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Azt beszélik, hogy…
A városatyák elfogadták a település
Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét

A városatyák elfogadták a település Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét (KHT),
aminek legfőbb alapelve a kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtése, bővítése, annak érdekében, hogy csökkenteni
lehessen a település túlzsúfolt gépjárműforgalmát. Az elemzések alapján Gödöllőn
megvan az igény a kerékpározásra, ám
ennek kielégítéséhez megfelelő feltételek
kialakítása szükséges.
Megérkeztek a laptopok
a Petőfi iskolába

Március elején megérkeztek a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolába azok a notebookok, amiket a Széchenyi Terv Plusz
program keretében juttattak el a pedagógusok számára – tájékozatta magazinunkat Ginczli Lajosné, az intézmény vezetője.
- Nagy örömmel vártuk és fogadtuk a
laptopokat – fogalmazott Ginczli Lajosné,
aki hozzátette: „A digitális oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés a diákok és a pedagógusok
számára” elnevezésű projekt keretében
több milliárd forintos digitális fejlesztés
kedvezményezettjei voltak az ország pedagógusai és 9. osztályos diákjai.
A gödöllői Petőfi iskolába – az EMMI, a
Klebelsberg Központ, mint projektgazda
és a Dunakeszi Tankerület támogatásával
– 61 darab Dell Latitude 5520 típusú laptop érkezett 18,3 millió forint értékben. Ez
a modell kivitelében és tudásban is korszerűbb a korábbiaknál.
Megtudtuk, hogy az intézmény nevelőtestületének háromnegyede regisztrált az
internetes felületen, és a laptophoz jutott
pedagógusoknak egy 60 órás e-learninges
képzést kell teljesíteniük a későbbiek
folyamán.
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- A laptopok egy részéből okos tantermet szeretnénk kialakítani, hogy a májusi
országos digitális kompetenciamérés minél zökkenőmentesebben történjen intézményünkben. Köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk a digitális kultúránk fejlesztéséhez – zárta gondolatait Ginczli Lajosné.

különbséget (mintegy 20,1 millió forint) a
városvezetés az idei évre elfogadott önkormányzati költségvetés általános tartalékának terhére tervezi biztosítani.
Eladták a Kossuth Lajos utcai
bölcsőde-ingatlant

Változtak a helyi óvodai felvételi körzetek

A gödöllői óvodarendszer tavalyi átszervezésével, központosításával változtak az
óvodai felvételi körzetek. Az aktualizálástól az illetékesek az életszerűséghez is igazodó rugalmasságot is remélik. Eddig a
tavaly tagintézménnyé lett óvodákba adhatták be jelentkezésüket az érintett gyerkőcök szülei, mostantól viszont a központi
óvodába kell eljuttatni a jelentkezéseket. A
tagintézmények vezetőinek bevonásával
itt döntik majd el, hogy – a családi körülményeket is szem előtt tartva – melyik
óvoda lesz a legmegfelelőbb a gyermek
számára. Az óvodai felvételi beiratkozás
benyújtásának időpontját április 25-e és
29-e (hétfőtől péntekig) közötti időszakban
határozták meg Gödöllőn.
15 millió forintot remélnek
a Testőrlaktanya épülete körüli
csapadékvíz-elvezetési gondok
felszámolására

Március 16-a volt a benyújtási határideje
annak a pályázatnak, amit a Nemzeti
Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma írt ki, és amitől a gödöllői önkormányzat a nemrégiben felújított Testőrlaktanya
(Várkapitányi lak) állagmegóvása érdekében szükséges csapadékvíz-elvezetési feladatok kivitelezési munkálataira remél
vissza nem térítendő anyagi hozzájárulást.

Az 50 százalékos intenzitású pályázati
lehetőség segítségével legfeljebb 15 millió
forinthoz lehet hozzájutni. Az előzetes
becslés szerint a szóban forgó munkálatok
kevéssel több mint 35,1 millió forintot
emészthetnek fel. A két összeg közötti

Eldőlt, hogy az önkormányzat – ÁFAmentesen – 135 millió forintért érékesíti a
Kossuth Lajos utca 5-7. szám alatt található, bölcsődeként használt 1.445 négyzetméteres területű ingalant a Gödöllői Református Egyházközség részére. Az oktatási
célra megvásárolt ingatlant az idén, június
végén kezdődő Gödöllői Református Líceum Gimnázium bővítési munkálataihoz
organizációs útvonalként kívánják használni. A református egyház a gimnázium
építőipari kivitelezési munkák befejezése
után az oktatási, hitéleti tevékenység szolgálatába állítja majd az ingatlant.
A város jegyzője dönt
a házszám megállapításról

Módosult a gödöllői önkormányzat közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és
a házszámozás rendjéről szóló 2015-ben
megalkotott rendelete. A változás lényege,
hogy a jövőben a jegyző hatáskörébe kerül
a házszám megállapítása.
Két hétre bezár a Gödöllő Városi
és Térségi Uszoda

A december elején átadott sportlétesítményt működtető Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) tájékoztatása szerint április 9-23. között vízcserét hajtanak végre az Ady sétányon található Gödöllő Városi és Térségi Uszoda összes medencéjében. Az éves karbantartás keretében megvalósuló műszaki feladat végrehajtásának ideje alatt az uszoda zárva tart.
A bérlettel rendelkező vendégek számára
a létesítmény munkatársai lehetőséget biztosítanak a karbantartás miatt kiesett időszak pótlására. Az érintetteket arra kérik,
hogy az ezzel kapcsolatos időpont-egyeztetést az uszoda pénztárnál személyesen
tegyék meg.
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Petőfi 200

