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Hiába, a bürokrácia útvesztője mindig képes furcsa dolgokat produkálni. Így történt ez akkor is, ami-
kor egy, gyakorlatilag ártatlan hivatali leve le zésből mosolyt fakasztó kellemetlenség született.

Ahogy azt a törvény előírja, a gödöllői önkor mány zat május 29-én kérelemmel fordult a Pest
Megyei Kormányhivatalhoz, hogy a gödöllői uszo da projekthez, mint nemzetgazdasági szem pontból
kiemelt beruházáshoz kötődő Helyi Épí tési Szabályzat (HÉSZ) módosítására vonatkozó záró szakmai

véleményt kikérje a ha -
tóságtól. A kor mány hi -
vatal ezt meg adta, az
alátámasztó és jóváha-
gyandó mun karészekkel
kap cso latban ész re vételt
nem tett.

A címzést azonban
ala posan elrontotta az
ügy intéző, és a baki az
aláíró figyelmét is elke-
rülte. Így követ kezhetett
be az a kínos malőr,
hogy pol gár mes ter asz -
szonynak titu lálták Gé -
mesi Györ  gyöt, város -
unk első emberét.

-ka

Szinte napra pontosan két évvel azt követően,
hogy kontinensbajnoki ezüstérmet szerzett a gö -
döllői kutya-világkiállítás alatt megrendezett ver -
senyen, Zebegnyei István és Zara nevű border
collie kutyája május utolsó hétvégéjén Európa-
bajnok lett a budapesti Városligetben lezajlott
Dog Chow Disc Cup Skyhoundz Classic verseny
távolsági Sport Expert kategóriájában.

A Gödöllői Kutyasport Központ (GKSK) Cani-
ball Frizbi csapatának tagjaként elért sikerével
Ze begnyei István jogot szerzett arra, hogy kép -
viselje hazánkat az Egyesült Államokbeli világ -
bajnoki döntőn.

A távolsági viadal egy gyorsaságon alapuló
ver senyszám, a résztvevőknek a lehető legtöbb,
sikeresen elkapott dobást kell végrehajtaniuk a
különféle pontértékű mezőkre bontott pályán. A
gyémánt alakú távolsági pálya pontozási zónákra
osztott, amik 10, 20, 30, illetve 40 yard (1 yard 0,91
méter) távolságra találhatók a dobóvonaltól. A
versenyzőknek egy korong áll rendelkezésükre,
ezzel kell egy perc alatt minél több pontot gyűjte-
niük. A 10 yardnál rövidebb dobásokért nem járt
pont, a 40 yard feletti dobásokat 5 ponttal hono-
rálják. Fotó: Kiss Péter

Leasszonyozták városunk első emberét
A kormányhivatalban senkinek sem tűnt fel a hibás megszólítás. Kínos…

Hamarosan megszűnik a gödöllői önkormányzat által életre hívott Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány. A döntést az indokolja, hogy a szervezetnek az elmúlt évben nem volt számításba
vehető pénzforgalma, sem bevételt, sem 1 százalékos SZJA-felajánlást nem tudott elkönyvelni. Mind -
ez azt jelenti, hogy a közalapítvány nem tudja teljesíteni az alapító okiratban vállalt feladatokat (ami-
ket a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány vehet át), ezért a vonatkozó jogszabályok szerint kez de -
ményezik az egyszerűsített törlési eljárását.

Lényegesen üdvözítőbb hír, hogy a gödöllői képviselőtestület tagjai 3,2 millió forintot szavaztak
meg a Tormay Károly Egészségügyi Központ orvos-diagnosztikai eszközeinek, berendezéseinek be -
szer zésére, illetve javítására. Az összegből a tüdőgondozó (1,03 millió forint), a nőgyógyászati
szakrendelő (250 ezer forint), a laboratórium (1,21 millió forint), a fizikoterápiás szakrendelés (310 ezer
forint) a központi sterilizáló (160 ezer forint), valamint a gyermekfogászati szakrendelés (245 ezer
forint) részesül. -vn

zék. Hamarosan meg látjuk, mi sül ki a törté -
netből... -gb

Van egy rossz és egy jó hírünk

Négy évvel azt követően, hogy felújítása után
ismét a régi pompájában ragyog, megváltozik az
üzemeltetője a gödöllői vasútállomáson található
Királyi várónak. A feladatot eddig a Gödöllői Vá -
rosi Múzeum látta el, amihez 10,5 millió forintot
kapott a helyi költségvetéstől éves szinten.

Az elmúlt években bizonyossá vált, hogy javí-
tani szükséges az épület látogatottságán, ezért a
városatyák június 25-i, rendkívüli ülésükön úgy
határoztak, hogy szeptember 1-jétől a kiterjedt
vendégkörrel rendelkező Művészetek Háza Gö -
döllő Nonprofit Kft. szakmai stábja vigye a pati -
nás műemlék üzemletetését.

Az új működtető időarányosan 3,5 millió forin-
tot kap erre az évre, továbbá 2 millió forintot
azért, hogy két alkalmazott bérköltségét fedez-

Új üzemeltetője lesz ősztől a Királyi várónak
Nagyobb látogatottságot remélnek a Művészetek Háza 

szakmai hozzáértésétől. Négy hónapra 5,5 millióból gazdálkodhatnak

Európa trónján 

Június 29-én rendezték meg a városi Semmel -
weis-napi ünnepséget a Művészetek Háza Gö -
döllő épületének konferenciatermében. Az ese-
ményen átadták a település vezetése által tizen -
hét esztendeje alapított Gödöllő Egészségügyéért
díjat és az azzal járó pénzjutalmat (magán sze -
mély esetében 100 ezer forint, közösség esetében
200 ezer forint). 

