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Itták a rendőrzászlós szavait a postai kézbesítők

A Gödöllői Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója május
16-án szóróanyagokkal a kezében érkezett a helyi, 1-es számú,
Dózsa György úti postahivatalba. A látogatás célja az volt, hogy
konzultációs oktatást tartson a postai szolgáltatóhelyek kéz -
besítői állományának arról, miként tudják növelni biztonságu-
kat és hogyan lehet felismerni időben a bűncselekményeket.

- A dolgozók nagyon nyitottak voltak, itták a rendőrzászlós
szavait – tájékozatta magazinunkat a gödöllői kapitányság bűn-
megelőzési előadója.

Támogatói eseménysorozat indult 
a Gödöllői Iparművészeti Műhely javára

Május 7-én megnyílt a gödöllői Testőrlaktanyában (Szabadság út
2.) Tükröződések című eseménysorozat, aminek ideje alatt 
56 kortárs képző- és iparművész mintegy 150 alkotásával talál -
kozhatnak az érdeklődők. A támogatói összefogás a Gödöllői
Iparművészeti Műhely (GIM) Körösfői utcai épületének felújítá-
sára szerveződött, annak érdekében, hogy megfelelő körül -
mények között folyhasson a műhely komplex művészeti
programja.

A GIM olyan kortárs műhely és alkotóközösség, amely tevé -
keny ségével az egykori szecessziós gödöllői művésztelep
művészeinek attitűdjét kortárs kontextusba helyezve tartja
életben. A kiállításon több generáció művészei vesznek részt, a
GIM első húsz évének neves, országosan elismert alkotói mellett,
kiemelt helyet kapnak a fiatal művészgeneráció képviselői is. A
támogatói összefogás első, kiemelt eseménye a június 4-i, előze-
tes regisztrációhoz kötött aukció (árverés), amin minden mű -
vésztől 1-1 műtárgyra lehet licitálni.

A július 31-ig tartó kiállítás (kurátorok: Katona Szabó
Erzsébet és Hidasi Zsófia) vásárán a legtöbb képzőművészeti
mű tárgy – festmények, grafikák, szobrok, textilművészeti auto-
nóm művek – értéke százezer forint és egymillió forint közé
tehető. Az iparművészeti és designtárgyak – ékszerek, táskák,
kerámiák, szőnyegek, textilek – ára húszezer forint és háromszáz-
ezer forint között mozog.

A támogatáshoz az aukción és a vásáron való aktív részvétellel,
a Florárium támogatói termékek megvásárlásával, illetve belépő-
jegyváltással (felnőtt 1.500 forint, diák/nyugdíjas 800 forint) is
hozzájárulhatnak a látogatók, akik pénteken, szombaton, va -
lamint vasárnap 10 és 18 óra között kereshetik fel a Gödöllő
központjában található épületet.

Gödöllői győztese lett 
a Forgass a Földért 24 órás filmversenynek

A Gödöllőről beküldött Gaia című film lett a magyar nagydíjas
első helyezett a Shoot4Earth - Forgass a Földért 2022 filmverse-
nyen. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 11. c osztályos tanu -
lója, Ujvárosi Áron által rendezett alkotás a legjobb operatőr díjat
is elvitte, valamint a nemzetközi versenyzők között a harmadik
helyen végzett a 24 órás nemzetközi vetélkedésen. A Lighting
Pictures produkciójának stábjában – Ujvárosi Áron mellett –
Szabó Regő, Dombóvári Zoé Dorka és Kovács Bálint vállaltak
szerepet.

Az eredményeket május 17-én kihirdető zsűri elnöki teendőit
Lawrence David Foldes, az Amerikai Egyesült Államok
Mozgókép- és Tudományos Akadémiájának tagja, a Hallgatói
Akadémia Díj Végrehajtó Bizottságának tagja (Hallgatói Oscar-
díj) látta el. A program társelnöke Szabó István Oscar-díjas film-
rendező, míg a verseny művészeti igazgatója, Professor Karl
Bardosh Master Prof. Tisch School of Arts New York University
(New York) volt.

Csanaki telekingatlanokat értékesített az önkormányzat
Április 21-én – üzleti titokra hivatkozva – zárt ülésen döntöttek a
gödöllői képviselőtestület tagjai arról, hogy a pályázati kiírásra
jelentkezett ajánlattevőnek eladnak 5 darab, az önkormányzat
tulajdonában lévő, a csanaki városrészen található beépítetlen
telekingatlant.

Az elfogadott határozat értelmében a gödöllői székhelyű gaz-
dasági társaság 16.422.000 forintért vásárolja meg a mindent egy-
bevetve 2.346 négyzetméteres, építési övezetben elhelyezkedő
területet. A két számadatból könnyen kiszámítható, hogy a vevő
7 ezer forintos négyzetméter-áron tesz szert a telekingatlanokra.

Hatályon kívül helyezték a gyepmesteri telep 
működését szabályozó helyi rendeletet

Miután a kóbor állatok befogásával, tulajdonjogának átruházá -
sával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok részletes szabályai -
ról szóló, az idei év elején hatályba lépett kormányrendelet – mint
magasabb rendű jogszabály – szabályozza a feladatkör ellátásá-
val összefüggő legfontosabb teendőket, a gödöllői önkormányzat
tagjai május 19-én hatályon kívül helyezték az erre vonatkozó,
2018-ban elfogadott helyi rendeletet.

