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Ha minden a terv szerint alakul, július végére biz-
tonságosabbá válik az ország legrosszabb baleseti
mutatóival rendelkező külterületi főúti szakasza,
ami nem más, mint a 3-as számú főút gödöllői au -
tó sok által is rendszeresen használt bagi elágazása.

A beruházás megkezdése kapcsán Vécsey
Lász ló, a gödöllői központú választókerület Fi -
desz-KDNP-s országgyűlési képviselője és Lop -
pert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. kommunikációs vezetője tartott sajtótájé koz -
tatót a helyszínen.

A bagi csomópontban 2008 és 2012 között 10
személyi sérüléses baleset történt, ebből 2 halálos,
5 súlyos és 3 könnyű sérüléssel végződött. Az el -
múlt öt év súlyozott mutatói szerint Magyaror -

szág első- és másodrendű főútjain ez a leginkább
balesetveszélyes lakott területen kívüli szakasz.

Az út Gödöllő irányából a csomópont felé lejt, a
járművek gyakran felelőtlenül nagy sebességgel
érkeznek meg ide. A kivilágítatlan keresztező -
désben így az ütközések, gázolások fokozott koc -
kázatával kell számolniuk a közlekedőknek. A
gya logos mozgások különösen korlátozott látási
viszonyok esetén igen balesetveszélyesek az átke -
lőhely nélküli autóbuszmegálló környezetében.

Az új körforgalom a sebesség csökkentésére
kény szeríti a járműveket. A biztonság további nö -
ve lése érdekében gyalogátkelőhelyet jelölnek ki,
átépítik a buszmegállót és közvilágítást létesí -
tenek. -st

Nekiláttak a baleset -
veszélyes bagi csomópont
átépítésének

Március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatra (OTSZ) épülő belügyminiszté-
riumi rendelet, ami minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami vállalat
és civil szereplő számára jelentős változásokat hoz.

Az élet- és értékvédelmet középpontba helyező szabályozás egyik, a lakosság számára legjelen -
tősebb kitétele, hogy a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése
tilos. Helyette a környezetvédelem szempontjából hasznosabb komposztálást szorgalmazzák.

Belterületen azonban kizárólag abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha ezt az önkor mány -
zat erre vonatkozó rendelete megengedi. Gödöllőn létezik ilyen jogszabály: tavaly áprilistól ki zárólag
pén teken 13 és 18 óra között szabad elszáradt növényi hulladékot égetéssel ártalmatlanítani. Háztartási
és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi) égetése viszont til tott Gödöllőn.

Jó hír a szabadtűzön készült ételek kedvelőinek, hogy továbbra is megengedett a kerti grillezés és a
tűzön történő sütés-főzés, természetesen, a tűz állandó felügyelete mellett. -rr

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN • Ha családtagja, barátja, ismerőse, hoz-
zátartozója jogait megsértették a pszichiát ri án, jelezze panaszát az alábbi elérhe-
tőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai keze lésük során.
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? • Ha
gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiát -
ri ai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Az emberi léptékű alkotás megvalósulását külső
forrás is segítette: a Nemzeti Kulturális Alap Vizu -
á lis Művészetek Kollégiuma 5 millió forintos,
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg erre a
célra. Az alkotó az elmúlt évben bruttó 2.540.000
forintot kapott előlegként, idén pedig további
6.160.000 forintos kiadásra lehet számítani. Ezt
össze adva, bruttó 8,7 millió forintból lesz új, pizsa -
mában nyújtózó kisfiút ábrázoló köztéri szobra
Gödöllőnek. -g

Tilos a hulladék szabadtéri égetése, de…

Április 11-én, szombaton 11 óra kor
kezdődik Erős Apolka Mun ká csy-
díjas szobrászművész „kis Balázst”
ábrázoló alkotásának ün nepélyes
avatása Gödöllő fő te rén. A József
Attila: Altató cí mű ver sének fősze-
replőjéről ké szült köztéri műtár -
gyat stíl sze rűen a költő 115. szüle -
tésnapján leplezik le, ami 1964 óta a
Ma gyar Költészet Napja is.

Költészet napi szoboravató a főtéren
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Szinte nem múlik el nap, hogy ne kerülne szó -
ba korunk egyik legfontosabb, környezetünk
és életterünk jövőjét alapvetően meghatározó
kihívása, a zöld energia hasznosítása. Halljuk,
látjuk, mondják: a fosszilis anyagok (szén, olaj)
felhasználására épülő rendszereket háttérbe
kell(ene) szorítani, és helyettük a természet adta
megújuló, alternatív energianyerő lehetősége -
ket (nap, szél) elterjeszteni. 
Ez a cél vezérli a gödöllői székhelyű Infinite Ener -
gy Kft-t is, amelynek szakemberei egyedi, a ma -
gyar országi szélviszonyok között is megbíz ha tóan
működő, háztartási méretű kis erőművet fejlesztet-
tek ki és forgalmaznak. A lassú fordulatú, függőle-
ges tengelyű VertiGO szélgenerátor 5 kilowattól 50
kilowattig terjedő teljesítményének köszönhetően
családi házak, lakóparkok és -épületek, kisebb mé -
retű vállalkozási telephelyek, üzemek, illetőleg ön -
kormányzati vagy egyéb in téz mények villamos -
energia-ellátására egyaránt al kalmas.

Előnye az – akár napelemmel is kombinálható
– alternatív energiaforrást hasznosító rendszer -
nek (képen), hogy zajtalan és nem rezonál. Az
emiatt „városállónak” nevezhető berendezést 6-
12 méteres magasságban célszerű elhelyezni.

Szél érzékenysége ugyanis – szemben az égbe
meredő szélkerekekkel – rendkívül alacsony: má -
sodpercenkénti 0,5 méteres fuvallat esetén már
megmozdulnak a lapátok.

Rátonyi Zoltán, az Infinite Energy Kft. ügyve -
zető igazgatója elmondta, az elektromos hálózatra
az – úgynevezett – „ad-vesz” mérőórával bekötött
rendszer úgy működik, hogy a szélgenerátor
termelését elhasználja a fogyasztó, de ha ennél több
a termelés, akkor azt mérve, visszatolja a há ló zatba.
Ha pedig a termelés éppen kevesebb, mint a pil -
lanatnyi fogyasztás, akkor a hálózatból szintén
mérve jut áram a fogyasztóhoz. Az óra oda-vissza
mér és éves leolvasáskor a különb séget kell csak ki -
fizetni, illetve, amennyiben az egyenleg pozitív,
akkor a szolgáltató fizeti az ép pen érvényben lévő
szabályok szerinti – jelenleg 23 forintos – összeget a
fogyasztónak. Méretezni tehát úgy érdemes, hogy
a tervezett termelés és a valószínűsíthető fogyasz-
tás egyenlege nulla kö rül alakuljon.

Adódik a kérdés: mennyibe kerül és mennyi idő
alatt térül meg egy ilyen, 25 éves működésre ter -
vezett szélgenerátor? Fillérre pontos összeget csak
a telepítési helyszín ismeretében lehet mon da ni.
Kalkulálni úgy tanácsos, hogy nagyobb teljesít -

mény-igény esetén fajlagosan kisebb az egy kilo -
wattos energiatermelésre eső költség. A hosszú
távra gondolkodás szempontjából azonban fonto-
sabb a beruházás megtérülési ideje. Ezt a szak -
emberek 8 és 12 év közé helyezik, ami vall juk meg,
nagyon is belátható intervallum, hiszen a rendszer
működési idejének legfeljebb felét te szi ki.