A kastély is csatlakozott az emlékévhez
Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója
alkalmából. Mások mellett a Gödöllői Királyi Kastély is csatlakozott a Petőfi Klubok hálózatához, a Nemzeti Művelődési Intézethez és tartalomszolgáltató partnereihez.
Március 12-én a történelmi falak között lezajlott sajtótájékoztatón mutatták be a gödöllői kastélyban idén megvalósítani tervezett programokat, ezek közül is kiemelve a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a nagyközönség számára is
vonzerőt jelentő eseményeket.
A rendezvényen a képen jobbra látható Vécsey László, a gödöllői központú választókerület április 3-án újraválasztott országgyűlési képviselője – többek között – elmondta: elindulnak a
Petőfi Klubok, amik 2022-ben 100 településen, jövőre pedig már
200 településen működnek majd, hogy a kultúrához való hozzáférést szolgálják minél szélesebb társadalmi rétegek számára. A
klubok programkínálatába becsatlakozik – egyebek mellett – a
Déryné-program, a Nemzeti Filmintézet filmklubja, Petőfi
Kulturális Ügynökség irodalmi és zenei produkciói és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. komolyzenei programjai is.
- Térségünkben Gödöllő és Aszód csatlakozik változatos programkínálattal a kezdeményezéshez – emelte ki a két említett tele-
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pülés parlamenti képviselője
A
főváros
közeli, közel
300 év magyar
történelmében
komoly szerepet játszó gödöllői kastélynak ugyan Erzsébet királyné volt a leghíresebb
lakója és főként emiatt népszerű, az Erzsébet-kultusz ápolása
mellett azonban fontos a kultúrához való hozzáférés biztosítása,
a magyar hagyományok és kulturális értékek terjesztése, minél
szélesebb kört megcélozva.
Dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély NKft. ügyvezető
igazgatója (balra) úgy fogalmazott, hogy a szombatonként
megvalósuló Petőfi Klub programok a műfaji sokszínűség jegyében a hatalmas kastélyépület szinte minden pontján tetten érhetők lesznek. Elsőként a Duna Szimfonikusok kamaraegyüttesei, majd a Thália Színitanoda hallgatóinak prózai előadásai, ezt
követően pedig Pozsgai Zsolt: Magyar Golgota című, Török Ignác tábornok életútját bemutató alkotása tekinthető meg a történelmi falak között.
Forrás: GKK sajtóközlemény
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Haraszti elkerülő út
Március 17-e fontos dátumként vonulhat
be a Gödöllőt elkerülő út építése leső szakaszának néhány éve elhatározott történetébe. Átadták a munkaterületet a kivitelezést koordináló Magyar Közút Zrt. illetékeseinek, akik megközelítőleg 800 millió
forintos kormányzati forrásból végeztetik
el a feladatot.
A beruházás az M3-as autópálya gödöllői felhajtójánál kiépített körforgalom jelenleg még csonka szárának megnyitását,
és innen kiindulva, egy, a Haraszti és Kenyérgyári út csomópontjáig tartó összekötő út kiépítésére vonatkozik. Az ide kattintva szemléltetett terven sárga sávokkal
látható infrastrukturális fejlesztés a
Gödöllőt nyugati irányban elkerülő út (M3
autópálya és a 3-as számú főút közötti
szakasz) első ütemeként is felfogható.
A Gödöllőt észak-dél irányban átszelő
Dózsa György út bizonyos szakasza jelenlegi zsúfoltságának enyhítéséhez hozzájáruló, a haraszti iparterület megközelítését
elősegítő beruházás munkaterületének
átadásán részt vett Vécsey László is. A
gödöllői központú választókerület április
3-án újraválasztott kormánypárti képviselője megkeresésünkre elmondta, hogy az
illetékesektől kapott információ szerint a
kivitelezés várhatóan 7 hónapot vesz
igénybe. Elsőként a terepet kell előkészíteni, amihez meg kellett várni, hogy az időjárási körülmények alkalmasak legyenek.
Vécsey László kihangsúlyozta, hogy a
beruházás megvalósulása után a gépjármű-forgalom – az erre rendszeresen közlekedők örömére – gördülékenyebbé válik a
lámpás kereszteződésben és a Dózsa
György út érintett szakaszán. A képviselő
példaként említette, hogy az autópályáról
érkező vagy oda tartó, a haraszti iparterületre áruszállítást végző járművek, valamint az ott dolgozókat szállító buszok
nem kell, hogy igénybe vegyék a Dózsa
György utat, ami minden bizonnyal érzéklehetően enyhíti majd annak zsúfoltságát a város északi kapujában.
-F
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Deák téri bérlakás-kiutalás

Kizáró okká vált, ami három évig senkinek
nem szúrt szemet
Egy évben több alkalommal is megesik,
hogy a gödöllői önkormányzat tagja a város bérlakás-állományával kapcsolatos
döntés(ek)re kényszerülnek. Így volt ez
március 17-én, amikor öt, a köz tulajdonában álló hajlék bérleti szerződésének
meghosszabbításáról határoztak. Ezek
közül egy ingatlan a Szent János utcában,
négy pedig a Deák Ferenc téren található.

