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Operett-slágerekkel is díjazták
a település két vállalkozóját
Czédly Mónika és Sebők Ferenc érdemelték ki a díszoklevelet,
a pelikános kutat ábrázoló bronzplakettet és a városcímeres asztali zászlót

Még júniusban eldöntötték a gödöllői képviselőtestület tagjai, hogy a beérkezett öt ajánlás mérlegelése után, kiknek ítélik oda az önkormányzat
által tizenkét éve alapított Gödöllő Vállalkozója
díjat, a kitüntetéssel járó díszoklevelet, a pelikános kutat ábrázoló bronzplakettet, illetve a város
címerével ékesített asztali zászlót.

A kiválasztottak ebben az esztendőben a negyedszázada – ebből az utóbbi 10 évben Gödöllőn – vállalkozó, az
Erzsébet királyné kultusz ápolásában
a korabeli ruhákkal élenjáró Czédly
Mónika, a D’Elia esküvői ruhaszalon
tulajdonosa, valamint Sebők Ferenc,
az Első Hókristály Hűtő- és Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatója lettek. Gödöllőn végzett színvonalas vállalkozói tevékenységükért a Művészetek
Háza Gödöllő épületének rendezvény- és kiállítótermében szeptember 17-én megrendezett ünnepségen jutalmazták meg őket.
A mintegy félórás rendezvény kulturális blokkja Miklós Krisztinához és Géczi Andráshoz, a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjaihoz fűződött, akik operettsláger-produkciójukkal
ütemes tapsra ragadtatták a jelenlévőket.
-gr

Gödöllőn járt, aláírt és kóstolt
a bhutáni anyakirályné
A Szent István Egyetemen Tőzsér János rektor fogadta a neves
vendéget, akivel együttműködési megállapodást kötöttek
Nem mindennapi jelenség egy település életében, ha anyakirálynét fogad. Szeptember 5én ez megtörtént városunkban, mivel a Szent
István Egyetemre látogatott Ashi Sangay
Choden Wangchuck, a Kína és India között,
mintegy fél magyarországnyi területen fellelhető Bhután anyakirálynéja. A teljes függetlenségét 2007-ben elnyert ország vezetőjének
felesége együttműködési megállapodást írt
alá a gödöllői központú felsőoktatási intézmény rektorával, dr. Tőzsér Jánossal.
Az ünnepélyes ceremónia helyszíne a Szent István Egyetem (SZIE) gödöllői főépületének földszinti
rektori díszterme volt, ahol előbb Bhutánt és az ázsiai ország törekvéseit mutatták be a jelenlévőknek,
majd a jeles vendég és kísérete – Tőzsér János előadása során – bepillantást nyert az egyetem képzési
rendszerébe, tanulmányi- és kutatási eredményeibe, illetve tudomást szerezhetett a SZIE már
meglévő, és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatairól is.
Ami a megállapodás tartalmi részét illeti, a felek alapvetően a tudományos és a kulturális területen
kapcsolják össze együttműködési szándékukat. Négy pontban megfogalmazva, a különböző fokozatú – akár doktori – képzésre, az oktatók és a hallgatók cseréjére, illetőleg a közös kutatási tevékenység
folytatására terjed ki az együttműködési program, aminek részletes feltételeit és költségeit
kölcsönösen egyeztetik.
A megállapodás 5 éves időtartamra szól, és ennek lejárata után automatikusan további 5 évvel
meghosszabbodik. Ha valamelyik fél az együttműködés befejezése mellett dönt, arról három hónappal korábban kell értesítenie a partnert.
Az anyakirályné – a Frederic Chopin Zeneiskola növendékeinek jóvoltából – ízelítőt kapott a
magyar népzenei és -tánc kultúrából, illetőleg a rendezvény végén megkóstolhatta a hazai ízeket is. A
szendvicsekhez először nagyon óvatosan közelített, mert mint vendéglátójának megsúgta: nem akarta, hogy összedőljenek a tálcára rendezett finomságok.
-gé
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ZÖLD-HÍREK

Zölden a kollégiumban
A környezettudatos iskolakezdés
nem csak az otthonról suliba járóknak kihívás, sőt! Még inkább
okozhat fejtörést azoknak a diákoknak, akik kollégiumi szobában
vagy albérletben kezdik az új
tanévet. Nekik szeretnénk segíteni
az alábbi ötletekkel.

zott tudatosság kell hozzá! Zöld koleszszoba tippek következnek:

Ami alap
A kollégiumban is igyekezzünk az
otthoni zöld gyakorlatot megvalósítani: ne pazaroljuk az energiát, figyeljünk a vízhasználatra, tartsunk
növényeket a jó levegőminőségért,
legyen kapcsolós elosztónk.

A szükséges holmikat
szerezzük be helyben!

treehugger.com

A kollégiumi szobák, albérletek berendezésének, otthonossá tételének
és használatának természetesen környezeti hatása is van: a diákok és
szüleik beszerzési és életviteli döntésein múlik, hogy mennyire lesz
zöld a diákszállás. Szerencsére,
azonban egyáltalán nem bonyolult
jól csinálni! Csak egy kis odafigyelés, a reális szükségletek felmérése, kreativitás és az otthonról ho-

Érthető, ha sokan alig várják, hogy
végre kicsit elszakadjanak otthonról
és saját életet éljenek. Ennek örömére
azonban nem kell egy teherautónyi
holmit átfuvarozni az országon a
kényelmünk érdekében. Próbáljuk
minimalizálni a felszerelést, és ha
bármi extrára szükségünk van, oldjuk meg helyben (lásd, 3. pont).

Használjunk használtat!
Ha hiányos a berendezés a szobában – például: elkelne még egy szék
vagy egy asztali lámpa – nézzünk
körül a helyi beszerzési lehetőségek
között, és ha lehet, vásároljunk hasz-
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nált bútort. Nézzünk körül az online
piactereken, ahol a termékeket település szerint is kereshetjük. Egyre
több helyen van garázsvásár, bolhapiac, sőt, úgynevezett „freeshop” is
(többek között a gödöllői egyetemen), ahová mindenki vihet, és
ingyen hozhat is el tárgyakat.

Figyeljünk a hűtőre!
A legjobb, ha többen használunk
egy nagy hűtőt (általában a közös
konyhában van is), de ha mégis sajátot szeretnénk, válasszunk energiatakarékosat. Ha a tél elég kemény, jó öreg koleszos szokás szerint kiakaszthatjuk az ablakba a hűtenivalót.

Főzzünk közösen
A leginkább fenntartható, ha együtt
főzünk a barátainkkal. Nem csak olcsóbb, takarékosabb, de jó buli is. Kísérletezhetünk izgalmas receptekkel, és kidolgozhatunk egy rendszert a feladatok (zöld bevásárlás,
főzés, rendrakás) megosztására..

szekrényfestő bulit a haverokkal,
dekoráljuk a falat újrahasznosítható
papírral, készítsünk saját színes
lámpabúrát stb.

A kempingezés
kiváló útmutató
Amikor sátorozni megyünk, jelentősen kevesebb cuccot használunk,
mint otthon és mégis jól megvagyunk. Ha csökkenteni szeretnénk a
hétköznapokban használt tárgyak
mennyiségét, gondoljuk végig, mit
vinnénk magunkkal egy kempingezéshez, és ennek megfelelően redukáljuk a szoba berendezését Sokkal
lakhatóbb helyet kapunk és könynyebb lesz év végén a kiköltözés! A
kollégiumi szobák zsúfoltságán jelentősen enyhíthet egy-egy ügyes, multifunkciós, összehajtható és az útból
eltehető bútordarab, mint amilyen
például a képen látható „bőröndiroda” vagy a székeivel együtt összecsomagolható asztal.

A fény is számít
Az új LED-égők fénye szuper, nagyon kevés áramot használnak és
szinte örökké tartanak. Szerezzünk
be ilyeneket, és ha kiköltözünk is
hagyjuk inkább hátra a következő
lakónak, ezzel is népszerűsítve a
környezetbarát égőket!

treehugger.com

Ágynemű
Legjobb, ha a már otthon meglévőkből viszünk! De ha venni szeretnénk, keressünk bio pamut ágyneműt, ami garantáltan vegyszermentes gyapotból készült (lásd, védjegy). A len is jó megoldás, mert a
termesztéséhez kevesebb víz és
rovarírtószer kell, mint a gyapothoz,
de ha sikerül, ebből is keressük
inkább a bio termesztésűt.

