
Díjemelés lehet
a gyógyír 
a bedőlésre

Díjemelés lehet
a gyógyír 
a bedőlésre

Szépség vagy
szörnyeteg?

HIRDETÉS

5. oldal »
7. oldal »

INGYENES KÖZÉRDEKŰ VÁROSI LAP  •  www.godolloihirek.hu XIX. évfolyam 5. szám • 2015 május



HIRDETÉS



3XIX/5. 2015 május KÖZ-TÉR

Zsúfoltak az önkormányzat által fenntartott gö -
döllői óvodák. Az egy gyermekre eső, optimális
(Magyar Szabvány szerint meghatározott), két
négyzetméteres alapterület 1.086 fő elhelyezését
tenné lehetővé. Ezzel szemben a legfrissebb ada-
tok szerint Gödöllőn 1.399 gyermek jár az önkor -
mányzati óvodákba.

A helyi képviselőtestület tagjai által elfogadott
új körzethatár-meghatározás szerint a jövőben
1.356 fős létszámmal számolnak. Az összesen 45

csoporttal rendelkező hét, nem egyházi-, alapít-
ványi- vagy magánóvoda közül háromban lesz
létszámbővülés: az Egyetem téren 2, a Kazinczy
körúton 8, míg a Palotakerten 60 gyerkőccel töb -
bet fogadhatnak. Négy önkormányzati fenntartá-
sú intézményben viszont csökken majd a gyer-
meklétszám: a Martinovics utcában 11, a Táncsics
Mihály úton 24, a Zöld óvodában 35, a Szent
János utcában pedig 43 aprótalpúval kevesebb jut
óvodai képzéshez és ellátáshoz. -br

Új elismeréssel, a Gödöllő
Ta lentum díjjal bővült az
önkormányzat által adomá-
nyozható kitüntetések köre.
A díjat olyan, gödöllői lakó -
hellyel rendelkező és a vá -
ros ban élő 15-25 év között fi -
a tal személy érdemelheti ki, aki a település kultu -
rális-, művészeti-, oktatási-, sport életében, vala -
mint tanulmányi előmenetelével maradandót
alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás,
ma gas színvonalú tevékenységével hozzájárult
Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.

Az évente egy személynek odaítélhető elismerő
címet a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj jú -
nius első vasárnapján esedékes ünnepi rendez vé -
nyén adják át. A kitüntetett fiatal a díszoklevél
mellé megkapja az Erős Apolka Munkácsy-díjas
szobrászművész által üvegből elkészített, kis
Balázs alakját ábrázoló, háromdimenziós lézerha -
sábot. -g

Átrajzolták az óvodai körzethatárokat

Nyilvánosságra hozták, hogy májusban mikor kell sebességellenőrzésre számítaniuk a gödöllői
utakon gépjárművel közlekedőknek. A vezénylés-terv alapján, mely napokon és helyszíneken „mun -
kálkodik” az új, a Gödöllői Rendőrkapitányságra idén februárban megérkezett csúcs-traffipax váro -
sunkban. A pontos időbeosztás nem áll rendelkezésünkre, de annyit elárulunk, nem csak napközben
futhatunk bele a sebességmérésbe. Ekkor és itt:

• május 7., csütörtök: Köztársaság út 69/A. • május 9., szombat: Isaszegi út 83., Röges utca 17.,
Szabadság út 30. • május 10., vasárnap: Szabadság út 209. • május 11., hétfő: Blaháné út 1. • május
16., szombat: Isaszegi út 83., Ady Endre sétány 3., Szabadság út 30. • május 18., hétfő: Blaháné út 1.
• május 20., szerda: Batthyány Lajos utca 59. • május 21., csütörtök: Isaszegi út 83. • május 22.,
péntek: Szabadság út 30. • május 23., szombat: Klapka György utca 36. • május 24., vasárnap:
Köztársaság út 69/A., Arany János utca 9., Röges utca 17. • május 25., hétfő: Batthyány Lajos utca 59.
• május 27., szerda: Röges utca 17. • május 28., csütörtök: Ady Endre sétány 3., Isaszegi út 83., Arany
János utca 9., Klapka György utca 36., Batthyány Lajos utca 59., Szabadság út 65. • május 30., szombat:
Szabadság út 30. •május 31., vasárnap: Isaszegi út 83.

Fontos tudni, hogy az elmúlt hetekben lezajlott tesztüzemmód után a mérések március végétől már
„élesben” történnek. A rendszer első elemeként bevezetett változtatható helyű készülékek üzemel -
tetése alapfunkciókkal indult, amik közül joghatással csak a közlekedők haladási sebességének mé -
rése jár. Ugyanakkor az eszközök a sebességellenőrzésen kívül a közlekedésrendészeti munkát is tá -
mogatják majd az automatikus rendszámfelismeréssel, a forgalomszámlálással és a torlódások ész -
lelésével. 

Várhatóan 2015 harmadik negyedévében jelennek meg azok a kiegészítő funkciók, amik más, a
közlekedésbiztonságot veszélyeztető szabályszegéseket is képesek lesznek rögzíteni és az eljárások
lefolytatásához továbbítani. A változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontok (KKEP)
ellenőrzik majd a fényjelző készülékek jelzésire és a vasúti átjárón történő áthaladásra vonatkozó elő-
írások megtartását, az autóbusz forgalmi sávok és a leállósávok igénybevételét, valamint a biztonsági
öv használatát is. Képesek lesznek észlelni a közúton közlekedő, veszélyes árut szállító járműveket, a
behajtási tilalom megszegését, a záróvonal átlépését és azt is, hogyha a közlekedők a kötelező haladási
irányra vonatkozó előírásokat szegik meg – adta hírül közleményében az ORFK Kommunikációs
Szolgálata.