Az előzetesen közzétett felhívásra hét jelölés (5
magányszemély és 2 közösség) érkezett. A helyi
önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsá-
ga közülük két személy és egy közösség kitün -
tetésére tett javaslatot, amit a képviselőtestület
tagjai június 11-i zárt ülésükön jóváhagytak.

A határozat értelmében, 2015-ben Pintér Mi -
hályné vezető ápoló, Kolozs Istvánné Kovalik
Anna bölcsődei vezető, valamint a Nefelejcs
Nap közi, Fogyatékosok Nappali Intézménye
szakmai közössége vehették át a Gödöllő
Egészségügyéért díjat.                                         -st

Egészségügyi díjasok



4 XIX/7. 2015 júliusKITEKINTŐ

Garázsvásár??! De, hát, nincs is ga -
rázsom… …és nem is akarok ga -
rázst venni… Mégis, mit akarnak
ezek? Van neve, van szervezője, lett
egy közössége és egy célközönsége.
Sok szeretettel Tőlünk, Nektek, Gö -
döllőieknek. Ez a Garázsvásár. A
vég ső célunk a közösségformálás
volt, a hagyományteremtés, illetve a
garázsvásár és a bolhapiac közti ha -
talmas különbség kiemelése.

Saját telken belül, nyitott kapuk,
egymásra nyitott emberekkel, feles-
leges, de jó állapotú használt dol-
gokkal, vendéglátással, kedves mo -
sollyal, pár jó szóval. Nem az áruba
bocsájtott tárgyon vagy az árán volt
a hangsúly. Nyerészkedésnek itt he -
lye nincs! Mindennapi használati
tár gyaink második életéről volt szó,
és arról, hogy ami Neked már feles-
leges, és útban van, másnak még
kincs lehet. Nem mellékes tény a
közösségteremtés vágya, hogy is -
merd meg a körülötted élőket, a
szom szédod, és merj beszélni, alku-
dozni, kérdezni, ismerkedni, és merj
idegeneket beengedni az életedbe, a
kertedbe, mindezt megfűszerezve a
hulladékcsökkentés vágyával, az
újrahasználás és újrahasznosítás
népszerűsítésével. 

Ezekkel a gondolatokkal foglalha-
tó össze a május 9-i Garázsvásár,
amit az idén 25 éves GATE Zöld
Klub Egyesület szervezett, a Hul la -
dék Munka Szövetséggel (HU -
MUSZ) közös pályázatának keretein
belül, a Gödöllői Civil Kerekasztal
se gítségével. Tizenöt család 6 hely-

színen várta a kíváncsi gödöllőieket
6 órán keresztül. Nulladik helyszín a
Civil Közösségi Ház volt, ahol a
Zöld Klub főhadiszállása és 7 család
várta hangulatosan berendezett
pultokkal, játékokkal az embereket.
A rendezvény zavartalan lebonyo lí -
tásában az Ózon-Pajzs 2100 Környe -
zetvédő és Polgárőr Egyesület ön -
kéntesei segédkeztek. 

A hagyomány megszületett, a ki -
tűzött célt elértük. Megszerveztük,
egy remek közösséget hívtunk élet -
re, készültünk, izgultunk, átéltük, is -
merkedtünk. Élménnyel teli volt,
nagyon sok pozitív visszajelzést
kap tam, és fantasztikusan jó érzés
tölt el, hogy belekóstoltatok általunk
a Garázsvásározásba és ízlik. Egy
biztos: FOLYTATÁSA KÖVETKE -
ZIK! Ősszel. Jelentkezni házigazdá-
nak és érdeklődni már most lehet:
gatezoldklub@gmail.com e-mail
címen! Találkozzunk szeptember -
ben, az Őszi garázsvásáron! 

Sebestyén Eszter
GATE Zöld Klub

Egyesület

(Projektazonosító: NCTA-
2014-8346-E) 

Bővebb információ:
www.norvegcivilalap.hu

Sajátos világrekord született június
19-e és június 21-e között váro sunk -
ban. A Szent Imre utca és a Kossuth
Lajos utca találkozásánál található gö -
döllői Curves női edzésklubjának tag -
jai írták be magukat a Guinness-re -
kordok könyvébe azzal, hogy 50 óra
alatt 600 hölgy edzett folyamatosan.

- Izgatottan vártuk a nagy napot.
Reggel fél nyolckor már minden re -
gisztráló jelen volt a klubban. Szigo -
rúan be kellett tartanunk a kezdési
időpontot, hiszen a Guinness-re -
kord hitelesítéséhez nagyon fontos a
pontosság. Pontban 8 órakor meg -
jelent Sebestyén István, a Magyar
Re kordok regisztrátora, az egyesü-
let elnöke. Rövidke köszöntő beszéd
után átvágtuk a Guinness-rekord

lila szalagot, amivel összefogtuk a
Curves gépeket. Ezzel és – persze –
Sebestyén úr jegyzőkönyvi bejegy-
zésével hivatalosan is meg kez dő -
dött az 50 órás nonstop edzés csak
nőknek – foglalta össze a kezdeti
lépéseket Málnási-Csizmadia Éva.

