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Nekiláttak a balesetveszélyes bagi csomópont
átépítésének
Ha minden a terv szerint alakul, július végére biztonságosabbá válik az ország legrosszabb baleseti
mutatóival rendelkező külterületi főúti szakasza,
ami nem más, mint a 3-as számú főút gödöllői autósok által is rendszeresen használt bagi elágazása.
A beruházás megkezdése kapcsán Vécsey
László, a gödöllői központú választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője és Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. kommunikációs vezetője tartott sajtótájékoztatót 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 elmúlt 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 kereszteződésben így az ütközések, gázolások fokozott kockázatával kell számolniuk a közlekedőknek. A
gyalogos mozgások különösen korlátozott látási
viszonyok esetén igen balesetveszélyesek az átkelőhely nélküli autóbuszmegálló környezetében.
Az új körforgalom a sebesség csökkentésére
kényszeríti a járműveket. A biztonság további növelése érdekében gyalogátkelőhelyet jelölnek ki,
átépítik a buszmegállót és közvilágítást létesítenek.
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Tilos a hulladék szabadtéri égetése, de…
Március 5-én hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatra (OTSZ) épülő belügyminisztériumi 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 legjelentősebb 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 önkormányzat erre vonatkozó rendelete megengedi. Gödöllőn létezik ilyen jogszabály: tavaly áprilistól kizárólag
pénteken 13 és 18 óra között szabad elszáradt növényi hulladékot égetéssel ártalmatlanítani. Háztartási
és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi) égetése viszont tiltott 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.
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Költészet napi szoboravató a főtéren
Április 11-én, szombaton 11 órakor
kezdődik Erős Apolka Munkácsydíjas szobrászművész „kis Balázst”
ábrázoló alkotásának ünnepélyes
avatása Gödöllő főterén. A József
Attila: Altató című versének főszereplőjéről készült köztéri műtárgyat stílszerűen a költő 115. születésnapján leplezik le, ami 1964 óta a
Magyar Költészet Napja is.

Az emberi léptékű alkotás megvalósulását külső
forrás is segítette: a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális 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
összeadva, bruttó 8,7 millió forintból lesz új, pizsamában nyújtózó kisfiút ábrázoló köztéri szobra
Gödöllőnek.
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN • Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? • Ha
gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 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!
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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
Szinte nem múlik el nap, hogy ne kerülne szóba 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 lehetőségeket (nap, szél) elterjeszteni.
Ez a cél vezérli a gödöllői székhelyű Infinite Energy Kft-t is, amelynek szakemberei egyedi, a magyarországi szélviszonyok között is megbízhatóan
működő, háztartási méretű kis erőművet fejlesztettek ki és forgalmaznak. A lassú fordulatú, függőleges tengelyű VertiGO szélgenerátor 5 kilowattól 50
kilowattig terjedő teljesítményének köszönhetően
családi házak, lakóparkok és -épületek, kisebb méretű vállalkozási telephelyek, üzemek, illetőleg önkormányzati vagy egyéb intézmények villamosenergia-ellátására egyaránt alkalmas.
Előnye az – akár napelemmel is kombinálható
– alternatív energiaforrást hasznosító rendszernek (képen), hogy zajtalan és nem rezonál. Az
emiatt „városállónak” nevezhető berendezést 612 méteres magasságban célszerű elhelyezni.

Szélérzékenysége ugyanis – szemben az égbe
meredő szélkerekekkel – rendkívül alacsony: másodpercenkénti 0,5 méteres fuvallat esetén már
megmozdulnak a lapátok.
Rátonyi Zoltán, az Infinite Energy Kft. ügyvezető 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 hálózatba.
Ha pedig a termelés éppen kevesebb, mint a pillanatnyi fogyasztás, akkor a hálózatból szintén
mérve jut áram a fogyasztóhoz. Az óra oda-vissza
mér és éves leolvasáskor a különbséget kell csak kifizetni, illetve, amennyiben az egyenleg pozitív,
akkor a szolgáltató fizeti az éppen érvényben lévő
szabályok szerinti – jelenleg 23 forintos – összeget a
fogyasztónak. Méretezni tehát úgy érdemes, hogy
a tervezett termelés és a valószínűsíthető fogyasztás egyenlege nulla körül alakuljon.
Adódik a kérdés: mennyibe kerül és mennyi idő
alatt térül meg egy ilyen, 25 éves működésre tervezett szélgenerátor? Fillérre pontos összeget csak
a telepítési helyszín ismeretében lehet mondani.
Kalkulálni úgy tanácsos, hogy nagyobb teljesít-

Ebzárlat lép érvénybe a város területén
A terv szerint március végén kezdődik a vörös rókák
veszettség elleni orális immunizálása, csalétek vakcinával

Dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos
március 9-én ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina – időjárás függvényében – kiszórásának
március 28-a és április 2-a közötti napokon tervezett időpontjától 21 napig, azaz április 23-ig
lesz érvényben.
Az ebzárlat tartama alatt
• a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, 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 veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát
a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
• az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek,
a segítő- és terápiás ebek, valamint a látássérült
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
• az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
• az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
A vörös rókák tavaszi immunizálási kampánya
Pest megye Dunától keletre eső részét érinti. Az
ebzárlat alá vont települések: Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz,
Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.
-gjh

mény-igény esetén fajlagosan kisebb az egy kilowattos energiatermelésre eső költség. A hosszú
távra gondolkodás szempontjából azonban fontosabb a beruházás megtérülési ideje. Ezt a szakemberek 8 és 12 év közé helyezik, ami valljuk meg,
nagyon is belátható intervallum, hiszen a rendszer
működési idejének legfeljebb felét teszi ki.
Mint életünkben sok minden, a zöld energia
hasznosítása is pénz kérdése. Pontosabban pénz
kérdése is. A másik fontos tényező a környezettudatos 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 közben szeretné látni a szélgenerátort, Gödöllőhöz
legközelebb a szadai ipari park üzemanyagtöltő
állomásán nyílik erre lehetősége.
-abo

Gödöllői lakóközösségek is
élhetnek a lehetőséggel

Április végére
tolódott a társasházak
energiahatékonysági
pályázatának kezdete
A januárban bejelentett, tízmilliárd forintos keretösszegű Otthon melege energiahatékonysági
programra az eredeti, márciusi időpont helyett
április 30-ától pályázhatnak az 5-60 lakásos társasházak - tudatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).
A támogatást 1946 után épült, 2006. december
31-éig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéses, ház központi fűtéses vagy lakásonkénti
egyedi fűtéses lakóépületek tulajdonosi közösségei (társasházak vagy lakásszövetkezetek) igényelhetik.
A kivitelezésben részt vevő vállalkozások, vállalkozók március 16-tól regisztrálhatnak a pályázati rendszerben. Pályázatot április 30-tól – a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig – nyújthatnak
be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező társasházak, lakásszövetkezetek, kizárólag elektronikus formában, a www.zfr-th-2015.nfsi.hu pályázati rendszeren keresztül.
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Csökkenő tendenciát mutat
a város bűnügyi fertőzöttsége

Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok 2010 novembere óta irányítja a Gödöllői Rendőrkapitányság munkáját, amiről évente beszámol a helyi képviselőtestület tagjainak. Idén március 5-én történt
meg, hogy a gödöllői városatyák
megismerhették a 2014-es adatokat, mutatókat tartalmazó tábornoki jelentést, amire valamennyi képviselő igennel szavazott.
A 27 település (8 város és 19 község)
közrendjéért és közbiztonságáért
felelős Gödöllői Rendőrkapitányság
által felügyelt településeken 2014ben 3.299 regisztrált – döntő többségében vagyon elleni – bűncselekmény történt (2013-ban 4.123). Tízezer lakosra vetítve 185,5 esetről beszélhetünk, amivel a közel 178 ezer
lakost számláló gödöllői körzet Pest
megyén belül a legkevésbé fertőzött
régiót jelenti. Nyomozás eredményességi-mutatóban az elmúlt évben kissé romlott a helyi kapitányság statisztikája, hiszen a 2013-as
41,6%-os ráta 2014-re 38,5%-ra mérséklődött (a Pest megyei átlag
44,72%).
Gödöllőn 706 ismertté vált bűncselekményt követtek el tavaly (egy
évvel korábban 880-at), ezer főre leosztva, 21,52-őt. Lopásból volt a legtöbb, számszerűen 376. Közterületen 156 alkalommal estek bűnbe a
renitensek (egy évvel korábban 224
esetben). A kedvező változás nagyban köszönhető a néhány éve kiépített térfigyelő rendszernek, aminek bővítése a statisztikai adatok további javulását eredményezheti.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
illetékességi területén a 2013. évi
712-ről 2014-ben 515-re csökkent a
regisztrált közlekedési balesetek
száma. Rossz hír viszont, hogy a halálos kimenetelű tragédiából kétszer
annyi történt (10), mint egy évvel
korábban.
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Gödöllőn 120 közlekedési balesethez riasztották a rendőröket. Szerencsére, haláloshoz nem, azonban 10
súlyos-, 38 könnyű sérüléses, valamint 72 anyagi káros esetnél intézkedniük kellett a helyi zsaruknak. A
tapasztalatok szerint a Gödöllőn bekövetkező balesetek többségét nem a
helyi autósok idézik elő, hanem sokkal inkább azok a járművezetők, akik
autójukkal áthaladnak a településen.
Ami a bírságolást illeti, a Gödöllői
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya által működtetett
traffipax-készülék – a helyszíni- és a
közigazgatási bírságokat együttvéve – közel 3,6 millió forintot termelt
2014-ben. Borítékolható, hogy idén –
a csúcstraffipax éles bevetésével –
másként alakulnak majd az adatok.
Érdekesnek tekinthető adalék,
hogy a helyi kapitányság területéhez tartozó településeken a tavaly
év végi adatok alapján 1.147 természetes személy 3.243 darab fegyverrel rendelkezett, és 3 jogi személy
birtokában 60 fegyver volt.
Szóbeli kiegészítésében Bozsó Zoltán megköszönte az önkormányzat
segítségét, és úgy ítélte meg, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság személyi állománya 2014-re a kitűzött célokat túlnyomó részben teljesíteni tudta. A tábornok ezúttal is kihangsúlyozta, akad még tennivaló, hogy
fenntartható legyen a lakosság biztonságérzetének jobbítása és a közlekedési morál javítása. Ebben fontos
szerepet szánnak a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységnek, illetőleg
kiemelt feladatnak tekintik – többek
között – az átlagos nyomozási határidők csökkentését, a titkos információgyűjtő tevékenység erősítését, az
állomány intézkedési aktivitásának
növelését, a sebességmérő eszköz fokozott alkalmazását és az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni.
-ef

