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Eredetileg úgy volt, hogy 500 ezer forintból meg -
oldható a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi
Központ Petőfi Sándor utcai épülete homlokzatá-
nak állagmegóvása. A tüzetesebb szakmai szem -
le során azonban kiderült, nagyobb a baj, így a
korábban kalkulált összeg csaknem tízszereséért
végezhető el a feladat.

Az épület utcai és belső udvari homlokzatán
jelenleg 24 helyreállítandó mező és további 41,
hajszálrepedéssel érintett meghibásodási pont
látható. Az első körben megkeresett szakcégek
ille tékesei jelezték, hogy a kiterjedt repedéseket a
korábban javasolt egyszerű, kis költségigényű
ragasztásos technológiával nem lehet minden
felületen megnyugtatóan kijavítani, egyes ele -
mek nél részleges bontásra, újraépítésre, vagyis,
komolyabb munkavégzésre lehet szükség.

A második körben meghirdetett ajánlatkérésre
csupán egy vállalkozás, a gödöllői székhelyű
Var ga és Fiai Kft. adott árat. A cég csaknem brut-
tó 5 millió forintért, június 6-i tervezett határidő-
vel vállalta a munkálatok elvégzését.

A feladat megrendelése nem igényelt volna
kép viselőtestületi döntést, ám tekintettel arra,
hogy a szóban forgó kft. Varga Árpád önkor -
mányzati képviselő üzleti érdekeltségébe tar to -
zik, az előterjesztést a polgármester helyett aláíró
Tóth Tibor alpolgármester szükségesnek tartotta
kikérni az önkormányzati tagok véleményét. A
városatyák április 30-i, rendkívüli ülésükön – 8
igen szavazattal és 2 tartózkodással – jóváhagyó-
lag tudomásul vették a vállalkozási szerződés
megkötését. -r

Május 15-i ülésükön a gödöllői városatyák
négy, a helyi önkormányzat által a korábbi
évek ben életre hívott közalapítvány 2013-ban
folytatott gazdálkodását bemutató kuratóriumi
beszámoló elfogadására is fordítottak néhány
percet. Az előterjesztéseket vita és ellenvetés
nélkül hagyták jóvá a grémium tagjai.
A 2000-ben létrehozott Tormay Károly Egész ség -
ügyi Közalapítványnak tavaly alig volt pénz -
forgalma: a 128 ezer forintos bevétellel szemben a
kiadások elérték a 231 ezer forintot, ezáltal egy-
millió forint alá csökkent a szervezet év végi záró
pénzkészletének összege.

Az elmúlt évben csaknem 3,4 millió forintos
össz bevételt realizált Segítség Közalapítvány il le -
tékesei elsősorban a városvezetés által biztosított 3
millió forintra támaszkodhattak. Az alapítvány
dön téshozói a közel 3,1 millió forintos nagy ság -
rendben megítélt támogatásokkal – a beérkezett

pá lyázatok elbírálása után – 95 rászoruló család
anyagi problémájának enyhítéséhez járultak hozzá.

Alapvetően az önkormányzati támogatás (2,55
millió forint) és a pályázatokon elnyert pénzek
(1,35 millió forint) eredményezték a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány tavalyi bevételi forrá-
sát, miközben a közhasznú ráfordítások ennél
104 ezer forinttal többet emésztettek fel.

Kis híján 670 ezer forintos negatívummal zárta
a 2013-as évet a több mint két évtizede működő,
tavalyelőtt jelentős személyi változásokat megélt
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közala -
pít vány, amelynek 2,2 millió forinttal gyarapo-
dott a bankszámlája az elmúlt esztendőben, mi -
köz ben a kiadási oldalon csaknem 3 millió forint-
tól szabadult meg a szervezet.

A Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolója
elő reláthatólag a képviselőtestület júniusi ülésé -
nek napirendjén szerepel. -vn

Új elemként beépült a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ön kor -
mányzati rendeletbe a Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elnevezésű díj. A település első embere
által az utóbbi években már többször is átadott elismerés rendeleti szintre emelését a polgármester
azzal indokolta, hogy a városban számos elismerésre váró tehetség él, azonban a városi díjban
részesíthető sze mélyek száma – a Gödöllő Város Díszpolgára és a Gödöllő Városért díj elnyerésének
átlagosnál magasz tosabb követelményszintje miatt – korlátozott az ezt szabályozó rendeletben.