Gödöllő 2014-es gazdálkodása úgy alakult,
hogy közel 189 millió forintos szabad forrás ke -
letkezett, amit annak felhasználásig a fejlesztési
céltartalékba helyeztek.

A város vagyona az elmúlt évben növekedett,
szem ben a 2013-as 29 milliárd forintos összeggel,
tavaly december végén kevéssel meghaladta a
33,6 milliárd forintot. Említést érdemel a több
éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségeket
bemutató táblázat, amiben csaknem 4,5 milliárd
forintos tételként szerepel a kormányzati dönté-
sen alapuló adósságkonszolidáció. -F

Erre ne száguldozzon májusban, a városban!
Megtudhatja, hol és melyik napokon vetik be

a rendőrök az új csúcs-traffipaxot a város útjain. 11 kritikus helyszín 

Április eleji tanácskozásukon a gödöllői képvi se -
lő testület tagjai – 12 igen szavazattal és 1 tartóz -
kodással – jóváhagyták az önkormányzati gaz -
dál kodás 2014. évi zárszámadását. 

Az elmúlt esztendőben a gödöllői költségvetés
közel 8,749 milliárd forintos (egy évvel korábban
6,6 milliárd forintos) bevételre tett szert, amiből
csaknem 7,664 milliárd forintot (egy évvel ko -
rábban 5,6 milliárd forintot) költöttek el. A két
összeg közötti, mintegy 1,1 milliárd forintos
különbséget költségvetési maradványként neve -
sítették.

Egy év alatt bő 4 milliárd forinttal 
gyarapodott településünk vagyona

Talentum díjat 
alapítottak

Április 17-én,
pén teken váro -
sunk érdeklődő
la kosai is kipró -
bálhatták az új,
magyar fejleszté-
sű autóbuszt, a
MODULO-t. A
város vezetése a

délutáni órákban fogadta a járművet és tett egy
próbakört az elektromos-soros hibrid hajtású
prototípussal a Városháza mellett, a Gábor Áron
utcában. -r

A városközpontba
gördült a MODULO
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A sajátos világrekord-kísérlet június 19-én, pénte -
ken reggel 8 órakor kezdődik és június 21-én, va -
sárnap 10 órakor zárul. Mindeközben, június 20-
án, szombaton rendezik meg a Múzeumok éj -
szakáját, ami további különlegességet kölcsönöz
a nem mindennapi eseménynek. A világraszóló
ötlet előzményeiről és további részleteiről Mál -
nási-Csizmadia Éva, a gödöllői Curves női
edzésklub vezetője a következőket mondta:

- A Curves fitneszterem lényegesen különbözik
a hagyományosan ismert gépes edzőtermektől,
ezért fontos számunkra, hogy minél többen
személyesen megismerjék a lehetőséget, ne félje-
nek kipróbálni és használni az eredetileg reha bili -
tációra kifejlesztett hidraulikus gépeket és köred -
zés programot. Az elmúlt két év edzéseket meg -
előző, úgynevezett, fittségi állapotfelméréseink
alap ján, sajnos, nagyon rossz kép alakult ki ben-
nünk a nők egészségi állapota, fittsége és az ön -
magukra szánt idő tekintetében. Szomorú tapasz -
talat az is, hogy 40, de főleg 50 év felett már sokan
nem hiszik el magukról, hogy eljárhatnak még
fitneszterembe rendszeresen mozogni. 

A Guinnes-rekordkísérlet óriási lehetőség a
Cur ves helyi megismertetésére, ugyanakkor ek -
kora tömeg megmozgatása jó reklám a tömeg -
sportnak, a senior-korú sportolásnak, a nők
egész séges életmódjának, valamint a több gene-
rációs együtt sportolásnak.

Ezért is szeretném, ha a programhoz csatlakoz-
nának más, helyi, vagy környékbeli fitnesztermek
és szolgáltatók is, hiszen – bár sajnos nem elterjedt
forma, de – hiszek abban, hogy együtt nagyobb tö -
meget lehet megmozgatni és min denki megtalálja
majd a magának legjobb spor tolási megoldást.
Erre találtam ki a Mozgassuk meg együtt Gödöllőt
a Múzeumok éjszakáján! felhívást a többi fitnesz

klub felé. Ezáltal kiváló al ka lom nyílik arra, hogy a
múzeumlátogató hölgyek egy fél órás edzéssel fel-
frissülhetnek a kul tu rális élményszerzést szolgáló
éjszakai sétájuk során. 

Feltétlenül említést érdemel, hogy a Curves
nem csupán egy edzőterem, hanem egy hosszú
távú egészségmegőrző program is, aminek célkö-
zönsége inkább a 40 év feletti női korosztály, aki-
ket ritkábban szólít meg a fitnesz szakma. A
Curves a Guinnes Rekordok Könyvében bejegy-
zetten a világ legnagyobb női fitnesz hálózata,
amely 25 éves múltra tekint vissza, és ma a világ
40 országában több mint 5 millió nő használja. 

