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Cél a biztonságosabb
elválasztósáv

A Magyar Közút közlekedésbiztonsági fejlesztéseinek újabb beruházása kezdődött meg július
végén: korszerűsítik az elválasztósávot az M3-as,
M5-ös és M7-es autópálya több szakaszán, ezzel
is csökkentve a frontális ütközések kockázatát –
olvasható a cég honlapján.
A nagy járműforgalmat bonyolító autópályaszakaszokon a két forgalmi irány fizikai elválasztásának fejlesztése a biztonság további erősítése
érdekében szükséges. Az elválasztósáv jobb védelmét beton terelőfal, valamint korszerű acél
szalagkorlát építésével és fényvédelmi korszerűsítéssel valósítja meg a Magyar Közút. A beruházásnak köszönhetően csökkenthető a pályaelhagyásos balesetek, így a frontális ütközések száma.
Az európai uniós támogatással megvalósuló
beruházás egyik nagyobb eleme az M3-as autópálya fővárosi bevezetőjén tervezett beton terelőfal és hozzá kapcsolódó fényvédelem, ami 25
kilométer hosszan épül meg az elválasztó sávban.
Ezen a szakaszon – az agglomerációból érkezőknek is köszönhetően – naponta 80 ezer jármű halad, így az egyik legforgalmasabb autópálya-szakaszok közé tartozik.
A munkálatok az M3-as autópálya – gödöllői
szakaszát is magában foglaló – 10 és 35 kilométerszelvények közötti részét érintik, és előreláthatólag november végéig tartanak. A kivitelezés
alatt az érintett szakaszokon időszakos forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Fotó: H. Szabó Sándor

Ők az idei Gödöllő
Vállalkozója díjasok
Június 11-i zárt ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai jóváhagyták, hogy ebben az évben
kik vehetik át a helyi önkormányzat által tizenhárom esztendeje alapított Gödöllő Vállalkozója
díjat. A kitüntetésre leginkább méltónak ítélt személyeket kilenc jelölt közül választották ki.
A városatyák támogatták a döntés-előkészítő
gazdasági bizottság javaslatát, ezáltal 2015-ben
Bíró Ferenc gumijavító vállalkozó, valamint Solymosi Imre, az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. vezérigazgatója részesül az elismerésben. A díjátadó ünnepséget előreláthatólag szeptember közepén rendezik meg a Művészetek Háza
Gödöllő épületének rendezvénytermében. -eo
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Körforgalom lett a bagi halálkereszteződésből
Körforgalmat alakítottak ki a 3-as főút és a 3105ös út csomópontjában. A nettó 365 millió forintos
hazai forrásból megvalósult beruházással biztonságosabbá vált a gödöllői autósok által is nagy
számban használt bagi útkereszteződés.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az augusztus 10-i ünnepélyes átadáson
hangsúlyozta: a bagi csomópont a magyarországi
főúthálózat egyik leginkább balesetveszélyes,
lakott területen kívüli útkereszteződése volt. 2008
és 2014 között 11 személyi sérüléses baleset
történt itt, kettő közülük halállal végződött.
Vécsey László (Fidesz-KDNP), a gödöllői központú választókerület országgyűlési képviselője
arról beszélt, hogy az új körforgalom a térségben
élő 40 ezer ember életét könnyíti meg. A fejlesztés
öt hónap alatt készült el.

Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint az új körforgalom kialakítása
során három buszmegálló is létesült, valamint két
gyalogos átkelőhely, és a világítás is megújult.
Hozzáfűzte: a körforgalom közlekedésbiztonsági
szempontból jelentős, hiszen a kereszteződést
naponta 10 ezer jármű használja. A kivitelezést a
fővárosi székhelyű, csömöri telephellyel rendelkező ÁR-LA Magyarország Kft. végezte.
Forrás: MTI - Fotó: Bartolf Ágnes

Új szolgáltatás városunk postahivatalában
A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi portfólióját. Ennek köszönhetően
– hasonlóan további 344 településen élőkhöz – Gödöllő lakosai is igénybe vehetik a posta modern
pénzügyi szolgáltatásait.
A Gödöllő 1-es postán (Dózsa György út 15.) már igényelhető a Posta Személyi Kölcsön is, ami
ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100 ezer forint jövedelmet
kell hozzá igazolni – tájékoztatta magazinunkat Apáti-Tóth Kata, a Magyar Posta Zrt. szóvivője.