A 4,3 centiméteres átmérőjű, kör alakú Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért kitüntetés – aminek
odaítéléséről kizárólag a polgármester dönt – révén lehetőség nyílik azon személyek, közösségek,
szervezetek elismerésére, akik a város gazdasági-, kulturális-, oktatási-, szociális-, egészségügyi-,
sport- és közösségi életében maradandót alkottak, kiemelkedő eredményeket értek el, kiemelkedő
szervező és irányító tevékenységet folytatnak, innovatív szakmai programot dolgoznak ki és al -
kalmaznak, illetőleg színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálják a társadalmat és Gödöllő
városát.

A Gödöllő Város Díszpolgára és a Gödöllő Vállalkozója díjban részesülők kivételével, a jövőben job-
ban járnak azok a kitüntetettek, akik a Gödöllő Városért díjat, a Gödöllő Kultúrájáért díjat, a Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat, valamint a Gödöllő Egészségügyéért díjat érdemlik ki.

A Gödöllő Városért díjas személyek az eddigi 100 ezer forint helyett 200 ezer forintot kapnak, az elis-
merést elnyerő közösségek pénzjutalma pedig 300 ezer forintról 400 ezer forintra emelkedik. A
pedagógusnapkor esedékes Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjjal kitüntetett személyek 100 ezer
forintra számíthatnak a korábbi 50 ezer forinttal szemben. Hasonló a helyzet a kulturális és egészség-
ügyi díjas személyeknél is, míg ez utóbbi elismerés közösségi jutalmazottjai az eddigi 150 ezer forint
helyett 200 ezer forintra tarthatnak igényt. -rg

Mínuszos évet zárt az elmúlt
esztendőben a közalapítványok többsége

Polgármesteri privilégium a rendeletbe
foglalt ezüstérem adományozása

Ötszázötvenhárom önkormányzat kap támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért
Felelős Államtitkárságától a helyi olvasási lehetőségek bővítésére, a nyilvános könyvtárak gyűjtemé-
nyi fejlesztésére, új könyvek és egyéb információhordozó könyvtári dokumentumok beszerzésére.

A támogatás maximum 30%-a a könyvtár műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak megújí -
tására is fordítható. A települések abban az arányban részesülnek a 240 millió forint összértékű tá -
mogatásból, amennyit erre a célra tavaly fordítottak. A támogatásokat legkésőbb május 30-ig folyósít-
ják a települési önkormányzatoknak.

A könyvtáraknak ellenőrizhető módon kell felhasználniuk a támogatást, a települési önkor mány -
zatoknak 2014. december 31-ig kell elszámolniuk az összeggel. Ez a feladat a gödöllői önkor -
mányzatot is érinti, mivel a Dózsa György úton található Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ 1.960.000 forintos támogatásban részesült. -EMMI

Közel 2 milliós támogatást kapott a könyvtár

Ötmillióból tüntetik
el a gödöllői
egészségügyi
központ homlokzati
repedéseit
Az egyik önkormányzati képviselő

érdekeltségi körébe tartozó
vállalkozás végzi el 

az állagmegóvó munkálatokat
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Hosszú évek után nem a domonyvölgyi Lá zár Lo vas -
parkban, hanem Veresegy há zon ren dezték meg a Gö -
döllő Környéki Regio nális Turisztikai Egyesület
(GKRTE) köz gyűlését. Az április 25-én lezajlott ese-
mény végén ezúttal is átadták a Gödöllői Régió Tu -
rizmusáért 2014 díjat. Az első ízben 2000-ben odaítélt
kitüntetést, illetve az ezzel járó díszoklevelet Perna
Páltól, a GKRTE elnökétől kapták meg az egyesület
választmá nya által elismerésre tartott személyek. 

Nevezetesen: Holló Ilona, Zsámbok polgármestere (balról a második), Kis Miklós, Nyársapát pol gár -
mestere (kórházi kezelése miatt nem tudott részt venni a díjátadón), Nagyné Kovács Éva, a nyársapáti
Szarka Mihály Művelődési- és Szabadidő Központ munkatársa (jobbról a második), Vörös István, a
GKRTE felügyelő bizottságának elnöke (jobbra), valamint a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egye sületének közössége, amelynek nevében Papp János alelnök (balra) vette át az elismerést. -eo

Idén öten érdemelték ki
a Gödöllői Régió Turizmusáért díjat 

Kezdetben az esős időjárás nem igazán kedvezett
a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete
által április 26-ára meghirdetett 43. Pest megyei
elsősegélynyújtó versenynek, aminek helyszíne
Gödöllői Királyi Kastély festői szépségű parkja
volt. Az égiek az idő előrehaladtával azonban meg -
kegyelmeztek az általános- és középiskolai, va la -
mint felnőtt kategóriában egymással riva li záló csa-
patoknak, akiknek több állomáson kellett számot
adniuk elméleti- és gyakorlati tudásukról a kü -
lönböző baleseti szituációk következtében külső- és
belső sérüléseket szenvedett imitátorok megsegí té -
sével, egészségi állapotuk stabilizálá sá val.