Kossuth-díjas lett Gödöllő
díszpolgára és művésztanára
Áder János köztársasági elnök Kossuth- és Széchenyi díjakat adott át a
Parlament épületében március 15-én.
Az elismerő címek közül Kossuthdíjat kapott Oszvald Marika színésznő, városunk 2012-ben megválasztott
díszpolgára, valamint a Hot Jazz Band, amelynek – Bényei Tamás, Bera
Zsolt, Galbács István Tibor, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt Hunor mellett
– tagja a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola művésztanára, Fodor László
is, akit tavaly októberben Körösfői-emlékplakettel tüntettek ki.
Az idei Széchenyi-díjasok körében található dr. Solti László állatorvos, a
gödöllői Szent István Egyetem korábbi rektora, aki 2013. június 30-ig töltötte
be a tisztséget.
Fotó: MTI

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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Vasárnap is nyitva

A KDNP javaslatára megszületett
törvény rendelkezései alapján március 15-étől életbe lépett a vasárnapi
pihenőnap bevezetése, ezáltal a hét
utolsó napján nem lehet majd dolgoztatni a kereskedelemben.
A jogszabályban kivételként rögzítették, hogy az adventi időszakban
és az év egy szabadon választható
vasárnapján 6 és 22 óra között, illetve december 31-én 6 és 12 óra között
nyitva lehetnek az üzletek. A törvény azzal kapcsolatban is több kivételt tartalmaz, hogy mely boltok
lehetnek nyitva vasárnaponként.
Így – például – a 200 négyzetméternél 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-
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terméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon (hétfőtől szombatig)
5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot árusító
üzlet, valamint a virágot árusító üzlet
vasárnap és munkaszüneti napokon
6 óra és 12 óra között nyitva lehet.
Lássuk, melyek azok az – a lapzártánkig tudomásunkra jutott –
élelmiszert is árusító üzletek, amelyek vasárnap is nyitva lesznek Gödöllőn!
• Csíkos ABC Szőlő utca 10.) 6 és
22 óra között
• Manna Élelmiszer és Pékség
(Blaháné 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
forgalmazó gödöllői üzletet, amely
a jövőben nyitva tart vasárnap, a
név, a cím és a nyitvatartási idő
meghatározásával a godolloihirek@gmail.com email címre elküldheti.

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 Gödöllő központjában található Erzsébet
királyné Szálloda, amelynek rentábilis működtetését több menedzsment is
megkísérelte aprópénzre váltani. Az önkormányzat tulajdonában lévő
épület többmilliárd forint közpénzt felemésztő megújulása, majd az első
évek üzemeltetése körül kialakult anomáliák máig tisztázatlanok.

A háromcsillagos hotel történetében – a tavalyi után – az idei lehet a
második olyan év, ami néhány millió forintos nyereséges gazdálkodást eredményez. Igaz, ebben van
némi „turpisság”, hiszen a városvezetés 2013-ban nettó 91 millió forinttal csökkentette a szállodát üzemeltető cég bérletidíj-fizetési kötelezettségét. Futás Levente, a
Fidesz korábbi önkormányzati képviselője ezzel a döntéssel kapcsolatosan akkor úgy fogalmazott:
nem történt más, mint az, hogy ettől kezdve közpénzből – ha úgy
tetszik, a gödöllői adófizetők pénzéből – kell finanszírozni a tervezett minimális nyereség érdekében
elszámolt veszteséget.
Laurán Csaba 2013 júliusában lett
a szállodát működtető G-Magistratus Zrt. vezérigazgatója. Előzetes, a
szolgáltatás színvonalát növelő elképzelései közül a relaxációs sziget
kialakítása nemrégiben megvalósult. A direktor erre és a következő
esztendő(k)re is tervez kisebb-nagyobb, döntően a biztonságos üzemelést szolgáló fejlesztéseket, méghozzá az amortizáció által felszabaduló forrásból. Lássuk, mi kell ahhoz, hogy a gödöllői hotel megcélozhassa a 3* Superior kategória
minősítés – 2018-ban esedékes –
elnyerését.