Díjcsökkentés nem
várható a megújult
a szennyvíztelep miatt
Az utóbbi években nagyot változott a világ a
Horgásztó utcában található gödöllői szennyvíztisztító telepen zajló korszerűsítési és fejlesztési munkálatok következtében. A mindent egybevetve 1,37 milliárd forintos összköltségű beruházás – aminek megvalósulását 1,253 milliárd forintos pályázati támogatás segíti – augusztus utolsó
napján elérkezett a szalagátvágással egybekötött
hivatalos műszaki átadás-átvételhez.
A modernizáció szükségszerűségét mi sem indokolta jobban, mint az, hogy a jövőben sokkal

Világzenei toplistás
lett a Cimbaliband
Moldva-albuma
Június elején jelent meg a Fonó gondozásában a
gödöllői Cimbaliband zenekar Moldva című
lemeze, ami röviddel megjelenése után felkerült a
World Music Charts Europe (WMCE) nemzetközi világzenei toplistájára: az előkelő 8. helyre
rangsorolták az albumot!
A világ legrangosabb világzenei listáját 24 ország 50 világzenei rádiós szakemberének szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé minden

tisztább víz táplálhatja az objektum
szomszédságában található tórendszert,
nem úgy, mint korábban, amikor – az
elavult rendszerből
eredően – a kibocsátott víz minősége miatt a környezetvédelmi hatóság rendszeresen bírságot szabott ki a városra.
Díjcsökkenés a projekt hatására nem várható.
Jogszabályi változások miatt a díjmeghatározás a
tulajdonos önkormányzattól miniszteri hatáskörbe került, ezért nem ismert, hogy a jövőben a fogyasztók által fizetendő díj hogyan változik –
tudtuk meg a TenderPress Kft. illetékesétől. -br
hónap első napján. Augusztusban más magyar
album nem került fel a legjobbak közé.
A Moldva című lemezzel az alkotók egyben
tisztelegnek és köszönetet mondanak a moldvai
csángóknak, akik a sokszor nagyon nehéz körülmények ellenére is megőrizték az utókornak gyönyörű népzenéjüket.
-ta
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A rezsicsökkentés tartalékai
Ingyenes jogsegély
az energiahatékonyságban vannak pszichiátriai visszaélések esetén
Augusztus elején megjelent a gödöllői
székhelyű GreenDependent Egyesület
Kislábnyom hírlevelének aktuális
száma, amiben tanulságos írás olvasható a rezsicsökkentés tartalékairól. Íme:
Megtörni látszik a
rezsicsökkentés
eddigi lendülete,
holott Magyarországon a jövedelmekhez viszonyítva még mindig magasak az energiaköltségek. A villany
és gáz ára az EU tagállamai közül már
tényleg nálunk az egyik legolcsóbb,
ezért rezsicsökkentés tartalékai nem
az árak további lefaragásában, hanem
az energiahatékonyság ösztönzésében
rejlenek.
A rezsicsökkentés a szakminisztérium becslése szerint három év alatt
több mint 570 milliárd forintot hagy a
fogyasztók zsebében. Ebből a forrásból három év alatt akár 300 ezer lakás
energiahatékonnyá tudna válni, aminek révén feleződhetnének az érintett
háztartások energiaköltségei.
A magyarok átlagosan még mindig
összkiadásuk több mint negyedét fordítják lakásfenntartásra és az energiaszámlák kiegyenlítésére. Vásárlóerőparitáson – azaz pénztárcánkhoz mérve – a gáz és áram együttes költségeit
tekintve az EU 28 tagállamának utolsó
harmadában helyezkedünk el. Nem