- Ezek a nagy számok adták az ötletet, hogy
megkíséreljünk bekerülni a Guinness Rekordok
Könyvébe – hangsúlyozta a gödöllői klub irányí-
tója, aki hozzáfűzte, a rekordkísérlethez megszó -
lítják Gödöllő gimnáziumait és középiskoláit is,
mivel azt szeretnék elérni, hogy több generáció
mozogjon. 

A cél megvalósulása érdekében versenyt hir -
det nek a gimik között, több kategóriában: Hon -
nan jön a legtöbb rekord-kísérletező? Ki hoz több
anyukát magával? Ki hoz több nagyit magával?
Ki tud három generációt egyszerre elhozni edze-
ni? Az esemény támogatóinak köszönhetően
min den résztvevő ajándékcsomagot kap, de a
nyer tes gimnázium részére szponzori nagy aján-
dékot szeretnének biztosítani: a terv szerint egy
kültéri pingpongasztal lesz a főnyeremény, de
több apróbb sporteszköz (ugráló-kötelek, fitnesz
labdák) is gazdára talál majd.

A rekordkísérlet jótékony célt is szolgál, mivel
a résztvevők önkéntes alapon, jelképes, 100 forin-
tos nevezési díjat fizethetnek, és az összegyűlt
vár hatóan 100 ezer forintot egy, a rászorulók
meg segítését végző alapítványnak kívánják fel-
ajánlani. 

A rendezvény alatt média sarkot alakítanak ki,
ahol rövid riportban minden résztvevő elmond -
hat ja véleményét az eseményről, aminek folya-
mán a Guinnes magyarországi képviseletének
mun katársai állandó felügyelettel lesznek jelen,
ellenőrzik a hitelességet, és a remélhetőleg sikeres
rendezvényt nyilvántartásba veszik a Guinnes-
rekordok között. 

De ne rohanjunk ennyire előre! Aki részese
akar lenni a világrekord-kísérletnek, előzetesen
re gisztrálnia kell a rendezvényre. Ezt szemé -
lyesen a gödöllői Curves klubban (Szent Imre ut -
ca-Kossuth Lajos utca sarok), vagy a 

www.godollofitness.hu/regisztracio/?rekord
online oldalon lehet megtenni.

Világrekordra készülnek a gödöllői Curves klubban
Ötven óra alatt ezer hölgy edz folyamatosan. 

Bárki részese lehet a szenzációs eseménynek. Regisztráljon!

Valóra vált a magyar tudományos és természetfilmes szakma elképzelése: sikerült tető alá hozni a
Nemzetközi Természetfilm Fesztivált Gödöllőn. Az esemény időpontja május 14-17.

A fesztivál célja, hogy lehetőséget adjon a mai kiváló – kiemelten közép-kelet-európai – filmkészí-
tőknek és alkotóknak műveik szélesebb körben való megismertetésére, bemutatására és a meg mé -
rettetésre. A nevezés lezárult: február végéig 42 országból 424 alkotás érkezett a seregszemlére, köztük
132 magyar.

Igazodva a beérkezett filmek számához, a városközpontban több helyszínen lesznek vetítések. A
Művészetek Háza Gödöllő épületében, a városi filmszínházban, a Gödöllői Királyi Kastély lovar -
dájában és – alternatív lehetőségként – a városi könyvtárban ülhetnek vászon elé az érdeklődők. Az
Alsóparkban szórakoztató és szakmai programok kísérik a rendezvényt, az esti órákban pedig a város
főterén szabadtéri vetítéseket tartanak. Május 15-ét diáknapként, míg május 16-át családi napként
nevesítették a szervezők.

A fesztivál gáláját május 17-én, vasárnap 18 órától rendezik meg, ahol 9 kategóriában I-III. díjat, 5
technikai díjat, 7 különdíjat, 6 médiatámogatói díjat és 5 Magyar alkotói különdíjat adnak át. Ezen felül
gazdára talál a Kárpát-medencei alkotói díj és a Rockenbauer-emlékdíj is. További információ:
www.godollofest.com/hu

Május közepén városunkban randevúzik 
a természetfilmesek nemzetközi elitje

A városközpontban négy helyszínen lesznek vetítések.

A nevezési határidőig 424 alkotás érkezett 42 országból

Két és fél éven belül a harmadik világrekord-kísérlet kötődik Gödöllőhöz. 2012 decemberében a Ta -
lamba ütőegyüttes vezetője, Zombor Levente egy perc leforgása alatt 862 ütésszámot mért xilo -
fonjának hangolt falapjaira, tavaly szeptemberben pedig a Fricska táncegyüttes tagjai lettek a föld-
kerekség leggyorsabb táncosai, másodpercenkénti 41 érvényes leütéssel. Június 19-e és 21-e között a
gödöllői Curves női edzésklub írhatja be magát a Guinness-rekordok könyvébe azzal, hogy 50 óra
leforgása alatt 1.000 hölgy edz non-stop a Szent Imre utca 6/b. szám alatt található helyiségben.



5KÖZÉLETXIX/5. 2015 május

Vádat emeltek egy gö -
döl lői ügyvéd ellen,
aki 2011 márciusától
különbö ző módsze -
rek kel több mint negy -
ven ügyfelét károsí tot -
ta meg, összesen csak -
nem egymilliárd fo -
rint tal - tájé koztatta az
MTI-t Gyugyi Csilla, a
Pest Megyei Főügyészség szóvivője.

