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Külső forrásból is nyújtózhat „kis Balázs” a főtéren
Döntött a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma, hogy a megítélhető legmagasabb összeggel, 5 millió
forinttal támogatja a gödöllői önkormányzat azon anyagi igényét, amiből megvalósulhat a város főterére tervezett, József
Attila: Altató című versének főszereplőjét, „kis Balázst” ábrázoló szobor.
A település legújabb köztéri műtárgyát Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész készíti el. Az emberi léptékű
alkotás mindent egybevetve előreláthatólag 8 millió forintot
emészt fel.
Forrás: nka.hu

Közel 10 milliós kormánydotáció
jut a gödöllői térfigyelő-rendszerre
Százhetvenhét településen építenek ki térfigyelő
kamerarendszert a következő hónapokban, 1,6
milliárd forint kormányzati támogatásból – jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára június 5-i, budapesti sajtótájékoztatóján. Tállai András elmondta: a pályázatok elbírálásánál figyelembe vették a települések bűnügyi statisztikáit. A nyertesek négyötöde tízezernél kevesebb lakosú önkormányzat, de a támogatottak között van népesebb település is.

Ez utóbbiak körébe tartozik Gödöllő, amely –
Pintér Sándor belügyminiszter május 30-i döntése
értelmében – 9,9 millió forintos kormányzati dotációt élvez a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztéshez. Városunk idei költségvetésében közel 20
millió forintot különítettek el a meglévő rendszer
működtetésére, majd április 30-án 2,9 millió forintos, bővítést (Patak tér, Szentháromság-templom
előtti tér) célzó pótelőirányzat biztosításáról határozott a képviselőtestület. Forrás: kormany.hu

Varga Kálmán segíti
a múzeumalapítást Veresegyházon
Június 10-én a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban vetítettképes
előadáson mutatták be a Veresegyházon életre hívni tervezett múzeummal
kapcsolatos eddigi előkészítő munka részleteit. Bár, a szomszédos városban
megvalósításra váró elképzelés szorosan nem kötődik településünkhöz, némi
pikantériát mégis kölcsönöz az ügynek, hogy a veresi múzeum alapításában nem
más szaktekintély vállal döntő szerepet, mint a Gödöllőn élő Varga Kálmán, aki a kétezres évek elejéig meghatározó alakja volt városunk kulturális és közművelődési életének.
A gödöllői Grassalkovich-kastélyról, annak építtetőjéről, a hozzá köthető neveztes személyekről, illetve
a máriabesnyői kegyhely történetéről is könyv(ek)et írt Varga Kálmán a nyolcvanas évek végén igazgatóhelyettesként dolgozott a helyi művelődési központban, majd 1993-ig igazgatóként vezette a városi
múzeumot. 1994 és 1998 között a gödöllői kastélyrehabilitáció miniszteri biztosa volt, ezt követően pedig
a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága tudományos igazgatóhelyetteseként (1998-2002), a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnökeként (2002-2007), valamint Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatójaként (2007-2012) tevékenykedett. Tavaly májusig a Forster Örökségközpont munkatársaként dolgozott,
novembertől pedig mint egyéni vállalkozó teljesít szakmai megbízásokat.
-gé

Gödöllői segítségnyújtás
a szerbiai árvízkárosultaknak
Sikeres gyűjtést szervezett a szerbiai árvízkárosultak javára a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület, a Török Ignác Gimnáziummal és a Premontrei Szent
Norbert Gimnáziummal együttműködve. Június
első napján Sándorné Pálfalvy Beáta, az egyesület
elnöke (képen jobbra) és Vörös István (balra) személyesen adták át az adományokat Zenta Város
Önkormányzata Vöröskeresztes Szervezetének,
akik vállalták, hogy továbbítják a felajánlásokat a
szomszédos ország árvíz-sújtotta területeire.
A főként ruhaneműkből és tartós élelmiszerekből összeállított gödöllői adomány érkezése egybe
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KÖZ-TÉR

esett az október
1-jén Gödöllőn
fellépő orgonaművész, Varnus Xaver zentai Jézus
Szíve-templomban tartott hangversenyével, aminek bevétele ugyancsak a nemes célt szolgálta.
A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület vezetése ezúton is köszöni a helyi gimnazisták és családtagjaik
adományait, Szedmák Ágnes és Dombovári Lászlóné segítségét, valamint Józsa Béla és Gergely H.
János gödöllői vállalkozók önzetlen támogatását,
akik a szállításhoz biztosították a technikai és
személyi feltételeket.
-gte