véletlenül, a magyar lakások több
mint kétharmada energetikai felújításra szorul. Az ezredforduló óta alig javult a magyar háztartások egy négyzetméterre jutó fűtési energiafelhasználása. (Forrás: Enerdata, Energy Efficiency Trends for Households in the EU)
Az elmúlt évtizedben a magyar háztartások energiahatékonysági javulását tekintve pedig a „futottak még” kategóriába esünk, az EU átlag a magyarnál 2,5-szer magasabb.
- Az igazi rezsicsökkentés az energiahatékonyság ösztönzésében rejlik.
Kevesen tudják azt, hogy az energiahatékonyság növelése számos előnynyel jár az energiaszámlák csökkentésén túl is. A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) kidolgozott egy
programot, mely 2014-2020 között 420
milliárd forint állami (uniós) forrás
bevonásával lehetővé tenné, hogy évi
40 ezer lakás váljon energiahatékonnyá. A megvalósuló energiahatékonysági beruházások előnye lenne
még, hogy több tízezer új munkahely
jönne létre – egyenletesen elosztva az
ország teljes területén –, és a költségvetés egyenlege évente sok tízmilliárdos többletet könyvelhetne el. A Kormány által idén elfogadott Nemzeti
Épületenergetikai Stratégia is hasonló
következtetésre jutott – mondta Szalai
Gabriella, a MEHI munkatársa.

Forrás: www.greenfo.hu

Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem
vagy visszaélés. Gödöllőiek is élhetnek a segítség igénybevételével.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány, amely 1994 óta
működik Magyarországon, a pszichiátriákon történő visszaélések széles
skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai
kényszerítések, és bizony még ma is
elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei
fordultak a jogvédő alapítványhoz, és
nagyon sok esetben sikerült nekik
hatékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste fel
az alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott pszichiátriára. A
jogvédő szervezet segítségével jogi eljárás indult, melynek következtében
a bíróság a panaszosnak 700 ezer forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő azzal fordult az alapítványhoz, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai
„gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segít-

ség mentette meg. Az alapítvány
munkájának köszönhetően előbb a
Magyar Orvosi Kamara marasztalta
el, majd a büntető bíróság is bűnösnek találta és elítélte a visszaélést
elkövető pszichiátert.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik, Los
Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét 1969-ben alapították, abban
az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetősen
elfeledett rétegét jelentették.
Ha családtagja, barátja, ismerőse
pszichiátriai visszaélések, félrekezelés
áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, a minden információt bizalmasan
kezelő alapítványt az alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Telefon: (06-1) 342-6355
Mobil: (06-70) 330-5384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Hogyan válhat szokásoddá a rendszeres mozgás?

Állandó rohanásban vagy?
Nincs időd magadra?
Változtatni szeretnél, de nincs segítséged,
pedig jó lenne végre frissen és fitten élni?

Ahhoz, hogy eredményt érj el, a következő lépések betartására lesz szükséged:
1. Először tűzz ki egy célt a mozgásra vonatkozóan is. Ehhez segítünk a fittségi állapotfelmérés során. Céljaid eléréséhez viszont elengedhetetlen, hogy a mozgást az életed
részévé tedd. Ha csak ideig-óráig csinálod, akkor nincs eredmény… …és nagyon
nehéz ám újrakezdeni.
2. Legyél következetes magaddal! Legyen önfegyelmed és tartsd szem előtt a célodat!
3. A rendszeres edzést építsd be mindennapjaidba, és dolgozz azon, hogy ez szokásoddá váljon.
4. A Curves-rendszer egyik hatalmas előnye ugyan, hogy nem kell edzésidőponthoz alkalmazkodni, de azt javasoljuk, hogy határozd meg, mely napokon, mely időszakokban tudsz a mozgásra időt szánni, és ahhoz szigorúan, kőkeményen tartsd magad!
5. Ne hagyd, hogy bármi eltántorítson, kedvedet szegje!
6. Ne hagyd, hogy a kényelmed és a lustaságod győzzön!
7. Vizsgáld meg kifogásaidat – hidd el, hogy csak kifogások!

Regisztálj ingyenes
fittségi állapotfelmérésre most!
www.godollofitnesz.hu
Gödöllő, Szent Imre utca 6/b. Tel.: 28/532 531
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Városi létesítmények felülnézetből
H. Szabó Sándor nemrégiben a magasba emelkedett, és fényképeket
készített Gödöllő több pontjáról, épületéről. Az alábbi galériában öt fotón
láthatjuk, hogy néz ki egy-egy kiszemelt objektum felülnézetből, ha úgy
tetszik, madártávlatból.