A gödöllői Curves női edzésklub
vezetője hozzátette, végig remek
han gulatban telt a rekord kísérlet.
Az utolsó órában ismét megérkezett
a rekord-hitelesítő csapat, hogy ők
mondják ki az ötvenedik óra végét.
Teljesen tele volt a kör, ekkor is 18
ember edzett. Aztán eljött a nagy
pil lanat: elhangzott, hogy sikerült,
amit óriási tapsvihar kísért.

Köszönet illet mindenkit, aki ré -
szese volt ennek a világraszóló ese-
ménynek – hangsúlyozta a klubve -
ze tő, aki örömét fejezte ki azért is,
hogy a meghirdetett jótékonysági
ak cióhoz sokan csatlakoztak, és az
összegyűlt önkéntes nevezési díjból
egy, szívbeteg gyermekeit egyedül
nevelő gödöllői anyukát támo -
gatnak. -gé

Ötven óra alatt 600 hölgy edzett folyamatosan

A gödöllői Curves beírta magát 
a Guinness-rekordok könyvébe

A tavaszi rendezvény sikerén felbuzdulva

Ősszel is lesz garázsvásár
a GATE Zöld Klubbal
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Rendkívüli ülésen fontos, az önkor -
mányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztésekhez elérhető anyagi támo -
ga tás megszerzését célzó kérdések -
ben foglaltak állás a gödöllői telepü -
lés vezetés tagjai június 9-én. A vá -
ros atyák két beruházáshoz szeretné -
nek vissza nem térítendő dotációt el -
nyerni, pályázati úton.

Az egyik projekt a Tormay Károly
Egészségügyi Központ II-es számú,
Sza badság téri rendelőintézeti épü le -
té nek fenntartási költségeket csök -
ken tő felújítása és energetikai kor sze -
rűsítése (nyílászáró-csere, tető szi gete -
lés, gépészeti rekonstrukció és nape -
lem elhelyezése), aminek ki vi telezési
költsége a szá mítások sze rint megkö -
ze líti a bruttó 60 millió forintot.

A másik fejlesztés a Királytelepen
lévő, a Balaton és a Turul utcákat
össze kötő, mintegy 170 méter hosz-
szúságú Sió utcai járható, zárt csapa-
dékcsatorna és útburkolat rekon -
struk ciója. Erre a célra bruttó 20,7
millió forint felhasználásával szá -
mol tak az illetékesek.

Mindkét beruházás megvalósítá -
sá hoz 50 százalékos önerő szüksé -
ges, ami mindent egybevetve 40,4
mil lió forintra rúg. A városatyák
ellen vetés nélkül fogadták el a gö -
döllői költségvetés fejlesztési céltar-
talékának terhére elszámolható ön -
részt. Sikeres kandidálás esetén a
mun kálatok augusztus elején kez -
dőd hetnek és 2016. december 31-ig
be kell fejeződniük. -eo

Nem gyötörte hatalmas dilemma a városvezetés tagjait, amikor négy, az
önkormányzat kötelékébe tartozó gödöllői óvoda vezetőjének kinevezé sé -
ről kellett dönteniük. Az ok prózai: valamennyi pályázatra egyetlen jelent-
kező volt.

A határozatok értelmében Fodor Csilla az Egyetem téri, Gambárné Szán -
tai Ildikó a Martinovics utcai, dr. Pappné Pintér Csilla a Szent János utcai,
míg Karlovics Andrea a Kazinczy körúti óvoda vezetője lesz. Kinevezésük
öt évre, azaz: augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig szól. -d

A gödöllői önkormányzat tíz tagjának támogatásával, egy nem sza va zat -
tal és kettő tartózkodással a helyi képviselőtestület június 11-én elfogadta
a város 2014-2019 évekre vonatkozó ciklusprogramját (ha úgy tetszik, gaz-
dasági programját).
A Mindannyian, minden értékünkért felelünk! mottóval aposztrofált program
készítői abból indultak ki, hogy Gödöllő közel 6 milliárd forintos összegű
költségvetésének túlnyomó része már helyi erőforrásokból képződik, mi -
köz ben az állam által biztosított anyagi javak nagyságrendje csökkenő ten -
denciát mutat. Mindez alapvetően határozza meg, hogy mit vállalhat fel a
gödöllői önkormányzat a következő évekre, úgy, hogy teljesüljön a dekla-
rált szándék: a szolgáltatások (egészségügy, szociális terület, kultúra, köz ét -
keztetés, környezetvédelem, sport, közrend, közbiztonság, idegenforgalom
– a teljesség igénye nélkül) színvonala ne mérséklődjön.

A nem túl rózsás helyzet ellenére a ciklusprogram fejlesztési elképzelése-
ket is megfogalmaz. Ilyen

• a polgármesteri hivatal épületének – kormányhivatallal is egyeztetendő
– újjáépítése, vagy új városi hivatal építése a régi helyén,

• az út, járda, csapadékvíz-elvezetési és kerékpárút építési beruházások
megvalósítása,

• az alsóparki komplex örökségvédelmi, kulturális, zöldterület és rekre -
ációs fejlesztése (Testőrlaktanya, Kastélykert étterem épülete, Művé -
szetek Háza épülete felújításának második üteme).