Amint azonban a napirendi pont tárgyalása során – Kolozs Csaba (Szövetség
Gödöllőért) érdeklődésekor – kiderült,
három évvel ezelőtt nem négy, hanem öt,
a Deák téren fellelhető önkormányzati bérlakás talált bérlőre pályázat útján. Más
kérdés, hogy az akkori döntést heves vita
kísérte, mivel többen is aggodalmukat fejezték ki az elbírálási rendszer „tisztaságával” összefüggésben.
Az előterjesztést aláíró dr. Kiss Árpád
jegyző elismerte, hogy a Deák téri hajlékok
vonatkozásában valóban eggyel kevesebb
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntenek a képviselők, majd hozzátette, hogy az ötödik, hosszabbítást kérelmező bérlő igénye azért nincs a képviselőtestület tagjai előtt, mert azt elutasítják.
A polgármesteri hivatal vezetője hivatkozott az érvényben lévő önkormányzati
rendeletben foglaltakra, miszerint: a bérlet
időtartamának meghosszabbításáról a
képviselőtestület hoz döntést. A jegyző azt
is hangsúlyozta, hogy a bérleti szerződés
hosszabbításának több feltétele is van,
mint, például: nincs két hónapnál hoszszabb idejű bérletidíj-tartozás, nincs közüzemi és/vagy közös költség tartozás, a
lakás műszaki állapota megfelelő, tiszta és
rendeltetésszerű használatra alkalmas,
valamint a lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő vagy a vele együtt lakó
személyek magatartásával kapcsolatban
nem merült fel a társasház együttélési
szabályainak megszegésével kapcsolatos
probléma.
Némi szószaporítást követően a várost
irányító grémium tagja minden határozati
javaslatról külön szavaztak, és mindegyiket támogatták is. Mivel az egyik Deák téri
lakás bérlője Nagy Péter lokálpatrióta klubos képviselő, a városatya bejelentette

érintettségét és nem voksolt saját bérleti
szerződésének meghosszabbításáról.
A Gödöllő önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos történetében egyedülállónak nevezhető – erősen botrányszagú –
ügy lezáratlan maradt, miután egy lakás
bérleti szerződésének sorsáról nem
született képviselőtestületi döntés. A jegyző magára vállalta, hogy értesíti a bérlőt
igénye elutasításáról. Hogy mivel indokolja azt, egyelőre nem tudni. A lakó elvileg
április 9-ig maradhat az ingatlanban.
A sok kérdést felvető sztori nem lenne
teljes, ha elhallgatnánk, hogy a lakás bérlője három évvel ezelőtt még a polgármesteri hivatal alkalmazottja volt, a 2019-es
önkormányzati választást követően azonban – úgy tudjuk, közös megegyezéssel –
további szolgálataira nem tartottak igényt.
Az eddigi információk alapján több
sebből vérző történet ott tart, hogy a jegyző megküldte a szerződéshosszabbítási
kérelem elutasításáról szóló határozatot,
amiben fő okként nevesíti azt, hogy a
lakásban életvitelszerűen nem az igénylő
lakik. A döntés indoklásával kapcsolatosan legalább két kérdés merülhet fel.
Egyrészt az, hogy állítólag ezt a három
évvel ezelőtti kiutaláskor is lehetett már
tudni, ami erősen megkérdőjelezi annak a
döntésnek a jogosságát. Másrészt pedig
az, hogy a rendszeres bejárások alkalmával a bérlő közeli rokonának életvitelszerű
ott tartózkodása nyilvánvaló volt, ám ez az
elmúlt három év alatt nem okozott problémát.
-stv
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Így telt április 3-a, a választás vasárnapja városunkban
Április 3-án a Pest megye 6-os számú országgyűlési egyéni választókerület központjában, Gödöllőn is lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás. A szavazásra jogosultak a településen
kialakított 27 szavazókörben adhatták le voksaikat. Az országgyűlésnek – leszámítva a kisebbségi kedvezménnyel esetlegesen bejutókat – összesen 199 tagja lesz: 106-an egyéni-, 93-an
pedig listás képviselőként ülnek majd a magyar parlamentben.

Körzetünk egyéni mandátumáért heten versengtek, az
országos pártlistán pedig hat jelölőszervezet közül választhattuk
ki a számunkra legszimpatikusabbat. A gödöllői központú
választókerületben 91.222 fő választásra jogosult szerepelt a
névjegyzékben, 6,6 százalékkal több mint 2018-ban (85.531 fő). Az
átjelentkezett választópolgárok száma 1.826 fő (2018-ban
1.537 fő), a külképviseleteken szavazásra jelentkezettek száma
800 fő (2018-ban 637 fő).
Íme, a napközbeni részvételi adatok, események

• Reggel 7 óráig a választásra jogosultak 1,82 százaléka (négy
éve 2,24%) adta le szavazatát országosan. A gödöllői központú
választókerületben ennél egy picivel magasabb, 2,06 százalékos
volt a részvételi arány (négy éve 2,25%). Gödöllőn a választásra
jogosultak 2,07 százaléka voksolt reggel 7 óráig. A legtöbben
(3,58%) a Petőfi iskolában lévő 18. számú szavazókörben.
• Reggel 9 óráig a választásra jogosultak 10,31 százaléka adta le
szavazatát országosan (négy éve 13,17). A gödöllői központú kör-