Szent István Egyetem főépület
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Gödöllői kenyeret áldottak meg
a kárpátaljai Bakos községben

Eleget téve Bakos Község Református Egyháza meghívásának, augusztus 23-án a kárpátaljai településre látogatott a gödöllői székhelyű
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület
kétfős delegációja. A családi napon
történtekről és az utazás céljáról Vörös István (képen balról a harmadik), a szervezet megválasztott elnöke számolt be, aki Csáky Zoltánnal
(képen balról a második) autózott a
helyszínre:
- Az egyesület alapító tagjai, gödöllői polgárok, civil szervezetek és
vállalkozók önzetlen támogatásából
vásárolt és gyűjtött iskolakezdési
csomagot, tanszereket, valamint a
bakosi református egyházközösség
könyvtárának bővítéséhez könyveket vittünk magunkkal, és adtunk át

a gödöllőiek üdvözletén túl a minket rendkívüli szívélyességgel, barátsággal fogadott házigazdáknak.
A családi nap színvonalas és változatos programjának keretében megáldották és megszegték a Gödöllőről
vitt új kenyeret, majd megkoszorúztuk a bakosi református templom
kertjében felállított emlékművet
(képen).
Ezúton mondok köszönetet Mező
Miklós református lelkész úrnak, a
szervezőknek, a lelkes és rendkívül
barátságos bakosi vendéglátóinknak, valamint az egyesület tagjainak, gödöllői és más települések civil szervezeteinek, vállalkozóknak,
barátainknak és támogatóinknak az
önzetlen segítségért – zárta gondolatait Vörös István.

Rangidős díszpolgárt avattak

Gödöllői Királyi Kastély Erzsébet-veranda előkertje

A Művészetek Háza több mint 30 éves kupolája

A Rézgomboz Üzletház és környezete

Miként az általában megszokott Gödöllőn, augusztus 20-án díszpolgárt
avat a városvezetés, majd a főtéren
folytatódik és zárul az államalapítás
nemzeti ünnepének programja.
Ezúttal is teljesen kiszámítható volt a
történések sorrendje, hiszen a kora
esti órákban a Művészetek Háza Gödöllő épületének konferenciatermében a sokak által Babi néniként ismert
és tisztelt nyugalmazott pedagógus,
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének elnöke, Vass Károlyné átvette a
város legrangosabb kitüntetését, és 93
évesen ő lett a település legidősebb
díszpolgára.
A főtéri programot a Gödöllő Városi Fúvószenekar térzenéje vezette
fel. A zenei formációt Ella Attila dirigálta. Ezt követően a cserkészcsoportok ünnepélyes zászlóbehozatalát
kísérhették figyelemmel az érdeklődők, akik szemtanúi lehettek annak
is, hogy a történelmi egyházak helyszínen megjelent gödöllői képviselői
megáldották az Új Kenyeret, amit a
polgármester szegett meg. Az ünnepi
műsort idén a Horváth Gábor által
vezényelt Gödöllői Szimfonikus Zenekar szolgáltatta, az elmaradhatat-

lan – szűk hétperces – tűzijáték rakétáit pedig az egészségügyi központ
tetejéről indították útnak a szakavatott kezek.
Az államlapítás gödöllői ünnepsége nem lett volna teljes, ha Gémesi
György nem mond beszédet. Településünk első embere Szent István érdemeinek méltatásával indította gondolatait, majd aggodalmának adott
hangot, hogy ma hazánkban országépítés helyett folyamatos országátépítés folyik, aminek fő irányvonala
az államosítás, és ez egyre inkább
nélkülöz minden ésszerű szakmai
szempontot és szakembert.
-ván