• recepciónál és az előtérben (hall)
kazettás álmennyezet építése, halogén izzók LED-esre történő cserélése,
• a szobai – több esetben csapágyas – klímaberendezésének szervizeléséhez szükséges szerelőnyílások
átépítése,
• konyhai gépek, berendezések
korszerűsítése,
• nyílászáró-cserék (főként a rossz
minőségű bádogos munkák miatt
tönkrementek),
• a belső udvaron megsüllyedt,
ezáltal balesetveszélyessé vált térkövek felszedése és szintbe hozása,
• szobafejlesztések: fürdőszobákba törölközőtartók, egész alakos
tükrök, éjjeli szekrényekre és asztalokra lámpák.
-org
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Fizetőssé tették
a kistarcsai kórház parkolóját

XIX/4. 2015 április

Március 15.: Gémesi beszólt a politika
Ünnepi beszéd korrupcióról, bróker-bo
virtuális szabadságharcról, és a szánalmasan g

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
tájékoztatása szerint fizetőssé vált a
gödöllői betegek ellátásában is fontos szerepet játszó egészségügyi intézmény épületegyüttese előtti parkoló. Az utóbbi években igencsak
rossz állapotba került terület felújítása és átalakítása február közepén
elkezdődött.
A várakozási díjak a következők
lesznek:
• a 30 percnél rövidebb várakozás
ingyenes,
• a 30 percen túli várakozás alkalmanként 500 forintba kerül, de a

HIRDETÉS

megváltott jegy este 22 óráig érvényes (22 órától reggel 6 óráig a
parkolás ingyenes),
• havi bérleti díj 6.000 forintos
kiadással jár.
A közleményben az áll, hogy a
parkolási díjból befolyt összeget a
parkoló burkolatának javítására, a
balesetmentes közlekedés biztosítására, illetve a kamerarendszer és a
folyamatos felügyelet eredményeként a járművekkel kapcsolatos
bűncselekmények csökkentésére kívánják fordítani.
www.florhosp.hu

Gondolva arra, hogy az istentiszteleteken résztvevők is bekapcsolódhassanak a megemlékezésbe, idén
a korábbi években megszokottnál
egy órával később, vagyis, 11 órakor kezdődött a március 15-i nemzeti ünnep gödöllői programja a
város főterén.
Az eseménykínálat szerkezetében
nem volt eltérés az utóbbi esztendőkhöz képest: az Ella Attila dirigálta
gödöllői fúvósok térzenéje, a polgármesteri beszéd, az erre az alkalomra
rendezett – Nem féltelek, Hazám!
című – ünnepi műsor, a koszorúzás a
Petőfi-szobornál, majd a látványos,
országosan is egyedülálló lovasfelvonulás idén is ezreket vonzott.
A gödöllői ünnep szónoka Gémesi
György volt. A polgármester beszéde elején úgy fogalmazott, az 184849-es szabadságharc a legszebb jelképe a bátor kiállásnak, a hazaszeretetnek. A későbbiekben azonban főként
napjaink állapotát kritizálta, odaszólva a politikai elitnek.