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Csomagolás
Egy régi ismerősömmel találkoztam nemrég. Elsőként a foci vb aktuális történései kerültek szóba, de később elhangzott egy mondata, ami megütötte a fülemet. Miszerint: bármilyen szar árut el
lehet adni, ha jó a csomagolása, pláne, ha jó reklámja is van. Átgondoltam, és igazat adok neki.
De ültessük át a „terméket” egy másik dologra,
például, egy politikusra.
Tulajdonképpen a politikus – legyen az bármilyen szerepben is – egy termék, és a választók
választanak a polcról, melyik a szimpatikus. Hiszen, ha profi a termék, akkor biztos jó, és ha profi
a csomagolás, akkor azt gondoljuk, az áru is professzionális.
Tehát, közeledik az önkormányzati választás,
és polgármestert kell választanunk a „polcról”.
Vajon hány jelölt lesz? De az igazi kérdések inkább: ki, hogyan lesz becsomagolva, kiről
mennyi, és milyen reklámot látunk majd? És a
lényeg: mit fognak a reklámok ígérni a „vásárlóknak”? Várhatóan háromféle termék lesz: egy,
már „jól” bevált – vagy inkább a „nincs jobb, tehát
maradjunk a megszokottnál” –, és jönnek az új termékek, valamint jöhet egy régi cucc, leporolva,
megcsinosítva, kicsit kikozmetikázva.
Ugye, a fejfájás-csillapító azért kell, hogy elmulassza a fejfájást. Hogy melyiket veszem a patikában, az nekem szinte mindegy, végül is mind
használ, talán próbálom a legolcsóbban megúszni a fejfájást.
Ebből kiindulva, szinte mindegy, hogy ki lenne
a polgármester-jelölt, ha mind ugyanazt ígérné.
Ez esetben kiválasztanám azt, amelyiket a legolcsóbban megúsznám? Hát, ez nem ilyen egyszerű. Annál is inkább nem, mert mindegyik mást
ígér, tehát nekem azt kellene kiválasztani, amelyik a számomra a legjobb változásokat ígéri a
következő öt évre. Azt kellene… De hát, az
ígéretek csak ígéretek, legalábbis a többsége. Ezt
nevelték belém az elmúlt időszakokban. Számtalan kampányígéretet tudnék elsorolni, ami el is
vérzett az ígéretek mezején. Tehát, ha egy új jelölt
– pláne, ha egy régi „leporolt” – ígér valamit, azt
már csak egy kampányfogásnak minősítem, és
nem igazán tudom elhinni, hogy be is fog teljesülni. De az az izgalmas, hogy egy csomó „vásárló” nem is foglalkozik azzal, ki milyen ígéretekkel van teli, egyszerűen megnézi a csomagolást, és ha tetszik, ha „profi”, akkor kell neki.
Tisztelt jelöltek! Nincs más dolguk, mint kitalálni egy jó szlogent, kialakítani egy szimpatikus
fényképarcot, alkalmazni egy profi médiacsapatot, akik kitalálják a „pozitív színeket”, „jövőbemutató emblémákat”, és ez már fél siker. Hogy mi a siker
másik fele? Erről kérdezzék meg a már rég „megszokott termékünket”, hiszen amióta boltba járunk,
mindig ezt emeljük le a polcról, és tesszük be a
kosarunkba…
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Zölden minőségi életet: 14 életmód tipp

elhagyjuk vagy csökkentjük a húsfogyasztásunkat. És megkíméljük az állatokat is…

1. Lakjunk olyan közösségben,
településen vagy városrészben,
ahol mindent elérünk gyalog

13. Kertészkedjünk

Lakóhelyünk megválasztása befolyásolja a leginkább, hogy mennyi energiát fogyasztunk, és arra
mennyit költünk. Keressünk olyan városrészt,
települést, ahol biciklivel és gyalog mindent elérünk, ahol megtaláljuk az életünkhöz szükséges
szolgáltatásokat. Így jelentős mennyiségű benzinpénzt és CO2-kibocsátást megtakaríthatunk, és
sokkal kevesebb időnk megy majd el az ingázásra, napi utazásokra is!

