• Mindent egybevetve, 684,6 millió forint (tavaly 642,3 millió forint)
juthat út-, híd- és járdaépítésre,
buszvárók kialakítására, valamint
kerékpárút (alsóparki Fő-sétány, Sík
Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út
és az Ady Endre sétány egy szakasza) létesítésére, rekonstrukciójára együttesen. A keretösszegből 205
millió forintot (tavaly 405,1 millió
forint) irányoztak elő útépítésre,
amiből fedezhetik – például – a
Szent-Györgyi Albert utca felújítását, a Mályva utca (Damjanich utca
és Kökény utca között), illetve a
Hegy utca rendbetételét.
A Kazinczy utcai Rákos-patak híd
megépítésére 70 millió forintot, a
Smarni étterem és a Várkapitányi
lak (Testőrlaktanya) épületei közötti
környezet rendezésére 40 millió forintot különítettek el (képen). Gyalogátkelőhelyek építésére és felújítására 25 millió forint juthat.
• A helyi közvilágítás 410 millió
forintos hitelből megvalósuló korszerűsítésének folyamatát 2020-ban
320 millió forinttal szándékozik segíteni a városvezetés.
• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstrukcióra 352,3 millió forintot (tavaly 410,4 millió forint), közterületi
játszóterek állagának javítására 5
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millió forintot (tavaly 21,8 millió forint), informatikai fejlesztésre 15
millió forintot (tavaly 140 millió forint) raktak félre.
• Említést érdemel még a pályázatokkal kapcsolatos önrészre elkülönített 85 millió forint (tavaly 110 millió forint), a Rákos-patak projektre
szánt 65 millió forint (tavaly 50 millió forint), a térfigyelő rendszer bővítésére nevesített 10 millió forint
(tavaly 28 millió forint), túlmenően,
az arborétum kisvasútjának építését
szolgáló 2 millió forintos, illetve a
közintézmények energiakorszerűsítését dotáló 20 millió forintos hozzájárulás.
Százmilliós általános tartalék
mellett nem jut működési
támogatás az egészségügyi
központnak

Mivel az önkormányzat a népképviselet egyik megtestesítője, nem maradhat szó nélkül, hogy a gödöllői
képviselőtestület működtetése 96,4
millió forintot (tavaly 100,2 millió
forint) emészt fel. Ezen kívül az ifjúsági önkormányzat idén is 1 millió
forintos támogatást kap. Nem bővül
a polgármesteri keret: a város első
embere saját hatáskörben 12,5 millió
forint sorsáról dönthet 2020-ban is.
Sportfeladatokra – akárcsak
tavaly – 37 millió forintot hagytak
jóvá, a közterületi rendezvények
szervezését 24 millió forint (tavaly
21 millió forint), a környezetvédelmi
feladatok ellátását 46,8 millió forint
segíti idén.
A Volánbusz támogatása 120 millió forintos tétel, a szakértői és tervezői költségek várhatóan 95 millió
forintra rúgnak.
Újdonságként említendő, hogy
idén összevontan kezelik a városi
marketingre, kommunikációra, díjakra és nemzetközi kapcsolatokra
fordítható fedezetet, aminek mértéke 47,4 millió forintos közpénz injekcióval egyenértékű.
Látva azt, hogy általános tartalék
jogcímen 100 millió forintot nevesítettek a helyi büdzsében, összeállításunkat egy beszédes adattal zárjuk:
a Tormay Károly Egészségügyi
Központ jelen állás szerint – 10
millió forintos, amint azt Bajkó
Norbert alpolgármester felfedte,
betegirányítási rendszerre fordítható – eszközfejlesztési dotáció mellett
– 0 forintos gödöllői költségvetési
működési támogatással számolhat a
2020-as esztendőben…
GH
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Bajkót is meggyőzték Gémesi érvei,
hogy ne helyeselje az ellenzéki képviselők
által benyújtott módosító indítványokat
Amint azt Gödöllő 2020-as költségvetésének sarokszámairól a 6. oldalon közzétett cikkünkben jeleztük, a
helyi önkormányzatban a Gémesi
György vezette lokálpatrióta klubos
képviselők voksaival szembe nem
menő Bajkó Norbert alpolgármester hathatós segítségével sikerült elfogadni a város idei büdzséjét.
A Fidesz-KDNP által támogatott
Szövetség Gödöllőért hét, egyfajta
ellenzéki szerepet vállaló képviselője számos módosító indítvánnyal élt
a rendelkezésre álló összeg – szerintük méltányosabb és szükségszerűbb – elosztása érdekében. Az előirányzatok számszerűségének, belső
felosztási arányának megváltoztatására tett törekvéseik azonban minden esetben kudarcot vallottak.
Nem úgy Gémesi György egyetlen
módosítója (a Mályva utcai útépítés
15 millió forintos fedezetét a kivitelező visszalépése miatt a fejlesztési
tartalékba helyeztette), ami átment.
Nézzük, a leszavazott ellenzéki
javaslatokat!
Egy nappal a képviselőtestületi
ülés előtt az alábbi indítványokat
ismerhették meg a döntéshozók:
• Kocsi Tamás: A városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 47,4 millió forintos előirányzatának 27,4 millió
forintra történő csökkentése. A 20
millió forintos különbözet átcsoportosítása a Tormay Károly Egészségügyi Központ működésének támogatására. Eredmény: elvetve!
• Török Sándor: A városi kerékpárút fejlesztésére előirányzott 100
millió forintból zárható tárolók építésére 5 millió forint elkülönítése.
Eredmény: elvetve!
• Klement Péter: 19 millió forintra
csökkenjen a 24 millió forintos öszszegben tervezett közterületi rendezvényekre fordítható keret, hogy az 5
millió forintos különbözetet az egyéni
választókerületükben tartandó közösségépítő rendezvényekre lehessen
fordítani. Eredmény: elvetve!
• Dr. Péterfi Gábor: Egymillió forint elkülönítése a Gödöllő-kártya
informatikai fejlesztésének elindítására. Eredmény: elvetve!
• Török Sándor: Az útépítési soron tervezett 220 millió forintos