- Nem csak lehet, hanem meg is
kell fogalmazni az aktuális üzeneteket – mondta Gémesi. – Nem lehet
elmenni szótlanul a közéletet teljesen
átitató és átszövő folyamatok mellett.
Az egyre mélyülő morális válság, az
elképesztő méretek öltő korrupció, a
hatalom rendszerváltoztatás óta eddig soha nem látott centralizációja, a
szakemberek politikai pártkatonákra
való lecserélése, a politika létráján a
hatalom és vagyon köré sereglett bűnözők megjelenése, a bróker-botrány
során eltűnt százmilliárdok valódi felelőseinek megnevezése nélkül mindez csak egy része ezeknek a történéseknek, Mindemellett lassan működésképtelen az egészségügy, a
közoktatás az államosítás után többe
kerül és lassan, de biztosan csúszik
lefele. Az egyre nagyobb szociális feszültségeknek már a közbiztonságot
veszélyeztető következményei vannak, és az önkormányzatok pedig
lassan a tanácsrendszerhez hasonló
helyzetbe kerülnek.
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ai elitnek
otrányról,
gyenge ellenzékről
Külpolitikánk pedig soha nem
látott mélyrepülésben van. Lassan
nincs olyan európai ország, amely
komolyan szóba állna velünk, miközben olyan szövetségest is elvesztettünk, mint a lengyelek. A közmédiumok teljes felügyelete pedig a ’48ban megfogalmazott sajtószabadságot tiporja sárba. És ne csodálkozzon senki, ha gyermekeink nem Magyarországon képzelik el a jövőjüket,
hiszen itthon nincs jövőképük.
Tudom, ezek nagyon kemény szavak, de ki kell mondani, és én kimondom. Nem pártpolitikai szándékból, hanem a hazám sorsáért érzett felelősségem és aggodalmam
okán. /…/ Tudom, sokan nem tehetik meg, hogy megszólaljanak,
mert van mit veszíteniük, vagy egyszerűen félnek. Félnek a retorziótól,
féltik az állásukat, családtagjaik állását, vállalkozásukat, megrendeléseiket, egzisztenciájukat.
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Gémesi kifejtette azt is, hogy a kettős beszédtől akartunk megszabadulni 25 évvel ezelőtt, de úgy tűnik,
ez a megszabadulás csak átmeneti
volt. Ezt követően szólt a rengeteg
energiát felemésztő „virtuális” szabadságharcról, majd üzent az ellenzéknek is: - Az ellenzék szánalmasan gyenge, és sok esetben hiteltelen
próbálkozásai nem késztetik a hatalmon lévőket valós versenyre.
- Magyarországnak ma nem forradalomra és főképp nem szabadságharcra van szüksége. Magyarországnak egy mielőbbi újraépítkezést kell megkezdenie, hiteles politika mentén. A kérdés: ráébredneke végre az illetékesek ennek szükségességére, illetve van-e, lesz-e ilyen,
régi, új, vagy régi-új, megújulni képes politikai erő? Lesz-e ma az 1848ashoz hasonló szív, bátorság Magyarországon, vagy a folytatódik a
szemlesütéses, fejelfordítós, napi érdekeink mentén kialakuló megalkuvás? – tette fel a kérdést Gémesi.
A felelősség mindannyiunké –
zárta gondolatait a polgármester.
-GH

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 átadták a Gödöllő Városért díjat.

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 szavait.
Az egyetértők mellett akadtak olyanok, akik kritikával illették meg a szónokot és az elhangzottakat. Két vélemény a „fékek és ellensúlyok” jegyében:

A település második legrangosabb elismerő címét ebben az évben négyen
érdemelték ki: a Talamba ütőegyüttes tagjai, akiket Zombor Levente képviselt, 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
A Magyar Marketing Szövetség keresi és díjazza a városok, települések
fejlesztése, ismertségük és elismertségük növelése érdekében megvalósított sikeres marketing-projekteket, kampányokat, rendezvényeket,
a szakmailag profi marketingmegoldásokat. Akár Pest megyei város
is elnyerheti a „Marketing fővárosa
2015” címet – tájékoztatta lapunkat
Ambrus András, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnöke.
Május 8-ig hat kategóriában lehet
pályázni, a 2014. január 1. és 2015.
február 28. között megvalósított ak-

tivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketing tevékenység előkészítésének, megvalósításának és
eredményessége értékelésének folyamatát.
Amennyiben a gödöllői illetékesek úgy gondolják, hogy kandidálnak a díjra, további részleteket a
www.varosmarketingdij.hu weboldalon találnak. Városunk költségvetésében az elmúlt és az idei évben egyaránt 20-20 millió forintos
összeget különítettek el marketing
célokra.

Április 7-én érkezik a kastélyba
a tavaszi hadjárat főserege
Március 28-án a tiszafüredi megemlékezéssel elkezdődött a 27. Tavaszi
Emlékhadjárat, Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző
rendezvénysorozata. A Magyar Hagyományőr Világszövetség, az érintett önkormányzatok, művelődési
intézmények és a helyi hagyományőrző egyesületek rendezésében lezajló látványosság résztvevői városunkat is érintik.
Az eseménysorozat egyik fő látványossága, 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 Gödöllői Királyi Kastély udvarán 11
órakor ünnepi műsort láthatnak az
érdeklődők, majd 11.50 órától tiszteletadás veszi kezdetét a Dózsa
György úti temetőben, az 1849-es
emlékműnél.
-áo
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Állásvásár az egyetemen

Kézműves nedűk a Borellátóban

A tavasz elmaradhatatlan egyetemi
eseményére, 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 Amerigo Tot itt látható három emelet magas
domborműve az elvetett mag születését jelképezi, amihez könnyen társíthatjuk az innen induló karrierek sokaságát.
Az eseményt a Gépészmérnöki Kar Kooperatív Gyakorlati Börzéjével közösen 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 támogatása annak érdekében, hogy az egyetemen elsajátított új tudás minél előbb
a gazdaság szolgálatába álljon.
A hallgatók számára hasznos, hogy a munkáltatóktól közvetlen információt 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 elhelyezkedéshez. A rendezvényen alap- és középfokú végzettséggel rendelkezők 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.