Az elsősegélynyújtók teljesítményét a gödöllői
Tormay Károly Egészségügyi Központ korábbi
igazgató-főorvosa, dr. Szabadfalvi András vezet -
te szakmai zsűri értékelte, amely mindhárom ka -
te góriában a ceglédieket helyzete az első pozí ci -
óba. Városunkból a Református Líceum, a Török
Ignác Gimnázium és a Premontrei gimnázium
for mációi álltak rajthoz az ifjúságiak mező nyé -

A Magyar Turizmus Zrt. évente kétszer rendezi
meg az Országos Tourinform Találkozót az ide-
genforgalmi hálózathoz tartozó, több mint 120
iroda vezetőjének. Az idei első alkalommal május
13-14-én, Hajdúszoboszlón, a Hotel Délibábban
konferencián találkoztak a Tourinform irodák
vezetői, akik számára másnap hortobágyi tanul -
mányutat szerveztek.

Az eseményen a résztvevők naprakész infor -
má ciókat szerezhettek a turizmus jelenlegi hely-
zetéről, és lehetőségük nyílt szakmai tapaszta la -
taikat megosztani egymással.

A rendezvényen Denéné Tóth Marianna, a
Ma gyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója és Már -
ton né Máthé Kinga belföldi igazgató elismerő

okleveleket adott át a Magyar Turizmus Zrt. mi -
nő sítési rendszerében 2013. évben kiváló ered-
ményt elért irodáknak, köztük a Gödöllő Kör -
nyéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE)
Gödöllői Királyi Kastélyban lévő Tourinform
Gödöllői Kistérség megnevezésű irodája munka -
tár sának, Hámori Zsuzsannának (képen). -BI

ben. A legjobb eredményt a Premontrei gimnázi-
um csapata érte el, amely az 5. helyen végzett. 

A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület meghí vá -
sára külön kategóriában indultak a dunaszerda-
helyi, a zentai, az ekecsi, a somorjai és a nagyvá -
radi delegációk versenyzői. Közülük a legjobban
a Szerbiából érkezett zentaiak teljesítették a fel-
adatokat, megelőzve a szlovákiai dunaszerdahe-
lyiek és somorjaiak egységét.

Az esemény sikeres lebonyolításában a Vörös ke -
reszt helyi szervezetének lelkes csapata, a Gö döllői
Testvérvárosi Egyesület aktivistái és gödöllői civil
szervezetek önkéntesei vettek részt. A támogatók
körét – a helyszínt biztosító Gödöllői Királyi Kas -
tély mellett – Gödöllő Város Önkor mányzata, az
Er zsébet Királyné Szálloda és Étte rem, a Kas tély -
kert Étterem, a Monarchia Rétes ház, a Malackert
Ét terem, a Gödöllő COOP Zrt., a TESCO, a Me lin -
da Virágbolt, a Karcsi Zöldség bolt, az Alanex Kft.,
Both Lajos és a Gödöllő Air port, a Hill Top Lovas
Farm, valamint a Fincsi Pékség alkották. -vi

Imitált sebesüléseket láttak el 
a Gödöllői Királyi Kastély parkjában

Elismerő oklevelet kapott 
a gödöllői kistérség Tourinform irodája
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A gödöllői önkormányzat által alapított vagy tulajdonolt hat gazdasági
társaság közül négy zárta nyereséggel a 2013-as esztendőt. A tavalyi gaz-
dálkodás folyamán negatív egyenleget produkált cégek közül a
rezsicsökkentésből eredő bevételkiesést ellensúlyozni képtelen Távhő Kft.
halmozta fel a legtöbb veszteséget, nem sokkal „túlszárnyalva” az Erzsébet
királyné Szállodát működtető G-Magistratus Zrt-t.
A tavaly bruttó 615,6 millió forintos önkormányzati támogatásban része sített
VÜSZI Kft. mintegy 16,8 millió forintos mérleg szerinti – szoftver- és hardver-
fejlesztésre fordítható – nyereséggel zárta 2013-as évet. Mindezt úgy, hogy a
társaság által elvégzett közhasznú tevékenység szaldója 6,4 millió forintos
negatívum lett, ám a vállalkozási tevékenységből közel 23,3 millió forintos
pozitívum keletkezett. Ugyancsak sikeres éven van túl a gödöllői közét -
keztetés vezető vállal kozása, a Kalória Kft., hiszen a cég 12,4 millió forintos
mérleg szerinti – eredménytartalékba helyezendő – nyereséggel tudta le az
elmúlt esztendőt. A közhasznú tevékenység 3,8 millió forintos többletét a
vállalkozási tevé kenység csaknem 8,6 millió forintos plusszal toldotta meg.