Pályázati lehetőség vagy magántőke jelentkezése esetén nincs elvetve a
szennyvíz-tisztítási program folytatása, a városi sportcsarnok megvaló sítá -
sa, egy új óvoda építése (a Szent János utcai kiváltására), illetőleg a gyógy -
fürdő, gyógyszálló és wellness program kidolgozása sem.

Ha pedig az állam is úgy akarja, megvalósulhat a gyorsvasút és vasúti
pályaudvar fejlesztés, a HÉV és az M2-es metró összekapcsolása, valamint
a tavaly márciusban megígért sportuszoda beruházás.

A jövő szempontjából az egyik leglényegesebb mondata a programnak, az,
hogy széles körű helyi konzultáció, illetve a célok pontos és átlátható meg -
határozása mellett a képviselőtestületnek még ebben az évben döntést kell
hoznia a helyi adóztatás (kommunális adó?) kérdéskörében. Erre reagálva, a
napirend tárgyalása során Simon Gellért (Fidesz-KDNP) felvetette, részükről
nem támogatható, hogy a lakosság adó formájában hoz zájárulást fizessen.

Gémesi György nem hagyta szó nélkül képviselőtársa felvetését, és vála -
szát arra hegyezte ki, ha – mint más városok esetében – jönne az egymilli-
árdos év végi „csokipénz”, másképp tudnánk gondolkodni. A polgármester
azt is hozzátette: bízik abban, hogy alábbhagy a „nem szeretjük Gödöllőt”
szemlélet az anyagi források sorsáról határozók körében. -fr

Mindenhol egy jelentkező akadt

Nem volt verseny
az óvodavezetői pozíciókért

Öt jelölt közül Vass Károlynét, a so -
kak által Babi néniként tisztelt és is -
mert nyugalmazott pedagógust, Gö -
döllő Város Nyugdíjas Egyesü lete el -
nö két választották települé sünk idei
dísz polgárának a képvi se lőtestület
tag jai. A határozati javaslatban a te le -
pülésen folytatott aktív közéleti mun -

kát és a civil szerve ze tében végzett ki -
e melkedő, lelkiisme retes tevékeny sé -
get fogalmazták meg indoklásként. 

A június 11-én zárt ajtók mögött
meg született döntés egy, a helyi ren -
de let ben foglaltaktól eltérő kiegé -
szítést is tartalmaz. Nevezetesen azt,
hogy a 93. életévében járó Babi néni
egészségi állapotára való tekintettel –
ha úgy adódik – a la kásán veheti át a
díszpolgári címet ta núsító oklevelet,
valamint a város cí merével ékesített
arany pe csétgyűrűt. -st

Babi néni 93 évesen
lett városunk 
díszpolgára

HIRDETÉS

Másképp gondolkodnánk, ha 
jönne az egymilliárdos „csokipénz”

Fejlesztési támogatásra pályáznak 
a gödöllői városatyák

Sikeres kandidálás esetén megújulhat 
a „kis SZTK” épülete, és a Sió utcai zárt csapadékcsatorna
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Tíz gödöllői állampolgár, a Szót Ké -
rünk a Közjóért Egyesület alapító
tag jai lemondásra szólították fel Gé -
mesi Györgyöt. A június 9-i keltezé -
sű nyílt levélben közzétett követe lé -
süket az Észak-Kelet Pest és Nógrád
megyei Regionális Hulladékgazdál -
ko dá si és Környezetvédelmi Társu -
lás elnöki székéből történő távozás -
ra fogalmazták meg.

A felszólított személy – úgy tud -
juk – egyelőre nem reagált a levélre.
Ha megteszi, és szerkesztőségünket
is megtiszteli válaszával, közzé -
tesszük. Íme, a lemondásra felszólí-
tó nyílt levél:

NYÍLT LEVÉL
Gémesi György részére
A 2104-ben, 109 település összefo -
gásával megalakult Észak-kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulla -
dékgazdálkodási és Környezetvé del -
mi Önkormányzati Társulás az Ön el -
nöksége és a Zöld Híd Régió Non -
profit Kft. szakmai irányításának
ered ményeképpen súlyos ellátási
zavarokat okoznak a társuláshoz tar -
tozó településeken élő mintegy 300
ezer lakosnak, veszélybe sodorták a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. racio -
nális működését és az ott dolgozó
280 munkavállaló megélhetését,
ezért felszólítjuk Önt, hogy
MONDJON LE ÉS TÁVOZZON AZ
ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD
MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI ÉS KÖR NYE ZET -
VÉ DELMI TÁRSULÁS ELNÖKI SZÉ -
KÉBŐL.

Indoklás:
Ön a választott Gödöllő Város pol -
gár mesteri tisztsége mellett olyan
tár sadalmi funkciót is betölt, mellyel
kapcsolatosan árnyék vetül a vá -
rosra!

Ilyen esemény a több éve ismert,
az elmúlt hónapokban reflektorfény -
be került, Ön által bejelentett Zöld
Híd Régió Nonprofit Kft. körül kia -
lakult csődközeli helyzet.