összeg felhasználásánál felsorolt feladatok közé be kell illeszteni a Pipacs utca fejlesztésének megkezdését. Ennek következtében a keretösszeget 230 millió forintra szükséges növelni, az 55 millió forintban
előirányzott fejlesztési tartalék 45
millió forintra történő egyidejű
csökkentésével. Eredmény: elvetve!
• Dr. Péterfi Gábor: A gyalogátkelőhelyek építése, felújítása soron
tervezett 25 millió forint összegéből
5 millió forint kerüljön elkülönítésre
a Széchenyi utca és a Semmelweis
utca kereszteződésénél létesítendő
gyalogátkelőhely megvalósítására.
Eredmény: elvetve!
• Klement Péter: Az útépítési soron tervezett 220 millió forintos keretösszeget 225 millió forintra szükséges növelni a Tábornok utcai forgalomlassító eszköz (fekvőrendőr)
kiépítése érdekében. A beruházás
fedezetét az 55 millió forintban előirányzott fejlesztési tartalék 50 millió
forintra történő csökkentése jelenti.
Eredmény: elvetve!
(A tényszerűség kedvéért meg kell
jegyezni, hogy Gémesi György az utóbbi
három javaslatot támogatta volna,
méghozzá, a Mályva utca útépítésénél a
kivitelező visszalépése miatt felszabadult
15 millió forint terhére, de a módosítókat
megfogalmazók ezt nem fogadták el
érvként.)
A képviselőtestületi ülés napján
az alábbi, mintegy félórás olvasószünet folyamán tanulmányozott
módosító indítványokkal szembesülhettek a döntéshozók:
• Máthé László: Az önkormányzat a tervezetthez képest személyenként plusz 30 ezer forintos bruttó
összeggel korrigálja a bölcsődei és
óvodai dolgozók bérkérdését. A
rendkívüli béremelés (bér+járulékai), mintegy 94 millió forintos
többletköltséget jelent, aminek forrása a polgármesteri hivatal mintegy 1,1 milliárd forintos működési
költsége. Eredmény: elvetve!
• Kocsi Tamás: Annak érdekében,
hogy ne legyen különbség a gödöllői önkormányzat által fenntartott
intézmények és munkavállalók között, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ dolgozói is kaphassanak
havi 8 ezer forintos cafeteriát (SZÉP-