6

KITEKINTŐ

XIX/9. 2015 szeptember

Betekintés az Invitel Edukációs
programjának kulisszái mögé
Hol helyezzük el a lakásban a WiFi routert?
Hány karakterből áll a biztonságos jelszó?
Hogyan működik az IPTV? Honnan tudom,
hogy online vásárlás közben biztonságban
vannak-e adataim? Ezek a kérdések ma már
mindennaposnak számítanak: a XXI.
században életünk jelentős része játszódik
virtuális színtéren, ahol bizony nem
könnyű eligazodni segítő kéz nélkül. Az
Invitel felelős vállalatként kiemelten
fontosnak tartja, hogy minőségi
szolgáltatásai mellett a felhasználók
ismereteit is bővítse. A cég Edukációs
programja keretében ad hasznos
gyakorlati tanácsokat olyan informatív,
könnyen emészthető, kreatív megoldások
formájában, mint az infografika, a
blogposztok vagy éppen az elektronikus
hírlevelek.
Inspiráció a felhasználóktól
Egy vállalat akkor igazán sikeres, ha nemcsak
önmaga tart lépést a fejlődéssel, hanem
ügyfelei számára is barátságossá, hasznossá,
könnyen érthetővé és használhatóvá teszi a
legmodernebb technológiát. Az Invitel
figyelemmel kíséri, milyen területen van
szüksége segítségre ügyfeleinek ahhoz, hogy
még inkább ki tudják használni a színes
csatornakínálat vagy a gyors internet adta
lehetőségeket. A felhasználókkal való
párbeszéd hatására válnak valóban könnyen
befogadhatóvá az oktatási anyagok, amelyek
például kézikönyvként is szolgálhatnak egyegy eszköz beállításakor.
Oktatási anyagok A-tól Z-ig
A vállalat tapasztalatai szerint egy-egy
edukációs anyag kapcsán többszörösére
ugrik az Invitel közösségi oldalára és a
netbarat.hu/blog-ra látogatók száma is – azaz
a felhasználók szívesen böngészik ezeket
az anyagokat.

A visszajelzések és az aktuális nemzetközi
trendek ötvözéséből született már WiFi
beállítási tippgyűjtemény kisokos az Invitel
virtuális tervezőasztalán a zavartalan és
kényelmes otthoni internetezés elősegítése
érdekében, de edukatív infografikán keresztül
azt is bemutatta a vállalat, hogyan válhat még
élménydúsabbá a családi televíziózás.
Legutóbb az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő online vásárlás témáját dolgozta fel
az Invitel hasznos gyakorlati tanácsokkal. A
további tervek között szerepel egy kisokos a
közösségi média és adatvédelem egyre
égetőbb kérdéskörében való eligazodáshoz is.

Az Invitel Edukációs
programjához tartozó infografika
sorozat 5 hasznos tipp
jelszóváltás előtt! című oktatási
anyaga Bronz-díjat nyert a Kreatív
- Content Marketing Award 2015
pályázatán.
További hasznos oktatóanyagokat
talál az Invitel
http://netbarat.hu/blog oldalán.

Idén is gazdára talál
az udvari főszakács cím
A szeptember 20-i VIII. Gödöllői Vadásznap keretében ezúttal is megrendezik vadhús-ételek főzőversenyét, aminek célja, hogy kiderüljön, melyik az a lelkes csapat, amelyik szabadtűzön készült finomságával elnyeri a Gödöllői Királyi
Kastély udvari főszakácsa címet. Szeptember 14ig (hétfő) várják a jelentkezőket, akiktől sem
regisztrációs-, sem részvételi díjat nem kérnek.
Az alapanyagról és kellékekről a versenyzők
gondoskodnak, akiknek a zsűri részére 3 adag bemutatásra tálalt ételt, míg a közönségnek 20 adag
kóstolót szükséges biztosítaniuk. Jelentkezés és további részletek: rendezvény@kiralyikastely.hu
HIRDETÉS
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Buk(hat)ja az állatorvos-képzést
a gödöllői egyetem
Nagy a valószínűsége, hogy a jövőben megváltozik a karok száma a
gödöllői központú, jelenleg hét kart
működtető Szent István Egyetemen.
Ennek oka, hogy a szaktárca – elsősorban a felsőoktatási rendszer hatékonyabb, gazdaságosabb fenntarthatóságára hivatkozva – összevonásokat, illetve átcsoportosításokat
tervez.
A lapzártánk után várhatóan jóváhagyott elképzelés szerint a Szent
István Egyetem bukja egyik legrentábilisabb karát, a jövőben önálló
egyetemmé váló, számos külföldi
hallgatót képző állatorvosit. Ezzel
szemben úgy tűnik, hogy a gödöllői
központú felsőoktatási intézmény
kötelékébe kerülnek a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE) budai oldalon lévő kertészeti-, tájépítészetiés élelmiszer-ipari karai.
A kormany.hu tájékoztatása szerint az intézményi átalakításokat
előkésztő munka hetekkel ezelőtt
megkezdődött, a végleges döntést a