A Gödöllőn ügyvédi irodát mű -
köd tető férfinél többen adásvételi
szer ződésben szereplő vételárat,
adó tartozást, alapítvány létrehozá -
sára szánt pénzösszeget vagy egy-
egy vállalkozás folytatásához szük -
sé ges biztosítékot helyeztek ügy -
védi letétbe.

A vádirat szerint az ügyvéd eze-
ket az 1 millió és 15 millió forint kö -
zötti összegeket nem letétként, ha -
nem a saját pénzeként kezelte. 2012-
ben és 2013-ban már 3 milliótól 150
millió forintig terjedő összegeket
vett át több ügyfelétől, azzal az ígé -
rettel, hogy pénzüket ingatlanbefek-
tetésekben megforgatva, magas ho -
zammal adja vissza. Biztosítékként
általában színlelt letéti szerződést
mutatott be.

Később, amikor nem tudta kifizet -
ni a korábban ígért magas hozamo-
kat, sőt, a neki átadott pénzeket sem
tudta visszafizetni, ügyfelei meg -
nyug tatására hamis adásvételi szer -
ződéseket készített, és az azokban

sze replő ingatlanokat
színleg jelzáloggal ter -
hel te ügyfelei javára.

A vádlott azután is
folytatta te vé kenysé -
gét, hogy az ügyvédi
kamara felfüggesztet-
te működését, tovább -
ra is okiratokat szer -
kesz tett, vállalta a hoz -

zá fordulók képviseletét egyes ható-
ságok előtt, munkadíjat felszámol-
va. Az ügynek 48 sértettje van.

A Pestvidéki Nyomozó Ügyész -
ség ügyvédi visszaélés és zugírászat
vétségével, valamint csalás és sik -
kasztás bűntettével vádolja a házi
őri zetben lévő férfit - tette hozzá a
szó vivő.

Később több sajtóorgánumban is
megjelent a gyanúsított monog ram -
ja: S. Zoltánról van szó -gh

Április 2-i ülésén a gödöllői városvezetés arról határozott, hogy – a helyi
költségvetés általános tartalékának terhére – egymillió forintot adományoz
a beregszászi magyar gyerekek oktatásának támogatására. Az összeget az
1989-ben megalakult, a határon túl (elsősorban a Felvidéken és Kárpátalján)
élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési és
érdekképviseleti tevékenységét segítő Rákóczi Szövetségen keresztül juttat-
ják el Gödöllő testvérvárosába.

Az előterjesztéshez Tóth Tibor, a város korábbi alpolgármestere, a Rá -
kóczi Szövetség Gödöllőn 2010 márciusában megalakult tagszervezetének
elnöke fűzött szóbeli kiegészítést, aminek során felmerült, hogy lehetősége
szerint bárki hozzájárulhat az adományozáshoz. Simon Gellért (Fidesz-
KDNP) üdvözölte a kezdeményezést, és felajánlást is tett.

A célra adakozni szándékozók a Rákóczi Szövetség 11705008-20488172
szá mú bankszámlájára utalhatják vagy fizethetik be az általuk felajánlott
összeget, úgy, hogy a közlemény rovatban feltüntetik a Gödöllő szót. -eo

Közel egymilliárdos ügyvédi csalás
Közel félszáz sértett van. Az ügyészség 

sikkasztás bűntettével is vádolja a férfit

Ötszázharmincegy napon belül há -
rom köztéri szoborral gazdagodott
Gödöllő. Az I. Grassalkovich An -
talt ábrázoló alkotást 2013. október
27-én, a Nagy Sándort és feleségét,
Kriesch Laurát megformázó mel l -
szob rot tavaly április végén lep lez -
ték le, míg a város legújabb, József
Attila: Altató című versének gödöl-
lői kötődésű főszereplőjéről, kis
Balázsról készült műtárgyat április
11-én, a Magyar Költészet Napján
avatták fel a város főterén.

A gödöllői kötődést az adja, hogy
Ottó Ferenc a neves költőt kérte fel,
írjon verset unokaöccse, Gellér Ba -
lázs első születésnapjára.

Erős Apolka Munkácsy-díjas szob -
rászművész alkotása egy kisfiút áb -

rázol, aki pizsamában nyújtózva, bal
kezében alvós állat nyuszijával, az
univerzum gömbjét tartja az ég felé.
A szobor ülőhelyként is használható
talapzatán a 110 éve született költő
verséből ismert sorok olvashatók.
Nevezetesen: A távolságot, mint üveg -
golyót megkapod, óriás leszel, csak
hunyd le kis szemed, aludj el szépen kis
Balázs. Tűzoltó leszel s katona! Vadakat
terelő juhász!