Attól hogy újrahasznált,
még nem ronda
A „használt holmi” nem „ócska és
penészes holmi”! Legyünk kreatívak és dobjuk fel a szobát: varrjunk
vidám párnahuzatokat vagy takarót
az ágyra/kanapéra, szervezzünk
HIRDETÉS

Zöldítsük a kollégiumot!
Magyarországon is vannak már környezetbarát módon felújított, sőt,
magát ökollégiumnak valló diákszállások. Nézzünk utána, hogy nálunk vannak-e zöld törekvések, létezik-e koleszzöldítő csoport! Ha igen,
csatlakozzunk, ha nem, kezdeményezzük a létrehozását és szervezzünk a diáktársak számára tudatosságnövelő akciókat, zöld programokat. Rengeteg dolgot tehetünk egy
fenntarthatóbb közösség kialakításáért, kezdve a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításától (sörösdobozok külön), az energiatakarékosságon (gyertyafényes bulik, kütyümentes esték) és helyi élelmiszer fogyasztásán át (nagyi sütije és savanyúságai, piacozás) a közösségi
tárgyhasználatig (hajszárító- és autómegosztás).
Forrás: www.treehugger.com/htgg/
how-to-go-green-dorm-rooms.html
GreenDependent
Egyesület
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Mit ér a közérdekű kérdés válasz nélkül?
Bíróságon keresi igazát a fogyasztóvédelmi
hatóság jogerős közigazgatási határozata ellen
a Zöld Híd Régió Kft. Október 14-ére tűzték ki a tárgyalást
Bírósághoz fordult a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A gödöllői székhelyű, több mint száz településen
szemétszállítási feladatokat ellátó társaság a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság jogerős
közigazgatási határozata ellen keres jogorvoslatot a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Az ügyben az első tárgyalás
június elején lezajlott. Érdemi döntés csak abban
született, hogy a bírónő hozzájárult két fóti magányszemély beavatkozóként történő perbeli
közreműködéséhez, valamint október 14-ére
kitűzték a következő tárgyalási napot.
Időközben a fóti állampolgárok közérdekű kérdést intéztek Gémesi Györgyhöz, az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás elnökéhez. Augusztus 8-án keltezett
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levelükben egy előterjesztés, határozati javaslat
elmaradását kérik számon.
Az elektronikus formában elküldött levélre a
feladókhoz nem érkezett válasz, és olvasási
visszaigazolás sem.
Miután az állampolgárok hírportálunkat is
megkeresték, tettünk egy-két próbát, hátha
válaszhoz jutunk. Nekünk sem sikerült. Mivel a
társulás elnöke és a város polgármestere ugyanaz
a személy, kabinetfőnökénél érdeklődtünk. Ő
megírta, nem a cég munkatársa, ezért nem tud
válaszolni a kérdésre, és a levelet – válaszkérés
nélkül – továbbította a Zöld Híd Régió Kft. illetékesének. Mi is megtettük ugyanezt, majd
napokkal később telefonon érdeklődtünk volna a
cég munkatársánál, de hívásunkra nem reagált.
Ha ez mégis bekövetkezne, készséggel közöljük
véleményét.
-bi

Szavazz a gödöllői múzeum honlapjára!
A Magyar Marketing Szövetség meghirdette az Év honlapja 2014 szavazást. A voksokat várók között
ott van a Gödöllői Városi Múzeum megújult honlapja is. Aki teheti, támogassa a helyi közgyűjtemény
honlapját. Szavazni október 31-ig a www.azevhonlapja.hu internetes elérhetőségen lehet.
PONTOSÍTÁS A Gödöllői Hírek magazin szeptemberi számában, a Bronz dombormű készül Halászné Várady Ildikó
emlékére című cikkben pontatlanul jelent meg, hogy 95 évvel ezelőtt zajlott le a leány cserkész-világtalálkozó Gödöllőn.
Az eseményt 1939-ben, azaz 75 esztendeje rendezték meg.
-fg

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Tesze-tosza!
Kiderült! Végre megtudtuk, hogy az előttünk álló
ciklusra kik szállnak ringbe a Gödöllő város polgármestere címért! Úgy lett, ahogy arról már korábban írtam. Indul a „megszokott termék”, Gémesi
úr személyében. Kovács úr, aki egy „régi motoros”,
kicsit leporolva, kikozmetikázva. És megméretteti
magát az „új termék” is, Vörös úr teljes valóságában. Mindhármuk munkássága ismeretes, hiszen részt vettek a leköszönő testület munkájában,
ki polgármesterként, ki pedig képviselőként.
Mint legtöbben, én is latolgatom az esélyeket,
beszélgetek ismerősökkel, nekik mi a véleményük.
Amit a legtöbbször hallok: „Áh, Gémesit úgysem
lehet megverni!”. Hát, figyelve az eddigi adatokat,
valóban ez a valószínű eredmény. Ennek azonban
ellent mond a második legtöbbet hallott mondat:
„Már elég volt, jöhetne egy új ember, kellene egy kis
változás.” Ellent mond továbbá az a meglepő tény
is, hogy Gémesi úr – idén először – felkerült a GLK
kompenzációs listájára, egyenesen az első helyre!
Talán, tart valamitől?
Nos, ezek alapján tétlen lennék egy fogadóirodában. De boncolgassunk egy kis statisztikát! 2010ben Gémesi úr 71,8%-kal nyert, a Fidesz jelöltje csak
19,5%-ot, Kovács úr pedig 7,6%-ot ért el azok
között, akik megjelentek. Ám ha ezeket az adatokat
az összes választó tükrében nézzük, akkor Gémesi
úr mindössze a választók 38,5%-át tudja maga
mögött, a Fidesz jelöltje 10,4%-os, Kovács úr pedig
szerény 4%-os eredményt ért el. A 25.062 választásra jogosultból 11.649-en nem méltatták Gödöllőt
arra, hogy szavazzanak. Nem jelentek meg. Vajon
miért? Mert azt mondják, hogy „Gémesi úgyis nyer,
megvan a szavazóbázisa, az a kb. 9-9.500 ember”, minek
menjek el? Vagy talán azért, mert ők nem szeretnék
Gémesi urat, de nem volt más szimpatikus jelölt,
így inkább nem jöttek el? Hát, ezt nem lehet tudni,
de véleményem szerint a választás joga nem állampolgári jog kell, hogy legyen, hanem állampolgári kötelesség. Azt hiszem, Gödöllő
megérdemel mindenkitől egy szavazatot. Ha nem
szimpatikus egyik polgármesterjelölt sem, akkor
legalább szűkebb lakókörnyezetünkben, azaz,
választókerületünkben próbáljunk a szánk íze
szerinti képviselőt választani! Ott aztán most akad
választék, hiszen van olyan körzet, ahol heten is
pályáznak a képviselői székre.
Nos, tehát, hajrá gödöllői választók! Ne legyenek „tesze-toszák”, mozduljanak meg október
12-én, és húzzanak be valamelyik rubrikába egy
ikszet! És aki képesnek tartja magát arra, hogy felelős döntést hozzon a szavazófülkében, az ne
legyen rest, a választás előtti hetekben olvassa el a
jelöltek ígérvényeit, és ne dobja ki megszokásból
egyenesen a kukába. A saját jövőnkről dönthetünk! Mindennapjainkat tudnánk megváltoztatni!
…ha akarjuk… Vagy azt mormogjuk tovább: „Áh,
jó ez így…”?
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Felindultságot sugalló tiltakozó
levelet küldtek a hivatalba
A máriabesnyői polgárok a csapadékvíz elvezető
rendszer beruházáshoz való lakossági
hozzájárulás ellen emelték fel a szavukat
Több mint hatvan, felháborodott
gödöllői lakos írta alá azt a tiltakozó
levelet, amit a polgármesternek, a
máriabesnyői körzet önkormányzati képviselőjének, valamint a város aljegyzőjének juttattak el szeptember 17-én. A Fenyvesi főúton, a
Juhar utcában, a Gesztenye utcában,
a Gyertyán utcába és a Kertész közben élő polgárok a csapadékvíz elvezető rendszer beruházáshoz való
lakossági hozzájárulás elleni tiltakoznak:
2014. május 19.-én Gödöllőn a Damjanich
János Általános Iskola épületében megtartott lakossági fórumot követően 2014.
szeptember 4-én, a Fenyves területén –
Fenyvesi főút, Juhar u., Gesztenye u.,
Gyertyán u. és Kertész köz – tervezett útépítés és csapadékvíz elvezető rendszer
építés ügyében területi bejárás és helyszíni
egyeztetés történt.
Dr. Gémesi György polgármester úr a
lakossági fórumon bejelentette, hogy a
tervezett csapadékvíz elvezető rendszer és
útépítés kivitelezésének feltétele, hogy az
érintett körzetben valamennyi ingatlan tulajdonos egyenlő mértékben 500.000.- forinttal járuljon hozzá a csapadékvíz elvezető
rendszer megépítéséhez.
A lakossági fórumon és azt követő területi bejárás és helyszíni egyeztetés során