vizsgálatok eredményei alapján hozzák meg az illetékesek.
Az intézkedés hatására megszólaltak a Corvinus Egyetem budai
kampuszának illetékesei, akik a
nol.hu cikke szerint úgy fogalmaztak: az összeolvasztás fő okaként az
agrárképzések nehéz pénzügyi
helyzetét szokás megnevezni, amin
nem segít az integráció.
- Sőt, a másik lábunkat is kirúgják
alólunk. Mi ugyanis nem ültünk
eddig ölbe tett kézzel az államra
várva, inkább a nemzetközi piacon
kerestünk bevételi forrásokat. Közel
tízéves erőfeszítésünk éppen most
fordul termőre – fogalmaztak.
Ettől eltérő a Szent István Egyetem (SZIE) vezetőinek véleménye,
mondván: a felsőoktatási intézmény
nyitott a képzési szakstruktúra átalakítására, az agrár-felsőoktatás
megújítására, és valóban szükség
van az agráriumhoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó képzések
átláthatóvá, finanszírozhatóvá és

+

gazdaságosan működtethetővé tételére. Ez hangzott el az egyetem augusztus 5-i sajtótájékoztatóján, amit
a felsőoktatási intézmény Ybl Miklós Építéstudományi Karán tartottak.
Az eseményen dr. Tőzsér János, a
SZIE rektora – többek között – hangsúlyozta, a Szent István Egyetem
meggyőződése, hogy az agrárium,
az agrár-felsőoktatás és az abban
érintett hallgatók érdekét szakmailag és gazdaságilag a budai karok

–

integrációja szolgálná leginkább.
Ebben a változatban hasznosulhatnának legjobban a Szent István
Egyetem egyedülállóan széles agrárképzési portfóliójában és a budai
karok által folytatott unikális képzésekben rejlő szinergiák. Kiemelte,
hogy a Szent István Egyetem mindenkor a komoly képzési hagyományokkal rendelkező, elismert szakmai teljesítményt felmutató képzőhelyek fejlesztése és nem leépítése
mellett lesz elkötelezett.
-gh
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Az MTK otthonában kezdi
Gödöllőiek a küzdőtéren
nyolc GEAC-érem az országos bajnokságon
a bajnokságot a TEVA-GRC csapata ATLÉTIKA:
A Gödöllői EAC atlétái 5 arany-, 2

A gödöllői klub illetékesei augusztus 26-án
sajtótájékoztatót tartottak a Városháza
földszinti nagytermében, ahol – többek
között – bemutatták az új játékosszerzeményeket
Fotó: Fehér Viktor
A magyar női válogatott Európabajnoki szereplése miatt ebben az
évben október második felében rajtol a röplabdázók NB I-es bajnokságának alapszakasza. A TEVA-Gödöllői RC elmúlt szezonban negyedik helyezett együttese október 17én az MTK-hoz (egykori BSE) látogat, majd első hazai meccsét öt nappal később a Kaposvár ellen játssza a
Szent István Egyetem sportcsarnokában. A 22 fordulóból álló alapszakasz március 5-én ér véget, Horváth
András megújuló társulata számára

a Budaörs otthonában.
Az utóbbi évek tapasztalata alapján mumusnak számító Vasas ellen
október 25-én idegenben, illetve január 10-én, hazai pályán kell pályára lépnie az időközben Czina Katát
(TF) és Hornok Nikolettet (UTE) is
soraiban tudó TEVA-formációnak.
A bajnoki címvédő Békéscsaba november 19-én a Viharsarokban, valamint január 31-én, Gödöllőn jelenti
majd a leküzdendő akadályt. A tavalyihoz képes egy helyen változott
a mezőny: a Palota RSC helyett a
kecskeméti Röpke SE lett tagja a
honi elitnek.
Mivel a mezőnyből több csapat érdekelt nemzetközi porondon is (a
TEVA-GRC a Mladost Zagreb ellen
játszik a harmadik számú európai
megmérettetés-sorozatnak számító
Challenge-kupában), elképzelhető,
hogy a továbbjutás függvényében
egy-egy mérkőzés dátuma és kezdési időpontja változik.
-ed