Az emberi léptékű köztéri mű -
tárgy megvalósulását a Nemzeti
Kul turális Alap Vizuális Művé sze -
tek Kollégiuma 5 millió forintos,
vissza nem térítendő támogatása se -
gítette, a gödöllői önkormányzat pe -
dig további 3,7 millió forintot áldo -
zott a kis Balázs szoborra. -rg

Leleplezve nyújtózhat 
kis Balázs szobra a főtéren

HIRDETÉS

A jövőbe vetett hitet és reményt is jelképező, Gödöllő új, turistacsalogató
látványosságaként említett szobrát dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, Erős Apolka

alkotó, Gémesi György polgármester, Mészáros Judit főépítész és Baráz Tamás
szobrászművész leplezték le (balról jobbra)

Szépség vagy szörnyeteg?
Hiába, az ízlések és pofonok világa a gödöllői kis Balázs szobrot sem kí -
mélte. A legnagyobb közösségi oldalon ilyen vélemény is megfogal ma zó -
dott az alkotásról, aminek arca a címlapon látható:

Egymilliót küld az önkormányzat
a beregszászi gyerekek 
oktatásának támogatására
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Összesen tizenheten döntöttek úgy,
hogy megpályázzák a Kalória Gö döl -
lői Nonprofit Közhasznú Kft. ügy -
vezető igazgatói tisztségét. A kan -
didálások közül kilenc egyáltalán
nem felelt meg a kiírási követel mé -
nyeknek. A fennmaradó nyolc pá lyá -
zó személyes meghallgatáson vett
részt, ahol Gémesi György pol -
gármesterrel, Gyenes Szilárd alpol-
gármesterrel és dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző asszonnyal konzultál -
hattak az érintettek. A képviselő tes -
tület által a pályázatok elbírálására
meg választott eseti bizottság tagjai
már csak három jelentkezővel talál -

koztak, és közülük a 30 éves Hatol kai
Mátét (képen) tartották a legin kább
alkalmasnak a pozíció betöltésére. 

Javaslatukat a várost irányító gré-
mium tagjai is elfogadták, ezáltal
június 1-jétől határozatlan időre a
jelenleg is élelmezési területen dol-
gozó fiatalember lesz a Kalória Kft.
ügyvezető igazgatója. A kerepesi
lak hellyel rendelkező új direktor
havi munkabérét bruttó 462 ezer
forintban állapították meg.

Hatolkai Máté édesapját váltja a
poszton, aki tavalyelőtt nyáron
nyug díjba vonult, de kérte, hogy a
nyugdíj mellett folytathassa a helyi
közétkeztetésben vezető szerepet
betöltő cég élén akkor 19 éve végzett
direktori munkáját. Ezt a döntésho-
zók elfogadták, és 2013. augusztus
5-étől határozatlan ideig a Kalória
Kft. ügyvezető igazgatójának vá -
lasz tották Hatolkai Szaniszlót. To -
vábbi adalék, hogy az újdonsült di -
rektor Anikó nevű testvére is a Ka -
lória Kft-nél dolgozik, alkalmazásá-
hoz a képviselőtestület tagjai annak
idején hozzájárultak. -ed

HIRDETÉS

Hatolkai Szaniszlót fia, Máté váltja az igazgatói székben

Családban marad a Kalória vezetése
Az utóbbi napokban szárnyra kelt
hírek szerint, egyre nagyobb bajban
van a Gödöllőn kívül több mint
száz település hulladékszállítását
vég ző Zöld Híd Régió Kft. A Nem -
zeti Adó és Vámhivatal (NAV) áp ri -
lis 9-én inkasszót vetett ki a gödöl-
lői székhelyű társaság számláira.
Amint arról korábban beszámoltunk,
a cég gazdálkodási nehézsé gei vel
kap csolatos vészharangot 2013 októ -
be rében kongatták meg, majd né -
hány héttel később a gödöllői képvi -
selőtestület tagjai rendkí vü li ülésen
foglalkoztak a válsághely zettel. Ada -
lék ként szolgálhat, hogy a Zöld Híd
Régió Kft. ügyvezető igaz gatója, az
időközben alpolgármesterré válasz -
tott Gyenes Szilárd március elején
egy önkormányzati ülésen arról szá -
molt be, hogy a tár saság vesztesége
elérte az 1,3 milli árd forintot.

Gémesi György társulási elnök –
aki szerint 10-11 százalékos díjeme-
léssel kezelhető lenne a helyzet – nyi -
latkozatai arról tanúskodnak, a prob -
léma legfőbb oka abban rejlik, hogy a
100 százalékban önkormány zati tu -
laj donban lévő Zöld Híd Ré gió Non -
profit Kft. két éve éli fel a fejlesztési
tartalékait, hogy a napi mű kö dését
biz tosítsa. Az ellehetetlenülés a prog -
ram működésén kívüli té nyezőkre
ve zethető vissza, a 2011-es árszinten
befagyasztott közszolgál ta tási díjak
mellett a kormány olyan új, részben
adó-jellegű kötelezett sé gek kel súj -
totta a hulladékgazdálkodási szektor
szereplőit, mint az el várt béremelés, a
hulladék lerakási járulék, az energeti-
kai felügyeleti díj, az e-útdíj és a banki
tranzakciós díj. Az egyre súlyosbodó
problémák tisztázása érdekében lap -
zártánk után közgyűlést tartottak,
amire meghívták az érintett ország -
gyűlési képviselőket, valamint a szak -
tárcák illetékeseit is.

Vécsey László, a gödöllői közpon -
tú választókerület kormánypárti or -
szág gyűlési képviselője korábban
több ször is megszólalt az ügyben.
Leg u tóbb ta valy novemberben, ami-
kor – többek között – a következőket
mond ta: a csőd be jutott rendszerek -
nél a ka taszt rófavédelem által kije lölt
szolgálta tók, ha ilyet nem talál nak,
akkor vég ső soron a Nemzeti Hul la -
dékgaz dál ko dási és Szolgál ta tó Kft.
(NHSZ) cé ge(i) ma 300 forintért üríte -
nek alkalmanként (hetente) egy la -
kos sági gyűj tőedényt. Ez nap jaink -
ban a Zöld Híd nál mintegy 600 forint.