Bajkó Norbert
kártya). Ez az összeg éves szinten
10.368.000 forint, aminek fedezete az
általános tartalékból teremthető elő.
Eredmény: elvetve!
• Török Sándor: Kezdődjön meg a
kommunális adó kivezetése. Első lépésként feleződjön az összeg, így a
bevétel éves szinten 102,5 millió
forintra mérséklődjön. Fedezet: fejlesztési tartalék 22,5 millió forint, általános tartalék 55 millió forint,
szakértői díj 25 millió forint. Eredmény: név szerinti szavazással elvetve! (7 igen – Fidesz-KDNP-s képviselők, 7 nem – lokálpatrióta klubos
képviselők, 1 tartózkodás – Bajkó
Norbert)
• Kolozs Csaba: A február 12-én
bejelentett infrastrukturális fejlesztés (elkerülő út, lásd 3. oldalon)
hatására a polgármesteri hivatal
épületének átépítésére, bővítésére
tervezett 700 millió forintos összeg 0
forintra módosul, és a 700 millió
forintos tétel a fejlesztési tartalékba
kerül. Eredmény: elvetve!
A hosszas vita folyamán többször
is elhangzott, hogy a módosító indítványok el nem fogadása nem feltétlenül az egyet nem értésre vezethető
vissza, hanem főként arra, hogy előzetes egyeztetés és tájékozódás, illetve kellő előkészítés nélkül, az utolsó
órákban váltak megismerhetővé.
Gémesi György hangoztatta, hogy
számos lehetőség lett volna az
egyeztetésre, amivel nem éltek a

módosító indítványokat megfogalmazók. A polgármester furcsállotta
ezt a módszert, jogszerűségét azonban nem vitatta. A város első embere mondott még olyat is, hogy barátságtalan és komolytalan helyzetet
idéztek elő a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott képviselők, mi
több, az is elhangzott, hogy politikai
provokációról van szó.
Kiderült, hogy Gémesi György
évtizedekig csatornaszagban dolgozott a lebontott városházán, és – a
kommunális adó kapcsán – Pásztor
Béla veresegyházi kollégája szavait
is felidézte, mondván: aki ki akar
venni a közösből, az tegyen is bele.
A gödöllői főpolgár arról sem feledkezett meg, hogy „megsimogassa” az
övéit, akik „jó kérdéseket tettek fel”.
Kolozs Csaba lényegretörőbben
fogalmazott, amikor kijelentette: legyünk alázatosak, és – utalva a városháza építésére – ne magunkkal
foglalkozzunk, hanem a várossal, az
itt élő emberek valós igényeivel. Veresegyház „örökös” polgármesterének szavaira visszatérve, kifejtette:
a kommunális adóbevétel ottani felhasználása sokkal igazságosabban,
egyenletesebben elosztva szolgálja a
lakosság elvárásait.
Török Sándor ezt azzal toldotta
meg: lehet, hogy fontos a közszolgáltatások színvonalának megtartása, de ez a költségvetés nem a gyarapodás irányába mutat.
-stv
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Hagyományos hazai ízek a Pap Kolbászműhelyből
A hely- és környékbeliek szerencsésnek mondhatják magukat,
hiszen a város több pontján már kaphatók az ínyencségek
Öt hónappal ezelőtt, 2019 szeptemberében Nagy István agrárminiszter jelenlétében adták át a Pap
Kolbászműhelyt a Gödöllői Üzleti Park területén. A zöldmezős, mindent egybevetve 325 millió forintból megvalósított, 14 új munkahelyet teremtő beruházást több mint 103 millió forinttal támogatta a
Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