A várost irányító grémium tagjai arról is döntöttek, hogy – az
örökbefogadás ösztönzése érdekében – a hatósági megfigyelés
leteltét követően elengedik az örökbefogadó számára a napi
tartás költségét. Mindez július 1-jétől válik hatályossá a helyi
önkormányzat által idén nettó 15,5 millió forinttal támogatott,
VÜSZI NKft. által üzemeltetett gödöllői gyepmesteri telepen.

GH-összeállítás

Azt beszélik, hogy…
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Május 7-én elkezdődött a Richter Gedeon Nyrt. Egészségváros
idei, négy állomásra fókuszáló programsorozata. A kezde ménye -
zést 2009-ben hívta életre a magyar gyógyszergyártó vállalat,
hogy segítse a lakosok egészségmegőrzését, a helyi egészségügyi
intézmények prevenciós tevékenységét, valamint egyúttal anyagi
támogatást is biztosítson számukra a szükséges fejlesztésekhez. 
A kezdeményezés több mint egy évtizede alatt eddig 86 egész-
ségügyi intézmény kapott összesen több mint 446 millió forint
támogatást a Richtertől.

Az Egészségváros az
évek alatt olyan rendez -
vénnyé vált, amely sok -
színű egészségügyi szűré -
seknek, tanácsadásoknak
és interaktív, motivációs
előadásoknak is helyet ad.
Az ingyenes szűrésekre
nem szükséges előzetesen
regisztrálni, kortól függet-
lenül bárki részt vehet raj -
tuk.

A Richter Egészségváros
keretében a magyar gyógy-
szergyártó vállalat idén is
3,5 millió forintos alaptá-
mogatásban részesíti a
prog ramban részt vevő
egészségügyi intézménye-
ket. Ezt az összeget a la ko -
sok tovább növelhetik,
ugyanis az Egészség sétá -
kon, az előadásokon, szű -
réseken, tanács adáso kon
való részvételükkel, illetve
az online közvetíté sek re
adott aktivitásaikkal ado-
mánypontokat gyűjtenek,
melyek pontonként 300 fo -
rinttal növelik az ado-
mányalapot. Így a pon tok a
nap végén értékes forintok-
ká válnak, amit esz közök
be szerzésére, infrastruktú-
ra fejlesztésére for dítanak a
részt vevő egészségügyi in -
tézmé nyek.

Az idei tavasz négy hely-
színének egyike Gödöllő
főtere, ahol június 11-én,
szom baton 9 és 18 óra kö -
zött rendezik meg a Richter
Egészségváros prog ramját.
Az eseménnyel kap csola -
tos aktuális és részletes in -

formációk a mellékelt pla káton olvashatók. Dr. Dunai György, a
gö döllői Tormay Károly Egész ségügyi Központ igaz gatója a
rendezvénnyel kap csolatosan meg keresé sünk re elmondta, hogy
az Egész ségváros prog ram ban tör ténő, általa kezde mé nye zett
részvétel lehető sége már mintegy három éve felmerült, az akkori
jelentkezés most válik va lóra. Megtud tuk, hogy a befolyó támo -
gatás összegét az intézmény járóbeteg-szak ellátása eszközparkjá-
nak komplex mo dernizá ci ójára kívánják felhasználni. 

-F

Egészség ezreknek, milliók a Tormay Károly Egészségügyi Központnak
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Május 19-én a gödöllői képviselőtestület
tagjai – öt esetben is csak többségi
szavazással – jóváhagyták a gödöllői
önkormányzat által korábban életre hívott
hat gazdasági társaság 2021-es gazdál-
kodási mutatóira vonatkozó beszámolót
(mérleget). 

A papírok tanúsága szerint a hat gödöl-
lői közcégből öt zárta nyereséggel a mö -
göttünk hagyott esztendőt, a veszteséges
„egyke” negatív eredményének fő okát a
koronavírus-járvány megfékezése érdeké -
ben elrendelt döntések, korlátozások ked -
vezőtlen, elsősorban bevétel-kiesést ered-
ményező hatásával indokolták.

Beszédes adalék, hogy két cég esetében a
felügyelőbizottság által történt támogató
állásfoglalás csak a szavazategyenlőségnél
alkalmazható elnöki elfogadással valósult
meg. Értesülésünk szerint a VÜSZI 
NKft-nél a gyepmesteri telep adomány-
gyűjtésének nem egyértelmű átlátható sá -
ga és a Rézgombos Üzletház mélygarázs-
parkolója hasznosításának nyilvánossági
anomáliái, az Erzsébet királyné Szálloda
Kft-nél pedig a város számára több mint
700 millió forintos fizetési kötelezett -
séggel járó szálloda-per volt egy-egy, nem
a polgármesterhez hű lokálpatrióta klu -
bosok által delegált felügyelőbizottsági tag
nemleges voksolásának fő oka.

Kalória Nonprofit Kft.
Bevétel: 909.974.000 forint
• ebből az önkormányzat által biztosított
támogatás: 350.063.000 forint (a bevétel
38,5 százaléka)
Kiadás: 901.116.000 forint

Nyereség (adózott eredmény): 
8.858.000 forint

A helyi közétkeztetés első számú gazda-
sági társaságának közhasznú tevékeny -
sége 7.333.000 forint veszteséggel járt, míg
a vállalkozási tevékenységből 16.191.000 fo -
rintos pozitívum származott 2021-ben. 