A Zöld Híd egy megalomániás
pro jekt. Nem a tervezett rendszer va -
lósult meg. Nincsenek átrakók, hul -
ladékudvarok, a gazdaságosan üze -
melő kis begyűjtő vállalkozá so kat
tönkre tették, Nógrádmarcalt fon dor -
latosan elvették a tulajdono sai tól.
Gyenes Szilárd vezetésével rak ták
össze a technológiát. Eleve nem lett
volna szabad az ő irányításával
üzemeltetni, mert soha nem fogja
elis merni, hogy rosszak az alapok.

Ő és Gémesi György hallani sem
akart a tulaj do nos önkormányzatok
jobbító szán dé káról. Az önkormány -
zati társu lá si for ma gyengeségével
visszaélve, in kább a végsőkig (közeli
csőd?) kizsi ge relték a céget. A „non-
profit” az ő felfogásukban csupán
annyit je lent, hogy ami for-profit ese-
tén a nyereség lenne, azt inkább más -
ra költik, ahelyett, hogy a rendszer
gaz daságosságát növelve, a szolgál ta -
tás árát csökkentenék. Az igazi vesz -
teség, hogy 2013 ja nu árjától Gyenes
és Gémesi tovább vihették a céget,
ahelyett, hogy beismerték volna: ők
nem tudják ebben a rendszerben ezt a
céget törvé nye sen üzemeltetni. Minél
tovább lehet ráhatásuk a cégre, annál
többe fog kerülni az adófizetőknek –
nyilat kozta Vécsey László. -vn

Inkasszózzák a Zöld Híd Régió Kft.
számláit. Gémesi díjemelést javasolt

A „válsághelyzetet” kommentálta a gödöllői székhelyű Szót kérünk a köz -
jóért! Egyesület alapító tagja, Vörös István is: 
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Az 1870-es évek lényeges változást hoztak a ma -
gyar festészet, különösen a tájképfestészet törté -
netében. A franciaországi barbizoni művésztele -
pen dolgozó művészek bevezették és meghono -
sították a tájfestészetben a szabadban való festést,
ami lényegesen változtatta meg a műfajban hasz-
nálatos tematikát, és festési gyakorlatot. Szembe -
fordultak a szigorú akadémiai szabályokkal a
meg határozott témák helyett a mindennapi élet -
ben látott tematikát festették. Igyekeztek rögzíte -
ni a természetben tapasztalható atmoszferikus je -
len ségeket, vagyis általánossá vált a plein-air fes-
tés, amely a fény és levegő okozta változásokat
igye kezett rögzíteni a képeken. A kiállítás azok-
nak a magyar művészeknek a munkáit mutatja

be, akik ehhez az új stílusirányzathoz csatlakoz-
tak.

A korszak leghíresebb magyar alkotóinak –
Szi nyei Merse Pálnak, Munkácsy Mihálynak,
Székely Bertalannak és tájképfestő kortársaik -
nak – az 1870-1915 közötti életszakaszában ké -
szült művek olyan helyszínen mutatkoznak be,
ahol ez az időszak kiemelt jelentőséggel bírt. A
gödöllői kastély ekkoriban a királyi család ked -
velt pihenőhelye volt, ami egyben a kastély törté -
netének második fénykorát is jelentette. A Ru -
dolf-szárny emeleti teremsorában május 1-je és
augusztus 30-a között megtekinthető kiállítás
ízelítőt ad a századvég-századelő hírneves ma -
gyar alkotóinak munkáiból. -gkk

Időszaki kiállítás a kastélyban
Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan 

és tájképfestő kortársaik (1870–1915) Gödöllőn

Április 22-én lezajlott a Gödöllő Környéki Re -
gionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) által idén
immár tizedik alkalommal meghirdetett Egyházi
és Világi Borok Versenyére beérkezett nedűk zsű -
rizése. A szakmai és a társadalmi ítészek (képen)
a csömöri művelődési házban alkottak véleményt
a borokról.

Erdész Ferenc kertészmérnök, a borverseny
szak mai vezetője hírportálunknak elmondta, eb -
ben az évben összesen 172 minta érkezett: 81
fehér-, 30 rozé-, 46 vörös bor, 6 borkülönlegesség,
8 tokaji borkülönlegesség, valamint 1 gyöngyöző
bor. A borokat négy darab, egyenként öt főből
álló bizottság bírálta, a szakmai zsűri elnöke Kiss
Attila borász, a Tápió-Vin Kft. ügyvezető igazga-

tója volt. A leadott minták színéről, tisztaságáról,
illatáról, zamatáról, illetve ezek összhatásáról
pon tozással alkotott vélemények alapján négy
érdemelt nagy aranyérmet, 35 aranyérmet, 34
ezüstérmet és 103 oklevelet.