Mint életünkben sok minden, a zöld energia
hasznosítása is pénz kérdése. Pontosabban pénz
kérdése is. A másik fontos tényező a környezet -
tudatos szemlélet formálása. Ebben is partnerek a
gödöllői székhelyű vállalkozás munkatársai, akik
a www.infinitewind.com honlapon, valamint a
zoltan.ratonyi@gmail.com email-címen állnak az
érdeklődők rendelkezésére. Aki működés köz -
ben szeretné látni a szélgenerátort, Gödöllőhöz
leg közelebb a szadai ipari park üzemanyagtöltő
állomásán nyílik erre lehetősége. -abo

Egyedi és városálló a gödöllői székhelyű
cég által fejlesztett szélgenerátor

Enyhe fuvallat is megmozdítja a 8-12 évre tehető 

megtérülési idejű háztartási méretű kis erőmű lapátjait

Dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos
már cius 9-én ebzárlatot és legeltetési tilalmat ren -
delt el a vörös rókák veszettség elleni orális im -
munizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vak -
cina – időjárás függvényében – kiszórásának
már cius 28-a és április 2-a közötti napokon ter -
vezett időpontjától 21 napig, azaz április 23-ig
lesz érvényben.
Az ebzárlat tartama alatt
• a tartási helyén minden kutyát és macskát el -

zár va, illetőleg a kutyákat megkötve, úgy kell
tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan nem szökhetnek ki.

• kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és
szájkosárra szabad kivinni.

• a településről kizárólag érvényes ve szett ség elle-
ni védőoltással rendelkező kutyát vagy macs kát
a hatósági állatorvos kedvező ered mé nyű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

• az érvényes veszettség elleni védőoltással ren -
delkező vadászebek, a fegyveres erők és fegy-
veres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek,
a segítő- és terápiás ebek, valamint a látás sérült
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti-
ekben foglalt korlátozás alól.

• az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket ha -
tósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.

• az ebzárlat alatt húsevő állatok összeve zeté -
sével járó rendezvény nem tartható.
A vörös rókák tavaszi immunizálási kampánya

Pest megye Dunától keletre eső részét érinti. Az
ebzárlat alá vont települések: Aszód, Bag, Csö -
mör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz,
Gal ga mácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isa -
szeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagy tarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácszent -
lászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok. -gjh

A januárban bejelentett, tízmilliárd forintos keret -
összegű Otthon melege energiahatékonysági
prog ramra az eredeti, márciusi időpont helyett
április 30-ától pályázhatnak az 5-60 lakásos tár -
sasházak - tudatta a Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium (NFM).

A támogatást 1946 után épült, 2006. december
31-éig kiadott építési engedéllyel rendelkező táv -
fűtéses, ház központi fűtéses vagy lakásonkénti
egye di fűtéses lakóépületek tulajdonosi közössé -
gei (társasházak vagy lakásszövetkezetek) igé-
nyelhetik.

A kivitelezésben részt vevő vállalkozások, vál -
lalkozók március 16-tól regisztrálhatnak a pá lyá -
zati rendszerben. Pályázatot április 30-tól – a ren -
delkezésre álló forrás kimerüléséig – nyújthatnak
be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portá -
lon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező tár -
sas házak, lakásszövetkezetek, kizárólag elektro-
nikus formában, a www.zfr-th-2015.nfsi.hu pá -
lyá zati rendszeren keresztül.

Gödöllői lakóközösségek is 
élhetnek a lehetőséggel

Április végére 
tolódott a társasházak 
energiahatékonysági 
pályázatának kezdete

Ebzárlat lép érvénybe a város területén
A terv szerint március végén kezdődik a vörös rókák

veszettség elleni orális immunizálása, csalétek vakcinával
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Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártá-
bornok 2010 novembere óta irá -
nyít ja a Gödöllői Rendőrkapitány -
ság munkáját, amiről évente beszá-
mol a helyi képviselőtestület tag -
jai nak. Idén március 5-én történt
meg, hogy a gödöllői városatyák
megismerhették a 2014-es adato-
kat, mutatókat tartalmazó táborno -
ki jelentést, amire valamennyi kép -
viselő igennel szavazott. 
A 27 település (8 város és 19 község)
közrendjéért és közbiztonságáért
felelős Gödöllői Rendőrkapitányság
által felügyelt településeken 2014-
ben 3.299 regisztrált – döntő több -
ségében vagyon elleni – bűncselek-
mény történt (2013-ban 4.123). Tíze -
zer lakosra vetítve 185,5 esetről be -
szélhetünk, amivel a közel 178 ezer
lakost számláló gödöllői körzet Pest
megyén belül a legkevésbé fertőzött
régiót jelenti. Nyomozás eredmé-
nyességi-mutatóban az elmúlt év -
ben kissé romlott a helyi kapitány -
ság statisztikája, hiszen a 2013-as
41,6%-os ráta 2014-re 38,5%-ra mér -
sék lődött (a Pest megyei átlag
44,72%).

Gödöllőn 706 ismertté vált bűn-
cselekményt követtek el tavaly (egy
évvel korábban 880-at), ezer főre le -
osztva, 21,52-őt. Lopásból volt a leg -
több, számszerűen 376. Közterüle -
ten 156 alkalommal estek bűnbe a
renitensek (egy évvel korábban 224
esetben). A kedvező változás nagy -
ban köszönhető a néhány éve kié -
pített térfigyelő rendszernek, ami-
nek bővítése a statisztikai adatok to -
vábbi javulását eredményezheti.

A Gödöllői Rendőrkapitányság
ille tékességi területén a 2013. évi
712-ről 2014-ben 515-re csökkent a
regisztrált közlekedési balesetek
szá ma. Rossz hír viszont, hogy a ha -
lá los kimenetelű tragédiából kétszer
annyi történt (10), mint egy évvel
korábban.

Gödöllőn 120 közleke dési baleset-
hez riasztották a rendő röket. Sze ren -
csére, haláloshoz nem, azonban 10
sú lyos-, 38 könnyű sé rüléses, vala -
mint 72 anyagi káros esetnél in téz -
kedniük kellett a helyi zsaruknak. A
tapasztalatok szerint a Gödöllőn be -
kö vetkező balesetek többségét nem a
helyi autósok idézik elő, hanem sok -
kal inkább azok a járművezetők, akik
autójukkal átha ladnak a településen.

Ami a bírságolást illeti, a Gödöllői
Rendőrkapitányság Közlekedésren -
dészeti Osztálya által működtetett
traffipax-készülék – a helyszíni- és a
közigazgatási bírságokat együttvé-
ve – közel 3,6 millió forintot termelt
2014-ben. Borítékolható, hogy idén –
a csúcstraffipax éles bevetésével –
más ként alakulnak majd az adatok.

Érdekesnek tekinthető adalék,
hogy a helyi kapitányság területé -
hez tartozó településeken a tavaly
év végi adatok alapján 1.147 termé -
sze tes személy 3.243 darab fegyver-
rel rendelkezett, és 3 jogi személy
bir tokában 60 fegyver volt. 