VÜSZI Nonprofit Kft.
Bevétel: 599.010.000 forint
• ebből az önkormányzat által biztosított
támogatás: 577.161.000 forint (a bevétel
96,4 százaléka)
Kiadás: 564.659.000 forint

Nyereség (adózott eredmény):
34.351.000 forint

A gazdasági társaság közhasznú te -
vékenységéből 33.771.000 forintos, a vál -
lalkozási tevékenységéből pedig 580 ezer
forintos többlet keletkezett. 

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.
Bevétel: 226.990.000 forint
• ebből az önkormányzat által biztosított
támogatás: 110.000.000 forint (a bevétel
48,5 százaléka)
Kiadás: 253.441.000 forint

Veszteség (adózott eredmény):
26.451.000 forint

A gazdasági társaság közhasznú tevé -
kenysége 30.397.00 forinttal rontotta mér -
le get. Ezzel szemben a vállalkozási tevé -
kenység 44 ezer forintos, az ingatlan-bér-
beadási tevékenység pedig 3.902.000 forin-
tos pozitív szaldót termelt. 

Erzsébet királyné Szálloda Kft.
Bevétel: 300.961.000 forint
Kiadás: 299.915.000 forint

Nyereség (adózott eredmény): 
1.046.000 forint

Gödöllői Piac Kft.
Bevétel: 43.950.000 forint
Kiadás: 40.333.000 forint

Nyereség (adózott eredmény): 
3.617.000 forint

Gödöllői Távhő Kft.
Bevétel: 622.121.000 forint
Kiadás: 606.134.000 forint

Nyereség (adózott eredmény):
15.987.000 forint

Ami a szavazati arányokat illeti, teljes
támogató egyetértés csak a Távhő Kft-nél
volt a képviselők körében. A VÜSZI NKft.
esetében 11 igen és 3 tartózkodás, a Kalória
NKft., a Művészetek Háza NKft., az
Erzsébet királyné Szálloda Kft., valamint a
Piac Kft. esetében pedig 10 igen és 4 tar -
tózkodás tükrözte vissza a városatyák vé -
leményét. -stv

A képviselőtestület tagjainak többsége ezúttal úgy döntött, különbséget tesz (differenci-
ál) az ügyvezetők – átlagát tekintve, valamivel több mint 973 ezer forintos – jutalmazá-
sában. Hogy mi lett a határozatok eredménye? Íme, a kedvezményezett direktorok
névsora és a különpénz összege:
• Hatolkai Máté (Kalória Nkft.) bruttó 1,6 millió forint (2 havi jutalom)
• Geiger Tibor (Távhő Kft.) bruttó 1,2 millió forint (1,5 havi jutalom)
• Major Tamás (Erzsébet királyné Szálloda Kft.) bruttó 1,2 millió forint (1,5 havi jutalom)
• Lukács Gábor (VÜSZI Nkft.) bruttó 800 ezer forint (1 havi jutalom)
• Kovács Balázs (Művészetek Háza Nkft.) bruttó 800 ezer forint (1 havi jutalom) 
• Fekete Zoltán (Piac Kft.) bruttó 240 ezer forint (1 havi jutalom)
Mivel az ügyvezető igazgatók jutalmazásáról a gazdasági társaságok beszámolóinak
elfogadásával együtt, közös csomagban határoztak a képviselők, a grémium tagjainak
nem volt lehetősége elválasztani a cég gazdálkodására és a vezetők javadalmazására
leadott voksokat. Ráadásul, kisebb vita is kialakult a jutalmazásról. 
Kolozs Csaba (Szövetség Gödöllőért) hiányolta az egyértelmű feltételrendszert, és arról
érdeklődött, hogy milyen elvek szerint kapnak jutalmat az ügyvezető igazgatók: van-e
valamilyen képlet vagy döntési mechanizmus erről? 
Gémesi György úgy reagált, hogy az ügyvezetők jutalmazása döntően szubjektív
megítélés kérdése. A kérdés valójában az, hogy a képviselők megvannak-e elégedve az
igazgatók munkájával, vagy nem. Aki igen, támogatja, aki nem, elutasítja – fogalmazott
a polgármester. -G

Közelíti az egymillió forintos
átlagot az ügyvezető igazgatók jutalma

A közcégek közül csak a MUZA gazdálkodását érte veszteség tavaly

www.godolloihirek.hu
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Május 21-én – a nép -
szerű színművész szü -
letésnapján – a Gö -
döllői Királyi Kastély
dísz termében első al -
ka lommal adták át az
elmúlt esztendőben
ala pított Pécsi Ildikó
Emlékdíjat. A 2020.

de cember 5-én elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
Gödöllő díszpolgára (2010) emlékének ápolására életre hívott
elismerő címet minden évben egy, 70. életévét betöltött színésznő
kaphatja meg a közönség szavazatai alapján. 

Az első alkalommal beérkezett közel negyven javaslat közül
hat színésznő került a döntőbe: Béres Ilona, Fodor Zsóka,
Galambos Erzsi, Halász Judit, Molnár Piroska és Pálos Zsuzsa
személyére lehetett voksolni. A díj egy Pécsi Ildikó aláírásával
ellátott üveg obeliszk, ami mellé pénzdíj és oklevél is jár. A több
ezer szavazat alapján a díjat első alkalommal Halász Judit
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, énekesnő, érdemes
művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vehette át
településünk műemlék-együttesének dísztermében. –B

• Fotó forrása: welovebalaton.hu

Elsőként Halász Judit vehette
át a Pécsi Ildikó Emlékdíjat

Rendkívüli, hétvégi nyitva tartással segítik a kormányablakok a
június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május
utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye
valamennyi kormányablaka (köztük a Kotlán Sándor utca 
3. szám alatt található gödöllői is), vidéken pedig több mint 
120 kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és
vasárnap 8 és 14 óra között, pünkösdvasárnap kivételével.
Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazol-
vány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni – olvasható
a Miniszterelnökség által kiadott közleményben.

Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc alatt
elintézhető az okmánycsere. Nincs szükség előzetes időpontfog-
lalásra. Akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hét-
köznap, akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek.

A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhető
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügy -
félkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha a
háziorvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt
forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a
műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.

Júniusban hétvégi napokon 
is nyitva tart a kormányablak
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Május 19-i tanácskozásukon a gödöllői városatyák három, a
helyi önkormányzat által a korábbi években alapított köz ala -
pítvány 2021-ben folytatott gazdálkodását bemutató kuratóriumi
beszámoló elfogadására is áldoztak néhány percet. Az előter-
jesztéseket vita és ellenvetés nélkül hagyták jóvá a települést
irányító grémium tagjai.

Alapvetően a 3 millió forintos önkormányzati támogatás és a
pályázatokon, kiállításon elnyert pénzek eredményezték a Gö -
döllői Új Művészet Közalapítvány tavalyi, 11.147.000 forintos
bevételi forrását, miközben a közhasznú ráfordítások ennél
1.751.000 forinttal alacsonyabb összeget emésztettek fel. 

Az alapítótól az elmúlt esztendőben 400 ezer forintos támo -
gatást élvező Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közala -
pít vány összes bevétele – egy gépkocsi 900 ezer forintos értéke sí -
tésével együttesen – 1.312.911 forint volt 2021-ben. Miután a kia -
dások 2.024.873 forintra rúgtak, a szervezet 711.962 forintos vesz -
teséget halmozott fel tavaly.

A Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolójából kitűnik,
hogy 2021-ben megközelítőleg 29,9 millió forintos bevételt rea -
lizáltak, miközben kiadásaik kevéssel meghaladták a 26,1 millió
forintot (ebből csaknem 8,8 millió forint személyi kiadás volt), így
a döntően a közösségi tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok 
– köztük a Kornya Mihály utcai skatepark – hasznosítására
szorítkozó tevékenységük pozitív eredménye az elmúlt évben
3,75 millió forintra rúgott. -áb

Közalapítványi beszámolók
Május 19-én zárt ülésen hatoztak a gödöllői képviselőtestület
tagjai arról, hogy kik kaphatják meg idén az önkormányzat által
alapított szakmai díjakat. Íme, a névsor:

Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj
Tóthné Tarcali Marianna, a Gödöllői Óvoda Palotakert

Tagóvodájának óvodapedagógusa • Kóródi Csabáné, a Gödöllői
Óvoda Mesék Háza Tagóvodájának (Szent János utca)
pedagógiai asszisztense • Pertis Szabolcs, a Gödöllői Református
Líceum matematika-fizika szakos tanára • Gödöllői Óvoda
Fenyőliget Tagóvodája (Táncsics Mihály út) szakmai közössége

Gödöllő Egészségügyéért díj
Dr. Fabók Ágnes belgyógyászati angiológus főorvos • Dr. Bo -

ros Gyuláné dr. Korchmáros Mária fogszakorvos • Dr. Zso hár
Imre reumatológus főorvos

A fenti két elismerés esetében az egyéni díjazottak 150 ezerfo-
rintos pénzjutalmat kapnak, míg a közösség 200 ezer forint
pénzjutalomra számíthat.

Gödöllő Talentum díj
(a díjjal 100 ezer forintos pénzjutalom jár)

• Lehoczky Anna, a Református Líceum egykori, 2021-ben
érett ségizett tanulója, aki jelenleg Spanyolországban tanul..

Az első két díjat az utolsó tanítási napot követő városi pe da -
gógusnapon, a harmadik elismerést pedig a július 1-je környékén,
később kijelölendő időpontban esedékes Semmelweis-napi város
ünnepségen adják át.                                                                      -org

Ők lesznek az idei nyár városi díjasai
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Egy éves – a koronavírus-járvány terjedé -
sének megfékezése érdekében beveze-
tett korlátozások miatt bekövetkezett – ki -
hagyás után, idén ismét átadták a tavalyi
esztendőben gödöllői színekben legjobb
eredményeket elért sportolóknak és
sportvezetőknek odaítélt városi elismeré-
seket. Az elmúlt közel három évtized alatt
megszokott februári dátum helyett, ezút-
tal május 12-én zajlott le a ceremónia a
Művészetek Háza Gödöllő épületének
föld szinti rendezvénytermében.

A sportélet sikeres gödöllői szereplőit
mél tató esemény 1993-as – akkoriban az
egyetemi aulában megrendezett sportbál -
lal egybekötött – debütálása óta huszonki-
lencedszer rendeztek ilyen jellegű díját-
adót településünkön. Az esemény elején
Gémesi György Polgármesteri Ezüstérem
elismerésben részesítette Kéri Veronika
ult rafutót, Epres György sportügyi tanács -
nok pedig átadta az idén alapított Szűcs
Lajos díjat Kovács Mátyásnak, a Gödöllő
SK kötelékében nevelkedett utánpótlás ko -
rú labdarúgónak, aki napjainkban az MTK
NB I-ből kiesett játékoskeretének tagja.