A fentiekkel kapcsolatban, az
utób bi hónapokban Ön egymástól
tel jesen eltérő javaslatokat tett a
csőd közeli helyzetből kivezető utat
illetően. Először a hulladékszállítási
díjak 10%-os emelésével a lakos ság -
ra kívánta terhelni a felhalmozott 1,3
milliárd forint veszteséget. Alig pár
nappal később már az Önkor mány -
zati Társulás tagjai között a veszte -
ség felosztásával és ennek az Önkor -
mányzatok részéről közpénzből tör -
ténő befizetésével gondolta orvosol -
ni a kialakult csődközeli állapotot. 

Végül a hulladékszállítási díj ÁFA
tar talmának 5%-ra történő csökken-
tésére tett javaslatot a pénzügyi ren -
dezés érdekében, miközben a Zöld
Híd Régió Nonprofit Kft. szakmai kri -
tikája helyett nem mulasztotta el bí -
rálni a kormány adó és különböző
díjak, járulékok bevezetésére vala -
mint a rezsicsökkentésre vonatkozó
intézkedéseit!

Mi, a SZÓT KÉRÜNK A KÖZ JÓ -
ÉRT EGYESÜLET Alapító Tagjai úgy
ítéljük meg Gödöllő Város fenntart-
ható fejlődése és jövője érdekében,
hogy az előállt rendkívül súlyos hely-

zetben Ön nem tudja hitelesen kép -
vi selni az egymással szemben álló ér -
dekek miatt Gödöllő Város valamint
a Társuláshoz tartozó többi település
lakosságának érdekeit. Nem képes
előtérbe helyezni és végső, kedvező
megoldásra vinni a 100%-ban önkor -
mányzati tulajdonban lévő Zöld Híd
Régió Nonprofit Kft-nek az Ön el -
nök sége alatt a lakosság kárára fel-
halmozott 1,3 milliárd forint vesz te -
ség rendezését.

Sajnálatos dolognak tartjuk, hogy a
fentiek ismeretében az Ön szerint
„kitűnő szakmai felkészültséggel”
ren delkező Zöld Híd Régió Non -
profit Kft. volt ügyvezetőjét, Gyenes
Szilárdot ebben a válságos helyzet-
ben Gödöllő Város alpolgármester-
évé választatta a 2014. évi önkor -
mányzati választás után. 

Álláspontunk szerint Önnek és
Gye nes Szilárdnak közösen kell felel-
niük a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-
nél kialakult pénzügyi helyzetért, a
109 település 300 ezer lakosát és a
280 munkavállalót érintő csődközeli
állapotokért, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás veszélyeztetéséért!

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-nél
előállt pénzügyi rendezés feltételei-
nek megteremtése, a teljes körű át -
vi lágítás, a felelősségre vonás és el -
ső sorban a 109 településen élő 300
ezer ember szolgáltatásának illetve a
280 munkavállaló megélhetésének
biz tonsága érdekében a Társulásban
betöltött tisztségéről mondjon le, és
bízza a rendezést arra minden tekin -
tetben alkalmas, szakmailag elfogad-
ható és támogatható szervezetre,
sze mélyekre, tekintettel arra, hogy
amíg ezt nem teszi meg, naponta sú -
lyos károkat okoz Gödöllő Vá rosá -
nak, a Társulás valamennyi tag jának.

Önnek le kell vonni a tanulságokat
és le kell mondania!

Arról már korábban hírt adtunk, hogy több mint 600 millió forintos tőke -
vesztéstől szenved a gödöllői székhelyű Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. A
pénzügyi negatívum felszámolásáról a tagönkormányzatoknak kell(ene)
gondoskodniuk. Ezt – mondván, a tőkevesztés kialakulása önhibájukon
kívül történt meg – sajátos módon képzelik el megoldani.

Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásért folyamodnak a Belügy -
minisztériumhoz. Gödöllő csaknem 67,2 millió forintos igény nyújtott be,
amit a törzstőke pótlására kell felhasználni. -G

A Díjbeszedő Holding Zrt.
Fogyasztásmérő leolvasó

munkatársakat keres, elsősorban Gödöllő és a környező településeken található 
fogyasztásmérők leolvasására. 

Leendő munkatárs fő feladatai: • a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek
meghatározott ütemezés szerinti leolvasása • a fogyasztási adatok rögzítése, fotók

készítése • ügyfelek értesítése • időpontok egyeztetése
Elvárások: •minimum 8 általános • fizikai alkalmasság, terhelhetőség 

•pontos, precíz, önálló munkavégzés • ügyfélközpontúság • jó szervező készség,
•problémamegoldó képesség • fejlett szóbeli kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/
gépkocsi • otthoni számítógép szélessávú internetkapcsolattal

Amit kínálunk: • hosszú távú munkalehetőség • alapfizetés+teljesítményarányos jöve-
delem • gépkocsi költségtérítés • részmunkaidőben is végezhető

Jelentkezés: • Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje 
a girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre. 

További információ a 061 481-9760 telefonszámon kérhető.