Szóbeli kiegészítésében Bozsó Zol -
tán megköszönte az önkor mány zat
se gítségét, és úgy ítélte meg, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság sze mé -
lyi állománya 2014-re a kitűzött célo-
kat túlnyomó részben teljesíteni tud -
ta. A tábornok ezúttal is kihang sú -
lyozta, akad még tennivaló, hogy
fenn tartható legyen a lakosság biz-
tonságérzetének jobbítása és a köz -
lekedési morál javítása. Ebben fontos
szerepet szánnak a bűn- és baleset-
megelőzési tevékenységnek, illetőleg
kiemelt feladatnak tekintik – többek
között – az átlagos nyo mozási határ-
idők csökkentését, a titkos informá-
ciógyűjtő tevékenység erősítését, az
állomány intézkedési aktivitásának
nö velését, a sebesség mérő eszköz fo -
ko zott alkalmazását és az ittas veze -
tők kiszűrésére is nagy hangsúlyt kí -
vánnak fektetni. -ef

Áder János köztársasági elnök Kos -
suth- és Széchenyi díjakat adott át a
Par lament épületében március 15-én.

Az elismerő címek közül Kossuth-
díjat kapott Oszvald Marika színész -
nő, városunk 2012-ben megválasztott
díszpolgára, valamint a Hot Jazz Band, amelynek – Bényei Tamás, Bera
Zsolt, Galbács István Tibor, Juhász Zol tán és Szabó Lóránt Hunor mellett
– tagja a gödöllői Frédéric Chopin Ze neiskola művésztanára, Fodor László
is, akit tavaly októberben Körösfői-em lékplakettel tüntettek ki.

Az idei Széchenyi-díjasok körében található dr. Solti László állatorvos, a
gödöllői Szent István Egyetem ko rábbi rektora, aki 2013. június 30-ig töltötte
be a tisztséget. Fotó: MTI

Csökkenő tendenciát mutat 
a város bűnügyi fertőzöttsége

Kossuth-díjas lett Gödöllő 
díszpolgára és művésztanára

Hozd magaddal
a klubba ezt 
a kivágott 
szelvényt, amiért 
részt vehetsz egy 
ingyenes fittségi 
állapotfelmérésen, 
és csatlakozás esetén 
2.000 forint 
kedvezményt kapsz!

Curves-Gödöllő 
Gödöllő, Szent Imre u. 6/b.
Telefon: 28/532-531
Email: curves@godollofitness.hu
www.godollofitness.hu/curves

30 PERC EDZÉS
CSAK NŐKNEK!

HIRDETÉS
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A KDNP javaslatára megszületett
tör vény rendelkezései alapján már -
cius 15-étől életbe lépett a vasárnapi
pihenőnap bevezetése, ezáltal a hét
utolsó napján nem lehet majd dol-
goztatni a kereskedelemben. 

A jogszabályban kivételként rög -
zí tették, hogy az adventi időszakban
és az év egy szabadon választható
vasárnapján 6 és 22 óra között, illet-
ve december 31-én 6 és 12 óra között
nyitva lehetnek az üzletek. A tör -
vény azzal kapcsolatban is több ki -
vételt tartalmaz, hogy mely boltok
le hetnek nyitva vasárnaponként. 

Így – például – a 200 négyzetmé -
ternél kisebb üzletek kinyithatnak a
hét utolsó napján, de csak a legalább
egyötöd részben tulajdonos vagy
családtagja(i) dolgozhat(nak) benne.
Továbbá: a kizárólag pékárut és tej -

terméket értékesítő üzlet kiskereske -
delmi napokon (hétfőtől szombatig)
5 óra és 22 óra, vasárnap és munka -
szü neti napokon 5 óra és 12 óra kö -
zött nyitva tarthat. Az újságot árusí tó
üzlet, valamint a virágot árusító üzlet
vasárnap és munkaszüneti na pokon
6 óra és 12 óra között nyitva lehet.

Lássuk, melyek azok az – a lap -
zártánkig tudomásunkra jutott –
élel miszert is árusító üzletek, ame-
lyek vasárnap is nyitva lesznek Gö -
döllőn!

• Csíkos ABC Szőlő utca 10.) 6 és
22 óra között

• Manna Élelmiszer és Pékség
(Bla háné út 43.) 0-24 óra

• Prémium csemege és húsbolt
(Szilágyi Erzsébet utca 27.) 7 és 13
óra között

• Royal Csemege (arab - Kossuth
Lajos utca 26.) 6 és 22 óra között

Ha bárki tud olyan, élelmiszert
for galmazó gödöllői üzletet, amely
a jövőben nyitva tart vasárnap, a
név, a cím és a nyitvatartási idő
meghatározásával a godolloihi-
rek@gmail.com email címre elküld-
heti.

Vasárnap is nyitva

A háromcsillagos hotel történe té -
ben – a tavalyi után – az idei lehet a
má sodik olyan év, ami néhány mil -
lió forintos nyereséges gazdálko-
dást ered ményez. Igaz, ebben van
némi „turpisság”, hiszen a városve -
zetés 2013-ban nettó 91 millió fo -
rinttal csök kentette a szállodát üze -
meltető cég bérletidíj-fizetési kö -
telezettségét. Futás Levente, a
Fidesz korábbi ön kor mányzati kép -
viselője ezzel a dön téssel kapcso -
latosan akkor úgy fogalmazott:
nem történt más, mint az, hogy et -
től kezdve közpénzből – ha úgy
tetszik, a gödöllői adófizetők pén -
zéből – kell finanszírozni a ter ve -
zett minimális nyereség érdeké ben
elszámolt veszteséget.

Laurán Csaba 2013 júliusában lett
a szállodát működtető G-Magis tra -
tus Zrt. vezérigazgatója. Előzetes, a
szolgáltatás színvonalát növelő el -
kép zelései közül a relaxációs sziget
kialakítása nemrégiben megvaló -
sult. A direktor erre és a következő
esztendő(k)re is tervez kisebb-na -
gyobb, döntően a biztonságos üze -
me lést szolgáló fejlesztéseket, még -
hoz zá az amortizáció által felszaba-
duló forrásból. Lássuk, mi kell ah -
hoz, hogy a gödöllői hotel megcé -
loz hassa a 3* Superior kategória
minősítés – 2018-ban esedékes –
elnyerését.

• recepciónál és az előtérben (hall)
kazettás álmennyezet építése, halo-
gén izzók LED-esre történő cserélése,

• a szobai – több esetben csapá -
gyas – klímaberendezésének szervi -
ze léséhez szükséges szerelőnyílások
átépítése,

• konyhai gépek, berendezések
kor szerűsítése,

• nyílászáró-cserék (főként a rossz
minőségű bádogos munkák miatt
tönkrementek),

• a belső udvaron megsüllyedt,
ez által balesetveszélyessé vált tér -
kövek felszedése és szintbe hozása,

• szobafejlesztések: fürdőszobák-
ba törölközőtartók, egész alakos
tükrök, éjjeli szekrényekre és aszta-
lokra lámpák. -org

Három csillag superior 
minősítésre hajt a gödöllői hotel

Újabb, színvonal- és biztonság-növelő fejlesztéseket
terveznek a város szívében található szállodában

Idestova hét esztendeje üzemel a Gö döllő központjában található Er zsébet
királyné Szálloda, amelynek rentábilis működtetését több menedzsment is
megkísérelte aprópénzre váltani. Az önkormányzat tu lajdonában lévő
épület többmil li árd forint közpénzt felemésztő meg újulása, majd az első
évek üzemel tetése körül kialakult anomáliák má ig tisztázatlanok.
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A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
tá jékoztatása szerint fizetőssé vált a
gödöllői betegek ellátásában is fon-
tos szerepet játszó egészségügyi in -
tézmény épületegyüttese előtti par -
ko ló. Az utóbbi években igencsak
rossz állapotba került terület felújí-
tása és átalakítása február közepén
elkezdődött. 