Veretlenül rajtolt Szász
Ferenccel a GSK tizenegye
Az elmúlt évadban a
11. helyet szerezte
meg a Gödöllői SK
labdarúgó-csapata a Pest megyei I.
osztályú bajnokságban. Mint utóbb
kiderült, a kiesés szempontjából ez a
pozíció volt a vízválasztó, ezáltal városunk tizenegye az augusztus közepén elrajtolt új idényt is a megyei elitben teljesíteti.
A riválisok köre jócskán átalakult,
hiszen az NB III-ból (Maglód, Tököl,
Veresegyház) és a megye II-ből (Halásztelek, Nagykáta, illetve a Csomád
és a Kisnémedi fúziójából létrejött
CSO-KI Sport) egyaránt három-három alakulat lett tagja az első osztályú
pontvadászat mezőnyének. A maradók táborát – a GSK-n kívül – a Vecsés, a Dabas-Gyón, a Tura, a Taksony, a Nagykőrös, a Biatorbágy, a
Pilis, az Üllő és a Törökbálint együttesei alkotják a 2015/2016-os évadban.
Fontos változást jelent, hogy az edzői posztot nem Nagy Dániel tölti be
a gödöllői klubnál, hanem Szász Ferenc (képen). Rózsavölgyi Sándor
szakosztályvezető elmondása szerint
az utánpótlás-nevelésben továbbra is
a GSK-nál ténykedő Nagy Dániel
csupán átmeneti megoldás volt, hi-

szen eredetileg úgy kalkuláltak, hogy
csak néhány meccsen ül le a felnőtt
formáció kispadjára tavasszal, majd
megállapodtak, hogy a szezon végéig
viszi a csapat szakmai irányítását.
Az edzői pályafutása során néhány
esztendőt Katarban is eltöltő Szász
Ferenc neve egyáltalán nem ismeretlen Gödöllőn. Bő húsz évvel ezelőtt
játékosként, majd utánpótlás-trénerként egyaránt állt már a Táncsics Mihály úti klub szolgálatában. Legutóbb
Isaszegen volt felnőtt alakulat edzője,
miközben az MTK-nál a fiatalokat
trenírozta.
Pest megyei I. osztály, 1-3. forduló:
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi
FC 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Nagy Tamás
Veresegyház VSK – Gödöllői SK
1-2 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Nagy
Tamás, Koziorowski Richárd
Gödöllői SK – Tura VSK 1-0 (1-0)
Góllövő: Koziorowski Richárd
Három forduló után a GSK csapata
7 ponttal, 4-2-es gólkülönbséggel a 4.
a tabellán.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 3. forduló:
Pestszentlőrinci SFA – Gödöllői
SK II. 2-2 (2-1) Gödöllői gólok: Gál
Levente, Mészáros Dániel

ezüst- és 1 bronzéremmel és további
értékes helyezésekkel tértek haza az
augusztus 7-e és 9-e között a székesfehérvári Bregyó-közi Regionális
Atlétikai Centrumban lezajlott 120.
Atlétikai Magyar Bajnokságról.
A gödöllői delegáció legeredményesebb tagja Kaptur Éva volt, aki 100 és 200
méteres síkfutásban, illetve – Répási Petra, Budai Alexandra és Baráti
Patrícia társaságában (képen) – a 4x100 méteres váltóban szerzett aranyérmet. Kovács Zoltán 400 méteres síkfutásban, míg Juhász Fanni rúdugrásban
állhatott fel a dobogó felső fokára. Az ezüstérmek a férfi és a női 4x400
méteres váltó tagjainak nevéhez fűződnek, a bronzérmet pedig Répási Petra
a 100 méteres gátfutásban érdemelte ki.
Helyezések az ifjúsági olimpiai fesztiválon
Július 27-e és augusztus 1-je között Grúzia fővárosa, Tbiliszi volt a házigazdája a 13. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF). A magyar
küldöttség tagjaként a Gödöllői EAC két versenyzője, a magasugró Kriszt
Katalin és a rúdugró Simonváros Csanád is indult a megmérettetésen. Egyikük sem vallott szégyent: Katalin a 10., Csanád pedig a 7. helyen zárta a
rangos viadalt.
STRANDRÖPLABDA: címvédés női fronton, gödöllői színekben
Augusztus 8-án és 9-én a kispesti
uszoda napozókertjében kialakított
pályákon rendezték meg a 2015-ös
strandröplabda-bajnokság országos
döntőjét. A bajnoki cím sorsáról határozó csatában az igencsak rutinosnak
mondható Mátrai Bea és Nagy Krisztina (hosszú évekkel ezelőtt játszott a GRC-ben) várt a Lutter Eszter, Lakatos
Enikő (képen balra) alkotta gödöllői párosra.
Amire számítani lehetett, bejött. Kiélezett csatában dőlt el a legfényesebb
medáliák sorsa. A Lutter, Lakatos duó 2-1 arányban diadalmaskodott, és
megvédte bajnoki elsőségét.
Fotó: Muzslay Péter
FOGATHAJTÁS: Lázár Zoltán is részese volt
a csapatbronznak a kontinensviadalon
Augusztus 11-e és 23-a között a németországi
Aachen volt a házigazdája a lovas Európa-bajnokságnak. A kontinensviadalon a négyesfogathajtók is összemérték tudásukat. Egyéni
összetettben a vecsési Dobrovitz József a 4., fia,
ifjabb Dobrovitz József a 10., míg a sportág Gödöllőn élő hétszeres világbajnoka, Lázár Zoltán (képen) a 19. helyet szerezte meg. A magyar csapat 354,03
hibaponttal – a győztes Hollandia és az ezüstérmes Németország társaságában
– a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
GH-összeállítás