Állam bácsit hívnák segítségül
a törzstőke-pótláshoz

Lemondásra szólították fel Gémesi Györgyöt
Tíz gödöllői állampolgár nyílt levélben 

fogalmazta meg, hogy miért kellene távoznia a társulás elnöki székéből
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Idén Herczenikné Molnár Terézia (j2) gyógype-
dagógus-tanítónő, a Montágh iskola nyugal ma -
zott pedagógusa, Lázárné Nagy Andrea (j1), a ze -
neiskola szolfézs-tanszakának vezetője, zenekar -
ve zető, valamint a Szent János utcai óvoda – dr.
Pappné Pintér Csilla (b2) által irányított – nevelői
közössége érdemelték ki a Gödöllő Gyerme kei -
ért, Ifjúságáért díjat. A helyi önkormányzat által
tizenhét évvel ezelőtt alapított kitüntető címet és
az azzal járó pénzjutalmat a június 8-án, a Mű -
vészetek Háza Gödöllő épületének zsúfolásig telt
konferenciatermében megrendezett városi peda -
gógusnapi ünnepségen adták át.

Miként a Gödöllő Talentum díjat is, amit ebben
az alapítottak, és első ízben – eddigi kimagasló
tanulmányi-, kulturális- és sport tevékenysége
elismeréséül – Schlik-Szabó Anna Krisztina (b1)
gyerekgyógyász rezidensnek ítéltek oda a
városvezetés tagjai.

Emléklappal köszöntötte a polgármester a
Damjanich iskola nyugdíjba vonuló igazgatónő-
jét, Szűcs Józsefnét, majd Polgármesteri Ezüst -
érem Gödöllőért díjjal ismerték el Szerdi Ildikó,
Csató Sándor, Hatolkai Szaniszló és Székely -
hidi Tamás hosszú távon végzett színvonalas
munkáját. -bi

A nyár érkeztével kívül-belül megszépült a Palo -
ta kerti óvoda Gödöllőn. A felújításban a Tigáz
közel 100 önkéntese vett részt, akik nemcsak az
épület festésében és parkettázásában segítettek,
de a gyerekek nagy örömére, az udvar is meg -
újult, ráadásul az ovi új eszközökkel is gazdago-
dott olvasható a társaság június 18-i sajtó -
közleményében.
Csaknem 100 önkéntes, közel 2 ezer négyzet mé -
ter felújított fal- és padlófelület, két biztonságo-
sabb és szebb épület, egy parkosított udvar, egy
teljes nap és határtalan segíteni akarás: a Tigáz-
csoport önkéntesei segítségével idén újabb gyer-
mekintézmény újult meg.

A dolgos kezeknek köszönhetően ezúttal a gö -
döl lői Palotakerti óvoda öltözött új köntösbe,
még hozzá kívül és belül egyaránt. A segíteni vá -
gyók azon túl, hogy kifestették és lepar ket tázták
az ovi helységeit, valamint biztonságos gumita-
lajra cserélték az udvar aszfaltját, hasznos felsze-
relésekkel varázsolták korszerűvé és otthonossá a
kicsik birodalmát. A felújított oviban a Tigáz ré -
vén a régi gyermekasztalokat és -székeket újakra
cserélték, valamint helyet kapott az intézmény-
ben – többek között – egy-egy új mosógép, fűnyí-
ró, porszívó, vezeték nélküli telefon, továbbá
infor matikai eszköz is.

A felújított gödöllői óvoda nem kevesebb, mint
240 kisgyermek számára jelenti a második ott -
hont. A tizenhat óvó néni és fél tucat dada elsőd-
leges feladatának tartja a gyerekek egészséges fej-
lődésének segítségét, valamint a közös progra -
mok szervezését. A Tigáz ezért kiemelten fontos-

nak tartotta a közösségi rendezvényeknek helyet
adó udvar biztonságosabbá tételét, aminek kö -
szön hetően az apróságok a játékos és mozgás-
gaz dag foglalkozások közben is teljes biztonság-
ban lehetnek.

- Olyan lehetőséghez jutottunk a Tigáznak kö -
szön hetően, ami csak egyszer adatik meg az élet -
ben, de a legtöbb esetben egyszer sem. Nem csak
szebb és komfortosabb lett az intézmény, hanem
sokkal gyermekbarátabb és egészségcentriku-
sabb is. A felújítás olyan terhet vett le a vállunk -
ról, aminek megoldására a támogatás nélkül, ön -
e rőből nem nyílt volna lehetőségünk. Külön hálá-
val tartozunk a társaság munkatársainak, akik
időt és energiát nem kímélve, áldozatos mun ká -
jukkal járultak hozzá óvodánk megszépüléséhez
és a gyerekek fejlődéséhez – nyilatkozta Varga
Lilla, intézményvezető.

Pedagógusnapi díjátadás

HIRDETÉS

Száz önkéntes a gödöllői Palotakerti oviért



ATLÉTIKA: ifjúsági vb-t érnek a
fantasztikus eredmények
Május végén, a Gödöllői EAC és a
Kecskeméti ARC rendezésében a
budapesti Iharos pályán lezajlott az
év első tíz- és hétpróba versenye,
ami nek az volt a célja, hogy az ifjú-
sági világbajnokságra és a junior
Európa-bajnokságra hosszú hóna-
pok óta készülő versenyzőknek le -
he tőséget adjon a kiküldetési szin -
tek teljesítésére.
Az egykori kiváló tízpróbázó, Zsi -
vóczky Attila által felkészített csa-
pat nem igazán optimális időjárási
körülmények között vágott neki a
kétnapos küzdelemnek. Az ifjúsági
lány hétpróbázókat azonban igazán
keményfából faragták: Renner Luca
(jobbra) és Kovács Emma – egymást
felülmúlva – óriási eredményeket
pro dukálva teljesítették a kétnapos
versenyt és mindketten elérték a
kolumbiai Caliban július 15-e és 19-e
között megrendezésre kerülő ifjúsá-
gi világbajnokság nemzetközi (4.900
pont) és hazai (5.100 pont) kikül -
detési szintjét.