A várakozási díjak a következők
lesznek: 

• a 30 percnél rövidebb várakozás
ingyenes,

• a 30 percen túli várakozás alkal-
manként 500 forintba kerül, de a

meg váltott jegy este 22 óráig ér -
vényes (22 órától reggel 6 óráig a
par kolás ingyenes),

• havi bérleti díj 6.000 forintos
kiadással jár.

A közleményben az áll, hogy a
par kolási díjból befolyt összeget a
parkoló burkolatának javítására, a
bale setmentes közlekedés biztosítá-
sára, illetve a kamerarendszer és a
folyamatos felügyelet eredménye-
ként a járművekkel kapcsolatos
bűn cselekmények csökkentésére kí -
vánják fordítani. 

www.florhosp.hu

Gondolva arra, hogy az istentiszte-
leteken résztvevők is bekapcsolód-
hassanak a megemlékezésbe, idén
a korábbi években megszokottnál
egy órával később, vagyis, 11 óra -
kor kezdődött a március 15-i nem -
zeti ünnep gödöllői programja a
város főterén.
Az eseménykínálat szerkezetében
nem volt eltérés az utóbbi esztendők-
höz képest: az Ella Attila dirigálta
gö döllői fúvósok térzenéje, a pol gár -
mesteri beszéd, az erre az alkalomra
rendezett – Nem féltelek, Hazám!
című – ünnepi műsor, a ko szorúzás a
Petőfi-szobornál, majd a látványos,
országosan is egyedülálló lovasfel vo -
nulás idén is ezreket vonzott.

A gödöllői ünnep szónoka Gé mesi
György volt. A polgármester beszé-
de elején úgy fogalmazott, az 1848-
49-es szabadságharc a leg szebb jelké-
pe a bátor kiállásnak, a hazaszeretet-
nek. A későbbiekben azon ban főként
napjaink állapotát kri tizálta, odaszól -
va a politikai elitnek.

- Nem csak lehet, hanem meg is
kell fogalmazni az aktuális üzene te -
ket – mondta Gémesi. – Nem lehet
elmenni szótlanul a közéletet telje sen
átitató és átszövő folyamatok mel lett.
Az egyre mélyülő morális válság, az
elképesztő méretek öltő korrupció, a
hatalom rendszervál toz tatás óta ed -
dig soha nem látott centralizációja, a
szakemberek poli tikai pártkatonákra
való lecserélése, a politika létráján a
hatalom és va gyon köré sereglett bű -
nözők megje lenése, a bróker-botrány
során el tűnt százmilliárdok valódi fe -
le lőseinek megnevezése nélkül -
mindez csak egy része ezeknek a tör -
téné sek nek, Mindemellett lassan mű -
kö dés kép telen az egészségügy, a
köz ok tatás az államosítás után többe
kerül és lassan, de biztosan csúszik
le fele. Az egyre nagyobb szociális fe -
szültségeknek már a közbiztonságot
ve szélyeztető következményei van -
nak, és az önkormányzatok pedig
las san a tanácsrendszerhez hasonló
hely zetbe kerülnek. 

Március 15.: Gémesi beszólt a politika
Ünnepi beszéd korrupcióról, bróker-bo

virtuális szabadságharcról, és a szánalmasan g

Fizetőssé tették 
a kistarcsai kórház parkolóját

HIRDETÉS



9FÓKUSZBANXIX/4. 2015 április

Külpolitikánk pedig soha nem
látott mélyrepülésben van. Lassan
nincs olyan európai ország, amely
komolyan szóba állna velünk, mi -
közben olyan szövetségest is elvesz-
tettünk, mint a lengyelek. A közmé -
diumok teljes felügyelete pedig a ’48-
ban megfogalmazott sajtósza bad -
ságot tiporja sárba. És ne csodálkoz-
zon senki, ha gyermekeink nem Ma -
gyarországon képzelik el a jövőjüket,
hiszen itthon nincs jövőképük.

Tudom, ezek nagyon kemény sza -
vak, de ki kell mondani, és én ki -
mon dom. Nem pártpolitikai szán -
dékból, hanem a hazám sorsáért ér -
zett felelősségem és aggodalmam
okán. /…/ Tudom, sokan nem te -
hetik meg, hogy megszólaljanak,
mert van mit veszíteniük, vagy egy-
szerűen félnek. Félnek a retorziótól,
féltik az állásukat, családtagjaik ál -
lását, vállalkozásukat, megrende lé -
seiket, egzisztenciájukat.

Gémesi kifejtette azt is, hogy a ket -
tős beszédtől akartunk megszaba -
dul ni 25 évvel ezelőtt, de úgy tűnik,
ez a megszabadulás csak átmeneti
volt. Ezt követően szólt a rengeteg
energiát felemésztő „virtuális” sza -
badságharcról, majd üzent az ellen-
zéknek is: - Az ellenzék szánal ma -
san gyenge, és sok esetben hiteltelen
próbálkozásai nem késztetik a hatal-
mon lévőket valós versenyre.

- Magyarországnak ma nem for-
radalomra és főképp nem sza bad -
ság harcra van szüksége. Magyaror -
szág nak egy mielőbbi újraépít ke -
zést kell megkezdenie, hiteles po li -
tika men tén. A kérdés: ráébrednek-
e végre az illetékesek ennek szüksé -
gességére, illetve van-e, lesz-e ilyen,
régi, új, vagy régi-új, megújulni ké -
pes politikai erő? Lesz-e ma az 1848-
as hoz hasonló szív, bátorság Ma -
gyar országon, vagy a folytatódik a
szem le sütéses, fejelfordítós, napi ér -
de ke ink mentén kialakuló megal -
ku vás? – tette fel a kérdést Gémesi.

A felelősség mindannyi unké –
zár ta gon dolatait a pol gár mester. 

-GH

Március 28-án a tiszafüredi megem -
lékezéssel elkezdődött a 27. Tavaszi
Emlékhadjárat, Közép-Európa leg -
na gyobb katonai hagyományőrző
rendezvénysorozata. A Magyar Ha -
gyományőr Világszövetség, az érin -
tett önkormányzatok, művelődési
in tézmények és a helyi hagyomány-
őrző egyesületek rendezésében le -
zajló látványosság résztvevői váro -
sunkat is érintik. 

Az eseménysorozat egyik fő lát -
ványossága, a népi életképekkel és
katonai díszszemlével ötvözött csa-

tabemutató április 6-án, hétfőn 17
órától lesz Isaszegen, a Szoborhegy
alatti területen. 