a jelenlévők közül többen kijelentették,
méltánytalannak tartják Polgármester úr
által szóban forgó beruházás feltételeként
meghatározott, egy-egy ingatlantulajdonosra áthárított 500.000.- forint összegű
hozzájárulási költség megtérítését.
Polgármester úr Gödöllő Város költségvetési bevételének – a gépjármű adó
és személyi jövedelemadó bevétel kieséséből származó – csökkenésével és hazánk új Alkotmányában foglaltakkal indokolta az általa megszabott feltételt, mely a
beruházás 2015. évben történő kivitelezésére vonatkozik.
A lakosság nem ért egyet a város költségvetési helyzetének egyoldalú bemutatásával és Polgármester úrnak az új Alkotmányra történő hivatkozásával. A települési önkormányzatok finanszírozási
rendszere - a települések feladatainak
csökkenésével egyidejűleg - megváltozott.
Ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy az
állam két részletben, 2013-2014. évben
Gödöllő Város 7,8 milliárd forint összegű
adósságállományát és az Önkormányzat
által tervezett uszoda építésének költségét
is átvállalta és ezáltal jelentősen javította a
település költségvetésének helyzetét.
A lakók közül többen a lakossági fórumon és a helyszíni egyeztetés során is felvetették, hogy Gödöllőn néhány utca kivételével a csapadékvíz elvezető rendszer és

az utak szilárd útburkolatának kiépítése az
elmúlt időszakban megtörtént és egyetlen
egy esetben sem került sor – még a tárgyévben történt beruházások esetében sem
– a beruházási költségek egy részének a
lakosságra történő áthárítására.
Polgármester úr a szóban forgó lakókörzet ingatlantulajdonosaira kívánja a felelősséget áthárítani azért, hogy több cikluson keresztül az Önkormányzat képtelen
volt a beruházást megvalósítani. A város
vezetése folyamatosan, - a lakosság tiltakozása ellenére - hosszú évek óta megoldhatatlan jogi és műszaki problémákra
hivatkozva kényszerítette a körzet lakosságát arra, hogy a 21. században a városban szinte példátlan út- és vízelvezetési
viszonyok között élje az életét.
2004. május 4-én a Damjanich János
Általános Iskolában megtartott lakossági
fórumon a Polgármesteri Hivatal munkatársa, Dudás úr arról tájékoztatta a lakosságot,
hogy a közmű csatorna lefektetését követően az utak állapota sehol sem lesz roszszabb, mint az útfelbontás előtt volt. Megígérte továbbá, hogy kiássák a tükröt és feltöltik zúzott kővel, előkészítve ezzel a jövőbeni szilárd burkolatú utak alapját. Sajnálatos módon, a Fenyvesi főúton a feltöltéshez a zúzott kő helyett többnyire agyagot
tartalmazó anyagot használtak fel, ezért az
utca járhatatlanná vált. A szakszerűtlen
útkarbantartás következtében a Fenyvesi
főút szintje az elmúlt 20 évben minimálisan
0,80 m-rel megemelkedett. A vízelvezetési
problémák elsősorban ebből adódnak.
A jelenlegi engedélyezési terv és a beruházás kivitelezése során is szükséges a
megfelelő mélységű tükör és útalap elkészítése annak érdekében, hogy a jövőbeni
szilárdburkolatú út megfelelő alapra épüljön.
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A 21. században nem létezik olyan vízelvezetéssel és útfelújítással kapcsolatos
megoldhatatlan műszaki probléma, amelyre
a Polgármester úr több cikluson keresztül
hivatkozik.
Ami a Polgármester úr által folyamatosan emlegetett megoldhatatlan jogi problémákra vonatkozik, szeretnénk megemlíteni, hogy az elmúlt években a városban
számtalan, a szóban forgó körzetben lévő
utcáknál jelentősen keskenyebb méretű
utcákban is megtörtént a szilárd burkolattal ellátott utak építése.
Amennyiben az elmúlt 20 évben a Polgármesteri Hivatal Építéshatósága folyamatosan az építési engedélyek kiadásánál
figyelembe vette volna a tervezett utcák
kialakításához szükséges feltételeket, abban
az esetben nem fordulhatott volna, illetve fordulhatna elő, hogy az Önkormányzat arra
kívánta és kívánja kényszeríteni a lakosság
egy részét, hogy a közelmúltban megépített
közműveit és egyéb műszaki létesítményeit
a saját költségére helyezze át.
Tehát egyértelműen nem fedi a valóságot Polgármester úr azon állítása, miszerint a több önkormányzati cikluson keresztül felmerült jogi- és műszaki problémák kizárólag a lakosság magatartására
vezethetők vissza.
A fentiekből adódóan a lakossági fórumon és azt követő helyszíni egyeztetés során elhangzottakat, - miszerint Polgármester úr a szóban forgó beruházás feltételeként egy-egy ingatlantulajdonosra 500.000.forint összegű hozzájárulási költséget kíván
áthárítani - a körzet lakóinak túlnyomó része
megalapozottan tartja méltánytalannak.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati
Képviselő Asszony!
Tisztelt Aljegyző Asszony!
A lakossági fórumon, a helyszíni egyeztetésen résztvevők, illetve a körzet alulírott
lakossága arra kéri Önöket, hogy a fentiekben foglaltakat legyenek szívesek Gödöllő
Város Képviselő-testülete elé terjeszteni és
mindent elkövetni annak érdekében, hogy
a körzet lakossága ne kerülhessen pénzügyileg hátrányosabb helyzetbe, mint
azoknak a körzeteknek lakói, akiknek lakókörzetében az útépítés és csapadékvíz
elvezető rendszer építésére korábban
került sor.
Felindultságukat sugalló beadványukra egyelőre nem érkezett válasz, ám ha ez megszületik és megkapjuk, lapunk készséggel közzé
teszi.
Értesülésünk szerint lapzártánk
után, szeptember 29-én lakossági fórumot tartottak a témában. -stv
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FÓKUSZBAN

Megkezdődhet a gödöllői uszoda építése
Kormányhatározat született a több mint 3,5 milliárd forintos
beruházás megvalósításáról, pénzügyi fedezetének biztosításáról

A Kormány 1525/2014. (IX. 18.) számú határozata alapján megkezdődhet a gödöllői uszoda
építése. Szeptember 18-án, a Magyar Közlönyben
jelent meg az a kormányhatározat, ami szabad
utat biztosít a tavasszal bejelentett kiemelt beruházásnak. A döntés értelmében, a 3 milliárd 565
millió forintból megvalósuló kiemelt beruházás

építtetője a Nemzeti Sportközpontok (NSK). A
határozat felhívja az emberi erőforrások minisztert, hogy november 30-i határidővel intézkedjen
a terület NSK vagyonkezelésébe kerüléséről.
A Kormány azonnali hatállyal elrendelte, hogy a
nemzetgazdasági miniszter 90,4 millió forint
értékben csoportosítsa át a beruházás megkezdéséhez szükséges forrásokat, valamint az emberi
erőforrások miniszterével közösen biztosítsák,
hogy 2015-ben, a projekt megvalósításához
szükséges összeg rendelkezésre álljon a központi
költségvetésben.
A döntés alapján tehát, megkezdődhet a gödöllői versenyuszoda építése.
godolloiuszoda.hu

A projekt fő elemei, a komplexum paraméterei:
• 50 méteres (10 sávos) medence
• 1.000 fő befogadására alkalmas lelátó
• 25 méteres bemelegítő és tanmedence
• konditerem
• wellness részleg
- 20 fős szauna
- merülő medence
- 8 fős pezsgőfürdő
- vendéglátó-, kiskereskedelmiés rendezvényhelyiségek
Az uszoda megnyitásának várható időpontja:
2015 második félév.