Szinte napra pontosan két éve működik a Borellátó Gödöllőn. A Szabadság út 18. szám alatt, a palotakerti HÉV-átjáró közelében található szaküzlet ötletgazdái arra alapozták a vállalkozást, hogy a városban lefedetlen lehetőségek rejlenek a minőségi folyóbor kínálat területén. 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 magában rejti a kerti sütögetések kezdetét
is, az étkekhez érdemes jó bort vagy
borokat választani. Ezt szorgalmazza Farkas Sándor, a Borellátó tulajdonosa is, aki más újdonságról is
beszámolt.
- Két éve a neves, nagy magyar
borászok – úgy, mint: Mészáros Pál
és Takler (Szekszárd), a soltvadkerti
Frittman Pincészet, az izsáki Gedeon Birtok, Vincze Béla (Eger) – termékeivel nyitottuk meg üzletünket.
Azóta a „nagyok” táborából a Szekszárd környéki Szelesháti Szőlőbirtok borait is forgalmazzuk.
Újdonság azonban, hogy – alkalmazkodva a változó igényekhez –
beszállítóink körét olyan kisebb borászokkal bővítettük, ahonnan a
Michelin-csillagos éttermek is előszeretettel vásárolnak. Közülük példaként említhetem az egri Nyolcas
Ádámot, a Tokaj-hegyaljai Kvaszinger-család új generációját, vagy akár
a soproni Taschneréket. Rajtuk kívül még vannak néhányan, akik fiatal borászként remekül helytállnak,
átvéve a szülőktől a birtokot, és frissen szerzett tanulmányaikat kamatoztatva, mérsékelt növényvédőszer-használattal, adalékanyag-men-

tesen, a ként is kiiktatva készítik minőségi boraikat.
Gyakorlatilag kézműves borokat
palackoznak, olyanokat, amihez az
alapanyagot négy és hét hektár közötti szőlő termőterületről biztosítják. Ebből és a több fajta szőlő eloszlásából eredően nagyon kis mennyiségű bort állítanak elő. A legjobb éttermek, szállodák és vendéglátóipari egységek – nem túlzás – aranyárban szolgálják fel ezeket a borokat.
Nálunk viszont megfizethető áron
juthatnak hozzá a különlegességekhez a minőségi bort szeretők. A legalacsonyabb árfekvés a literenkénti
700-750 forint, az igazán jófajtát
pedig 900-1.000 forintos literenkénti
áron kínáljuk – zárta gondolatait
Farkas Sándor.
A hétfőtől péntekig 10 és 19 óra,
illetve szombaton 10 és 14 óra között
nyitva tartó gödöllői üzletben nincs
lehetősége a vevőnek a borfogyasztásra, kóstolásra azonban igen. A
mintabolt teljes áruválasztéka a
www.borellato.hu internetes oldalon érhető el, ahol – az egyéb információk mellett – az is fellelhető,
hogy rendezvényekre is kiszállítják
a minőségi folyóborokat. Sőt, mivel
a cég nagykereskedelmi engedéllyel
rendelkezik, az éttermek, illetve a
vendéglátó-ipari egységek üzemeltetőinek is megéri, hogy áttekintsék
a kínálatot, hátha rábukkannak
olyan különlegességre, amit a „ház
boraként” szolgálhatnak fel vendégeiknek.
-gbr