zetben 10,58 százaléknyian jelentek meg a szavazókörökben
(négy éve 13,1%). Gödöllőn a választásra jogosult polgárok 10,92
százaléka élt alkotmányos jogával.
• 11 órakor a gödöllői központú körzetben a részvételi arány
26,50 százalék volt (négy éve 31,78%), ami valamelyest meghaladta a 25,77 százalékos országos átlagot (négy éve 29,93%).
Gödöllőn a részvételi arány 27,51 százaléknál tart.
Időközben a választási bizottság törvénysértőnek mondta ki a
hatpárti ellenzéki jelölt plakátját és szórólapját.
• 13 órakor az országos átlag 40,01 százalék volt (négy éve
42,32%), a gödöllői körzeté pedig 42,89 százalék (négy éve
46,24%). Délután egy óráig Gödöllőn 11.353 fő járult az urnákhoz
(45,75%).
• 15 órakor az országban 52,75 százalékos részvételnél tartott a
szavazás (négy éve 53,64%), a gödöllői központú körzetben a
választásra jogosultak 56,51 százaléka adta le a voksát (négy éve
57,77%). Településünk 59,74%-os mutatóval rendelkezett
15 órakor.
• Két órával a szavazókörök zárása előtt, azaz, 17 órakor az
országos részvétel 62,92 százalékos volt (négy éve 63,21%),
miközben a gödöllői központú választókerületben a voksolásra
jogosultak 67,61 százaléka húzta be az ikszet a szavazólapokon
(négy éve 67,59%). A gödöllői voksolók száma elérte a 17.471 főt
(70,41%). Ez utóbbi adat kissé csalóka, 2022-ben kevesebben
szavaztak eddig az időpontig, mint 2018-ban.
• 18.30 órakor országosan 67,80 százalékos volt a részvételi
arány (négy éve 68,13%), a gödöllői központú választókerületben
pedig a választásra jogosultak 73,13 százaléka voksolt (négy éve
72,63%). Gödöllő 27 szavazókörében 18.857 fő alkotott véleményt
a jelöltekről (76%).
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétettek szerint a
Pest megyei 6. számú, gödöllői központú választókerültben a nap
folyamán rendkívüli esemény nem történt. A szavazókörök 19
órakor bezártak, és megkezdődött a szavazatok feldolgozása. Az
–géhá
előzetes eredmény a 7. oldalon olvasható.
Törvénysértőnek minősítette a választási
bizottság Gémesi György és támogatottja plakátját

Helyt adva a bejelentő kifogásának, Pest megye 6. számú – gödöllői központú – Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának tagjai törvénybe ütközőnek találták azt a
plakátot, amin Gémesi György és a hatpárti összefogás jelöltje
volt látható.
Az április 3-án született határozat szerint a hatpárti ellenzéki
összefogás jelöltje megsértette a választási eljárásról szóló törvény 144. paragrafusa 2. bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a
gödöllői központú választókörzet területén terjesztett, Gémesi
György és a jelölt nevével és fényképével szereplő „Támogatom”
feliratú plakáton és szórólapon nem tüntette fel a kiadó nevét,
székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A jogszabálysértés megállapításával egyidejűleg a választási bizottság a kampányidőszak végéig eltiltotta a további jogszabálysértéstől a hatpárti összefogás jelöltjét
A határozat a kifogásnak helyt adott választási bizottságnál
megfellebbezhető.
HIRDETÉS
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Vécsey László negyedszer
kapott bizalmat a gödöllői
körzet parlamenti képviseletére
Az előzetes eredmények alapján, közel száz százalékos feldolgozottságnál elmondható, hogy Vécsey László, a Fidesz-KDNP
jelöltje nyeri el a Pest megye 6. számú, gödöllői központú választókerület egyéni országgyűlési képviselői mandátumát, és
lesz tagja a következő négy évben a 199 főt számláló magyar
parlamentnek. Hivatalos eredmény csak napok múlva, az átjelentkezéssel- és a külképviseleten szavazók véleményének
megismerése után, valamint az esetleges óvások, kifogások
jogerős rendezését követően várható.

A Pest megye 6-os számú, gödöllői központú választókerületben 98,92 százalékos feldolgozottság mellett 87.913 fő volt a
voksolásra jogosultak száma (négy éve 87.802 fő), akik közül
65.769-en (74,81%) éltek alkotmányos jogukkal (négy éve 73,87%).
Érvényesen 65.073-an szavaztak. Az országos részvételi arány
69,54 százalék volt.
A voksok összesítése alapján az alábbi, nagy valószínűséggel
véglegesnek tekinthető sorrend alakult ki a jelöltek között:
Vécsey László József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 32.265 szavazat, 49,58%
Hohn Krisztina Demokratikus Koalíció – Jobbik – Momentum
– Magyar Szocialista Párt – Lehet Más a Politika – Párbeszéd
24.481 szavazat, 37,62%
Halász Géza Mi Hazánk Mozgalom 3.802 szavazat, 5,84%
Bősze Gábor Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2.169 szavazat, 3,33%
Kopka Sándor Megoldás Mozgalom 1.141 szavazat, 1,75%
Antal Tamás független 844 szavazat, 1,30%
Szibilla László Normális Élet Pártja 371 szavazat, 0,57%
Az új, várhatóan 2026-ig szolgáló magyar parlamentben két
pártszövetség és egy párt osztozhat a listás mandátumokon, előreláthatólag az alábbiak szerint:
• Fidesz-KDNP (135 fő – 88 egyéni és 47 listás)
• Demokratikus Koalíció, Jobbik, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP (56 fő – 18 egyéni és 38 listás)
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• Mi Hazánk Mozgalom (7 fő – 0 egyéni és 7 listás)
• Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1 fő listás)
Az eddigi kormánypártok újabb kétharmados többsége
(136 mandátummal) biztosra vehető.
A kialakult erősorrend láttán az is eldőlt, hogy Vécsey Lászlón
kívül nem lesz más, gödöllői érdekeltségű vagy közelebbi
kötődésű tagja az új parlamentnek.
Amennyiben a választás eredménye jogerőssé válik, Vécsey
László történelmet ír, hiszen 1990 óta ő az első honatya, aki (2010,
2014 és 2018 után) negyedszer kap(ott) bizalmat arra, hogy
képviselje a gödöllői központú választókerületben élők érdekeit a
törvényhozás házában.
GH-összeállítás
a valasztas.hu adatai alapján
Beszédes számadatok