Gazdasági szempontból nagyot fordult a világ a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft-vel, hiszen a 2012-ben termelt valamivel több mint
10 millió forintos veszteségből 2013-ra 24,5 millió forintos mérleg szerinti
nyereség lett, ami a közhasznú tevékenység közel 18,8 millió forintos és a
vállalkozási tevékenység 5,7 millió forintos mértékéből tevődik össze. 

Az önkormányzati alapítású gödöllői gazdasági társaságok közül a Piac
Kft. – a városi költségvetésbe befizetett 3 millió forintos osztalék felett – 8,8
millió forintos, döntően felújításokra felhasználható nyereséggel teljesítette
az elmúlt esztendőt, míg a Távhő Kft. 25,1 millió forintos – az előzetesen
kalkuláltnál több mint 3 millió forinttal kevesebb – negatívumot produkált,
aminek kialakulásában jelentős szerepet játszott, hogy a társaság nem
kapott kompenzációt a rezsicsökkentésből eredő bevételkiesésre.

Annak ellenére, hogy tavaly év elején, az üzleti terv elfogadásakor az akkori
illetékesek még bizakodóak voltak, hogy az Erzsébet királyné Szállodát mű -
köd tető G-Magistratus Zrt. 2013-ban pár tízezer forintos nyereséggel zárja az
évet, némiképp csalódásként fogható fel, hogy a cég – a megnövekedett amor-
tizációs költségeknek is köszönhetően – közel 22,2 millió forintos veszteséget
realizált. Az üzemeltetési eredmény – a 2012-es arányszámot egy százalékkal
meg haladó 35,25%-os átlagos foglaltság mellett – 2013-ban 3 millió fo rinttal ma -
radt el a tervezettől. Ennek oka részben az üzlethelyiségek kiadásá ból re mélt
bevétel csökkenésében, részben pedig a költségek növekedésében keresendő.

Mivel közpénzt is érintő kérdésről van szó, érdemes megjegyezni, hogy a
G-Magistratus Zrt. gazdálkodásának vesztesége 2012-ben 93,8 millió forin-
tos nagyságrendre rúgott. Ehhez képest előrelépés a 2013-as mutató. De! A
tárgyilagosság kedvéért meg kell említeni, hogy a tulajdonosi jogokat gya-
korló gödöllői önkormányzat – 2012-höz képest – tavaly nettó 91 millió
forinttal kevesebb bérleti díjat kért a zrt-től.

A kultúra szolgálata fizetett a legjobban
A képviselőtestület tagjai május 15-i ülésükön döntöttek az önkor mány zat tu -
lajdonában lévő gazdasági társaságok 2013-as mérlegbeszá mo lójának elfoga-
dásáról, és többségi szavazással a cégvezetők jutalmazásáról is hatá roz tak.

A határozati javaslatokban foglaltakkal egyetértő képviselők felrúgták az
egy évvel ezelőtti „hagyományt”, mivel a hónapok számát tekintve nem egysé-
gesen, hanem differenciáltan honorálták az igazgatókat. A hatból azonban
csupán ötöt, mert az Erzsébet királyné Szállodát működtető G-Magistratus
Zrt. tavaly júliustól kinevezett vezetőjének nem indítványoztak különpénzt.

A legjobban megbecsült direktor Kovács Balázs (Művészetek Háza) lett,
aki 3 havi munkabérének megfelelő jutalmat érdemelt ki: összegszerűen
bruttó 1.309.200 forintot. Lantai Csaba (VÜSZI Kft.) 2 havi (bruttó 1.048.000
forint), Hatolkai Szaniszló (Kalória Kft.) 1,5 havi (bruttó 693 ezer forint),
Geiger Tibor (Távhő Kft.) és Vilhelm Ferenc (Piac Kft.) egy-egy havi (brut-
tó 414 ezer, illetve bruttó 345.500 forint) pluszjövedelemre számíthat a
lokálpatrióta klubos többségű városvezetéstől. GH-összeállítás