A városi elismerő címek odaítéléséről – a
beérkezett ajánlások mérlegelését köve -
tően – a Gödöllői Sport Közalapítvány
kura tó riumának tagjai döntöttek az aláb-
biak szerint:

A Gödöllő Sportjáért díjat Szucsák
László, a MATE-Gödöllői EAC mester -
edzője (1989 óta), a Testnevelési Egyetem
volt tanára, a 70. születésnapját tavaly ün -
neplő sportlövő szakedző érdemelte ki
(képen).

Az Év edzője kitüntetést Navarrete
József, a MATE-Gödöllői EAC vívó szak -
osz tályának trénere vehette át, akinek leg -
ismertebb tanítványa, Gémesi Csanád a
kardcsapat tagjaként olimpia bronzérmes
lett a 2021-ben megrendezett tokiói ötkari -
kás játékokon.

Az Év gödöllői sportolója 2021 elismerő
címmel kategóriánként az alábbi sportoló -
kat díjazták:

Egyéni felnőtt, olimpiai sportágak: 1.
Gémesi Csanád olimpiai bronzérmes
kard vívó (MATE-Gödöllői EAC, edző Na -
varrete József) • 2. Pápai Márton Európa-
bajnoki résztvevő középtávfutó (MATE-
Gödöllői EAC, edző Kovács Gábor Krisz -
tián) • 3. Vecsey Fanni korábbi országos
bajnok, 2021-ben bronzérmes strandröp -
lab dázó (Gödöllői RC, edzők Adrian Pri -
cop, Kleczli Csaba)

Egyéni felnőtt, nem olimpiai sport -
ágak: 1. Kiss Kamilla korosztályos (U18)
országos bajnok (éjszakai nyílt kategória),
nemzeti ifjúsági válogatott kerettag tájé -
kozódási futó (Kirchhofer SE, edzők Kár -
mán Katalin, Szecsődi Ákos) 

Egyéni utánpótlás, olimpiai sportágak:
1. Mészáros Eszter olimpiai 7. helyezett,
junior világ- és Európa-bajnok sportlövő
(MATE-Gödöllői EAC, edzők Szucsák
László, Szucsák Mátyás) • 2. Soos Levente
atléta (MATE-Gödöllői EAC, edző Kovács
Zoltán) • 3. Kiss Emma Lotti terepkerék -
páros (Bike Zone Gödöllő Kerékpáros SE,
edző Kiss András)

Csapat felnőtt: 1. MATE-Gödöllői EAC
országos bajnok 4x400 méteres női váltója
(Dobránszky Laura, Nádházy Evelin, Né -
meth Nóra, Pótha Johanna, Simon Virág,
Sulyán Alexa, edzők Karakasné Hasznos
Jutka, Körmendy Katalin, Kovács Zoltán)
• 2. MATE-Gödöllői EAC országos bajno-
ki bronzérmes férfi kardcsapata (Gémesi
Csanád, Gémesi Bence, Gémesi Huba,
Lendvai Dániel, edző Navarrete József) •
3. Gödöllői RC NB I. Liga győztes női
röplabda-csapata (edzők: Szalay Attila,
Wirnhardt Bence)

Csapat utánpótlás: 1. Gödöllői RC or -
szágos bajnoki bronzérmes junior (U21)
női röplabda-csapata (edzők Szalay Attila,

Wirnhardt Oszkár, Wirnhardt Bence) • 2.
Bútor Anna, Kristóf Dóra U18-as országos
bajnok strandröplabda páros (Gödöllői
RC, edző Kleczli Csaba) • 3. Kirchhofer SE
országos bajnoki ezüstérmes U18-as
tájékozódásifutó-csapata (Balázs Eszter,
Kiss Boglárka, Kiss Kamilla, edzők Kiss
György, Kármán Katalin, Szecsődi Ákos)

Díjazták azokat a 18 év alatti gödöllői
fiatalokat (34 fő), akik országos bajnoki
érmet nyertek 2021-ben, illetve a külön -
böző sportágak – 14 év alatti – jövő re -
ménységei közül elismerésben részesítet -
ték a legkirívóbb eredményekkel büszkél-
kedő tehetségeket. Név szerint őket:  Kiss
Nikoletta Bettina és Kiss István (terepke -
rék pározás, Bike Zone SE), Gerőfi Csanád
(karatéka, Saino Karate-Do Karate SE),
Opris Júlia és Nemes Edvárd (asztaliteni-
szezők, Gödöllői SK), Ábrahám Zita és
Krakóczki Bence (atléták, MATE-Gödöllői
EAC), Koszta-Ajvász Imre (vívó, MATE-
Gödöllői EAC), Ferik Csilla és Holovecz
Ákos (sportlövők, MATE-Gödöllői EAC),
Telek Nóra (röplabdázó, Gödöllői RC),
Breuer Mirtill Klaudia (strandröplabdázó,
Gödöllői RC)

A Gémesi György polgármester és dr.
Gyuricza Csaba rektor (MATE) köszön tő -
i vel, valamint élőzenés jazz-produkcióval
lezajlott eseményen nyilvánosságra hoz-
ták, hogy kik részesülnek Gödöllői Sport-
ösztöndíjban a 2021/2022-es tanítási év
második félévében. A MATE-Gödöllői
EAC atlétái közül hárman, Bánovics Jó -
zsef, Mihály Ádám és Soos Levente, a
Kirchhofer SE tájékozódási futói közül
pedig Kiss Kamilla kapnak öt hónapig
havi 40 ezer forintos anyagi támogatást. 