• Gödöllőn a nap végére a választásra jogosultak 77,42 százaléka nyilvánított véleményt a jelöltekről. A szavazásra jogosultak száma 24.100 fő volt, 1.516 fővel kevesebb, mint a 2019 októberi önkormányzati választás idején.
• A gödöllői központú körzet mandátumát egymást követően
negyedszer elnyerő Vécsey László április 3-án 3.590 szavazattal
kapott többet, mint 2018-ban.
• Százalékban kifejezve is nőtt Vécsey László támogatottsága a
választókerületben, hiszen a négy évvel ezelőtti 46,3 százalékhoz
képest most az abszolút többséget alulról súroló 49,58 százalékot
ért el a kormánypárti honatya.
• Nem igazán jött be a gödöllői körzetben a hatpárti ellenzéki
összefogásban elvileg rejlő szavazatmaximalizálás. Ha összeadjuk a résztvevő pártok képviselőjelöltjeinek 4 évvel ezelőtti adatait (31.217 szavazat, 50,41%), kiderül, hogy a mostani, Baranya
megyéből ideérkeztetett jelölt támogatottsága (24.481 szavazat,
37,62%) jócskán alulmúlta a remélt eredményt.
• Gémesi György valójában két – mondjuk úgy, az Új Kezdet
Párthoz kötődő – kegyeltjét favorizálta az április 3-i választáson.
A gödöllői körzeten kívül Nógrád megye 2-es számú választókerületében Gyenes Szilárd eredményességében bízott. Hiába!
Gödöllő egykori alpolgármestere csupán 22,98 százalékig jutott,
ami egyértelművé teszi, hogy a gödöllői polgármester látnoki erejű politikai zsenialitása megbukott.
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Kastély-hírek
Miután jelenleg Franciaország tölti be az
Európai Unió soros elnöki tisztségét, kézenfekvőnek mutatkozott, hogy március
24-én és 25-én a Versailles-i kastély legyen
a helyszíne a 2001 óta ebben a formában
bejegyzett Európai Királyi Rezidenciák
Szövetsége (Network of European Royal
Residences) aktuális közgyűlésének.
A számos, fontos kérdésben állast foglaló eseményen több mint harminc döntéshozó (elnökök, igazgatók, preferált személyek) tette tiszteletét 15 ország intézményének, illetve az intézmények által felügyelt kastélyok képviseletében.
A Gödöllői Királyi Kastély részéről
dr. Ujváry Tamás, a műemlék-együttest
működtető gazdasági társaság ügyvezető
igazgatója (képen) vett részt a szervezet
közgyűlésén. A képen az elnökasszony,
Catherine Pégard társaságában látható
direktort komoly szakmai elismerés is érte,
mivel beválasztották a szövetség elnökségébe, aminek mandátuma 2025-ig szól.

Zöld Húsvét, színes tojással, természetesen!

A Húsvét csalhatatlan jele annak, hogy
végre itt a tavasz. Ilyenkor feléledünk mi
is a természettel, ami jó alkalom arra,
hogy tudatosabban fogjunk hozzá a készülődésnek, és igyekezzünk fenntarthatóan ünnepelni. Mit tehetünk, ha zöldebb
Húsvétra vágyunk, mialatt nem sokkal
nagyobb ökológiai lábnyomot hagyunk
magunk után, mint a húsvéti csibék? Ehhez az alábbi ötletekkel, hasznos információkkal szeretnének hozzá járulni a gödöllői székhelyű GreenDependent Egyesület
munkatársai.
Lássuk a hasznos ötleteket!

Ugyancsak a Gödöllői Királyi Kastéllyal
kapcsolatos az a hír, miszerint: április első
napjától változtak a belépőjegy-árak. A gödöllőiek számára jelentős kedvezmény,
hogy – lakcímkártyájuk felmutatásával –
féláron (felnőtt 1.600 forint, diák, korkedvezményes 900 forint) tekinthetik meg az
állandó kiállítás relikviáit.
-D

Zöldség- és gyümölcsalapú festékekkel is
pompás színű tojásokat festhetünk, anélkül, hogy szennyeznénk a környezetet, és
így később nyugodtan meg is ehetjük a
tojásokat:
• Piros szőlőlé (lilához)
• Vöröskáposzta (kékhez)
• Spenót (zöldhöz)
• Sárgarépa, narancs- vagy citromhéj
(sárgához)
• Kávé vagy dióhéj (barnához)
• Cékla, vagy áfonya (rózsaszínhez)
• Vöröshagyma héja (piroshoz, narancssárgához)
Ellenőrizzük, hogy a tojások ökológiai
gazdaságokból származnak-e, ahol a
kotlósokat egészséges étellel és környezettel látták el. Ezért válasszunk biotojásokat, vagy a szabadtartásos változatot,
amit vagy a dobozáról, vagy a tojásra
ütött számból (kezdő szám 0: biogazdaságból, vagy 1: szabadtartásos) ismerünk
meg.

Az ünnepi menü összeállításakor válasszunk idényzöldségeket, amiket a legközelebbi helyi piacon is beszerezhetünk:
cékla, spenót, újhagyma, medvehagyma,
sárgarépa, alma. Természetesen, az energiatakarékos főzési módszerek alkalmazásáról sem érdemes megfeledkezni.
Vásároljunk kevesebbet! Egy ideje ez
az ünnep is a lázas vásárlásról és a drága
ajándékokról kezd szólni, ahelyett, hogy
szeretteinkkel töltenénk egy hosszú, tartalmas hétvégét.
A húsvét hétvégét jó idő esetén próbáljuk a szabadban tölteni, kirándulni.
Esetleg el is mehetünk ellesni a tojásfestés
művészibb formáit Mezőkövesden, a Matyó-húsvéton, illetve vödör víz elől is menekülhetünk Hollókőn, a Húsvéti Fesztiválon (csak hölgyeknek), miután megnéztük az egyéb hagyományőrző műhelyeket, programokat!
Top tipp haladóknak