GYERMEK ATLÉTIKA – GEAC
A Gödöllői EAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 20032007-es születésű gyors, ügyes gyerekeknek, akik szívesen
sportolnának, versenyeznének. Jelentkezni lehet szeptemberben az egyetemi (SZIE) atlétika pályán, minden délután 16 órától 17.30 óráig személyesen, vagy telefonon a
2003-2004-2005-ös és 2007-es születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél, a (0630) 691-6286-os, a 2006-ban születetteknek Körmendy Katalin edzőnél, a
(06-30) 383-6789-es számon.
Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor
várjuk a sportok királynője csapatába.
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Kell a humor! (IX.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Gyógyszer tári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

- Hallom, összevesztél a feleségeddel. Mi történt?
– Nem tudtunk egyezségre jutni a nyaralással
kapcsolatosan. – Hogyhogy? – Én mindenképpen a Bahamákra…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: I) 12.
Népszerű énekesnő (Ildikó) 13. Egyhangúan
mérő! 14. Rangjelző 15. Állami cég az energiaszektorban 16. Rákos-menti sportklub 18. Román
teherautó márka 20. Sütemény 21. Hírhedt
terrorszervezet 23. Kötözőeszköz 25. Tanulással
ökör lesz belőle 26. Környezettel kapcsolatos jelző
27. Római 550 28. Fémből készült huzal 29. Idegen sebesség 32. Fejlődik 33. E napon 34. Női név
35. Közeli rokon 36. Minden rendben 37. Juttatá
38. Ritka női név 40. Kemény növényi rész (két
szó) 42. A földszintre visz 44. Szolmizációs hang
Függőleges: 1. Erős szándéka 2. Tészta is van
ilyen 3. Arra fele! 4. Angol vörös 5. TeleSport 6.
Vagyis 7. Néma méta! 8. Sportszerelés 9. Végtelen
mese! 10. Nano 11. Anonim 15. A poén második
része 17. Kiegészítő ruhadarab 18. Első osztályú
19. Szigetek, röviden 20. Görög betű 22. Felgyü-

lemlik 24. Segélyhívó jelzés 26. Megadott távolság 30. Mókás magyar zenei formáció 31. Pest
megyei település lakója 32. Nyelvtani fogalom 35.
A poén harmadik, befejező része (E) 37. Így jelölik a délelőttöt az angolok 39. Becézett Ilona 41.
Varr 43. Nyomás mértékegységének rövid jelölése 45. Japán autójel 46. Nitrogén vegyjele
A megfejtéseket szeptember 18-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Július 31-i lapszámunk helyes megfejtése: ELMESÉLJEM, VAGY ELOLVASOD HOLNAP
AZ ÚJSÁGBAN?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Tóth Emese Szabadka u. 6/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: id. Buda László Bercsényi u. 12.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Kiss Gáborné Kazinczy krt. 13.

Szeptember 6-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).
Tel.: 416-551
Szeptember 7-től szeptember 13-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.).
Tel.: 430-069
Szeptember 14-től szeptember 20-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Szeptember 21-től szeptember 27-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Szeptember 28-tól október 4-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749

Magazinunk következő
száma

október 2-án,
pénteken jelenik meg.
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