-géhá

Szucsák László mesteredző vehette át a Gödöllő Sportjáért életműdíjat
Egyre erősebb jelek utalnak arra, hogy a világversenyeken is sikeres 

versenyzőket felvonultató MATE-GEAC a település leg eredményesebb sportklubja

facebook.com/godolloihirek

www.godo l lo ih i rek .hu
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Befejeződött azon a labdajáték csapatsportágak 2021/2022-es
bajnoki idénye-bajnokságok, ahol tavaly ősz óta küzdőtérre
léptek gödöllői érdekeltségű együttesek. Íme, városunk formáci-
óinak eredményességi lajstroma:

A Gödöllői SK labdarúgó-csapata a Pest megyei I. osztályú
bajnokság aranyérméért lépett pályára az utolsó fordulóban, a
Dunaharaszti otthonában.  Győri Zoltán legénységének már a
döntetlen is elég volt az üdvösséghez. A kiélezett csata 26. per -
cében hátrányba került városunk tizenegye, ám Nagy Barnabás
(39. perc), majd Barabás Ádám találataival (91. perc) fordított, és
pezsgőzhetett! A GSK formációja a Győr-Moson-Sopron megyei
bajnok Csornai SE formációja ellen készülhet az NB III-as osz -
tályozó június 5-én (Gödöllőn) és 12-én esedékes párharcára.

Gödöllői csapat utoljára 30 évvel ezelőtt, 1992 tavaszán nyert
focibajnokságot: akkor Gödöllői LC az NB III. Mátra-csoportjában
lett első, és feljutott az NB II. Keleti-csoportjába.

A Gödöllői RC női röplabda-csapata címvédőként vágott neki
az NB I. Liga küzdelemsorozatának. Hosszú ideig úgy volt, hogy
ismét az aranyéremért játszhatnak a lányok, ám egy, februárban
indult, több kulcsembert érintő sérüléshullám miatt ez a terv
meghiúsult. Szalay Attila együttese végül bronzérmes lett.

További jó hír a klub háza tájáról, hogy az mini (U13), valamint
a serdülő (U17) korosztályban is a harmadik helyen végeztek a
gödöllői lányok, a juniorkorúak (U21) pedig lapzártánk után
léptek pályára az UTE Szilágyi utcai csarnokában lezajló hatos
döntőben.

A Gödöllői KC férfi kézilabda-csapata az NB II. Északi-cso-
portjában rivalizált. Utolsó fordulóban a Pénzügyőrtől elszenve-
dett vereségével (28-24), valamint a rivális, Rév TSC RTK elleni
győzelme miatt Bartos Gábor edző társulata a tabella 10., kiesést
jelentő helyén zárta a pontvadászatot.

Utánpótlás-vonalon ennél sokkal eredményesebb az egyesület,
hiszen a Mácsár Gyula irányításával készülő serdülők, valamint
az ifjúsági formáció (edző: Bartos Gábor) bajnoki aranyérmet
nyert a II. osztály Keleti-csoportjában, illetőleg a III. osztály B-cso-
portjában. -bor

Május 14-én és 15-én Miskolcon, az egyetemvároson belül kiala -
kí tott atlétikai centrumban rendezték meg Magyarország Atlé ti -
kai Csapatbajnoksága egyik elődöntőjét. A Keleti-csoportban ér -
dekelt MATE-Gödöllői EAC – az idei évtől életbe léptetett vál tozás
miatt – ezúttal fúziós lehetőség nélkül, önállóan vett részt a 23 for -
máció rivalizálását jelentő megmérettetésen, ahol a hölgyek és
a férfiak – az 5 kilométeres gyaloglást és a félmaratont is beszá-
mítva – egyaránt 21-21 versenyszámban harcoltak a pon tokért.

Ami a Keleti-csoport elődöntőjét
illeti, az első, szombati napon a szá -
mos utánpótláskorú atlétát is so -
raiban tudó MATE-Gödöllői EAC
együttese 259 pontot gyűjtött (ezzel
a harmadik helyen állt), két nap
után pedig 452 ponttal – a Bu da -
pesti Honvéd SE formációja mögött

– a 2. helyen végzett, és bejutott az ország legjobb 20 csapatának
részvételével szeptember 17-én és 18-án, Debrecenben lezajló
döntőbe. Íme, a dobogós helyezéseket elért gödöllői versenyzők
listája:

Első helyezettek: Nádházy Evelin (400 méter), Bánovics József
(rúdugrás), Kriszt Sarolta (200 méter), 4x400 méteres női váltó
(Simon Virág, Dobránszky Laura, Németh Nóra, Nádházy
Evelin)

Harmadik helyezettek: Mihály Ádám (rúdugrás), Dobránszky
Laura (400 méteres gátfutás), Soos Levente (400 méteres gátfutás),
Kriszt Sarolta (távolugrás), Simon Virág (400 méter), Eszenyi
Napsugár (gerelyhajítás), Pápai Márton (800 méter), Sulyán
Alexa (200 méter)

A MATE-GEAC csapatának tagjai voltak még: Balogh Ádám,
Bánházi Botond, Becsák Dorina, Fodor Péter, Grünwald Tamás,
Guth Mátyás, Halászy Tamara, Kőszegváry Balázs, Lesták Ár -
min, Lesták Veronika, Molnár András, Pataki Anna, Pótha Jo -
hanna, Roska Dániel, Szabó Diana, Szécsényi-Nagy Rudolf,
Széplaki Balázs, Szőke-Kiss Jácint, Tamás Máté, Tóth-Sztavridisz
Szófia, Tóth Zsombor, Vajda Gábor. 