Amennyiben felelősséget érzünk hozzátartozóink egészsége és a kakaóbab
termesztők munkakörülményei iránt, válasszunk fair trade és bio-csokoládékat,
lehetőleg minél magasabb kakaótartalommal (egészségesebb, nem bír belőle az ember olyan sokat enni) és a lehető legkevesebb csomagolással!
Amit még megtehetünk

Gondoskodjunk arról, hogy minél természetesebb dekorációban tálaljuk a megfestett
tojásokat. A fonott kosarakban igazi fűvel,
virágokkal, barkával, újságpapírból vágott
fűszálakkal ágyazzunk meg a tojásoknak.
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Férfi vízilabda MEFOB-selejtező

A királyi kastély parkjában
Csoportharmadikként jutott
tovább a helyi egyetem csapata nyert ob-ezüstérmet Pápai Marci
Március 25-26-án a hivatalosan december elején átadott Gödöllő
Városi és Térségi Uszodában rendezték meg az EATON-Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Vízilabda Bajnokság (MEFOB) férficsapatainak selejtezőjét. A 25 méter hosszú pályán, négyes
méretű labdával lejátszott válogatón a házigazda Magyar Agrárés Élettudományi Egyetem (MATE) csapatának tagjai is vízbe
szálltak. A Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok szakmai
irányítását élvező formáció két győzelemmel és egy vereséggel
zárta a kétnapos versenysorozatot, ahol a kapusok által és a 8 méteren kívülről elért találatok duplán számítottak.
A képen látható hazai együttes eredményei:
MATE – Károli Gáspár Református Egyetem 19-18 (1-5, 9-6,
4-3, 5-4)
Gödöllői góllövők: Halász Viktor, Hegyi Ádám (4-4), Keszthelyi Attila, Tóth Ádám (3-3), Csiha Ferenc (2), Rezessy Ádám,
Kovács Levente, Hegedűs Csaba.
Budapesti Gazdasági Egyetem – MATE 12-10 (3-3, 5-4, 1-0, 3-3)
Gödöllői gólok: Tóth Ádám (5), Molnár Viktor (2), Németh
Botond, Keszthelyi Attila, Katona Imre.
MATE – Debreceni Egyetem 17-14 (6-4, 0-2, 5-3, 3-5,
ötméteresekkel: 3-0)
Gödöllői gólszerzők: Molnár Viktor (6), Tóth Ádám (3),
Keszthelyi Attila, Katona Imre, Németh Botond (2-2-2), Varga
Benedek, Kovács Levente.
A MATE csapata 5 ponttal, 46-44-es gólkülönbséggel a – Debrecen és a BGE mögött – 3. helyen végzett a csoportban. Kiss
Gergely így értékelt a selejtezőtorna után:
- Hazai pályán, sok néző előtt, újoncként és kvázi esélytelenként, a mindössze öt hónapja létező egyetemi vízilabda-csapatunk mindhárom mérkőzésén egyenrangú ellenfél volt. Szimpatikus, sportszerű és hajtós játékára büszkék lehetünk mindannyian! Pici, de szimbolikus lépés volt ez a gödöllői torna, készülünk tovább a feladatokra. Többek között, a miskolci döntőre.
A MEFOB vízilabda-bajnokság végjátékát – együtt a hölgyek
hatcsapatos rivalizálásával – május 19-22. között rendezik meg
Miskolcon.
–fr
kép forrása: waterpolo.hu

Március 19-én impozáns történelmi környezetben, a Gödöllői
Királyi Kastély parkjában közel
650 résztvevővel rendezték meg
a 114. Mezeifutó Magyar Bajnokságot. A Magyar Atlétikai
Szövetség megbízásából a
MATE-Gödöllői EAC szervezésében lezajlott – a több mint félszáz amatőr nevező számára FutaMATE futammal is kiegészített
– rangos viadalon a házigazdák is szép számban rajthoz álltak.
Közülük a legjobb helyezést Pápai Márton érte el. Kovács Gábor Krisztián edző tanítványa 2. lett, úgy, hogy nagy csatában
volt a bajnoki címért, és mindössze három másodperccel maradt
el a győztestől.
-G

Sportlövészet, Európa-bajnokság

Mészáros Eszter belekóstolt
a kontinenselit rivalizálásába
Március 25-én a légpuskás hölgyek 10 méteres egyéni versenyszáma (77 induló) volt az első
megmérettetése a 20. életévét június végén betöltő Mészáros Eszternek, a MATE-Gödöllői EAC
olimpiai 7., világkupa-győztes,
junior világ- és Európa-bajnok
sportlövőjének a norvégiai Hamar
városában zajló Európa-bajnokságon.
Szucsák László tanítványa a selejtező során leadott 60 lövéséből 627,1 körig jutott, amivel a 17. helyen végzett, tegyük hozzá:
juniorkorúként immár a felnőttek között.
Eszter március 26-án – akárcsak a tokiói olimpián, Péni István
oldalán – a vegyes csapatversenyben (34 induló páros) volt érdekelt a hamari kontinensviadalon. A selejtezőben a gödöllői lány
315,6 körig jutott, Péni pedig 313,4 kört teljesített. Az összesítésben 629 körös eredménnyel a magyar kettős a harmadik legjobbként jutott az elődöntőbe. Itt bolgár, a végső győztes izraeli és
svájci párosok ellen kellett helytállni, ami az éremszerzés szempontjából az első két hely valamelyikének megszerzését jelentette. Ez, sajnos, nem jött össze a magyar duónak, amely elődöntőjében a harmadik, összességében pedig az 5. helyet érte el.
Az Európa-bajnokság zárónapján, március 27-én Mészáros
Eszter – Dénes Eszterrel és Toma Dorinával kiegészülve – a
19 triót felvonultató női csapatversenyben adott számot tudásáról. A magyar hölgyek az első selejtezőkörben 939 körös teljesítményt értek el, amivel a 4. helyen jutottak be a kvalifikáció második szakaszába. Itt mindenkinek 20-20 lövése volt, aminek összesített eredménye 624,5 kör lett, és ez a 7. helyet jelentette az Európa-bajnoki rangsorba.
-ÁB
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3D-nyomtatott biopolimer kulcsot
kapott a minisztertől az egyetem rektora