HIRDETÉS
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Eldőlt, kikre lehet szavazni településünkön
63 jelöltből áll a választási tabló, ami október 12-én 15 főre szűkül.
Gémesi György székére Kovács Barnabás és Vörös István pályáznak
Szeptember 8-án lezárult a polgármesteri és az egyéni képviselői jelöltállítás. Gödöllőn 63 aspiráló közül választhatunk október 12-én,
vasárnap 6 és 19 óra között, hogy
eldöntsük, ki lesz az a 15 fő (polgármester, 10 egyéni és 4 listás képviselő), akire rábízzuk a város
vezetését a következő öt évben.
A hetedik ciklusára készülő Gémesi
Györgynek két kihívója akadt: Kovács Barnabás baloldali pártszínekben (MSZP-Együtt), Vörös István
függetlenként száll harcba a polgármesteri székért. Nyilatkozatuk szerint megválasztásuk esetén mindhárman főállású polgármesterként
kívánnak tevékenykedni.
A 10 egyéni körzetből kilencben
hatan-hatan rivalizálnak, egyedül a
9-es választókerültben lesznek heten, mivel Vörös István ott is elindul
függetlenként. Lássuk a gödöllői jelölt-választékot, a sorsoláson kialakult sorrend szerint:
Polgármester-jelöltek:
Kovács Barnabás (MSZP-Együtt)
Vörös István (független)
Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Képviselőjelöltek:
1. választókerület: Szűcs Józsefné
(GLK), Jancsó István (LMP), Fóri Tiva-
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dar (Fidesz-KDNP), Cziglán Zoltán
(DK-MLP), Horváth Miklósné (MSZPEgyütt), Várnai Miklós (Jobbik)
2. választókerület: Tóth Bordás László (MSZP-Együtt), Németh László
(Fidesz-KDNP), Solnerné Gyulai Éva
(DK-MLP), Kis Antal (GLK), Szilágyi
Fanni (Jobbik), Sztolyka Csilla (LMP)
3. választókerület: Pataki Mária
(DK-MLP), Simon Gellért (FideszKDNP), Gallyas Attila (MSZPEgyütt), Pecze Dániel (GLK), Budai
Krisztina (LMP), Kovács Csaba Zoltán (Jobbik)
4. választókerület: Buda László
(LMP), dr. Jeney László (GLK), Soltész Barbara (MSZP-Együtt), Sólyom Gábor (Fidesz-KDNP), Verbényi Zoltán (Jobbik), Kalmár Anett
(DK-MLP)
5. választókerület: Varga Imre
(MSZP-Együtt), Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP), Szilágyi Tibor (Jobbik), Jámbor Mária Adrienn (DKMLP), Fekete Gábor (LMP), dr.
Györfi Beáta (GLK)
6. választókerület: Pelyhe József
(GLK), Katus Viola (LMP), Kis László (DK-MLP), Veres Teréz (Jobbik),
Forján Pál (Fidesz-KDNP), Gombos
László (MSZP-Együtt)
7. választókerület: dr. Pappné Pintér Csilla (GLK), Fedor Balázs (LMP),

Magyar István (DK-MLP), Farkas
Mihályné (Fidesz-KDNP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP-Együtt),
Maxián Roland (Jobbik)
8. választókerület: Tóth Tibor (GLK),
Kristóf Etelka (Jobbik), dr. Varga
Zoltán (DK-MLP), Földi Áron (LMP),
Horváth Lajos (MSZP-Együtt), Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)
9. választókerület: Vörös István (független), Szobota Orsolya (LMP), Becságh István (Jobbik), Szautner Csaba
(Fidesz-KDNP), Svisztné Kis Ildikó
(DK-MLP), dr. Pápai Éva (MSZPEgyütt), Halász Levente (GLK)
10. választókerület: Gyengéné Gáspár Csilla (Fidesz-KDNP), Lengyel
Szilvia (LMP), Pépel Ferencné (Jobbik), Varga Árpád (GLK), Finna Béla
(MSZP-Együtt), László Balázs (DKMLP)

Rendhagyó Gémesi-lépés:
listavezető lett a városvezető
Egy nappal a polgármester- és képviselőjelölt-állítás határideje után,
szeptember 9-én a választási bizottság nyilvántartásba vette a jelölőszervezetek által leadott települési kompenzációs listákat. Gödöllőn összesen hat ilyen van. A listákról négyen
juthatnak önkormányzati képviselői
mandátumhoz október 12-én.

A kompenzációs lista gyakorlatilag az egyéni körzetekben vesztes
kandidálók vigaszági lehetősége,
feltéve, hogy azonos szervezeten
belüli jelölttársaik kellő számú töredékszavazatot termelnek a választáson.
Abban általában semmi különös
nincs, hogy a polgármester-jelölt vezeti a kompenzációs listát, ám Gödöllőn, a lokálpatrióta klubosok esetében korábban nem tapasztalt
dolog történt: Gémesi György lett
az éllovas, aki az elmúlt önkormányzati választások során kizárólag a polgármesteri címre gyúrt, listás- vagy egyéni körzeti mandátumra nem.
Négy évvel ezelőtt mindent egybevetve 5.212 töredékszavazat képződött Gödöllőn. Akkor a Fidesz
2.347 vokssal kettő képviselői helyhez jutott, az MSZP 1.704 szavazattal, míg a Jobbik 676 vokssal egyegy mandátumot szerzett.
Íme, az idei, sorsolás szerinti sorrendű felhozatal:
Kompenzációs listák első négy
helyén szereplő gödöllői jelöltek
Jobbik: Kristóf Etelka, Várnai
Miklós, Becságh István, Veres Teréz
Gödöllői Lokálpatrióta Klub:
Gémesi György, Pelyhe József, Tóth
Tibor, Pecze Dániel
Lehet Más a Politika: Lengyel
Szilvia, Budai Krisztina, Buda László, Fedor Balázs
Demokratikus Koalíció-Magyar
Liberális Párt: Svisztné Kis Ildikó,
dr. Varga Zoltán, Magyar István,
Jámbor Mária
MSZP-Együtt: Kovács Barnabás,
Fogarasiné Deák Valéria, Varga
Imre, dr. Vándor Béla FideszKDNP: Simon Gellért, Molnár
Árpád, Szautner Csaba, Németh
László
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Kivel van a KDNP Gödöllőn?
A párt helyi vezetője szerint a Fidesz kierőszakolta
a logó használatát. Felsőbb körökben nem így látják
Választási kampány idején nincs abban semmilyen kivetnivaló, hogy az
emberek más szemmel (is) nézik a
világ dolgait. Szűkebb környezetünkben is akadt figyelemreméltó
jelenség. Lapunk egyik olvasója arra
lett figyelmes, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) gödöllői

Akik tutira bukják
a tiszteltdíjukat
Lengyel, német
és roma nemzetiségi
jelöltek lesznek Gödöllőn
Szeptember 8-án lejárt a nemzetiségi
jelöltállítás határideje is. Gödöllőn öt
szervezet indulóira voksolhatnak a
nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok október 12-én.
Városunkban a Török Ignác Gimnázium épületében lesz a nemzetiségi szavazókör, ahol az alábbi jelölteket lehet a szavazatokkal támogatni:
Lengyel nemzetiségi jelöltek
(PILSUDSKI TT)
Kiss Zoltán Gyula
Mezővári Ottó Lászlóné
Szabó Márk László
Szabó László
Német nemzetiségi jelöltek
(ÉMNÖSZ)
Meizner Sándor
Horváth Ilona
Scherzinger Mária Edit
Vajna Istvánné dr. Tangl Anita
Roma nemzetiségi jelöltek
LUNGO DROM: Balog Gyula, Balogh Gyula, Kubatov János, Rácz
Ferenc
ÉKE: Lakatos Annamária, Lakatos
Edit, Rádai Alexandra, Vastag Tamásné
MCF: Balogh Andor, Berki Tamás,
Danyi György, Rafael Attila, Tóth
Károly Lászlóné
Fontos tudni, hogy, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma kevesebb
mint 100 fő, akkor 3 fő lesz a gödöllői nemzetiségi önkormányzati képviselők száma. Amennyiben ez a
szám meghaladja a 100 főt, akkor 4
fő alkotja a nemzetiségi önkormányzatot.
GH-összeállítás

Ha semmilyen váratlan esemény
nem jön közbe, akkor szeptember
18-án, csütörtökön reggel 8 órától
üléseztek utoljára a 2010. október 3án négy évre megválasztott gödöllői
képviselőtestület tagjai. Ezt követően már csak október 12-e után, az új
gödöllői városvezetés alakuló ülésén gyűlik egybe a településünket
irányító, megváltozó összetételű
grémium.