Gödöllőre április 7-én, kedden
érkezik a hadjárat főserege. A Gö -
döllői Királyi Kastély udvarán 11
órakor ünnepi műsort láthatnak az
érdeklődők, majd 11.50 órától tisz -
teletadás veszi kezdetét a Dózsa
György úti temetőben, az 1849-es
emlékműnél. -áo

A Magyar Marketing Szövetség ke -
resi és díjazza a városok, települések
fejlesztése, ismertségük és elismert-
ségük növelése érdekében meg va -
lósított sikeres marketing-projekte -
ket, kam pá nyokat, rendezvényeket,
a szakmailag profi marketing meg -
oldásokat. Akár Pest megyei vá ros
is elnyerheti a „Marketing fővárosa
2015” címet – tájé koztatta lapunkat
Ambrus András, a Pest Me gyei Ön -
kormányzati Hivatal sajtó főnöke.

Május 8-ig hat kategóriában lehet
pályázni, a 2014. január 1. és 2015.
február 28. között meg valósított ak -

tivitásokkal. A pályázó szerveze tek -
nek be kell mutatniuk a megva ló -
sított mar keting tevékenység előké-
szítésének, megvalósí tásának és
ered ményessége értékelésének fo -
lyamatát. 

Amennyiben a gödöllői illetéke-
sek úgy gondolják, hogy kandidál -
nak a díjra, további rész leteket a
www.varosmarketingdij.hu web -
olda lon talál nak. Városunk költség -
ve tésében az el múlt és az idei év -
ben egyaránt 20-20 millió fo rintos
össze get különítettek el marketing
célokra.

ai elitnek
otrányról, 

gyenge ellenzékről

Nem mindenki lelkendezett a Gémesi-beszédtől
Gémesi beszédének híre nem maradt a város határán belül. Több internetes
portál is beszámolt gondolatiról. A hozzászólók vegyesen fogadták a sza vait.
Az egyetértők mellett akadtak olyanok, akik kritikával illették meg a szó -
nokot és az elhangzottakat. Két vélemény a „fékek és ellensúlyok” jegyében:

Négy taggal bővült a Gödöllő Városért díjasok köre
A március 15-i nemzeti ünnep gödöllői programja a kora esti órákban a
Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében zárult, ahol átad -
ták a Gödöllő Városért díjat. 

A település második legrangosabb elismerő címét ebben az évben négyen
érdemelték ki: a Talamba ütőegyüttes tagjai, akiket Zombor Levente képvi -
selt, dr. Sivadó János görög katolikus parókus, valamint a Gödöllői Királyi
Kastélyt működtető gazdasági társaság két korábbi igazgatója, dr. Révészt
T. Mihály és prof. dr. Körösvölgyi László (képen balról jobbra).

Május 8-ig hat kategóriában lehet pályázni

Gödöllő is lehetne a marketing fővárosa
Április 7-én érkezik a kastélyba
a tavaszi hadjárat főserege
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A tavasz elmaradhatatlan egyetemi
ese ményére, a SZIE Állásbörzére az
idén április 22-én, szerdán 10-15 óráig
várják a látogatókat az aulában. Nem
is választhatna méltóbb helyszínt a
börzére az intézmény, hiszen Ameri -
go Tot itt látható három emelet magas

domborműve az elvetett mag születését jelképezi, amihez könnyen társít -
hatjuk az innen induló karrierek sokaságát.   

Az eseményt a Gépészmérnöki Kar Kooperatív Gyakorlati Börzéjével kö -
zösen rendezi az egyetem. Magyar és multinacionális cégek, helyi és térségi
vállalkozások, szervezetek képviseltetik magukat az eseményen, számos
állásajánlattal.

A Szent István Egyetem számára is fontos a végzős hallgatók megfelelő
munkahelyhez segítése, gyakornokként történő elhelyezkedésük támoga -
tása annak érdekében, hogy az egyetemen elsajátított új tudás minél előbb
a gazdaság szolgálatába álljon.

A hallgatók számára hasznos, hogy a munkáltatóktól közvetlen informá-
ciót kapjanak a gazdasági élet elvárásairól, a munkaerő-piaci trendekről, a
szakmai gyakorlati lehetőségekről.

Az eseményre a térség lakosainak is érdemes ellátogatni, hiszen a börze
napján kínált tanácsadások és programok hozzájárulhatnak a sikeres elhe-
lyezkedéshez. A rendezvényen alap- és középfokú végzettséggel rendel -
kezők is megtalálhatják számításukat, a kiállító cégek több pozíciót kínálnak
számukra is.

Az egyetem az Állásbörzét megelőzően felkészítő programokat szervez
hallgatóinak és a térség lakosainak. 

Folyamatosan frissülő hírek, információk a www.allasborze.szie.hu
webhelyen és a SZIE Állásbörze Facebook oldalán olvashatók.

Állásvásár az egyetemen

Szétbontották az egyetemi strandot

Szinte napra pontosan két éve mű -
ködik a Borellátó Gödöllőn. A Sza -
bad ság út 18. szám alatt, a palo ta -
kerti HÉV-átjáró közelében talál -
ható szaküzlet ötletgazdái arra ala-
pozták a vállalkozást, hogy a vá -
ros ban lefedetlen lehetőségek rejle -
nek a minőségi folyóbor kínálat te -
rületén. Az eltelt idő őket igazolta:
azóta két üzletük nyílt Budapesten,
és már Veresegyházon, a Fő út 71.
szám alatt is elérhető a neves hazai
borászok ellenőrzött nedűje.
Most, hogy itt a tavasz, ami magá -
ban rejti a kerti sütögetések kezdetét
is, az étkekhez érdemes jó bort vagy
borokat választani. Ezt szorgalmaz -
za Far kas Sándor, a Borellátó tulaj -
do nosa is, aki más újdonságról is
beszámolt.

- Két éve a neves, nagy magyar
bo rászok – úgy, mint: Mészáros Pál
és Takler (Szekszárd), a soltvadkerti
Frittman Pincészet, az izsáki Gede -
on Birtok, Vincze Béla (Eger) – ter -
mé keivel nyitottuk meg üzletünket.
Azó ta a „nagyok” táborából a Szek -
szárd környéki Szelesháti Szőlőbir -
tok borait is forgalmazzuk.

Újdonság azonban, hogy – alkal -
maz kodva a változó igényekhez –
be szállítóink körét olyan kisebb bo -
rá szokkal bővítettük, ahonnan a
Miche lin-csillagos éttermek is elő -
sze retettel vásárolnak. Közülük pél -
daként említhetem az egri Nyolcas
Ádámot, a Tokaj-hegyaljai Kvaszin -
ger-család új generációját, vagy akár
a soproni Taschneréket. Rajtuk kí -
vül még van nak néhányan, akik fia-
tal borászként remekül helytállnak,
átvéve a szülők től a birtokot, és fris-
sen szerzett tanul mányaikat kama -
toz tatva, mérsékelt növényvédő -
szer-használattal, adalékanyag-men -

Az elmúlt három nyáron nem fogadott látogatókat a Szent István Egyetem
területén található strand, miután olyan, a lokálpatrióta klubos többségű
városvezetés által is jóváhagyott döntés született 2012 februárjában, hogy a
vizes létesítményt az azt megelőző több mint egy évtizedben működtető
VÜSZI Kft. megszünteti ezt a tevékenységet.