Hogy melyik bor milyen minősítést kapott, az a
május 30-án, szombaton a Csömöri Falunapok
rendezvénysorozat részeként megrendezendő
eredményhirdetésen derül majd ki. A látványos,
közönségcsalogató esemény 11.30 órakor bor-
szenteléssel kezdődik a katolikus templomban,
amit a borrendek felvonulása követ. A fél egyre
tervezett eredményhirdetés után bárki megkós -
tolhatja a díjnyertes borokat, miként a csömöri
étkeket is. -st

Több mint 170 nedűt zsűriztek a GKRTE borversenyén
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Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I., nők, elődöntő
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2-3 (23, -18, 13, -14, -9)
Linamar-Békéscsabai RSE –TEVA-Gödöllői RC 3-0 (22, 23, 15)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2-3 (25, -18, -21, 22, -13)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-0, a Bé-
késcsaba javára. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó, május 3-án,
vasárnap 18 órakor Gödöllőn kezdődő bronzderbi párharcában az Újpesti
TE együttese lesz a gödöllői lányok ellenfele.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 21-24. forduló
Gödöllői SK – Tura VSK 0-0
Nagykőrösi Kinizsi TL FC – Gödöllői SK 4-0 (0-0)
Gödöllői SK – Törökbálinti TC 2-1 (1-0) Gödöllői góllövők: Kaiser László,
Nagy Roland (11-esből).
Érdi VSE – Gödöllői SK 4-1 (0-0) Gödöllői gól: Milkó Dávid.
A Gödöllői SK együttese 26 ponttal, 38-54-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 12. helyét foglalja el.
Pest megyei Kupa (Magyar Kupa előselejtező) nyolcaddöntő:
Gödöllői SK – Vecsési FC 3-2 (1-1, 2-2)
A gödöllői csapat a megyei másodosztályú Nagykáta együttesével játszik a
május 6-i negyeddöntőben, idegenben.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 21-24. forduló
Szada SE – Gödöllői SK II. 1-4 (1-2) Gödöllői gólszerzők: Pakuts Barna (2),
Szabó László, öngól.
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló SE 10-0 (4-0) Gólszerzők: Szeles Dávid (3,
egyet 11-esből), Szabó László (3), Várszegi Gábor, Tóth Bence, Fuchs Ádám,
Pakuts Barna. 
Csömör – Gödöllői SK II. 3-1 (3-1) Gödöllői gól: Oszvári Tamás.
Gödöllői SK II. – Váchartyán KSE 6-0 (1-0) Gólszerzők: Pakuts Barna (2,
egyet 11-esből), Szabó László (2), Pintér Krisztián, Tury Viktor.
A GSK II. csapata 54 ponttal, 100-35-ös gólkülönbséggel a csoport tábláza -
tának 2. helyezettje.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 17-19. forduló
TFSE – Gödöllői KC 25-21 (13-13)
Gödöllői KC – Pilisvörösvári TKSK 33-24 (12-12)
B.Braun Gyöngyös U23 – Gödöllői KC 29-25 (16-11)
A Gödöllői KC együttese 26 ponttal, 525-460-as gólkülönbséggel 3. a tabellán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 9. forduló:
Andornaktálya SE – Gödöllői SBE 6-6
Győzelem: Reznák Attila, Kőszegi Lajos, Szabó Zoltán, Törőcsik József. Dön-
tetlen: Ruttkay Péter, Hönsch Pál, dr. Tallós Emil, Téglás Mátyás. Vereség:
Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán, Kozma Gábor. A GSBE for-
mációja 54 ponttal a 4. helyen végzett a bajnokságban.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 9. forduló:
Pomáz – Gödöllői SBE II. 4,5-0,5
Döntetlen: Fehér Mihály. Vereség: Nagy Adrián, Szűcs Lajos, Fehér József,
Pervai László. A GSBE II. 13,5 ponttal a bajnoki osztály 8. helyezettje lett.

A tavaly októberi, mogyoródi, majd
az idén januári, szlovákiai versenye -
ken elért sikere után, sorozatban a
harmadik győzelmét aratta a gödöl-
lői BloodFit crossfit alakulat az
április 18-án megrendezett második
mogyoródi Spartan Race Extrém
aka dályfutó viadalon. 

A nyílt (open) kategóriában a tel jes,
mintegy kétezer fős mezőnyt ma ga
mögé utasító Czindrity Attila (46:01
perc) hozta a már megszokott első
he lyezését. Ez kiegészült Gább Dá -
vid (6.), Nikolics Zorán (8.) és Vil -
lányi Tamás (27.) idejével, így a gö -
döllői csapat összesített ideje 3:19:01
óra lett, ami elegendő volt ahhoz,
hogy meglehetősen nagy, kilenc
per ces különbséggel a városunkat
kép viselő BloodFit crossfit formáció
tagjai újra fellépjenek a dobogó felső
fokára.

A cselgáncsban magyar válogatott
Vér Gábor és Vér András által fel-
készített gödöllői csapat versenyzői
Ambrus Ádám, Barkóczi Réka,
Berze Gergely, Buzás Péter Chovan
Noémi, Chovan Viktória, Czindrity
Attila, Czindrity Réka, Diósi Csa -

ba, Ferenchalmy Zsuzsanna, Füle
Sándor, Gább Dávid,  Gyergyói
Edit, Horváth Benjámin,  Jekkel
Dániel,  Juhos Balázs, Kéri Vero ni -
ka, Könnyű Brigitta, Leitner Mik -
lós, Maklári-Papp Judit, Moldován
Ákos, Nikolics Zorán, Pintérné Pi -
rók Rita, Török Andrea, Vér Gábor,
Vörös Tímea és a helyi kapitány -
ságon szolgálatot teljesítő Villányi
Ta más voltak.