Egyelőre csupán annyi jelenthető
ki, hogy az október második felében
esedékes, eskütétellel is fűszerezett
eseményen a mostani testületből négyen biztosan nem lesznek érdekeltek. Név szerint (képen balról jobbra): Futás Levente (Fidesz), Varga
András, Guba Lajos és Pintér Zoltán (valamennyi Gödöllői Lokálpatrióta Klub). A várospolitikusok búcsújának oka egyszerű: nem indulnak az önkormányzati választáson.
Futás Levente 2006 óta volt a Fidesz listás képviselője. Először úgy
volt, hogy most is indul, de visszalépett a jelöléstől.
Varga András 2006-ban, és négy
évvel később is egyéni mandátumot
szerezve lett tagja a gödöllői képviselőtestületnek.
Guba Lajos a legrutinosabb városatyák egyike, hiszen már az első,
1994-es önkormányzati választáson
képviselő lett, és azóta rendszeresen
bizalmat szavaztak neki az általa
képviselt településrész polgárai.
Pintér Zoltán 2006-ban egyéni képviselőként került be a városvezetésbe,
majd 2010-ben újraválasztották. Képviselői debütálásától 2012 februári
lemondásáig alpolgármesterként tevékenykedett Gödöllőn.
-rr

irodájának ajtajára kifüggesztették a
lokálpatrióta klub logóját és az aláírásgyűjtés feliratot (alsó képen).
Ebből nehéz lenne másra következtetni, mint arra, hogy a KDNP városunkban a lokálpatrióták által
indított személyeknek segédkezik.
Na, és! Legyinthetnénk az egészre, csakhogy – a korábban kiadott
szórólapok (felső képen) tanúsága
szerint – Gödöllőn a KDNP a Fidesszel együtt, a lokálpatrióták riválisaként vesz részt az önkormányzati választáson. Utánajártunk, hogy
tisztázzuk: valójában kivel van a
KDNP Gödöllőn?
Varga Árpád, a KDNP helyi szervezetének vezetője úgy fogalmazott,
véleménye szerint az a megtévesztő,
hogy a Fidesz használja a KDNPlogót Gödöllőn. A helyi Fideszben
nincs KDNP-s. Többszöri egyeztetés
ellenére – miszerint, helyben a
KDNP logót egyik fél sem használja,
nehogy a választókban zavar legyen

– a helyi Fidesz felrúgta és kierőszakolta a logó használatát – írta érdeklődésünkre Varga Árpád, majd
hozzátette: a KDNP irodában nem
tilos aláírást gyűjteni.
Simon Gellért, a Fidesz Gödöllői
Szervezetének elnöke a következő
mondattal reagált az ügyben: egyeztetve Harrach Péter elnök úrral, egyértelmű állásfoglalásunk, hogy az
önkormányzati választásokon a
Fidesz-KDNP közös jelöltjét támogatja a KDNP.
-ed
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AKTUÁLIS

Nemeskéri-Kiss Géza Gödöllői téglák Hatvanban
Varga Kálmán szerint városunkat ma is a politikai akarnokság
emléktáblája
és az ebből fakadó kirekesztő szemlélet uralja,
Szeptember 21én, a VII. Gödöllői Vadásznapon
emléktáblát avattak vitéz Nemeskéri-Kiss Géza
(1886-1974) tiszteletére a városi
múzeumnak helyet adó Hamvay-kúria épülete melletti téglafal beugrójában.
Ott, ahol az 1920ban létrejött Magyar Királyi Vadászati Hivatal székhelye egykoron
volt. Ezt a hivatalt vezette az ország első hivatásos
vadásza, Nemeskéri-Kiss Géza, aki kifejezetten
pártolta a hagyományos vadászati módokat, maga
is solymászott és az agarászatot is meghonosította
Gödöllőn. Mi több, a királyi fővadász irányításával
bemutatókat szerveztek külföldi diplomatáknak,
esetenként uralkodóknak.
Nemeskéri 1939-ben alapítója volt az 1968-tól
újjáéledt magyar solymászegyesületnek, majd a
második világháború után kisemmizetté vált.
1949-ben bebörtönözték, ahonnan két évvel
később szabadult. 1956-ban Párizsba települt, és
itt érte a halál, de három évvel előtte, 1971-ben
még hazalátogatott Magyarországra.
Az emléktábla állítás kezdeményezője Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Szövetség elnöke volt. Ötletének megvalósulását a Vidékfejlesztési Minisztérium és a gödöllői önkormányzat támogatta.
-eo

Kastélytúra
Gyula környékére
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete
az érdeklődésre való tekintettel újra meghirdeti
magyarországi kastélyokat és kúriákat bejáró sorozatának délkelet-magyarországi kirándulását a Viharsarok építészeti emlékeinek megismerésére.
A kétnapos út során meglátogatják – többek
mellett – a Tisza-család rezidenciáját Geszten, a
dobozi Wenckheim-kastély kápolnáját és kriptáját, a lőkösházi Bréda-kastélyt, a kétegyházi
Andrássy-Almássy-kastély és a pósteleki Széchényi-kastély romjait. De nem maradnak ki a programból az olyan közismert nevezetességek sem,
mint a gyulai vár és a gyönyörű parkkal övezett
szabadkígyósi Wenckheim-kastély.
A kirándulás időpontja október 10-11. (péntekszombat) Részletek és jelentkezés Kovács Évánál
a kovacs.eva(kukac)kiralyikastely.hu címen,
vagy a (06-30) 959-1967-es telefonszámon, október 6-ig. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők.
-ké

a szolganépre pedig a kisstílűség a jellemző
Hatvanban a 18. századi, egykori Grassalkovichsörház nemrég felújított épületében rendezték be
a Hatvany Lajos Múzeum új helytörténeti kiállítását, melynek a Grassalkovichokat bemutató
blokkjában 18-19. századi monogramos téglák is
láthatók. Legtöbbjük gödöllői, a kastélyból és az
itteni uradalmi épületekből származik. Hogy
kerültek ezek a téglák Hatvanba? – kérdeztük
Varga Kálmánt, aki saját kis tégla-gyűjteményét
kölcsönözte a kiállításhoz.
- Meglehetősen egyszerűen tudok válaszolni: a
kiállítás rendezői megkerestek, hogy szakértőként közreműködjek a Grassalkovichokról szóló
blokk kialakításában, s mivel van otthon néhány
bélyeges téglám ebből a korból, érdekességként
felajánlottam. Többségük gödöllői eredetű, de
van közöttük máriabesnyői, a nagygombosi majorból származó, sőt, a ma Szlovákiában található
pozsonyivánkai kastélyból is.
- Miről vallanak ezek a régi építőanyagok?
- Amellett, hogy esztétikailag szépek, forrásértékük is van. A monogramok alapján segítenek
behatárolni egy-egy épület építési korát, vagy a
későbbi átalakításokat. Ha például C.A.G. szerepel valamelyikükön, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a téglát 1783 előtt vetették, ugyanis a
betűk feloldása Comes (azaz gróf) Anton Grassalkovich. Más adatokkal összevetve pedig bizonyos, hogy ez I. Antal kora, vagyis 1740-71 közötti. A pozsonyivánkai téglát viszont P.A.G. monogrammal látták el, ami a hercegi címet elnyert II.
Antal időszaka: Princ Anton Grassalkovich.
Ha jól tudom, a hatvaniakhoz régi szakmai
kapcsolat fűzi.
- Közel húsz éve kezdődött, amikor az ottani
Grassalkovich-kastély nyugati szárnya leégett.
Akkor én éppen a gödöllői kastély miniszteri felelőse voltam, de műemlékesként megpróbáltam
segíteni, és sikerült is céltámogatást szerezni a
helyreállításhoz. Akkor kaptam egyébként a hatvani önkormányzattól a Grassalkovich-emlékérmet. Aztán sok minden történt még: szakmai
konferenciákon vettem részt, múzeum kiadvá-