Szétbontották az egyetemi strandot
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 megépítéséig újra megnyitják az egyetemi strandot. A helyi önkormányzat 2014
novemberi 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 valósággal „szétbombázták” az objektum nagymedencéjét, elbontották a rajtköveket és
felszedték a térburkolatot is. Mindez jó jelnek tekinthető. Értesülésünk szerint
felmerült a strand újranyitása, de hogy ez mikor és milyen feltételekkel történhet meg, arról csak lapzártánk után születhet végső döntés.
-ed
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Duplázódó díj mellett
csak egyvalaki
szippanthat
Törvényi változások
tették indokolttá, hogy
a gödöllői önkormányzat új rendeletben szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és
ártalmatlanítását. A városatyák március 5-én
foglaltak állást a kérdésben. Tízen támogatták a javaslatot, míg hárman tartózkodtak.
A kihirdetése napján hatályba lépő helyi rendelet egyik legfontosabb rendelkezése, hogy a kötelező közszolgáltatást – versenyeztetés után –
egy évig Szepesi Zoltán Tibor (képen) fővárosi
illetékességű egyéni vállalkozó végzi, akinek a
Horgásztó utcában lévő, a DMRV által üzemeltetett szennyvíztisztító-telepre kell elszállítania a
Gödöllő közigazgatási területén fekvő ingatlanokról begyűjtött szennyvizet.
A közszolgáltató ajánlatában 779-re becsülte az
érintett gödöllői ingatlanok számát, amik az előzetes kalkuláció szerint évente 5.660 köbméter
szennyvizet bocsátanak ki. Ezen adatok alapján a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért ingatlanonként havi, bruttó 254
forintot kell majd fizetni alapdíjként, míg az ürítési díj köbméterenként árát bruttó 4.318 forintban határozták meg.
Kovács Barnabás (MSZP) hozzászólásában azt
kérte, hogy az előterjesztés kerüljön le a napirendről. Indoklásként azzal érvelt, hogy számításai szerint a megduplázódó díj – ahogy fogalmazott – „kreatív” megoldásokat vonhat maga
után, ami reális esélyt teremt a környezetkárosítás növekedésének. Javaslata nem talált megértésre.
Nánási Éva címzetes főjegyző elmondta: biztonságos, jog- és szakszerű szolgáltatás megteremtése a cél. Gémesi György legfőbb érve az
volt a javaslat mellett, hogy ne támogassuk a bűnözést. Nézete szerint ugyanis, aki nem tartja be
a törvényi vagy rendeleti szabályokat, az bűnt
követ 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 támogatta az indítványt, így Gödöllőn csupán
egyetlen olyan vállalkozás lehet, amely legálisan
teljesítheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos teendőket. Minden egyéb ügyeskedés a „szürke vagy fekete” megoldás kategóriájába tartozik…
-ván
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Eljött a zsebbenyúlós útépítés időszaka
Március 5-én bekövetkezett az, amire előzetesen számítani lehetett: a lokálpatrióta klubos
többségű gödöllői önkormányzat tagjai – 9 igen
és 2 nem szavazattal, valamint 2 tartózkodással
– elfogadták az önkormányzat beruházásában
megvalósuló közút- és közműfejlesztések finanszírozásáról, az út- és közműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról szóló rendeletet, ami
a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyarra lefordítva ez azt jelenti, városunkban
jogalapja lett annak, hogy a jövőben az ilyen jellegű 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 bekerülési költség 90 százaléka.
A bekerülési költségbe beszámít az engedélyes és
a kiviteli tervdokumentáció költsége, a kivitelezési
munkák teljes költsége, valamint a költségeket
terhelő vissza nem igényelhető ÁFA összege.
Fontos kitétel, hogy az érdekeltségi hozzájárulás
összegét az esetleges állami és/vagy egyéb forrásból biztosított támogatás egy ingatlanra eső részével csökkentve kell megállapítani. Ugyanakkor azt
is tudni kell, hogy amennyiben az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada
részt vesz, az ebből kimaradó, de a közút használatában érdekelt feleket az önkormányzat érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezi.
A határozati javaslat elfogadását megelőző vita
során egyedül Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
emelt szót a rendeletben foglaltak ellen. A képviselő gyakorlatilag megerősítette azt, amit egy
hónappal ezelőtt, a költségvetés tárgyalásakor
mondott, nevezetesen: az érintett lakossággal
szemben méltánytalannak tartja az intézkedés bevezetését.

Gémesi György ezúttal elismerte, hogy nem
népszerű, de felelős a mostani döntés, aminek elsőrendű oka az önkormányzat anyagi – főként a központi költségvetési támogatás csökkenésére visszavezethető – mozgásterének szűkülésében keresendő. Elhangzott, hogy a rendelet a helyi belterületi úthálózat mintegy 5 százalékát érinti. Többek
között olyan utcákat, mint a Fenyvesi főút, a Lázár
Vilmos, vagy a Vasvári Pál utca.
-bor
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Kábelégetőt fogtak el a rendőrök

XIX/4. 2015 április

Így lehet ingyen Forma
1-es belépőhöz jutni
Gödöllőről is várnak jelentkezőket
a Közlekedik a család elnevezésű
közlekedésbiztonsági versenyre

A falopások és a külterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzésére szervezett akciót
március 18-án 11 és 16 óra között a Gödöllői
Rendőrkapitányság a társszervek és a Készenléti
Rendőrség Légirendészeti Parancsnokság helikopteres munkatársainak segítségével.
Az akcióban a Gödöllői Rendőrkapitányság állományából 24 rendőr vett részt. Munkájukat a
Készenléti Rendőrség két pilótája – helikopterrel
– segítette. Rajtuk kívül 5 fő erdész (a Pilisi Parkerdő Zrt-től) és 4 fő hivatásos vadőr, valamint 11
polgárőr is hozzájárult az ellenőrzés eredményességéhez.

HIRDETÉS

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 szabálysértési 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 fogtak el a gödöllői körzeti megbízottak, a leégetett kábelek egy előző napi lopásból származtak. -grk

Június 6-án, szombaton 9 és 15 óra között Cegléden, a Skoda Autóház Kft. Kosárhegyi u. 2.
szám alatt található telephelyén zajlik le a Közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági
verseny idei, Pest megyei megmérettetése. Az
ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságának munkatársai Gödöllőről is várják a 4 fős családok jelentkezését. Fontos kritérium, hogy a családi csapaton belül legalább egy főnek B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel kell rendelkeznie.
Az országos döntőt június 21-én, vasárnap a
mogyoródi Hungaroringen rendezik meg.
A gödöllői érdeklődők a www.kozlekedikacsalad.hu weboldalon jelentkezhetnek, ahol honlapon május 1-je és június 7-e között ötfordulós,
játékos, közlekedésbiztonsági vetélkedőt bonyolítanak 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
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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.