A jelenleg napi 1,5 tonna gyártási kapacitású húsüzem megnyitásával egyidőben új márkatermékcsalád is született: az Original Pap kolbász a családi recept alapján, sertéshúsból, csípős paprikával készül, a Pap Optimal csemege sertéskolbász
csökkentett só és zsírtartalmával az egészségtudatos vásárlókat célozza majd, míg az Organic
variánsok természetes, hazai állattenyésztésből
származó ízeket (szürkemarha, szarvas, kacsa, liba, emu, őz, vaddisznó és hal) vonultatnak fel.
Ráadásul, a gyártás során arra is hangsúlyt fektetnek, hogy eredetvédett szegedi fűszerpaprikát, és
Bátya térségéből származó magyar fokhagymát
használjanak fel.
Találkozásunkkor Pap Krisztián (képen), a kolbászműhely tulajdonosa büszkén említette, hogy
a kolbászkészítés öröksége édesapjától származik. Valódi, hazai, a kézműves árukat idéző prémium minőségű, 25 éves múltú receptúra alapján
készülő termékeket állítanak elő, kizárólag magyar alapanyagokból. Nem használnak gyorsérlelést és valódi fán füstölnek. Teszik ezt környezetbarát módon, a legmodernebb technikai felszereltséggel.
Amikor arról kérdezem Pap Krisztiánt, mikor
alakult ki a nála a kolbászkészítés iránti szenvedélyes érdeklődés, azt felelte: kiskorában, szinte
gyerekként csábult el. Ez, persze, nem volt meglepő, mivel édesapja és társai egy kis húsüzemet
működtettek, ahol megtanulhatta a szakma alapjait. Bár, élete során a gasztronómia több területén
is kipróbálta magát, elsődleges célja mindig is egy
saját kolbászműhely létrehozása volt, ahol újat
tud alkotni.
Az elképzelést mintegy négy esztendeje tett követte. Pap Krisztián Gödöllőn, a város délnyugati
határában lévő üzleti park területén lelt ideális
helyszínre, ahol 2018-ban kezdődtek meg a kolbászműhely építésének előkészületei és munkáHIRDETÉS

latai. Tavaly szeptemberben pedig megtörtént a
kolbászműhely átadása.
Korunk kívánalmainak mindenben megfelelő,
okosház-elven működő 636 négyzetméteres
üzem energiaszükségletének egyharmadát a
napelemek adják, a gépek működési hője fűtést
támogatja, és a csapadékvizet is hasznosítják.
Miként az a cég honlapján is olvasható: az épület
hasznos alapterületéből 80 négyzetméteren hűtenek, 110 négyzetméteren darálnak, kevernek, töltenek, 30 négyzetméteren füstölnek, 120 négyzetméteren érlelnek, 40 négyzetméteren csomagolnak, az üzem többi részét pedig az irodák és az
öltözők foglalják el.
A jövőt illető tervek megvalósítási folyamatában Pap Krisztián a termelés bővítését említette
elsőként. Ezen kívül eltökélték, hogy termékeikkel rangos díjat és címet szeretnének megszerezni, illetőleg a külföldi piacok minél gyorsabb és
sikeresebb meghódítására is kihívásként gondolnak. Teszik ezt úgy, hogy „A hagyomány újratöltve” mottót szem előtt tartva, vallják, a minőség
a legjobb üzleti terv.
Visszatérve szűkebb pátriánkhoz, adódott a
kérdés: a gödöllői és környékbeli vásárlók hol juthatnak hozzá a Pap Kolbászműhely termékeihez?
A cég tulajdonosa elmondta, hogy jelenleg főként
Pest megyei hentesüzletekben, boltokban lehet
kapni kolbász- és szalámi különlegességeiket, és
ezen lelőhelyek listája honlapjukon (www.pk.hu/
kolbászpontok) elérhető. A gödöllőiek szerencsésebbek, hiszen a város több üzletben is találkozhatunk az ínyencségekkel, elsősorban a Gödöllő Coop bolthálózatában. Ezen kívül fesztiválokon, közösségi eseményeken, rendezvényeken
ugyancsak megkóstolhatók a hazai alapanyagokból készített finomságok, hiszen az erre a célra
kialakított járművük (food truck) járja az országot.
A kolbászimádók legnagyobb örömére.
-ván
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Vívócsarnok-építés

Ötvenmillió forintos
közpénz-kölcsön
Lassan nincs olyan hét, hogy ne kerülne a figyelem középpontjába az Isaszegi út elején, a Hajós
iskolával szemközti területen épülő gödöllői vívócsarnok. Legutóbb, januárban a kivitelezési
szerződés aláírásáról, illetve az alapkő-letételről
szóltak a hírek, február 13-án pedig arról, hogy a
gödöllői önkormányzat mindannyiunk pénzéből
milyen mértékű és rendszerű anyagi injekcióval
segíti a beruházás mielőbbi megvalósulását.
Ehhez módosítani kellett a gödöllői önkormányzat és az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.
közötti támogatási szerződést, amit egyfelől
Gémesi György polgármester, másfelől pedig
Gémesi Csanád, a gazdasági társaság ügyvezető
igazgatója lát(ott) el kézjegyével.
A változás lényege, hogy a korábban megítélt,
fele részben már átadott 50 millió forintos városi
dotáció második felének folyósítását (25 millió
forint) nem a szerkezetkész állapot eléréséhez
kötik, hanem március végéig rendelkezésre bocsátják.
Ezen felül 50 millió forint visszatérítendő támogatás is megilleti a céget, úgynevezett, államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási
támogatás formájában. A kft. a kapott támogatást
még ebben az évben köteles visszafizetni. Indokolt esetben – kizárólag a képviselőtestület engedélyével – a határidő legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
–r-r