nyokba dolgoztam, vagy – például – hozzájárultam a már elpusztult kapucinus rendház tudományos kutatásához.
- A tavasszal megnyílt Vadászai Múzeum albumában is találkozunk az Ön nevével.
- Igen, a felújított kastélyt bemutató komoly kötethez engem kértek fel a Grassalkovichokról szóló
fejezet megírására. Örömteli feladat volt. Ráadásul,
nem kellett kapkodni és a terjedelmi határok is
tágak voltak. A család mindhárom főnemesi generációjáról alapos összefoglalót tudtam adni, mi
több, volt lehetőség arról is írni, hogyan élnek a
Grassalkovichok a történelmi emlékezetben.
- Ön elismert Grassalkovich kutató és máig az
Ön által írt és 2003-ban Pesten kiadott kastélytörténeti könyv a legteljesebb összefoglaló városunk kastélyáról. De Ön írta – például – a máriabesnyői templomról 2011-ben megjelent nagyszabású feldolgozást is. Elgondolkodtató, hogy a
napokban bemutatott gödöllői monográfia újabb
köteteiben nem szerepel a szerzők között… …és
a korábban megjelent első részben sem.
- Azt hiszem, a megállapításban rejlő kérdést a
monográfia szerkesztőinek és kiadójának kellene
címezni. Ahogy fölvethető mondjuk még az is,
hogy miért nem olvashatjuk a kötetben a kastélymúzeum felkészült szakembereinek az írásait
sem… Én egyébként már rég elfogadtam, hogy az
ember a saját hazájában nem lehet próféta. Akárcsak az elmúlt 20-25 évben, Gödöllőt ma is a politikai akarnokság és az ebből fakadó kirekesztő szemlélet uralja, a szolganépre pedig a kisstílűség a jellemző. Ezt nevezik jelenkori történelemnek – kicsiben. De, hát, lelkük rajta! Nekem bőven elég, vagy
ha úgy tetszik, teljes körű kárpótlás, hogy a mértékadó tudományosság képviselői máig engem keresnek, ha a kastéllyal, a kor történelmével kapcsolatos
komoly kutatási vagy szakmai feladat adódik. De
mint látja, más települések is számítanak rám, és én
ezt örömmel fogadom, megtiszteltetésnek veszem.
Attól, hogy Gödöllőn mellőznek, én szerencsére
nem leszek kevesebb… A könyveim és tanulmányaim pedig túlélnek engem.
-tete

A(nton) G(rassalkovich) monogramos tégla az 1750-es évekből
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Fokozottan odafigyelnek
a rendőrök a városban működő
vendéglátóhelyekre

Koccintással búcsúztatták
az elmúlt négy évet
úton létesített új műfüves pálya
használatáért éves szinten remélt 7,2
millió forintos bérleti díj, amiből az
első félévben csupán 480 ezer forint
folyt be a közkasszába. Vörös István
rákérdezett a miértre. Gémesi
György válaszában elmondta, a
TAO-támogatás lehívásának ütemezése eltér a szóban forgó naptári időszaktól, ezért mutat torz képet a teljesítési adat.

A hatósági ellenőrzés főként a fiatalkorúak
alkoholfogyasztásának kiszűrésére
és a szabályszerű működés betartására terjed ki.
A gödöllői vendéglátóhelyek üzemeltetői és az ott időzők az utóbbi
napokban többször is találkozhattak
a helyi rendőrkapitányság járőreivel, akik a szórakozóhelyek környékén lakók véleményét is kikérik. A
hatósági ellenőrzés elsősorban a fiatalkorúak alkoholfogyasztásának kiszűrésére és a működési engedélyben foglaltak – főként a nyitvatartási
idő – betartására terjed ki.
Érdeklődésünkre dr. Bozsó Zoltán dandártábornok, a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője elmondta: a szervezett és az egész
város területére kiterjedő ellenőrzés
nem a vendéglátósok ellen irányul,
hanem az egységek szabályszerű
működésének fenntartására, illetve

arra, hogy elejét vegyék az alkoholfogyasztás hatására a fiatalkorúak
körében sajnálatos módon megszaporodott, sokszor garázdasághoz
vezető bűncselekményeknek.
- Kapitányságunkra sok olyan lakossági bejelentés érkezik, ami nyugtalanítja a gödöllői vendéglátó- és
szórakozóhelyek környezetében élőket – fogalmazott a dandártábornok. Ezekről, a helybéliek biztonságérzetét
zavaró gondokról a város címzetes
főjegyző asszonya is értesítette kapitányságunkat, kérve közreműködésünket a helyzet normalizálására. Ennek teszünk eleget, együttműködésben azokkal az intézményekkel, akik
érintettek és segíthetnek a problémakör mielőbbi felszámolásában. -fg

A Városháza épületébe várják az érdeklődőket

Állampapír értékesítési
pont nyílt Gödöllőn

A Magyar Államkincstár (MÁK) 24
új állampapír forgalmazási ponttal
bővíti hálózatát annak érdekében,
hogy ügyfelei részére egyre több
helyen legyen elérhető. Az értékesítési pontokon többek között Startértékpapírszámlát is lehet nyitni,
amire Babakötvényt „vásárolva” alapozhatják meg a szülők gyermekeik
jövőjét.
A gödöllői Városháza (Szabadság
tér 7.) épületének földszinti 20-as
irodájában létesült értékesítési pont
– ami az érdi után a második Pest
megyében – szeptember 24-i megnyitóját sajtótájékoztató előzte meg,
amin dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért
felelős helyettes-államtitkára, dr.
Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke, Balatoni Ildikó, a

MÁK pénzforgalmi elnökhelyettese
és Gémesi György polgármester
osztotta meg gondolatait.
Elhangzott, hogy a gödöllői irodában az ügyfelek a teljes magyar állampapír portfólióból tudnak választani, forint- és euró-alapúból
egyaránt. Az ügyletek készpénzmozgást nem igényelnek, vagy
bankkártyás, vagy banki átutalásos
a fizetés rendszere. A helyettes államtitkár kiemelte: az értékesítési
pontok számának növelésével tovább erősödik az a kormányzati
szándék, hogy a magyar lakosság a
biztonságos és kedvező hozamú
állampapírba fektesse megtakarítását, aminek mértéke a két évvel ezelőtt elindult folyamat eredményeként napjainkra elérte a 2.200 milliárd forintot.
A gödöllői állampapír értékesítési
pont hétfőn, szerdán, valamint csütörtökön 8 és 16 óra között várja a
befektetőket. Ha bárkinek kérdése
van, az info.kmrig@allamkincstar.
gov.hu email-címen, illetve a (06-30)
219-8544-es telefonszámon érdeklődhet.
-db
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Túl van az utolsó, programtervbe
foglalt képviselőtestületi ülésén a
2010 októberében négy évre megválasztott, Gödöllőt irányító 15 fős
grémium. A tanácskozás érdemi része mintegy 25 percig tartott. Előtte
közös fotó készült a városanyákról
és a városatyákról, utána pedig alkoholmentes pezsgővel koccintottak a
grémium tagjai. Mindenki mindenkinek megköszönt mindent.
A polgármester szerint eredményes
négy évet zárt a leköszönő gödöllői
képviselőtestület, amelynek tagjai
szeptember 18-án bő tucatnyi napirendi pontot tárgyaltak meg, és –
többek között – az alábbi kérdésekben foglaltak állást.