Tavaly júniusban olyan hírek láttak napvilágot, hogy az uszoda megé pí -
téséig újra megnyitják az egyetemi strandot. A helyi önkormányzat 2014
no vemberi közmeghallgatásán a város polgármestere úgy fogalmazott,
hogy az időjárás-függőség miatt luxus ilyen célra pénzt költeni.

Aki mostanában járt az egyetemi strand környékén, láthatta, hogy való ság -
gal „szétbombázták” az objektum nagymedencéjét, elbontották a rajt kö veket és
fel szedték a térburkolatot is. Mindez jó jelnek tekinthető. Ér te sülésünk szerint
felmerült a strand újranyitása, de hogy ez mikor és milyen feltételekkel tör -
tén het meg, arról csak lapzártánk után születhet végső döntés. -ed

tesen, a ként is kiiktatva készítik mi -
nőségi boraikat.

Gyakorlatilag kézműves borokat
palackoznak, olyanokat, amihez az
alapanyagot négy és hét hektár kö -
zötti szőlő termőterületről biztosít-
ják. Ebből és a több fajta szőlő elosz-
lásából eredően nagyon kis mennyi -
ségű bort állítanak elő. A legjobb ét -
termek, szál lodák és vendéglátó-
ipari egységek – nem túlzás – arany-
árban szolgálják fel ezeket a borokat.
Nálunk viszont meg fizethető áron
juthatnak hozzá a különlegességek -
hez a minőségi bort szeretők. A leg -
alacsonyabb árfekvés a literenkénti
700-750 forint, az igazán jófajtát
pedig 900-1.000 forintos lite renkénti
áron kínáljuk – zárta gondolatait
Far kas Sándor.

A hétfőtől péntekig 10 és 19 óra,
illetve szombaton 10 és 14 óra között
nyitva tartó gödöllői üzletben nincs
lehetősége a vevőnek a borfogyasz-
tásra, kóstolásra azonban igen. A
min ta bolt teljes áruválasztéka a
www.bor el lato.hu internetes olda -
lon érhető el, ahol – az egyéb infor -
má ciók mellett – az is fellelhető,
hogy rendezvényekre is kiszállítják
a minőségi folyóborokat. Sőt, mivel
a cég nagykereskedelmi en gedéllyel
rendelkezik, az éttermek, illetve a
ven déglátó-ipari egységek üze mel -
te tő inek is megéri, hogy áttekintsék
a kínálatot, hátha rábuk kannak
olyan különlegességre, amit a „ház
boraként” szolgálhatnak fel ven dé -
geiknek. -gbr

Kézműves nedűk a Borellátóban

HIRDETÉS
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Törvényi változások
tették indokolttá, hogy
a gö döllői önkormány -
zat új rendeletben sza -
bályozza a nem köz mű -
vel összegyűjtött ház -
tartási szenny víz be -
gyűj tését, elszállítását és
ártalmatlanítását. A vá -
rosatyák március 5-én
foglaltak állást a kér -

désben. Tízen támogatták a javaslatot, míg hár-
man tartózkodtak.

A kihirdetése napján hatályba lépő helyi ren -
delet egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a kö -
telező közszolgáltatást – versenyeztetés után –
egy évig Szepesi Zoltán Tibor (képen) fővárosi
illetékességű egyéni vállalkozó végzi, akinek a
Horgásztó utcában lévő, a DMRV által üzemel te -
tett szennyvíztisztító-telepre kell elszállítania a
Gö döllő közigazgatási területén fekvő ingatla -
nok ról begyűjtött szennyvizet.

A közszolgáltató ajánlatában 779-re becsülte az
érintett gödöllői ingatlanok számát, amik az elő-
zetes kalkuláció szerint évente 5.660 köbméter
szennyvizet bocsátanak ki. Ezen adatok alapján a
nem közművel összegyűjtött háztartási szenny -
víz begyűjtéséért ingatlanonként havi, bruttó 254
forintot kell majd fizetni alapdíjként, míg az ürí -
tési díj köbméterenként árát bruttó 4.318 forint-
ban határozták meg.

Kovács Barnabás (MSZP) hozzászólásában azt
kérte, hogy az előterjesztés kerüljön le a napi -
rend ről. Indoklásként azzal érvelt, hogy számí -
tásai szerint a megduplázódó díj – ahogy fogal-
mazott – „kreatív” megoldásokat vonhat maga
után, ami reális esélyt teremt a környezet ká -
rosítás növekedésének. Javaslata nem talált meg -
értésre. 

Nánási Éva címzetes főjegyző elmondta: biz-
tonságos, jog- és szakszerű szolgáltatás megte -
rem tése a cél. Gémesi György legfőbb érve az
volt a javaslat mellett, hogy ne támogassuk a bű -
nözést. Nézete szerint ugyanis, aki nem tartja be
a törvényi vagy rendeleti szabályokat, az bűnt
kö vet el.

Megfogalmazódott az is, hogy az intézkedés
ösztönözheti azokat, akik megtehetnék, de eddig
nem kötöttek rá a csatornahálózatra. Ugyanakkor
van olyan városrész is, ahol erre nincs lehetőség.

A véleményütköztetést követően a többség tá -
mogatta az indítványt, így Gödöllőn csupán
egyet len olyan vállalkozás lehet, amely legálisan
teljesítheti a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos teendőket. Min -
den egyéb ügyeskedés a „szürke vagy fekete” meg -
ol dás kategóriájába tartozik… -ván

Március 5-én bekövetkezett az, amire előzete-
sen számítani lehetett: a lokálpatrióta klubos
több ségű gödöllői önkormányzat tagjai – 9 igen
és 2 nem szavazattal, valamint 2 tartózkodással
– elfogadták az önkormányzat beruházásában
megvalósuló közút- és közműfejlesztések fi -
nan szírozásáról, az út- és közműfejlesztési hoz-
zájárulás megállapításáról szóló rendeletet, ami
a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyarra lefordítva ez azt jelenti, városunkban
jogalapja lett annak, hogy a jövőben az ilyen jelle-
gű beruházások megvalósításához a lakosságtól
érdekeltségi hozzájárulás kérhető.
Hogy mennyi? Útépítésnél

• belterületi lakóövezet esetében a bekerülési
költség 30 százaléka,

• belterületi üdülőövezet esetében a bekerülési
költség 50 százaléka,

• külterületi falusias övezet esetében a bekerü-
lési költség 90 százaléka.

A bekerülési költségbe beszámít az engedélyes és
a kiviteli tervdokumentáció költsége, a kivite le zési
munkák teljes költsége, valamint a költ sé geket
terhelő vissza nem igényelhető ÁFA összege. 

Fontos kitétel, hogy az érdekeltségi hozzájárulás
összegét az esetleges állami és/vagy egyéb forrás-
ból biztosított támogatás egy ingatlanra eső ré szé -
vel csökkentve kell megállapítani. Ugyan akkor azt
is tudni kell, hogy amennyiben az úté pítési együtt-
működésben az érdekeltek több mint kétharmada
részt vesz, az ebből kimaradó, de a közút használa-
tában érdekelt feleket az önkor mányzat érdekelt -
ségi hozzájárulás fizetésére kötelezi.

A határozati javaslat elfogadását megelőző vita
során egyedül Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
emelt szót a rendeletben foglaltak ellen. A kép -
viselő gyakorlatilag megerősítette azt, amit egy
hónappal ezelőtt, a költségvetés tárgyalásakor
mon dott, nevezetesen: az érintett lakossággal
szem ben méltánytalannak tartja az intézkedés be -
vezetését. 