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által alapított Körforgásos
Gazdaságelemző és Tudásközpont –
nemzetközileg egyedülálló módon – a gödöllői campus területén képződő összes
biológiailag bontható hulladék felmérését
és helyben hasznosítását, valamint a
legújabb körforgásos gazdasági ismeretek megosztását segíti. Az itt szerzett tapasztalatok alapján a jövőben országosan alkalmazható modelleket is kidolgoznak a MATE szakemberei.

Magyarországon évente több mint 30
millió tonna mezőgazdasági hulladék és
melléktermék keletkezik, amely a 1,5 millió tonna konyhai és zöldhulladékkal

együtt óriási kihívásokat és egyben lehetőségeket is jelent a körforgásos gazdasági
modell hazai megvalósításához – hangzott el
a tudásközpont alapítása alkalmával tartott
sajtótájékoztatón.
A körforgásos gazdaság legfőbb célja a
hulladék keletkezésének minimalizálása,
valamint a gazdaságban használt termékek, anyagok és erőforrások értékének
lehető leghosszabb ideig történő megóvása és fenntartása, az Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv szerint. Ennek minél hatékonyabb hazai megvalósításához
járul hozzá a MATE új tudásközpontja.
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (képen balra) a tudásközpont megnyitását jelképezve 3Dnyomtatott biopolimer kulcsot adott át dr.
Gyuricza Csaba rektornak. Mint a miniszter beszédében kiemelte: az agráriumban
keletkező melléktermékek hasznosítása
azért is rendkívül fontos, mert ezekből

Példaértékű összefogással támogatja az ukrajnai menekülteket az egyetem

Példaértékű hallgatói-munkatársi humanitárius összefogással segíti az Ukrajnából
érkezőket a gödöllői központú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE). A
budai, keszthelyi és gödöllői kollégiumokban – a március végi adatok alapján – közel
350 menekültet szállásoltak el, és folyamatos a campusokon az adományok gyűjtése is.
A menekültek gyors és zökkenőmentes elhelyezését a kollégisták is önzetlenül segítik,
ami kiválóan példázza a hallgatói összetartást.
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjprogram támogatásával beregszászi oktatókat is befogadott a MATE, akik fejenként mintegy ezer eurós ösztöndíjat és kollégiumi elhelyezést kaptak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola oktatói és kiskorú gyermekeik részére a veszteségek és a háború, mint kollektív trauma feldolgozását segítő mentálhigiénés tanácsadást is biztosított az egyetem,
amit minden érintett család hálával fogadott.
Értesülésünk szerint az adományok gyűjtése folyamatos, addig folytatják, ameddig
szükség van rá.
MATE Média

évente lényegesen több keletkezik, mint a
háztartási és építési hulladékokból.
Hangsúlyozta, hogy a körforgásos gazdaságot szabályozó európai uniós és hazai
jogszabályok már rendelkezésre állnak, a
terület pedig kiváló üzleti lehetőségeket
is jelent.
Dr. Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány
kuratóriumának elnöke beszédében az
egyre növekvő pazarlás veszélyeire hívta
fel a figyelmet. Mint mondta, a napjainkban zajló negyedik ipari forradalomban a
társadalom felismerte a körkörös gazdaság jelentőségét és szükségességét. Az
igazi előrelépés azonban akkor várható, ha
ezt nemcsak a gyártók és technológiai fejlesztők építik be a mindennapi gyakorlatba, hanem a fogyasztók is.
Dr. Gyuricza Csaba rektor (képen jobbra) arra mutatott rá, hogy a MATE és jogelődjei számára a hulladékgazdálkodás
régóta fontos szempont, így 2013 óta működik a gödöllői székhelyű egyetemen az
első és egyetlen olyan tanszék az országban, melynek nevében is szerepel a hulladékgazdálkodás szó. Emellett 2017-től az
alap- és mesterképzés mellett már szakmérnöki képzés keretében is zajlik a
körforgásos gazdasághoz kapcsolódó tudományos és szakmai ismeretek átadása.Az új tudásközpont segíteni fogja az
egyetemi hulladékgyűjtési rendszer
újjászervezését, a kapcsolódó tudományterületek közötti szinergiák megvalósulását, a jogalkotók és az államigazgatás számára pedig gazdaságilag és tudományosan is megalapozott információkat szolgáltat majd.
Forrás: MATE Médiaközpont

Magazinunk következő száma
várhatóan

május első hetében
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: Schild Company Kft. e-mail:
info@grafitdepo.hu • Terjeszti a kiadó. • Hirdetésfelvétel: (06-20) 935-7102 • Email: godolloihirek@gmail.com • A hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent vélemények nem okvetlenül azonosak a szerkesztőség
álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag a kiadó hozzájárulásával
lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084
Magazinunk interaktív formában is elérhető a www.godolloihirek.hu oldalon!

HIRDETÉS

XXVI/4. 2022 április

12

Mérsékelt emelkedést mutattak 2021-ben a bűn- és baleseti adatok

Március 17-én a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékesei beszámolót terjesztettek a városunkat irányító grémium tagjai
elé. A Petőfi Sándor utcai rendvédelmi
egység 2021-ben végzett munkájáról szóló dokumentációt a helyi kapitányság
vezetője, Szigeti János rendőr alezredes,
rendőrségi főtanácsos jegyezte. A képviselők ellenvetés nélkül fogadták el a sok
esetben beszédes adathalmazt.