Milliárdok jöttek-mentek
fél év alatt
Közel 6 milliárd forintra rúgott az
idei gödöllői költségvetés első félévre eső bevételének összege, miközben az időarányos kiadások kevéssel meghaladták a 4,6 milliárd forintot. Ez utóbbi összegből félmilliárd
forintot költöttek el felhalmozásra
(felújítás, fejlesztés) június 30-ig.
Annak ellenére, hogy az adatok
összességében kedvezőnek tekinthetők, akad egy-egy tétel, ami kilóg
a sorból. Ilyen a Táncsics Mihály

Megpályázható
a könyvtárigazgatói állás
November 15-ig adhatja be a pályázatát az, aki jövő év január elsejétől – öt éven át – a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ igazgatója kíván lenni. A kandidálóknak
bőven lesz idejük megvárni, miként
alakulnak a várospolitikai erőviszonyok az október 12-i választás
után, és ennek függvényében is
dönthetnek, hogy ráhajtanak-e az
álláslehetőség elnyerésére. A részletes feltételek néhány napon belül a
szakmai álláshirdetési oldalon elérhetők lesznek. A pályázatokat december 15-ig bírálják el.

Harmincmilliós veszteséggel
számolták fel
a hulladékgazdálkodási céget
A városatyák döntöttek a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. 2014.
március 31-ével lezárt egyszerűsített
éves záró végelszámolási beszámolójáról, amiből kiderült, hogy a társaság 30,13 millió forintos veszteséggel fejezte be működését. Kiadható vagyon jogcímen valamivel
több mint 46 millió forintot kell a
végelszámolónak az önkormányzat
letéti számlájára átutalni.
-gh

Lakóházzá minősített
óvodát árul a városvezetés
Kivonta a forgalomképes törzsvagyonból, és a forgalomképes üzleti vagyonba sorolta a Tisza utca 4. szám alatt található 1.100 négyzetméteres
területű telekingatlant, illetve a rajta lévő, 191 négyzetméteres hasznos alapterületű épületet, a toldaléképületben lévő kazánházat, tárolót (16 négyzetméter), valamint a pinceteret (17 négyzetméter) a gödöllői önkormányzat.
Az épületegyüttesben korábban óvodát működetett a városvezetés, de a
Batthyány Lajos utcai Zöld óvoda átadásával a létesítmény erre a célra feleslegessé vált. Az értékesítésre történt kijelölés előkészítése során a forgalmi
ingatlanbecslésre felkért cég nettó 27,5 millió forintban határozta meg az
ingatlan értékét. Huszonhét százalékos áfával növelve az összeg közel 35
millió forintos pályázati irányárat jelent.
-ba
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Gödöllői pontok, gólok
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 1. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Palota RSC 3-0 (15, 10, 13)
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 3-7. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 2-2 (1-1) Gödöllői góllövők: Sztriskó Zoltán,
Rontó Roland (11-esből).
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 2-3 (2-1) Gödöllői gólok: Farkas
Péter (2), Nagy Barnabás.
Gödöllői SK – Vecsési FC 1-1 (1-0) Gödöllői gólszerző: Farkas Péter.
Tura VSK – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Rontó Roland.
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi TL FC 3-3 (2-1) Gödöllő góllövők:
Rontó Roland, Switzer Nabil, Fülöp Alex.
A Gödöllői SK együttese 8 ponttal, 15-16-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 9. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 3-7. forduló
Mogyoród FC – Gödöllői SK II. 0-3 (0-1) Gólszerzők: Pintér Krisztián,
Szabó László, Pakuts Barna.
Gödöllői SK II. – Vácrátót KSE 3-0 (3-0) Góllövők: Szeles Dávid, Tury
Viktor, Szabó László.
Galgamácsa ÉESK – Gödöllői SK II. 4-7 (2-4) Gödöllői góllövők: Pakuts
Barna, Szabó László (2-2), Kerecsényi Norbert, Pintér Krisztián, öngól.
Gödöllői SK II. – Szada SE 5-2 (3-2) Gödöllői gólszerzők: Szeles Dávid (2,
egyet 11-esből), Szekeres László, Pakuts Barna, Tóth László.
Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II. 2-4 (1-4) Gödöllői gólok: Polyák Attila
(2), Pakuts Barna, Várszegi Gábor.
A GSK II. csapata 18 ponttal, 30-14-es gólkülönbséggel 2. a csoportban.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1-2. forduló
Gyömrő VSK – Gödöllői KC 16-26 (5-13)
Gödöllői KC – Solymári SC 34-24 (16-14)
A Gödöllői KC együttese 4 ponttal, 60-40-es gólkülönbséggel 2. a tabellán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 1-3. forduló
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – MVFC Berettyóújfalu II. 4-6 (1-2)
Gödöllői gólok: Baranyai Pál, Molnár Márton, Magyar Zsolt, Farkas Péter.
REAC Sportiskola SE – MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) 5-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Molnár Márton.
MAG-LOG Team CFT (Gödöllő) – Csenger Petőfi DSZ SE 7-3 (6-1) Gödöllői
góllövők: Baranyai Pál, Bencsik Roland, Farkas Péter (2-2-2), Magyar Zsolt.
A gödöllői futsalosok 3 ponttal, 12-14-es gólkülönbséggel a 10. helyen
állnak a csoport tabelláján.

Hetedszer véshették
a Gödöllő nevet az Ádám-kupára
Öt csapat vett részt az idén sorrendben tizenötödik alkalommal
megrendezett Ádám László női röplabda emléktornán. A szeptember
13-án és 14-én, az egyetemi sportcsarnokban lebonyolított körmérkőzéses megmérettetésen háromjátszmás derbiket játszottak a formációk,
és minden szett megnyerése egy
pontot ért.
A csatározásokból a TEVA-Gödöllői RC alakulata került ki győzte-
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sen. A vendéglátók 2000, 2006, 2007,
2008, 2010 és 2012 után, hetedik
alkalommal hódították el a díszes
vándorserleget. További sorrend: 2.
UTE, 3. Vasas, 4. Jászberény, 5.
Hartberg (osztrák).
A torna legjobb játékosának választott Szakmáry Gréta egy irodai
forgószékkel gazdagodott, a gödöllői csapat legjobbjának pedig Széles
Petrát választották.
-gafe

Csapatbajnok GEAC-atléták
Tizenkét formáció részvételével szeptember 13-án és 14-én a székesfehérvári Bregyó közi Atlétikai Központban rendezték meg az atléták országos csapatbajnokságának döntőjét. A
sportági szakszövetség – hosszú évek
szüneteltetése után – ettől az évtől felújította a pénzdíjas versenyt, amin a
sportegyesületek (legfeljebb három)
társulhattak egymással. Így tett a
Gödöllői EAC is, amelynek sportolói
a BEAC és a budapesti Ikarus legjobbjaival alkottak közös csapatot.
A GEAC-BEAC-Ikarus fúzió már
a májusi elődöntő során is remekül
működött, hiszen a közös társulat a

keleti országrész bajnokaként (423,5
pont) jutott a 12 csapatos székesfehérvári fináléba, ahol 40 versenyszám eredménye alapján hirdettek
győztest a dörgés és villámlás miatt
esőszünettel is tarkított viadalon.
A csapatbajnoki címet és az ezért
járó 5 millió forintos pénzdíjat – amiből a gödöllői klubot 2,25 millió
forint illeti – a GEAC-BEAC-Ikarus
triumvirátus érdemelte ki 418, 5
ponttal. A második helyezett BHSEUTE csapat tagjai 385.5 pontot gyűjtöttek, míg a harmadik helyen a
Debreceni SC-SI-Nyírsuli végzett
354 ponttal.
-org

MAG-LOG Team CFT néven rivalizál városunk csapata

Visszatért Gödöllő a hazai
futsal vérkeringésébe, de…
Hét éve még nagy volt az öröm Gödöllőn