Gémesi György ezúttal elismerte, hogy nem
népszerű, de felelős a mostani döntés, aminek el ső -
rendű oka az önkormányzat anyagi – főként a köz -
ponti költségvetési támogatás csökkenésére vissza -
vezethető – mozgásterének szűkülésében ke re -
sendő. Elhangzott, hogy a rendelet a helyi belterü-
leti úthálózat mintegy 5 százalékát érinti. Többek
között olyan utcákat, mint a Fenyvesi főút, a Lázár
Vilmos, vagy a Vasvári Pál utca. -bor

Eljött a zsebbenyúlós útépítés időszakaDuplázódó díj mellett
csak egyvalaki 
szippanthat

HIRDETÉS
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A falopások és a külterületeken elkövetett bűn -
cse lekmények megelőzésére szervezett akciót
már cius 18-án 11 és 16 óra között a Gödöllői
Rendőrkapitányság a társszervek és a Készenléti
Rendőrség Légirendészeti Parancsnokság heli -
kop teres munkatársainak segítségével.

Az akcióban a Gödöllői Rendőrkapitányság ál -
lo mányából 24 rendőr vett részt. Munkájukat a
Készenléti Rendőrség két pilótája – helikopterrel
– segítette. Rajtuk kívül 5 fő erdész (a Pilisi Park -
erdő Zrt-től) és 4 fő hivatásos vadőr, valamint 11
polgárőr is hozzájárult az ellenőrzés eredményes-
ségéhez. 

Az ötórás ellenőrzés során egy olyan személyt
fogtak el a rendőrök, aki éppen kábelt égetett az
erdőben, míg egy személy éppen élő fákat vágott
ki. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 5
személyt állítottak elő, 1 személy ellen pedig sza -
bálysértési feljelentést tettek. Helyszíni bírságot 7,
közigazgatási bírságot 2 személlyel szemben
szabtak ki. 59 főt és 25 gépkocsi ellenőriztek. A
rendszámfelismerővel 305 járművet vizsgáltak az
akcióban részt vevő személyek. 

Gödöllő–Máriabesnyőn kábelégető személyt fog -
tak el a gödöllői körzeti megbízottak, a leé getett ká -
be lek egy előző napi lopásból származ tak. -grk

Kábelégetőt fogtak el a rendőrök

Június 6-án, szombaton 9 és 15 óra között Ceg -
léden, a Skoda Autóház Kft. Kosárhegyi u. 2.
szám alatt található telephelyén zajlik le a Köz -
lekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági
verseny idei, Pest megyei megmérettetése. Az
ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságá -
nak munkatársai Gödöllőről is várják a 4 fős csa-
ládok jelentkezését. Fontos kritérium, hogy a csa-
ládi csapaton belül legalább egy főnek B ka -
tegóriás gépjárművezetői engedéllyel kell ren -
delkeznie.

Az országos döntőt június 21-én, vasárnap a
mogyoródi Hungaroringen rendezik meg.

A gödöllői érdeklődők a www.kozlekedik a -
csalad.hu weboldalon jelentkezhetnek, ahol hon-
lapon május 1-je és június 7-e között ötfordulós,
játékos, közlekedésbiztonsági vetélkedőt bonyolí-
tanak le. A feladatokat eredményesen teljesítők
között fordulónként – egyéb nyeremények
mellett – a Hungaroring Sport Zrt. felajánlásaként
kisorsolnak 2 darab, a július 26-i Formula 1-es
Magyar Nagydíjra érvényes belépőt. -obb

Így lehet ingyen Forma
1-es belépőhöz jutni

Gödöllőről is várnak jelentkezőket
a Közlekedik a család elnevezésű
közlekedésbiztonsági versenyre

HIRDETÉS
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I., nők, negyeddöntő
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi RK 3-0 (23, 17, 20)
Jászberényi RK –TEVA-Gödöllői RC 1-3 (-26, 23, -24, -22)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0, a
Gödöllő javára. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó, április 12-én,
vasárnap 18 órakor Gödöllőn kezdődő elődöntő párharcában a bajnoki
címvédő Békéscsaba együttese lesz a gödöllői lányok ellenfele.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16-20. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Milkó Dávid.
Gödöllői SK – Taksony SE 3-0 (1-0) Góllövők: Nagy Tamás, Polyák
Attila, Farkas Péter.
Örkény SE – Gödöllői SK 1-1 (0-0) Gödöllői gól: Oszvári Tamás.
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 1-2 (1-2) Gödöllői góllövő: Polyák
Attila.
Vecsési FC – Gödöllői SK 2-1 (0-0) Gödöllői gól: Radnai György (öngól).
A Gödöllői SK együttese 22 ponttal, 35-45-ös gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 12. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 16-20. forduló
Gödöllői SK II. – Fóti SE 3-1 (1-0) Gödöllői gólok: Szeles Dávid (2, egyet
11-esből), Kerecsényi Norbert.
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II. 1-11 (0-4) Gödöllői gólszerzők: Gál
Levente, Tury Viktor, Pakuts Barna (2-2-2), Szabó László, Szeles Dávid,
Pintér Krisztián, Paragi Péter, Ács Zoltán.
Gödöllői SK II. – Mogyoród FC 1-3 (1-2) Gödöllői gólszerző: Kerecsényi
Norbert. 
Vácrátót KSE – Gödöllői SK II. 2-1 (0-0) Gödöllői gól: Szabó László.
Gödöllői SK II. – Galgamácsa ÉESK 10-0 (5-0) Gólszerzők: Szabó László
(4), Gál Levente (2), László Viktor, Pakuts Barna, Fuchs Ádám, öngól.
A GSK II. csapata 45 ponttal, 79-31-es gólkülönbséggel a csoport
táblázatának 2. helyezettje.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 13-16. forduló
Solymári SC – Gödöllői KC 25-32 (13-16)
Gödöllői KC – Heves SE 26-20 (14-9)
Dunaharaszti MTK – Gödöllői KC 31-32 (13-16)
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépítők 26-27 (14-14)
A Gödöllői KC együttese 24 ponttal, 446-382-es gólkülönbséggel 3. a
tabellán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 7-8. forduló:
BEAC – Gödöllői SBE 5,5-6,5
Győzelem: Kőszegi Lajos, Hönsch Pál, Téglás Mátyás, Törőcsik József.
Döntetlen: Reznák Attila, Bándy Attila, Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán,
Kozma Gábor. Vereség: Veréb Gábor, Ruttkay Péter, Szabó Zoltán.
Gödöllői SBE – Fóti SE 6,5-5,5
Győzelem: Reznák Attila, Nagyajtai Gábor, Ruttkay Péter, Szabó Zoltán,
Törőcsik József. Döntetlen: Veréb Gábor, Kozma Gábor, Téglás Mátyás.
Vereség: Sillye Kálmán, Kőszegi Lajos, Hönsch Pál, dr. Tallós Emil.
A GSBE formációja után 48 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban..
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 7-8. forduló:
Visegrád – Gödöllői SBE II. 3,5-1,5
Győzelem: Kőszegi Lajos. Döntetlen: Nagy Adrián. Vereség: Fehér Mihály,
Rigó József, Fehér József.
Gödöllői SBE II. – Szigetszentmárton 1,5-3,5
Győzelem: Pervai László. Döntetlen: Molnár László. Vereség: Fehér
Mihály, Szűcs Lajos, Rigó József.
A GSBE II. 13 ponttal a bajnoki osztály 7. helyezettje.