Gödöllőn tavaly 421 – ismertté vált –
bűncselekmény történt (2020-ban 412).
Közterületen 140, kiemelten kezelt 209. A
listát a vagyon elleni bűnesetek vezetik
(155 eset), amik között egyre több a
megtévesztésen (internetes vásárlás,
unokázós csalás) alapuló károkozás.
Emberölés – akárcsak egy évvel korábban
– egy esetben adott munkát a rendőröknek
településünkön. A városban elkövetett
bűnesetek mennyisége ezer főre vetítve
13,24 arányszámot eredményezett 2021ben (egy évvel korábban 12,83). A minimális romlás oka a regisztrált bűncselekmények számának közel 2,2 százalékos
növekedésére vezethető vissza.
Kisebb, települési szintű lebontásban
nem készült kimutatás, de összesítésben
megismerhető a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója, ami 2021-ben 62,9 százalékos volt,
felülmúlva az egy évvel korábbi 51,3 százalékos arányszámot.
Az elmúlt esztendőben Gödöllő területén 51 (2020-ban 42) olyan közlekedési baleset történt, ami rendőri intézkedést igényelt. Ebből egy végződött halállal, 8 súlyos-, míg 42 könnyű sérüléssel járt. Megfigyelhető, hogy a városban tavaly bekövetkezett közlekedési balesetek több mint
egyharmada (39,5%) dél és este 6 óra közötti idősávra datálódott. Ettől nem sokkal
marad el a reggel 7 óra és a dél közötti idősáv, amikor a közlekedési balesetek csak-

nem 31 százaléka történt a városban az
elmúlt esztendőben.
Kedvezőtlen jelenség, hogy még mindig
sokan vannak olyanok, akik ittasan ülnek
a volán mögé, veszélyeztetve ezzel mások
testi épségét, életét.
A rendőrkapitányi beszámolóból – többek között – kiderül az is, hogy:
• Gödöllő városában 4 fő körzeti megbízott, 7 fő járőr és 5 fő szolgálatparancsnok lát el szolgálatot.
• a helyi központú kapitányság illetékességi területén 2021-ben 3.026 főt jelentettek fel, a részükre kiszabott 99 millió
forintos bírságból azonban „csak” mintegy
34,4 millió forint folyt be az államkasszába.
• tavaly megszűnt a térfelügyeleti ügyeleti központ, mivel a gödöllői önkormányzat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan bevezetett megszorító intézkedések
okán nem tudta vállalni az üzemeltetést.
- A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya a 2021. évi teljesítménycélokat, a
bűnügyi szakterület egyes részterületei
kivételével, teljesítette. Az állomány az
elmúlt évben is jelentős leterheltséggel
végezte feladatait. Ahogyan tavaly, úgy
idén is az ügyszámok csökkentése az

egyik fő feladat. A rendészeti egység a
közterületi jelenlétet a jelentős létszámcsökkenés ellenére is fenntartotta az elmúlt
esztendőben.
A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Gödöllő
területén a közbiztonságot a törvényes
keretek között biztosítsa. Szükséges az
elmúlt évben tett erőfeszítések folytatása
és fokozása 2022-ben is, annak érdekében,
hogy a település lakóiban tudatosuljon: a
közbiztonság alapvetően az adott társadalom terméke. Ennek a terméknek ára
van, a minőségét pedig alapvetően az befolyásolja, hogy annak alakításában
mennyire vállal szerepet – összegezte a
beszámolóban foglaltakat a gödöllői kapitányságot 2020 novembere óta vezető Szigeti János alezredes (képen).
A szóbeli kiegészítés során elhangzott,
hogy az Ukrajnából érkező menekültek
illetékességi területen történő elhelyezéséről folyamatosan frissülő tájékoztatást kap
a rendőrkapitányság. Ezeket a szálláshelyeket a rendőrök ellenőrzik. Eddig semmilyen, ezzel kapcsolatos, a közbiztonságot veszélyeztető esemény nem történt a
városban.
–ist

Fontos a nyaralók, hétvégi házak tavaszi biztonsága
Megérkezett a tavasz. A jó idő érkezésével lassan benépesülnek a hétvégi házak,
nyaralók. Így van ez Gödöllőn is. A nyaraló, hétvégi ház feltörése vagy az udvaron
hagyott értékek eltulajdonítása is jelentős anyagi károkat okozhat, ezért érdemes
megfogadni a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által közzétett alábbi tanácsokat.

• A hétvégi házban ne tároljon a szükségesnél nagyobb értékeket, gondoskodjon
azok védelméről, a bejárati ajtót is érdemes korszerű zárral felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív fém vagy tömör fa. Fontos, hogy az egyéb külső nyílászárók és a
garázs is kellő védelemmel rendelkezzen!
• Az anyagi lehetőségekhez és védendő értékekhez mérten érdemes elektronikai
védelmi rendszert kiépíteni. A biztonságon nem éri meg spórolni. Javasolt rendszeresen látogatni a hétvégi házat, nyaralót, illetve megkérni a környéken élőket, hogy
fordítsanak figyelmet az üresen álló hétvégi házakra.
• Tartson rendet közvetlen környezetében és a kertben is! A széthagyott kerti
szerszámok vonzzák a tolvajokat, a betöréshez is felhasználhatók.
• A sűrű növényzet kiváló rejtekhely a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat
ritkítsa meg! Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg
a 90 centimétert, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.
• Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden esetben zárja be, ne adjon alkalmat
a besurranó tolvajnak!
Ha betörés nyomait észleli, ne menjen be a házba,
értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!