Testületi hírek
Február 13-án tartotta az idei esztendő első rendes ülését a gödöllői önkormányzat. A városatyák – többek között – az alábbi kérdésekben is
döntöttek:

• Az önkormányzat – az óvodai ellátás legalább 15 évig terjedő folytatási kötelezettségének
kikötése mellett – 2 millió forintért értékesíti a
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidő
Egyesületnek (korábban Waldorf-pedagógiai
Egyesület) az Isaszegi út 11. szám alatt található
ingatlanon lévő 72 négyzetméteres tulajdonrészét.
• Újabb Deák téri önkormányzati tulajdonú lakást adtak bérbe munkakör ellátásának elősegítése céljából. Ezúttal a polgármesteri hivatal adóirodájának munkatársa költözhet be a kettes jelzésű épület első emeleti, másfél szobás hajlékába.
A bérleti jogviszony a munkaviszony időtartamára, de legfeljebb 2022. február 14-ig áll fenn.
• Zárt ülésen született döntés arról, hogy Szőke Ernő Péter a Kalória Kft., ifjú Varga Árpád a
Művészetek Háza Gödöllő Kft., Simon Gellért az
Erzsébet királyné Szálloda Kft., míg Ledniczky
Katalin Ágnes a Piac Kft. felügyelő bizottságának tagja legyen.
-géhá
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Ebben az esztendőben sem szakadt meg az a 27 éves múltra
visszatekintő hagyomány, hogy
februárban átadják az előző évben,
gödöllői színekben legjobb eredményeket elért sportolóknak és
sportvezetőknek odaítélt városi elismeréseket. Február 14-én, a délutáni órákban a Művészetek Háza
Gödöllő épületének színháztermében gyűltek össze az érintettek.

A sportélet sikeres gödöllői szereplőit méltató esemény 1993-as –
akkoriban az egyetemi aulában
megrendezett sportbállal egybekötött – debütálása óta huszonnyolcadszor rendeztek ilyen jellegű díjátadót településünkön. A program
elején egyperces néma gyászszünettel emlékeztek a tavaly októberben
elhunyt Körösfői Lászlóra, a helyi
röplabda-sport meghatározó személyére, majd a köszöntőbeszédeket követően, dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem rektora
átadta a Gödöllői EAC aranykoszorús jelvényét Kovács Gábor Krisztián atlétának, Morvai Ákos kardvívónak és Csizmeg Richárd labdarúgónak.
A városi elismerő címek odaítéléséről – a beérkezett ajánlások mérlegelését követően – a Gödöllői
Sport Közalapítvány kuratóriumának tagjai döntöttek. Méghozzá, az
alábbiak szerint:
A Gödöllő Sportjáért díjat Csató
Sándor (70 éves) matematika-technika szakos tanár, az 1996 és 2009
között működött labdarúgó utánpótlás-nevelő egyesület, a Gödöllői
Góliát DSE elnöke, edzője, szakmai
irányítója érdemelte ki. A klubban
pallérozódott srácok közül nyolcan
is NB I-es focistává váltak, sőt, négyen (Lovrencsics Gergő 36, Varga
Roland 19, Simon Krisztián 4 és
Nagy Dániel 2 alkalommal) a nemzeti válogatott mezét is magukra ölthették. Utóbbiak közül Lovrencsics
Gergő tagja volt a 2016-os Európabajnokságon nyolcaddöntős ma-
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Csató Sándor érdemelte ki a Gödöllő Sportjáért díjat