A 2015-ös tavaszi szemeszterben a
Coke Funiversity ismét mozgásra
in vitálja a felsőoktatásban tanuló di -
á kokat. Ráadásul, most egy külön -
leges hazai sporteszköz, a Teqball áll
az országos egyetemi megméret te -
tés középpontjában. 

A Teqball egy futball alapú új
sport eszköz és egy új sport is egy-
ben, ami mind a profi focisták, mind
az amatőr sportbarátok számára ki -
válóan alkalmas a technikai tudá -
suk, a koncentrációs készségük és az
állóképességük fejlesztésére. A Teq -
ball a labdarúgás legtisztább válfaja,
mivel a játékosok között nincs fizi-
kai kontaktus, sőt, az eszközt sem
lehet megérinteni a játék közben,
ebből adódóan a sérülésveszély koc -
kázata nagyon alacsony. Az orszá -
gos felsőoktatási intéz mé nyek kö -

zötti verseny márciusban kezdődik
egy regisztrációs időszakkal, majd
2-2 fős csapatokban mérik össze tu -
dásukat az egyetemisták és főisko-
lások, először az intézményen
belül, majd a legjobbak az országos
döntőben. A lebonyolítási játék-
rend alapján összesen 12 egyete-
men lesz nek majd selejtezők, de
minden se lejte zőben maximum 24
csapat vehet részt. A selejtezőkből
tovább jutott leg jobb párosok a
május végi or szágos döntőben csap -
hatnak össze.

A versenysorozatba a gödöllői köz -
pontú Szent István Egyetem is be -
kapcsolódik. Május 4-én, hétfőn a B-
kollégium épülete előtti területen
zajlik majd a versengés. 

Jelentkezés és további információ
www. szienn.hu. -ug

Coca-Cola Teqball Cup az egyetemen

A 2014-ben juttatott 46 millió forint-
tal szemben, ebben az esztendőben
ötmillió forinttal kevesebbet, azaz,
41 millió forintot áldoz a lokálpat ri -
óta klubos többségű gödöllői város -
ve zetés a helyi sportélet szereplői -
nek támogatására. Az előirányzat
mér téke valamivel elmarad a tele -
pülés idei évre elfogadott költség ve -
tési főösszegének 5 ezrelékétől.

Változatlan maradt a polgármes -
teri hivatal polgármesteri kabinet
sport feladatainak ellátására szolgáló
4 millió forintos tétel, ám felére csök-
kent a Gödöllői Sportszövetség do -
tá ciója, ami idén 2,5 millió forintra
rúg. Ezen felül létezik egy tartalék -
keret, ami – a tavalyi 6,3 millió fo -
rint tal szemben – 8,3 millió forintos
összeget takar. A három, egyelőre
nem nevesített felhasználású tétel a
teljes előirányzat több mint egyhar-
madát teszi ki.

A sportcélú keret fennmaradó szűk
kétharmadából, az elmúlt év ben jut-
tatott 18 millió forint helyett, 2015-ben
16 millió forintot szánnak a kiemelt
egyéni (Gödöllői EAC at létika és
vívás) és csapat verseny sport szak -
osz tályok (Gödöllői Röp lab da Club,
Gödöllői Sport Klub asz talitenisz
szakosztály) pályázati úton történő

alap-, illetve eredményességi támoga -
tá sára. Idén 3 millió forinton osztoz -
hatnak a nem kie mel ten támogatott
gödöllői verseny sport szakosztályok
(tavaly 3,2 mil lió forint), a szabad i -
dősport egyesületeknek pedig 2,5
millió forintot hagy tak jóvá (tavaly
2,8 millió forint). 

Nem változott a F.U.T. Alapít -
vány dotációja (2,6 millió forint),
míg a Városi Diáksport Bizottság –
akárcsak az elmúlt három évben,
most is – 2,1 millió forintra számít -
hat a települési költségvetéstől. 

Az oktatási intézmények pályáza ti
úton, pontrendszer alapján törté nő
mo tivációs támogatására 2014-ben 2
millió forintot különítettek el, idén
azonban egy fillér előirányzat sincs
ezen a jogcímen. A polgár mester el -
mondása szerint a tartalék keret tartal -
mazza ezt az összeget. -ed

Ötmillió forintos mínusz 
a sporttámogatási előirányzatban

Felepénzt kap a sportszövetség, húsosabb lett 
a tartalékkeret, amibe beépült az oktatási 
intézmények sportcsoportjainak dotációja 
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Zimbabwe fővárosa 31. Pusztítás 34. Bankban
elhelyezett pénz 36. Ifjúsági szervezet volt 37.
Európai nép 38. Alvás része lehet 41. Csomót
bont 42. Sav teszi 44. Kettőzve: édesség 46. Kiej -
tett mássalhangzó 47. Névelő

A megfejtéseket április 17-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Február 27-i lapszámunk helyes megfejtése: A
SÖRHÖZ? NEM, AZ OSTOBA KÉRDÉ SEK -
HEZ!
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: Márkus Mariann Kazinczy
körút 19. és Zelnikné Török Ilona Palotakert 9.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: ifj. Pálinkás Benő Szada, Béke u. 12.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának
nyertese: Buda Márta Dózsa György út 27.

Osztályfőnöki beírás Pistike ellenőrzőjében:
Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az
ablakot. Szülői válasz: Tisztelt Tanárnő! -…
Vízszintes: 1. Közlekedési állomás 7. Balsze ren -
cse 10. Abba az irányba 11. Személyes névmás 12.
Ételízesítő 13. Víznyerő hely 14. Ajánl 16.
Kijelentő is van ilyen 17. Keresztül 18. A poén
első része 21. Igaz 23. Német helyeslés 24. Ke -
servesen sír 25. Ügynök 27. Római szám 28. Egyre
merészebb 30. Nikkel vegyjele 32. Állóvíz 33.
Német folyó 35. Becézett Erika 37. Egy darab haj
39. Erre fele! 40. Távirati irodánk 41. Hibáztat 42.
Tudományos akadémiánk 43. Férfinév 45. Időben
eljut a megadott helyre
Függőleges: 1. E napon 2. Spanyol autójelzés 3.
Neves spanyol építész volt 4. Rosszat tesz 5.
Némán leró! 6. A Duna mellékfolyója 7. Ital 8.
Duplán: asztali játék 9. Madárfajta 11. Magyar
Villamos Művek 13. Piaci árus 15. Haverkodik 16.
A poén második, befejező része (zárt betű: E) 17.
Hitegető 19. Névelős arány 20. Fegyvert töltő 21.
Sokat iszik 22. Belső első! 26. Keleti táblajáték 29.
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Magazinunk következő
száma

április 30-án,
pénteken jelenik meg.

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

Április 5-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.).

Tel.: 418-002 
Április 6-tól április 12-ig:

Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).
Tel.: 416-551 

Április 13-tól április 19-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.).

Tel.: 430-069 
Április 20-tól április 26-ig:

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

Április 27-től május 3-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). 

Tel.: 420-243

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (IV.)
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