Ötmillió forintos mínusz
a sporttámogatási előirányzatban
Felepénzt kap a sportszövetség, húsosabb lett
a tartalékkeret, amibe beépült az oktatási
intézmények sportcsoportjainak dotációja
A 2014-ben juttatott 46 millió forinttal szemben, ebben az esztendőben
ötmillió forinttal kevesebbet, azaz,
41 millió forintot áldoz a lokálpatrióta klubos többségű gödöllői városvezetés a helyi sportélet szereplőinek támogatására. Az előirányzat
mértéke valamivel elmarad a település idei évre elfogadott költségvetési főösszegének 5 ezrelékétől.
Változatlan maradt a polgármesteri hivatal polgármesteri kabinet
sportfeladatainak ellátására szolgáló
4 millió forintos tétel, ám felére csökkent a Gödöllői Sportszövetség dotációja, ami idén 2,5 millió forintra
rúg. Ezen felül létezik egy tartalékkeret, ami – a tavalyi 6,3 millió forinttal szemben – 8,3 millió forintos
összeget takar. A három, egyelőre
nem nevesített felhasználású tétel a
teljes előirányzat több mint egyharmadát teszi ki.
A sportcélú keret fennmaradó szűk
kétharmadából, az elmúlt évben juttatott 18 millió forint helyett, 2015-ben
16 millió forintot szánnak a kiemelt
egyéni (Gödöllői EAC atlétika és
vívás) és csapat versenysport szakosztályok (Gödöllői Röplabda Club,
Gödöllői Sport Klub asztalitenisz
szakosztály) pályázati úton történő

alap-, illetve eredményességi támogatására. Idén 3 millió forinton osztozhatnak a nem kiemelten támogatott
gödöllői versenysport szakosztályok
(tavaly 3,2 millió forint), a szabadidősport egyesületeknek pedig 2,5
millió forintot hagytak jóvá (tavaly
2,8 millió forint).
Nem változott a F.U.T. Alapítvány dotációja (2,6 millió forint),
míg a Városi Diáksport Bizottság –
akárcsak az elmúlt három évben,
most is – 2,1 millió forintra számíthat a települési költségvetéstől.
Az oktatási intézmények pályázati
úton, pontrendszer alapján történő
motivációs támogatására 2014-ben 2
millió forintot különítettek el, idén
azonban egy fillér előirányzat sincs
ezen a jogcímen. A polgármester elmondása szerint a tartalékkeret tartalmazza ezt az összeget.
-ed

Coca-Cola Teqball Cup az egyetemen
A 2015-ös tavaszi szemeszterben a
Coke Funiversity ismét mozgásra
invitálja a felsőoktatásban tanuló diákokat. Ráadásul, most egy különleges hazai sporteszköz, a Teqball áll
az országos egyetemi megmérettetés középpontjában.
A Teqball egy futball alapú új
sporteszköz és egy új sport is egyben, ami mind a profi focisták, mind
az amatőr sportbarátok számára kiválóan alkalmas a technikai tudásuk, a koncentrációs készségük és az
állóképességük fejlesztésére. A Teqball a labdarúgás legtisztább válfaja,
mivel a játékosok között nincs fizikai kontaktus, sőt, az eszközt sem
lehet megérinteni a játék közben,
ebből adódóan a sérülésveszély kockázata nagyon alacsony. Az országos felsőoktatási intézmények kö-

zötti verseny márciusban kezdődik
egy regisztrációs időszakkal, majd
2-2 fős csapatokban mérik össze tudásukat az egyetemisták és főiskolások, először az intézményen
belül, majd a legjobbak az országos
döntőben. A lebonyolítási játékrend alapján összesen 12 egyetemen lesznek majd selejtezők, de
minden selejtezőben maximum 24
csapat vehet részt. A selejtezőkből
továbbjutott legjobb párosok a
május végi országos döntőben csaphatnak össze.
A versenysorozatba a gödöllői központú Szent István Egyetem is bekapcsolódik. Május 4-én, hétfőn a Bkollégium épülete előtti területen
zajlik majd a versengés.
Jelentkezés és további információ
www. szienn.hu.
-ug
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Kell a humor! (IV.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Osztályfőnöki beírás Pistike ellenőrzőjében:
Tisztelt Szülő! A fia ma majdnem kirúgta az
ablakot. Szülői válasz: Tisztelt Tanárnő! -…
Vízszintes: 1. Közlekedési állomás 7. Balszerencse 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. Keservesen 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.

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. Kiejtett mássalhangzó 47. Névelő
A megfejtéseket április 17-ig kérjük levelezőlapon 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 KÉRDÉSEKHEZ!
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utalvány 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

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

Magazinunk következő
száma

április 30-án,
pénteken jelenik meg.

nyertese: Buda Márta Dózsa György út 27.
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