LABDARÚGÁS: gólzáporos év -
záró
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Hévízgyörki SC – Gödöllői SK 1-10
(0-5) 
A gödöllői tizenegy bajnoki búcsú-
fellépése – az eredményre tekintve –
tökéletesre sikeredett. Az egyoldalú
mérkőzésen a házigazdák 9-0 ará-
nyú gödöllői vezetésnél szépítettek,
ám az utolsó szót magához ragadta
a GSK legénysége, amelynek tagjai
közül Kaiser László (3), Varga Ben -
ce, Nagy Roland és Farkas Péter (2-
2-2), illetve Nagy Tamás hizlalták
kétszámjegyűre a gödöllői gólözönt.
A Gödöllői SK csapata 36 ponttal,
56-67-es gólkülönbséggel a tabella
11. helyén zárta a Pest megyei baj-
nokság 2014/2015-ös évadját. Ezzel
bízhat a bennmaradásban…

GH-összeállítás
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Gödöllőiek a küzdőtéren
VÍVÁS: újabb Eb-bronzzal gaz-
dagodott Gémesi Csanád érem -
kollekciója

Kisebb sérülése miatt az egyéni ver -
senyen nem lépett pástra Gémesi
Csanád, a Gödöllői EAC kardozója
a svájci Montreux-ben június 11-én
véget ért vívó Európa-bajnokságon.
A tavalyi, strasbourgi kontinens via -
dalon egyéniben bronzrémet szer -
zett pengeforgató a csapatverseny
so rán azonban már próbálta segíteni
a 16-os táblán erőnyerő magyar vá -
lo gatottat, amely a negyeddöntőben
Franciaország legjobbjaival találko -
zott. A fordulatos, végig kiélezett
mér kőzést egyetlen találat különb -
séggel (45-44) a mieink nyerték, és a
németekkel meccselhettek az elő-
döntőben.
A fináléba jutásra egészen 40-39-es
német vezetésig volt lehetőségük a
Gé mesi Csanád mellett, az újdon -
sült egyéni Európa-bajnok Szilágyi
Áronnal és Szatmári Andrással fel-
álló magyar különítménynek. Ezt
kö vetően azonban már, sajnos, nem
(40-45). Maradt a bronzderbi, a ro -
mánok ellen.
Ez az ütközet nem indult könnyen
ma gyarok számára, de az idő előre-
haladtával szépen lábra kaptak a fiúk.
Az utolsó csörték során Gémesi 35-
27-es előnynél adta át a pástot Szat -
márinak, aki 40-31-re módosította az
állást. Az i-re a pontot Szilágyi tette
fel: egy öt-nullás szériával (45-31),
ami bronzérmet ért!

RÖPLABDA: ismét nemzetközi
po rondra lépnek a gödöllői lányok

Fennállása során – 2007, 2012, 2013
és 2014 után – ötödször vág neki az
Európai Röplabda Szövetség (CEV)

harmadik számú kupasorozatának
a TEVA-Gödöllői RC női csapata.
A Luxembourgban június 6-án meg -
tartott sorsolás alapján városunk –
Ma gyar Kupa ezüstérmes és bajnoki
4. helyezett – hatosa november 10-e és
12-e között (visszavágó két héttel
később), a selejtező második körében
kapcsolódik be a Challenge-kupa
küz delemsorozatába. Ellenfele a ké -
pen látható horvát Mladost Zagreb
baj noki ezüstérmes különítménye
lesz. Az első mérkőzést idegenben
játsszák le a gödöllői lányok. A pár -
harc továbbjutója a legjobb 32 között
a francia Nantes és az ukrán Khimik
Juzsnyij csata vesztesével talál kozik.

KÉZILABDA: női fronton a Gö -
döl lő lett Pest megye legjobb
csapata

Teljes lesz-e a Gödöllői KC érem kol -
lekciója? Ez volt a fő kérdés a június
6-án, a mogyoródi Grosics Gyula
Sport csarnokban megrendezett női
megyebajnoki döntő előtt. Férfi
fron ton a gödöllői klub felnőtt csa-
pata bronzérmet nyert az NB II. Ke -
leti-csoportjában, az ifjúságiak pedig
ugyanitt ezüstérmesként zárták a
2014/2015-ös bajnoki idényt.
Június első szombatján a hölgyeken
volt a sor, akik a tápiószelei Eurono -
vex USE együttese ellen léptek pá -
lyára a Pest megye bajnokának járó
aranyéremért. A találkozó nem iga-
zán indult jól a gödöllőiek számára:
az első félidő derekán, 15-9-es tápió -
szelei veze tésnél veszni látszott a
legértékesebb medália. A riválisnak
szinte minden bejött, miközben váro -
sunk csapatának tagjai sorra kihasz -
nálatlanul hagyták a gólszerzési lehe -
tőségeket. A térfélcseréig sikerült fel-
zárkózni, így a második játékrészt 14-
17-es állásból folytathatta a GKC
társulata, amely agresszívabb játékra
váltott, és az 50. perc tájékán, 23-22-
nél átvette a vezetést. A végjátékot
har cias, időnként paprikás hangulatú
percek jellemezték, ami nem csak a
több száz fős szurkolósereget vil -

lanyozta fel, hanem a Soós Zoltán
szakmai irányításával készülő gödöl-
lői lányokat is, akik 31-29 arányú győ-
zelmükkel megyebajnokként hagy-
ták el a küzdőteret.