Az edzői kollektíva, nevezetesen: Karakasné Hasznos Jutka,
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Lőrincz Milán, Kovács Gábor
Krisztián, Kovács Zoltán, Kárai Kázmér és Gadanecz György
által felkészített MATE-Gödöllői EAC különítményének legsi -
keresebb tagja női vonalon Nádházy Evelin volt, aki – egyéni- és
váltószámokat összevonva – 51 pont megszerzésében tüstén ke -
dett. A férfiak közül pedig a középtávfutó Pápai Márton halmoz-
ta fel a legtöbb pontot, összesen 28 egységet.

Rajtuk kívül feltétlenül említést érdemel még a 15 és fél éves(!)
Kriszt Sarolta (képen) teljesítménye, aki 200 méteren aratott
sikerével (24,44 másodperc, egyéni csúcs) az elődöntő legfia -
talabb győztese lett. Ráadásul, időeredménye 2 századmá -
sodperccel jobb volt, mint a Nyugati-csoportban első sprinteré. 

-áb

Harminc év után van 
újra focibajnoka Gödöllőnek!

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek

Keleti másodikként jutottak
a debreceni csapatbajnoki
fináléba a MATE-GEAC atlétái



10 XXVI/6. 2022 június

A koronavírus-járvány és az orosz-ukrán
válság okán még inkább előtérbe került az
öngondoskodás szükségessége. Ezt erő-
sítve a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) az idei esztendőben is
zöldségpalántákat nevelt karitatív célra,
mellyel rászoruló családoknak kíván segí -
teni. Az ötezer paprika-, paradicsom- és
uborkapalántát Szentkirályi Alexandra kor -
mányszóvivő védnöki jelenlétében adták
át a Katolikus Karitász képviselőinek, akik
hat egyházmegye rászorulói részére jut -
tat ják el az adományt.

Az adománynövények a MATE gazda-
sági társasága, a Zöldségtermesztési Kuta -
tó Intézet Zrt. által nemesített, minősített
magyar fajták, amelyek évtizedek óta bizo-
nyítanak a hazai és nemzetközi kertészeti
termelésben. 

A növényeket március közepén vetették
el és egészen az átadásig gondosan ne -
velték a MATE Dísznövénytermesztési és
Zöldfelület-gazdálkodási Kutatócsoport já -
nak budapesti telephelyén. A szakértő ke -
zek a nevelési idő alatt folyamatos ön tö -
zést, megfelelő tápoldatot és a hideg éjje -

leken fűtést is biztosítottak a cseperedő pa -
lánták számára.

- A magasszintű, versenyképes oktatás
és innovatív megoldások mellett egyete-
münk megalakulása óta nagy hangsúlyt
fektet a társadalmi felelősségvállalásra. A
korábbi években indult palántaadomá -
nyo zási programunk idén is azt a célt
szolgálja, hogy a rászorulók saját maguk
által megtermelt zöldséggel és gyümölcs-
csel tudják maguknak biztosítani az egész-
séges táplálkozáshoz szükséges élelmisze -
reket, mellyel anyagi terheik is csökken-
nek – mondta az átadás alkalmával dr.
Gyuricza Csaba, a MATE rektora (képen
jobbra).

Szentkirályi Alexandra rámutatott,
hogy amikor biztonságról beszélünk, ak -
kor nemcsak a háborús konfliktus elkerü-
lésére, hanem egészségünkre, az energia-
és az élelmiszer-ellátásra is gondolnunk
kell.

- Ma Magyarországon az ellátás minden
szempontból biztosított, de ami az élelmi -
szereket illeti, a háztáji kiskertek jelentősé-
ge sem csekély, főként a rászoruló csalá-

dok esetében. A mai akció pedig egy újabb
szép megnyilvánulása az összefogásnak –
fogalmazott a kormányszóvivő (képen
középen).

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász orszá -
gos igazgatója (képen balra) hangsúlyozta,
a tavalyi támogatás révén ország-szerte
313 rászoruló család részesülhetett a
MATE palántaadományából, az idei év -
ben pedig hat egyházmegyei karitász köz -
pont vesz részt a palánták szétosztásában.
A családok most is kapnak vetési segéd le -
tet, valamint a karitász önkéntesei támo -
gat ják őket a zöldségek szakszerű ter mesz -
tésében. 

Forrás: MATE Médiaközpont 
• fotó: Béres Ádám

Magazinunk következő száma
várhatóan

július első hetében
jelenik meg.
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Ötezer palántát adományozott a MATE a Katolikus Karitásznak



HIRDETÉS



12 XXVI/6. 2022 június

Összesen hét, gödöllői, illetve környékbeli
középfokú oktatási intézménnyel kötött
együttműködési megállapodást a gödöllői
központú Magyar Agrár- és Élettudo má -
nyi Egyetem (MATE). A kooperációról
szó ló dokumentumokat május 17-én a gö -
döllői campus főépületének rektori dísz-
termében írták alá az érintett intézmények
képviselői. Az együttműködés elsődleges
célja a diákok tudatos pályaválasztása és
továbbtanulásuk elősegítése. 