A főbb díjazottak (balról jobbra): Csató Sándor, Körmendy Katalin, Gémesi Csanád, Nádházy Evelin, Mészáros Eszter
gyar csapatnak, Varga Roland pedig
bronzérmes lett a 2009-es U20-as
egyiptomi világbajnokságon. Napjainkban a Gödöllői SK kisgyerekekkel foglalkozó trénere.
Az Év edzője kitüntetést Körmendy Katalin, a Gödöllői EAC atlétika
szakosztályának elsősorban sprintereket felkészítő trénere vehette át,
akinek fiatal tanítványai az elmúlt
esztendőben számos, említésre
méltó eredményt értek el az országos és nemzetközi viadalokon.
Az Év gödöllői sportolója 2019 elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:
Egyéni felnőtt, olimpiai sportágak: Megosztott első helyen végzett
Nádházy Evelin rövidtávfutó (Gödöllői EAC, edző Karakas Józsefné), valamint a tavaly csapatban világbajnoki ezüstérmes kardvívó,
Gémesi Csanád (Gödöllői EAC,
edző Navarrete József). A második
pozíciónak a Gödöllői EAC sportlövője, Lovász Dorina örülhetett.
Egyéni felnőtt, nem olimpiai
sportágak: 1. Szekeres Viktória (terepkerékpáros, KTM Gödöllő 1WD
Motorsport Egyesület, edző Szekeres Sándor)
Egyéni utánpótlás, olimpiai
sportágak: 1. Mészáros Eszter
(olimpiai kvótával rendelkező
sportlövő, Gödöllői EAC, edzők
Szucsák László, Szucsák Mátyás)

2. Mihajlovic Alex (dobóatléta,
Gödöllői EAC)
3. Czink Szonja (ritmikus gimnasztika, Vuelta SE)
Egyéni utánpótlás, nem olimpiai
sportágak: 1. Osterling Ádám
(mountainbike maraton terepkerékpáros, MASH Racing Team)
Csapat felnőtt: 1. Gödöllői EAC
4x400 méteres női váltója (Répási
Petra, Pótha Johanna, Dobránszky
Laura, Zsíros Zsanett, Nádházy
Evelin, edzők Karakas Józsefné,
Körmendy Katalin, Farkas Roland)
2. Gödöllői EAC férfi kardcsapata
(Gémesi Csanád, Gémesi Bence,
Gémesi Huba, Mészáros Áron)
Csapat utánpótlás: 1. Gödöllői
Kézilabda Club serdülő bajnokcsapata OSB III. osztályban és Gödöllői
Röplabda Club bajnoki döntős junior leány csapata
2.Grassalkovich SE akrobatikus
torna leány hármas 12-18 éves kor-

osztályban (Méder Boróka, Szabó
Csilla, Lőrincz Boglárka)
3. Gödöllői EAC leány junior
kardcsapata (Missurai Pálma, Bata
Édua, Bevíz Dorottya)
A fentiekben nevesített gödöllői
sportolókon kívül egyéni különdíjban részesült Vecsey Fanni, a Gödöllői RC korosztályos bajnok, Európa-bajnoki 8. helyezett strandröplabdázója, míg csapat különdíjat
érdemelt ki a Bútor Anna, Kristóf
Dóra, Szabó Anna alkotta hármas
(Török Ignác Gimnázium), amely
középiskolai világbajnoki címet
szerzett strandröplabdában.
Díjazták azokat a 16 év alatti gödöllői fiatalokat, akik országos bajnoki címet nyertek 2019-ben, illetve
a különböző sportágak – 14 év alatti
– jövő reménységei közül elismerésben részesítették a legkirívóbb eredményekkel büszkélkedő tehetségeket.
–org