Aki kellő motivációt, kitartást és
erőt érez magában, illetve szeretne
csatlakozni egy folyamatosan nö -
vek vő számú sportközösséghez,
vár ják a Táncsics Mihály úti Villa
Grandéban, ahol heti öt edzést
tartanak. Hétfőn, kedden, szerdán
és pénteken 19 órától, szombaton
pedig 9 órától. -jd

Ismét a gödöllői crossfitesek
voltak a legspártaiabbak

Akárcsak egy évvel ezelőtt, a TEVA-Gödöllői RC
női röplabda-csapata há rom meccsen bukta el a baj-
noki elődöntő párharcát a Békéscsabával szem ben.
Az utolsó, április 19-én a gödöllői egyetem sport -
csar nokában lejátszott ütközet sajátos körülmények
között ért véget. A döntő játszmában a viharsarkiak
14-13 vezettek, amikor a gödöllői ütő, Csengeri
Petra (képen) a magasba emelkedett és – ha a vo -
nalhoz közel is, de – jól láthatóan az ellenfél térfelére
ütötte a labdát. A vonalbíró kissé határozatlanul je -
lezte, hogy a labda bent volt, mire az első számú

játékvezető hölgy szélesnek ítélte a tá ma dást. Ezzel nem 14-14 lett az ered-
mény, hanem a Békéscsaba 15-13-ra megnyerte a szettet, a meccset és az elő-
döntő párharcát is.

A játékvezetői döntés alaposan felkavarta Csengeri Petrát, aki odarohant
a bírói állványhoz és megrángatta az emelvényt. Azonnal villant az együtte -
sen felmutatott sárga és piros lap, ami egyenértékű volt a játékos kiállí tásá -
val. Más kérdés, hogy ennek ott már nem volt jelentősége, mert véget ért a
találkozó. A történetnek azonban lesz utóélete, mert az ügy a szövetség fe -
gyelmi bizottsága elé kerül. Hogy milyen büntetést szabnak ki Csengeri
Pet rára, egyelőre nem tudni. Csupán annyi biztos, hogy az UTE elleni
bronz derbi első, május 3-i mérkőzését mindenképpen ki kell hagynia a
válogatott-kerettag röplabdázónak.

A magunk részéről tovább nem feszítenénk a húrt, mert – bár a cselekedet
akár tettlegességnek is számíthat – a játékvezetőnek nem esett bántódása. Azt
meg csak remélni lehet, hogy ő is tanult az esetből, legközelebb meg fon toltabb
lesz, és ha bizonytalannak érzi magát, nem hoz olyan döntést, amivel felülír -
hat ja egy csapat egész éves munkájának eredményességét. -fg

Büntethetik. De elítélhető-e?
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Fejér megyei település 34. Belső szerv 35. Francia
szobrász volt 38. Az egyik szülő 39. Varróeszköz
41. Rangjelző szó 42. Forma 43. A poén második,
befejező része (N) 44. Ételt ízesít 47. Társadalom -
biz tosítás 48. Szintén 49, Asszonynév-képző 50.
Igekötő 51. Spanyol autójelzés

A megfejtéseket május 22-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Február 27-i lapszámunk helyes megfejtése:
MAJDNEM LESZIDTAM ÉRTE A FIAMAT.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Tóth Balázs Szabadka u. 6/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Bártfai Benedek Ivánka u. 4.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalvá nyá -
nak nyertese: Dr. Márai Gézáné Esze Tamás
u. 9.

Indulatos hang a telefonban: - Azonnal halkít-
sa le a rádióját, vagy feljelentem a rendőrségen!
– Eszem ben sincs – érkezik a válasz -, ha za -
varja, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Y) 12.
Iszákos 13. Értékes kártyalap 14. Zavaros Imi! 15.
Idegen hármas 16. Árasztá 17. Férfinév 20. Arab
ország 22. Kertet művel 23. Népszerű komika
(Lenke) 25. Kétell! 26. Becézett Áron 27.
Mennyboltja 28. Mutatószó 30. Bajnokok Ligája
31. Indíték 32. Állóvíz 33. Küzdősport 34. El -
köszönés 35. Fába vés 36. Kiejtett mássalhangzó
37. Múlt idő jele 38. Verőér 40. Tengeri hal 43. A
hét vezér egyike 45. Szolmizációs hang 46. Tár 48.
Elektromos töltésű atom 50. Hüvelyes növény 52.
Névelő
Függőleges: 1. Tavaszi 2. Ruházati kellék 3. Sze -
rencsét hozó növény 4. TeleSport 5. Személyes
névmás 6. Befejező 7. Péksütemény 8. Erdei vad
9. Nano 10. Német számnév 11. Zenekar tagja 16.
Puha fém 18. Függő 19. Kiejtett mássalhangzó 21.
Talmi 24. Tagadás 26. Elrejt 29. Ön 30. Bánat 33.
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Magazinunk következő
száma

június 5-én,
pénteken jelenik meg.

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

Május 3-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

Május 4-től május 10-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749 
Május 11-től május 17-ig:

Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 
Tel.: 410-251

Május 18-tól május 24-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Május 25-től május 31-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551 

Június 1-jétől június 7-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (V.)
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