FUTSAL: Gödöllő adja a másod -
osztályú bajnokság legjobb
U20-as csapatát

A gödöllői futsal-utánpótlás terüle -
tén folyó szakmai munka eredmé-
nyességét mi sem jelzi jobban, mint
az, hogy a Covritas FT Gödöllő csa-
patai két korosztályban (U17 és
U20) is bekerültek az NB II-es baj-
nokság üllői, négyes döntőjébe. Az
U17-es gödöllői formáció (Vastag
Levente Márk, Varsányi Botond,
Gruber Bálint, Ecker Zalán, Méhes
Pál Tamás, Németh Máté, Kaján
Máté, Lovász Barnabás, Dékány
Gergely) a Brand Mission Tolna-
Mözs csapatával játszott az elődön-
tőben, és 7-3 (2-2) arányban diadal-
maskodott. A fináléban a dunakeszi
Airnergy FC együttese volt az ellen-
fél, amely 3-1 (2-1) arányban jobb-
nak bizonyult az igencsak feszült,
több kiállítással is terhelt össze -
csapáson.
A Covritas FT Gödöllő – Darabont
Dániel, Magyar Zsolt, Molnár Már -
ton, Farkas Péter, Bencsik Roland,
Blahó Boldizsár, Marczis Richárd,
Dékány József, Blaubacher Pál,
Leidál Márton, Berta Balázs össze -
tételű – U20-as együttese a dunake-
szi Airnergy FC társulata ellen lépett
pályára a fináléba kerülésért. Filácz
Imre és Baranyai Pál tanítványai –
1-1-es első félidő után – nagy csatá-
ban, 3-1 arányban „hozták” a
meccset, és az Energia SC Gyöngyös
csapata ellen mérkőzhettek az
aranyéremért. Az első félidőben
kevésbé voltak gólképesek a csapa-
tok: a gödöllői srácok 2-1-es előny-
nyel vonulhattak szünetre. A fordu-
lást követően hét találaton osztoztak
a riválisok. Szerencsére, ezt a játék-
részt is városunk – képen látható –
fiataljai nyerték, akik 6-4 arányú
végeredménnyel lettek a második
vonal U20-as bajnokai.
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Or szágos méhészegyesület, röviden 44. Egy hely-
ben tartózkodik 45. Újpesti sportklub 47. Idegen
játszma 50. Kettős mássalhangzó 52. Elemvégek!
53. Csahos 54. Tangens 55. Spanyol autójelzés

A megfejtéseket július 17-ig kérjük levele ző -

lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László

köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu

e-mail címre eljuttatni.

Május 4-i lapszámunk helyes megfejtése:

CSAK BERAGASZTOTTA A RÁNTOTT

SZE LETET.

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány

nyer tese: Ráth Istvánné Munkácsy Mihály u. 5

Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának

nyer tese: Centner János Öreghegyi u. 6.

Kitti 4 ezer forintos körömépítési utal vá nyá -

nak nyertese: Kovács Péterné Blaháné út 178.

A páciens felkeresi orvosát, elmondja pana sza -
it, amire a doktor válaszol. A beteg némi töp -
rengés után megkérdezi. - Nem értettem..
Vízszintes: 2. A poén első része (zárt betű: T) 11.
Fentről a mélybe juttató 13. Női név 14. Tömlőben
van! 15. Iskolai érdemjegy 17. Némán tudó! 18.
Becézett Etelka 20. -ről párja 23. Semmi 24.
Számnév 25. Pörögni kezd! 26. Labdarúgó edző
(János) 29. Érzékiség 32. Latin kötőszó 33. Szé pít -
kezés kelléke 34. Mali fővárosa 36. Csellel meg -
szerez 37. E napon 38. Eperszemek! 39. Mértani
alakzat 40. Azonban 41. Mókuslak 42. Római
szám 43. Hosszú morzejel 46. Eresem! 48. Sugár
jele 49. Rangjelző szó 51. Megdorgál
Függőleges: 1. A poén második, befejező része
(G) 2. A tegnap holnapja 3. Koros 4. Népcsoport
5. Mega 6. Pecások eszköze 7. Tagadás 8. Gene -
tikai információt tároló molekula 9. Babahang 10.
Egyforma hangzók 12. Útvonalat vétő 16. Mindig
tartó 19. Jövendő időszakot 21. Álca centruma! 22.
Feltéve 25. Szín 27. Férfinév 28. Számodra 30. Zúz
31. Alkotmánybíróság 35. Amelyik irányba 41.
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Magazinunk következő
száma

július 31-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

Július 5-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).

Tel.: 410-251 
Július 6-tól július 12-ig:

Alma Patika (Dózsa György út 2.). 
Tel.: 418-002

Július 13-tól július 19-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). 

Tel.: 416-551 
Július 20-tól július 26-ig: 

Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Július 27-től augusztus 2-ig: 

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 
Tel.: 545-585 

Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (VII.)
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