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I. Liga, alapszakasz 13-16. forduló:
Budaörsi DSE – Gödöllői RC 3-2 (15, -21, 12, -9, 10)
Diósgyőri VTK FUX – Gödöllői RC 3-1 (22, -23, 16, 18)
Diósgyőri VTK FUX – Gödöllői RC 3-1 (14, 18, -14, 17)
Palota VSN KFT – Gödöllői RC 0-3 (-9, -16, -20)
A Gödöllői RC csapata 11 ponttal, 20-42-es szett- és 1.197-1.358-as pontaránnyal a 7. helyen áll a tabellán.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 0-0
A Gödöllői SK együttese 19 ponttal, 22-25-ös gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 9. helyén áll.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12-13. forduló
VS Dunakeszi – Gödöllői KC 25-28 (11-16) • ifjúságiak: 28-39
Gödöllői KC – Rákosmenti KSK 27-28 (13-13) • ifjúságiak: 40-21
A Gödöllői KC együttese 20 ponttal, 431-383-as gólkülönbséggel a 3. helyen
áll a csoport táblázatán.
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. . . h a s z n o s . . .
• Segélyhívó 112
• Gödöllői Rendőrkapitányság
(06-28) 524-600, (06-20) 444-1274
• Orvosi ügyelet (06-70) 370-3104
• Flór Ferenc kórház
(06-28) 507-600, (06-30) 396-2318
• Polgármesteri hivatal (06-28) 529-100,
email: pmh@godollo.hu
• Járási kormányhivatal (06-28) 512-440,
email: godollo@pest.gov.hu
• Kormányablak telefonszáma 1818
• Népegészségügyi osztály (06-28) 416-363
• Foglalkoztatási osztály (06-28) 410-175
• Földhivatal (06-28) 514-305
• Posta (06-28) 430-825
• ELMŰ hibabejelentés (06-80) 383-940
• Gáz-közmű üzemzavar bejelentés
(06-80) 300-300
• Vízmű hibabejelentés (06-27) 511-511
• NAV Gödöllő (06-28) 420-801, 1819
• Műszaki vizsgabázis (06-28) 410-048
• VÜSZI Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 410-295
• Távhő Kft. ügyfélszolgálata (06-28) 514-096
• Szemétszállítás - Zöld Híd Kft.
(06-28) 561-200)
• Művészetek Háza (06-28) 514-130
• Könyvtár (06-28) 515-280
• Múzeum (06-28) 422-003
• Gödöllői Királyi Kastély (06-28) 410-124

A törzsvendég reggel hétkor bemegy a kedvenc
kocsmájába. – Egy sört? – kérdezi tőle a pultos.
– Nem gondolod, hogy egy kicsit korán van
hozzá? – kérdez vissza a vendég. -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 11.
Megnyugvás a buddhista vallásban 12. Tapasztal
13. Világos angol sör 14. Magunk 15. Az ENSZ
munkaügyi szervezete 16. Kiütés jele 17. Arc a

A megfejtéseket március 13-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő,
Paál László köz 5.) beküldeni, vagy az
info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Január 24-i lapszámunk helyes megfejtése: A PAPÁIMAT MINDIG CSERÉLGETI, ENGEM VISZONT MEGTART.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes
pizza-utalvány nyertese: Kosári Tamásné
Palotakert 12.

szlengben 19. Hordó van ilyen 20. Hazai
sertésfeldolgozó 22. Múlt idő jele 23. Testrész 25.
Csenő 26. Téli csapadék 27. Darab 28. Indíték 30.
Ételízesítő 31. Tajték 32. Ájulás 35. Idegen tenger
37. Névelő 38. Nemzeti Sport 39. Viszkető betegség 41. … és kontra 43. Mely személy? 44.
Nyelvcsalád 46. Idegen művészet 47. Díszes 49.
Időponthoz kötött bankett 51. A poén második,
befejező része
Függőleges: 1. Vízi kígyófaj 2. Takarmánytároló
3. Északi váltópénz 4. Némán róvó! 5. Számnév 6.
Maga 7. Ízletes 8. Asszonynév-képző 9. Női név
10. Munka 17. Az örök kárhozat helye 18. Tart
valamitől 20. Kicsinyítő képző 21. Közeli rokon
24. Híres építész volt (Miklós) 26. Feltéve 29.
Vesztesége 31. Zimbabwe fővárosa 33. Kötőszó
34. Ételkészítés 36. Végtelenül lepő! 38. A győzelem istennője 40. Követője 42. Fondorlattal
megszerez 44. Kábítószer 45. Néma nézők! 48.
Erre fele! 50. Költői sóhaj 52. Kézben van!

Magazinunk következő
száma

április 3-án,
pénteken jelenik meg.
GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Magazin • Alapítva 1997-ben • Online: www.
godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesztőségi email: godolloihirek@gmail.com • Postacím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. •
Telefon: (06-20) 935-7102 • Alapítók: Fedor
Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője
és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: Nabu Grafika Kft. Email: info@grafitdepo.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:
godolloihirek@gmail.com • A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat
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IDŐPONTOK: június 15-19. (bentlakási lehetőség)
• július 27-31. • augusztus 10-14. (bentlakási lehetőség)
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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