Tavaly sem tudott szabadulni
a veszteségtől a szállodacég

Amint az a város idei költség veté -
sé nek elfogadásakor már boríté -
kol ható volt, a gödöllői önkor -
mány zat – a település központ já -
ban leromlott állaga miatt lelep le -
zett állapotban álló Testőrlaktanya
felújítása érdekében – részt vesz a
Norvég Alap (EGT) Kulturális és
természeti örökség megőrzése és
megújítása elnevezésű pályázatán.
Erről május 20-án rendkívüli ülé -
sükön döntöttek a városatyák.
A gödöllői vezetés úgy gondolko-
dik, hogy a Várkapitányi lakként
aposztrofált épület helyreállítása
mintegy 360,6 millió forintba kerül.
Ebből 65,5 millió forintos önrészt
vál lal a helyi önkormányzat, míg a
hiányzó összeget, 295,1 millió forin-
tot a Norvég Alaptól (EGT) reméli
támogatásként. Attól a Norvég
Alap tól, amely május 9-én tette köz -
zé, hogy felfüggeszti magyarországi
kifizetéseit.

Amennyiben a helyzet kedvezően
változik, és a gödöllői igény zöld
utat kap, úgy 2016 tavaszára feje-
ződhetne be a projekt, aminek ered-
ményeként látogató- és kulturális
köz pont alakulna ki a jelenleg ro -
mos, rogyadozó Testőrlaktanyában
és közvetlen környezetében. Az

épület csaknem 300 négyzetméteres
földszintjére idegenforgalmi infor-
mációs pontot, többfunkciós kiál -
lító-, oktató- és rendezvénytermet,
művészeti boltot, kulturális prog -
ramirodát és kiszolgáló helyiségeket
terveznek. A valamivel több mint
300 négyzetméteres alapterületű
emeleti szinten pedig bemutató- és
látványkonyhával kiegészülő gaszt-
rokulturális műhely, valamit inter-
aktív múzeumi kiállítóterek kapná -
nak helyet. Helyreállítanák a Testőr -
laktanya és Kastélykert étterem kö -
zötti egykori falazott kerítést, és
han gulatos parkosított kertrészt
képzelnek el a két épület között. Az
akadálymentesített, a szintek között
liftes közlekedési lehetőséggel ellá-
tott létesítmény működtetését a Mű -
vé szetek Háza Gödöllő Kft. látná el. 

-stv

Április 30-án rendkívüli ülésen találkoztak a gödöllői képviselőtestület
tagjai, akik – többek között – döntöttek a település 2014-es költségvetésének
elfogadása óta eltelt időszakban felmerült pótigények finanszírozásáról.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül emelünk ki néhányat azon
tételek közül, amik pluszpénzként jelentkeznek egy-egy területen.

• 11,2 millió forinttal növekszik a VÜSZI Kft. támogatása (útkarbantartás
6,4 millió forint, parkfenntartás 4,8 millió forint),

• 3 millió forintot kap a Tormay Károly Egészségügyi Központ dologi
kiadásokra,

• 14,4 millió forinttal egészül ki a járdaépítési program,
• 2,9 millió forint nyújt fedezetet a térfigyelő rendszer bővítésére (a képen

látható Patak tér, Szentháromság templom előtti tér)
• 10 millió forint jut a Kornya Mihály utcai skate park fejlesztésére
• 3,7 millió forintos az előirányzata annak a személygépkocsi-vásárlás -

nak, ami a helyi körzeti megbízottak munkáját segíti,
• 21,2 millió forint megy el önkormányzati általános költségekre, ami a

gyakorlatban kamatfizetési kötelezettséget jelent,
• 3 millió forintot áldoz a városvezetés a Szőlő utcai játszótér fejlesz -

tésére. -bi

Látogató- és kulturális központtá
csinosítanák a Testőrlaktanyát

Pályázatot nyújt be a Norvég Alaphoz
a gödöllői önkormányzat, a városvezetés

295,1 millió forintos támogatást remél

Pótelőirányzatokról szavaztak
a képviselőtestület tagjai
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A VÜSZI Kft. által üzemeltetett Táncsics Mihály úti sportcentrum legna -
gyobb bérlője, a Gödöllői Sport Klub 12,8 millió forintos bérletidíj-tar -
tozást halmozott fel az elmúlt időszakban. Az összeget azonban nem kell
megfizetni az önkormányzati alapítású gazdasági társaságnak, mivel a
helyi képviselőtestület tagjai – 9 igen és 1 nem vokssal, valamint 3 tar -
tózkodással – május 15-i ülésükön támogatták azt a polgármester által
jegy zett határozati javaslatot, hogy a városvezetés elengedi a VÜSZI Kft.
Gödöllői Sport Klub felé fennálló követelését.
A tartozás az indoklás szerint abból ered, hogy a fenntartásához, feladatai
ellátáshoz nem elegendő anyagi háttérrel rendelkező klub támogatási forrá-
sok (főként TAO) megszerzésével próbálta kiegészíteni pénzeszközeit, és
ebből kívánta fedezni a focipálya használatért megállapított bérleti díjat. A
pályázatok azonban nem a vártnak megfelelően alakultak, nem érkezett
kellő mértékű támogatás, emiatt a Gödöllői Sport Klub nem tud(ott) ez irá-
nyú fizetési kötelezettségének eleget tenni.