A középiskolák között három gödöllői
(Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Török Ignác Gimnázium és Váci Szak -
képző Centrum Madách Imre Technikum

és Szakképző Iskola), két aszódi (Aszódi
Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium és Váci Szakképzési
Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiu -
ma), valamint egy-egy isaszegi (Gábor
Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi -
um és Szakközépiskola) és péceli (Fáy
András Mezőgazdasági Technikum, Szak -
kép ző Iskola és Kollégium) található.

- A tudatos pályaválasztás minden fiatal
elsődleges érdeke. Hogy ez az életre szóló
döntés valóban a lehető legsikeresebb
legyen, a MATE élmény alapú szakmai és
kulturális programokat, pályaorientációt

segítő tájékoztató előadásokat és közösségi
szolgálati együttműködést biztosít a fiata-
loknak – emelte ki köszöntőjében dr.
Gyuricza Csaba, a MATE rektora (képen
középen). 

A felsőoktatási intézmény oktatási te -
vé kenységéről dr. Szabó István oktatási
és nemzetközi rektorhelyettes (képen
balra) adott tájékoztatást, ezt követően
pedig az együttműködés jövőképéről
tartottak kerekasztal-beszélgetést az érin -
tett intézmények képviselőinek bevoná-
sával. 

Fotó forrása: 
MATE Médiaközpont

Hét középiskolával írt alá együttműködési megállapodást a MATE

A diákok tudatos pályaválasztását és to -
vábbtanulásuk elősegítését célzó koope -
rá ció egyik érintettje a városunk nyugati
határában található VSzC Madách Imre
Technikum és Szakképző Iskola. Az intéz-
mény igazgatójával, Kocsi Tamással (ké -
pen jobbról a második) beszélgettünk a
gödöllői campus főépültének rektori dísz-
termében lezajlott ünnepélyes aláírást
követően.

- Igazgató úr! Mennyire újszerű ez az
együttműködési megállapodás iskolájuk
történetében?

- Szakmai együttműködésünk évek óta
van a helyi egyetemmel, a vegyész tech ni -
kus tanulók laborgyakorlata valósul meg a
kémia tanszéken. A kerekasztal beszélge-
tésen elhangzottak alapján kezdeményez -
zük egy okleveles technikus képzés felépí-
tését a MATE-val, ami egyfajta átmenetet
képez a középiskola és a felsőfokú ta -
nulmányok között. Remek elgondolásnak

tartom az egye-
tem vezetése
ré széről, hogy
meghívást kap -
tunk pálya ori -
en tációs célú
szak mai foglal-
kozásokra, úgy
látom, a gö döl -
lői közép isko -
lák szívesen él -
nek a lehe tő -
séggel.

- Az utóbbi
időben egyre inkább azt hallani, hogy
szakképzett kétkezi mun ka erőre van
szüksége az országnak. Az Önök eseté-
ben nem mond ez némiképp ellent a
MATE-val kötött megállapo dásnak?

- Nem, mert, akik az esztergapad vagy a
gép mellől mennek a mérnökkarra, már
egy átfogó gyakorlati tudás és munkata -
pasz talat birtokában a szakmájuk mesterei
lesznek. Volt olyan korábbi diákunk, akit a
munkáltató iskolázott be. Volt, aki nálunk
szerzett szakmát, fiatal felnőttként sikeres
épületgépészeti vállalkozást épített fel,
visszajött érettségizni és most végzi az
egye temet.

- Az Önök iskolájában nem nevezhető
tömegesnek azon diákok száma, akik fel-
sőoktatási intézményben tanulnak to -
vább. Változtathat ezen jelentősen a mos -
tani megállapodás?

- A Madách egy tömegszakképző intéz-
mény, a nálunk végzett fiatalok többségét

azonnal felveszi a munkaerőpiac. Azon -
ban az érettségit adó képzéseinkre is folya-
matos a jelentkezés. Míg a kifutó rend -
szerben két szakgimnáziumi osztályunk
végzett, tavaly három technikusi osztályt
indítottunk, ezáltal a felmenő rendszerben
növekszik azok száma, akik a felsőfokú
tanulmányokat választhatják.

- Ön nem csak mint az iskola igazgató-
ja, hanem mint önkormányzati képviselő
is tevékenykedik Gödöllőn. A „Ma -
dáchon” kívül további két helybéli kö -
zépfokú tanoda is részese az együttmű-
ködésnek. Vonzóbbá teheti-e az iskolák
és az egyetem között május 17-én szoro -
sabbra fűzött kapcsolat a városi diákság
számára, hogy 10, illetve 14 éves koruk -
ban gödöllői középiskolába jelentkezze-
nek, ahonnan már csak egy „ugrás” a
MATE? 

-  Ez egy kiváló lehetőség a fiataloknak.
Gödöllőn ugyanis – szó szerint – az óvo -
dától az egyetemig mindenki megtalál -
hatja a számára legmegfelelőbb képzést.
Korábban az egyetem mintha egy másik
városban működött volna, most pedig, ide
értve a sportolási lehetőségeket is, kinyi -
totta a kapuit. Szimbolikusnak tartom,
hogy az egyetem főbejárata a nemrégiben
átadott vasútállomásra néz, és már nem
kell átbukdácsolni a síneken. Ráadásul, a
túloldalon ott van az impozáns egyetemi
versenyuszoda. Nem csoda hát, hogy a
gödöllőiek örömmel fedezik fel, hogy
végre egyetemvárosban élnek. 

-FG

A gödöllőiek örömmel fedezik fel, hogy végre egyetemvárosban élnek