Egy év kényszerszünet után Gödöllő újra feliratkozott a hazai futsal-térképre. A városunkban egykoron aranynapokat megélt sportág képviselői az NB II. Keleti-csoportjában állnak rajthoz a 2014/
2015-ös bajnoki idényben. A csapat
MAG-LOG Team CFT néven játszik, hazai pályája – péntek esténként 19.30 órától – a Szent István
Egyetem sportcsarnoka lesz.
Annak ellenére, hogy a hír örömteli,
a körülmények tekintetében akadnak elgondolkodtató részletek.
Ezekről a klub ügyvezetése tájékoztatta lapunkat:
- Tavaly az U17-es és az U19-es
csapatunk sikeres szezont zárt, ezért
felmerült annak a lehetősége, hogy
idén a két csapatból rakjuk össze az
NB II-es felnőtt együttest. Ez történt
meg a nyár folyamán, így a csapatban gödöllői érdekeltségű fiatalok
képezik a keretet. Az edzői feladatokat Baranyai Pál végzi, aki – szükség esetén – a játékba is beszáll.
Mivel a keret alapvetően az idei
U17-es és U20-as csapatokra épül, így
az utánpótláskorúak edzése mellett
még egy edzés van minden héten az
NB II-es keretnek. És itt a legnagyobb

„szépség”: az edzéseket Kartalon kell
tartani, mert városunkban nem lehet
valamelyik este másfél órát futsal
edzésre szervezni. Nonszensz!
A csapat versenyeztetését a Covritas Nonprofit Kft. végzi, amely a tavalyi évben kezdte meg az utánpótlás csapatok menedzselését. A bajnokságban viszont MAG-LOG
Team CFT néven szerepelünk, mivel egy maglódi szállítmányozó cég
a csapat első számú, mondhatni, főszponzora. Ezen kívül még másik
három cég támogatja az együttest,
de egyik sem gödöllői (a helyi önkormányzat erre az évre 94 ezer forintos
dotációt biztosít – a szerk.). Nem Gödöllőn edzünk, nem gödöllői cégek
a főtámogatók, de gödöllői csapatként vagyunk-leszünk a bajnokságban ismertek. Hazai meccseinket
Gödöllőn fogjuk lejátszani, az egyetemi csarnokban, péntekenként
19.30 órai kezdettel. A korábbi időszak hétfői mérkőzéseivel szemben
idén azért esett a pénteki napra a választásunk, mert arra törekedtünk,
hogy néző- és családbarát időpontot
találjunk, és erre a péntek este inkább megfelelő, mint a korábbi
hétfő este fél kilenc.
-bor
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Fő a jókedv! (X.) Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

5 alkalomra szóló bérletet

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

- Huszonhat hülye van az osztályban! – szidja le
a gyerekeket a tanár. – Huszonhét – szól vissza
Móricka, egyértelműen a tanárra célozva. – Takarodj ki a teremből! – üvölt a tanár. …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Z) 12.
Erre fele! 13. Szicíliai közösség 14. Becézett István
16. Végtelen tanya! 17. Ugyancsak 18. A poén
második része 20. Neves orvos, a győri kórház
névadója (Aladár) 21. Kettőzve: dunántúli város!
22. Ilyen szó is van 23. Igekötő 24. Állóvíz 25.
Iratköteg 27. Tolna megyei település 29. Hosszúság jele 30. Nano 31. Járművön közlekedő 33. Komika volt (Zsuzsa) 35. Helyben marad 37. Idegen
női név 38. A közelebbi 39. Aranyelemek! 40. Köszönet 42. Földre hullat 44. Elege van 45. A magáé
47. Hazai egészségbiztosító 49. Rendőrkapitányság, röviden 50. Faáru 52. Vezetői engedély a
szlengben
Függőleges: 1. Mindig ez van 2. Csodálkozás szava 3. Lusta 4. Borzalom 5. Római szám 6. Kicsinyítő képző 7. Ázsiai tó 8. Létezik 9. A poén
harmadik része 10. Ételízesítő 11. Filmes kifejezés

14. Húros fegyverek 15. Afrikai nyelv 18. A poén
negyedik, befejező része (N) 19. Eszes 23. Kis tehén 26. Mögötte 28. Egyforma hangzók 32. Annál
lejjebb 34. Földre rak 36. Kisebb hegy 37. Helyi
hálózat, röviden 40. Füllel érzékel 41. Kerekes
jármű része 43. Testi és szellemi mozgás 46. Késő
esti 48. Ital, népiesen 51. Egyhangúan éles! 53.
Dorog része! 54. Többes szám jele 55. Egyszem!
A megfejtéseket október 17-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Augusztus 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: AZ NAGY BAJ, MERT ÉN MEG MÁR
ELFELEJTETTEM.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utalvány nyertesei: Nagy Ivánné Faiskola tér 17. és
Bártfai Benedek Ivánka Imre u. 4.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Bangó József Szivárvány u. 19.
Gold Gym fitness klub 5 alkalomra szóló bérletének nyertese: Tóth Emese Szabadka u. 6/A.

Október 5-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Október 6-tól október 12-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze u. 2.). Tel.: 545-585
Október 13-tól október 19-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Október 20-tól október 26-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749
Október 27-től november 2-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251

Magazinunk következő
száma

október 31-én,
pénteken jelenik meg.
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Remsey Jenő rézkarcok eladók! 06-20 323-8982

Legyen naprakész! www.godolloihirek.hu

AZ INVITELLEL
SZILVESZTERIG LAZÍTHAT
Az ősz beköszöntével látványosan rövidülnek a nappalok. A munka
vagy tanulás után szívesebben megyünk haza, és a hűvös, borongós időben egyre több időt töltünk a lakásban, így jobban igényeljük azt is, hogy a tartalmas otthoni szórakozáshoz mindenünk
meglegyen. Ilyenkor jólesik a lakás melegében kényelmesen
kikapcsolódni, és a legfrissebb hírek böngészése mellett a
személyes ügyeinket is komfortosabb a kanapénkról intézni. Az
Invitel legújabb tévé-, internet és telefonszolgáltatást, továbbá díjmentesen kipróbálható extrákat tartalmazó, akciós ajánlatával
egészen szilveszterig élvezhetjük az otthoni lazítást. Az új előfizetők ugyanis kétéves, határozott idejű szerződéssel 2014. december
31-ig egységesen, 1.999 forintos akciós havi díjért vehetik igénybe
az összes, így akár a legnagyobb Invilág csomagot is.
Teljes kényelem, gazdag tartalom
Az Invilág csomagok által kínált televízió-, internet- és telefonszolgáltatás többféle kombinációban érhető el. Már az alapcsomagokban is megtalálhatók a legfontosabb tévéadók és köztük
a legnézettebb sportcsatornák. A nagyobb csomagok pedig még
több filmet, sportot, zenét, közszolgálati és kereskedelmi,
tudományos és gasztronómiai, valamint hír- és gyerekműsorokat
tartalmaznak, hogy a család minden tagja megtalálja az
érdeklődésének megfelelő programokat. A választék az Invitel
HIRDETÉS

IPTV- és digitáliskábeltévé-előfizetői számára tovább bővíthető a
személyre szabható tematikus minicsomagokkal. Ráadásul a
legfrissebbek közül most egyet 90 napig díjmentesen kipróbálhatunk
az új, kétéves csomagok mellett. A megrendelt, határozott idejű Invilág előfizetés mellé szintén 90 napig díjmentes extraként kapjuk
a Kaspersky vírusvédelmi szoftverét, amely több eszközre, akár
okostelefonra és táblagépre is telepíthető, így még nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat a világhálón.
A gyors döntés kifizetődik
Az új ajánlat különlegessége az év végéig szóló akciós havi díj, így
minél korábban rendeljük meg a kiválasztott csomagot, annál
tovább élvezhetjük a kedvezményes időszakot. Az új lakossági előfizetők 24 hónapos határozott idejű szerződéssel év végéig 1999 forintos havi díjért vehetik igénybe a két vagy három szolgáltatást
egyben tartalmazó Invilág csomagokat, amelyekhez online
megrendelés esetén további kedvezmény is kapcsolódik. Azok, akik
már az Invitel ügyfelei, a jelenlegi előfizetésük mellé megrendelt
új internet- vagy tévészolgáltatást szilveszterig 999 forintos havi díjért élvezhetik 24 hónapos, határozott idejű szerződéskötés esetén.
Így két új elem egyidejű megrendelésekor az új szolgáltatások 2014.
december 31-ig érvényes havi díja 1.998 forint. A csomagokért 2015
januárjától a hozzájuk tartozó havi díj fizetendő.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Telefon: +36 28 536 596
Kapcsolattartó:
Petényi Tamás, telefon: +36 20 372 0123
További információ:
az 1288-as Infóvonalon
és a www.invitel.hu weboldalon