A témakör tárgyalása során lezajlott vitában Vörös István (Fidesz) úgy fo -
gal mazott, egyetért a sportszervezetek támogatásával, de ez a javaslat disz -
kri minatív a többi sportszervezettel szemben, akiknek lehetnek hasonló
gond jai, és ők nem kapnak ilyen segítséget az önkormányzattól.

Gémesi György nem osztotta ezt a nézetet, mondván: tulajdonképpen
nem tartozás elengedéséről van szó, hanem arról, hogy a városi költség -
vetésből nem dotált Gödöllői Sport Klub által elnyert TAO-támogatásból
megvalósult fejlesztés (új műfüves pálya a Táncsics Mihály úti sport cent -
rumban) vagyoni értéknövekedésének elismeréséről. A polgármester azt is
hozzátette, hogy a klubnak a jövőben fizetnie kell az új pálya használatával
kapcsolatosan felmerülő rezsiköltségekhez igazodó bérleti díjat, ami havi
nettó 400 ezer forintos tételt jelent.

Pecze Dániel, a Gödöllői Sport Klub elnöke szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott tájékoztatása szerint a sportszervezet utánpótlás labdarúgó szakosztá -
lyának gyereklétszáma 320 fő, ami Pest megyében a legmagasabb, és a ver -
senyeztetett csapatok létszáma is a legtöbb a megyében. Összesen 20 edzőt
foglalkoztatnak, akik bér- és járulékköltsége eléri a 20 millió forintot éves
szinten. A szülők által fizetett havi támogató díj 2008 óta változatlan mér -
tékű, 6 ezer forint, ám a fizetési hajlandóság – a jelenlegi szociális helyzet
miatt – alig éri el a 70 százalékot.

Az elmúlt három idényben a Gödöllői Sport Klub mindent egybevetve
39,6 millió forintot fizetett a VÜSZI Kft-nek (2011/2012 23,9 millió forint,
2012/2013 13,25 millió forint, 2013/2014 2,4 millió forint), miközben a TAO-
s támogatása folyamatosan csökkent (2011/2012 57 millió forint, 2012/2013
50 millió forint, 2013/2014 30 millió forint). -ef

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 24-28. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 0-1 (0-0) Gólszerző: Bencze Zsolt. 
Gödöllői SK – Érdi VSE 1-2 (1-1) Gödöllői góllövő: Nagy Roland.
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői góllövő: Bencze Zsolt.
Örkény SE – Gödöllői SK 1-1 (0-1) Gödöllői gól: Varga Bence.
Gödöllői SK – Üllő SE 2-1 (0-1) Gödöllői gólszerző: Nagy Roland (2, egyet
11-esből).
A Gödöllői SK együttese 38 ponttal, 37-46-os gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 8. helyén áll.
Pest megyei Kupa, 6. forduló, negyeddöntő
Vác FC – Gödöllői SK 6-0 (3-0) 
A nem kevesebb, mint öt U17-es korosztályú játékossal kiálló gödöllői csapat
kiesett a kupából.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 21-25. forduló
Gödöllői SK II. – Püspökszilágy SE 0-0
Gödöllői SK II. – Galgagyörk-Püspökhatvan SE II. 5-0 (1-0) Góllövők:
Orbán Levente (2), Szeles Dávid, Pakuts Barnabás, Ács Zoltán.
Gödöllői SK II. – Szada-Veresegyház VSK II. 2-0 (1-0) Gólszerzők: Orbán
Levente, Szeles Dávid (11-esből).
Sződligeti SMTE – Gödöllői SK II. 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Orbán Levente.
A GSK II. csapata 39 ponttal, 56-36-os gólkülönbséggel az 5. a csoportban.

KÉZILABDA
NB I/B., Keleti-csoport (férfiak), 23-26. forduló
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE– Gödöllői KC 20-25 (11-13)
Gödöllői KC – FTC-Bástyamillenium 26-37 (11-18)
SBS Eger Eszterházy SZSE – Gödöllői KC 41-22 (20-11)
Gödöllői KC – Kőnig-Trade-Balmazújváros 19-35 (11-18)
A Gödöllői KC együttese 3 ponttal, 630-803-as gólkülönbséggel az utolsó, 14.
helyen végzett a csoportban, és kiesett az NB I/B-ből.

SAKK
NB II. Erkel-csoport, 11. forduló
Gödöllői SBE – Andornaktálya SE 4-8
Győzelem: Kőszegi Lajos, Kozma Gábor. Döntetlen: Bándy Attila, Ruttkay
Péter, Veréb Gábor, Téglás Mátyás. Vereség: Reznák Attila, Nagyajtai Gábor,
Hönsch Pál, Tóth Mihály, Fehér Mihály, Törőcsik József.
A GSBE formációja után 63 ponttal a 9. helyen zárta a küzdelemsorozatot.
Pest megyei bajnokság I/A. osztály, 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés
Kóka – Gödöllői SBE II. 3-2
Győzelem: Fehér József. Döntetlen: dr. Tallós Emil, Fehér Mihály. Vereség:
Veres István, Szűcs Lajos.
A második számú gödöllői egység 15,5 ponttal a 7. helyen végzett a bajnok-
ságban.

Gödöllőiek a küzdőtéren

Elengedték a Gödöllői Sport Klub
közel 13 milliós tartozását

Április 28-án köz -
gyű lést tartott a Ma -
gyar Olimpiai Bi zott -
ság (MOB), ahol – az
alelnök-válasz tás, a
2013-as szak mai be -
szá molók és a 2016-

os riói olimpiára történő felkészülés
ter vének elfogadása mellett – MOB-
érdemérmeket is adományoztak.

Borkai Zsolt, a szervezet elnöke
és Szabó Bence főtitkár összesen
nyolc főt részesített ebben az elisme-
résben. A díjazottak között ott volt
városunk 2008-as díszpolgára, Tóth

Krisztina olimpiai negyedik helye-
zett ötszörös olimpikon, vb-bronz-
érmes, hétszeres Európa-bajnok asz-
taliteniszező is, aki a tokiói világ baj -
nokságon lezajlott szavazás alapján
ismét bekerült a Nemzetközi Aszta -
litenisz Szövetség (ITTF) versenyzői
bizottságába, amelynek mandátu -
ma 2018-ig szól.

Az eseményen egy másik gödöllői
kötődésű sportvezetőt is köszön töt -
tek, nevezetesen a GEAC nyolcvan
esztendős vívóedzőjét Batizi Sán -
dort, aki MOB-oklevelet vehetett át. 

Forrás: mob.hu

MOB-érdemérmet 
vehetett át Tóth Krisztina

facebook.com/godolloihirek
www.godo l lo ih i rek .hu



Állati tetemek elhantolására alkalmas szerszám
38. Évszak 39. Egykori humorista (József) 42.
Magaslat 44. Parancs 47. Fékerő-szabályzó 49.
Annál lejjebb 51. Egynemű latin! 53. Végtelenül
nyal! 54. Diplomáciai testület 55. Zamat 56. Egy-
szem!
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A megfejtéseket június 13-ig kérjük levelező -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
Április 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
HOVA AKAR MAGA MÉG ENNÉL MESZ -
SZEBB RE LÁTNI?
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: Müller Ildikó Aszód, Podma -
niczky u. 37/c. és Lipták Irén Radnóti Miklós 
u. 11.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos utalvá -
nyának nyertese: Mészáros István Bethlen Gá -
bor u. 35.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Lázár József Palotakert 6/B.

Létezik egy felmérés, miszerint: egy átlagos ma -
gyar ember 1.400 kilométert gyalogol egy évben.
A kutatók azt is kimutatták, hogy egy átlagos
ma gyar 84 liter alkoholt iszik meg évente. Mind -
e zek alapján elmondható, hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Lobogó 13. Orvosi ellátásra szorul 14. Keleti
táblajáték 16. Pest megyei község 17. Nyeregben
ül 19. Ford márka 21. Torbágy és Kele sincs
nélküle! 22. Repülőgép típus 23. Bővítő 26. Némán
leró! 27. Állati eledel 29. Oldalra ugorva hárító 31.
Kórház jele 32. Zavarosan eres! 34. Csúf 36. Sugár
jele 37. Létező 40. Számnév 41. Teljes hiteldíj-
mutató 43. Nyári lábbeli 45. Fa része 46. Vas
vegyjele 47. Határozott névelő 48. Keresztény
Képzőművészeti Akadémia 50. Talmi 52. Orszá -
gos gyermekbajnokság 54. Kettőst
Függőleges: 1. A közelebbi 2. Gépkocsival elütés
3. Párosan nyes! 4 Ruhát mosásra előkészít 5.
Átlóban van! 6. Függ 7. Névelő 8. Brit autójelzés 9.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10. Forgató-
csoport 11. Alkohol van ilyen 15. Tanít 17. A poén
második, befejező része (G) 18. Széles csík 20.
Névelős szúrófegyver 24. Irodai kapocs 25. Régi
28. Állati szőrme 30. Édesvízi hal 33. Igekötő 35.
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azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag
a kiadó hozzájárulásával lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

Magazinunk következő
száma

június 27-én,
pénteken jelenik meg.

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

Június 1-jéig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749 

Június 2-től június 8-ig: 

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

Június 9-től június 15-ig: 

Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Június 16-tól június 22-ig: 

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

Június 23-tól június 29-ig: 

Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

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

4.000 forintos vásárlási utalványt

3.000 forintos Finom falatok utalványt

Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu

Fő a jókedv! (VI.)
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Gödöllői gyermeknap az Invitellel 
Játékok az egész családnak

A javarészt napsütéses időjárás és a gazdag programkínálat egyaránt garancia a volt arra, hogy mindenki

jól érezze magát a Gödöllő Gyermeknapon. Május 25-én az Invitel a város főterén nyújtott játékos kikap -

csolódást a családoknak. Az érdeklődők mókás ajándékokért vetélkedhettek, valamint találkozhattak a

vállalat megújult Invilág csomagajánlataival is. 

Az Invitel évek óta szoros kapcsolatot ápol Gödöllő városával és az ott élőkkel, így rendszeres résztvevője a gyer-
meknapi rendezvényeknek is. - Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinkkel személyesen is találkozzunk, és minél job-
ban megismerjük őket, amire többek között remek alkalmat nyújt a település népszerű, gyermeknapi pro-
gramkavalkádja. Ennek részeként idén egy rendhagyó installációval készültünk, az úgynevezett Invilág nap-
palinkba játékos programokra invitáltuk a kicsiket és a nagyobbakat. Ezzel is szerettük volna bemutatni, hogy a
nyár közeledtével a tartalmas és minőségi szórakozási lehetőségek a szabadban és otthonunkban is ren-
delkezésre állnak. A látogatók egy egyedi készítésű, élő társasjátékban is próbára tehették ügyességüket, hogy

végül népszerű nyáridéző nyereményekkel távozzanak. Ezenkívül az érdeklődők természetesen legújabb ajánlatunkkal is megismerkedhet-
tek – mondta el az esemény kapcsán Jeszenszky Zsolt, az Invitel regionális vezetője.

Nyári feltöltődés havi 1.288 forintért

Az Invitel tévé-, internet és telefonszolgáltatást tartalmazó Invilág csomagjai megújultak, és május 2-től az új előfizetőknek kétéves szerző déskötéssel
az előfizetés első négy hónapjában kedvezményes, csupán  bruttó 1.288 forintos havi díjért érhetők el. A különféle összetételű csomagokból az ügy -
felek könnyedén kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb változatot. Az akciós ár nem véletlen, szándékosan cseng össze az Invitel Infóvonalának
hívószámával a 1288-cal, ahol a szolgáltatások akár azonnal meg is rendelhetők. A gyors internet és a színes televíziós kínálat fel szabadult
böngészést és igényes otthoni szórakozást nyújt a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A világhálón keresztül élőben nézhetünk és hallgat hatunk akár
teljes koncerteket, előre feltérképezhetjük az utazási ajánlókban javasolt útvo na lakat, hely színeket vagy a vakációzó rokonokkal, barátokkal tarthatjuk
a kapcsolatot. A tévézés sokszínűségét pedig már az alap televíziós csomag garantálja, amelyben megtalálhatók a legfontosabb televízió- és
rádióadók, valamint a legnézettebb sportcsatornák, köztük a DIGI Sport 1. Ezt egészítik ki az új tévés mini -
csomagok, melyek közül az egyik az új Invilág csomag mellé most 90 napig díjmentesen kipróbálható.

Személyes ügyintézés: Invitel Pont Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 

Telefon: (06-28) 536-596

Nyitva tartás: hétfő, szerda 8.30 - 18.00 óra, kedd, csütörtök, péntek 8.30 - 16.00 óra

További információ: 1288-as Infóvonal vagy www.1288.hu weboldal