2. Szerezzünk egy biciklit
és járjunk sokat gyalog

jól érezzük magunkat. Ugyanakkor a lakásban
található hő- és páraszabályzók vagy a légkondik
nem tudják a három említett komforttényezőt
egymással kombinálni. Tegyük ezt meg helyettük és gondoskodjunk a komfortzóna energiamentes kialakításáról: azaz nyáron – például – a
légmozgás biztosítására nyissunk ablakot!
Nyáron az ember magasabb hőmérsékleten is jól
érzi magát, ha a levegő szárazabb vagy mozog.

5. Öltözzünk megfelelően
Ruházatunk helyes megválasztásával rengeteg
energiát tudunk spórolni, ezt azonban sokan elfelejtik. Természetesen, a szigetelés és a hatékony
fűtési rendszer is nagyon fontos, de a hideg ellen
a legolcsóbb, legkönnyebb és leggyorsabb megoldás, ha felöltözünk!

6. Legyünk minimalisták!
Legyen kevesebb holmink! Szabaduljunk meg
mindentől, amire nincs szükségünk és ne vegyünk helyette másikat! Mottó: Ne legyen semmi
a házadban, ami szerinted nem hasznos vagy
gyönyörű (William Morris).
Azért nem kell rögtön megszabadulni az autótól,
jól jöhet még bizonyos esetekben vagy a hétvégi
kiruccanásoknál. De, ahova csak tudunk, menjünk biciklivel vagy sétáljunk! Mindkettőnek
számtalan előnye van: biciklizni és gyalogolni
környezetbarát, költségkímélő, egészséges, sportosság tesz és javítja az agyműködést is!

3. Vonatozzunk
A vonat nem csak zöldebb, mint – például – a repülő, de az utazó szempontjából is előnyös: több
hely jut a lábaknak, szabadon lehet mozogni,
élvezhető a kilátás, és sokkal kevésbé macerás feljutni egy vonatra, mint egy repülőre. Ráadásul,
nem kell aggódnunk, hogy mit és melyik táskába
pakolunk.

7. Dobjuk ki a TV-nket
Sokkal több lesz az értelmesen (például: testmozgásra, olvasásra, hobbira) felhasználható szabadidőnk és áramfogyasztásunk is csökken.

8. Szigeteljük otthonunkat
A megfelelő szigetelés az egyik legjobb módja az
energiafogyasztás csökkentésének. A jól szigetelt
és szellőztetett otthon kényelmesebb!

9. Vásároljunk energiahatékony termékeket
Az alacsonyabb fogyasztású berendezések használata jobb a környezetnek és természetesen a
pénztárcánknak is. A megtakarított pénzt fordíthatjuk energiatakarékossági beruházásra!

10. Együnk kevesebb marhahúst
4. Ne hűtsük/fűtsük túl a lakást,
maradjunk a komfortzónában
A komfortzónánk a hőmérséklet, páratartalom és
szellőzés hármasának az a kombinációja, amiben

Ha nem eszünk marhahúst, kisebb lesz a karbonlábnyomunk és a táplálkozásunkhoz köthető
szennyezés is. Egészségesebbek és karcsúbbak
leszünk, és még pénzt is megtakaríthatunk.

Hulladék vagy
újrahasználás elgondolkodtató üzenet!
„Elég elképesztő, hogy a társadalom
eljutott arra a pontra, ahol az az erőfeszítés, amivel kitermelik a kőolajat,
elhajózzák egy finomítóba, műanyagot gyártanak belőle, kanállá formázzák, kamionnal az üzletbe szállítják, az emberek megveszik és hazahozzák, kevesebb macerának tűnik, mint elmosni a kanalat, amikor
már nem használjuk...”
Fordítás: Antal Orsolya,
GreenDependent Egyesület

11. Együnk helyi és szezonális ételeket
Ha nem szezonális és helyi
terményt veszünk, lényegében fosszilis üzemanyagot
eszünk.

12. Együnk több zöldséget
és gyümölcsöt
A zöldségek és gyümölcsök
termesztése sokkal kevesebb
vizet, energiát és földterületet
igényel, mint a tej- és húsipari
állattartás. Természetesen, az
egészségünknek is jót tesz, ha

Zöld szempontból – többek között – azért jó, ha
kertészkedünk, és saját terményeinket fogyasztjuk, mert kevesebb fosszilis üzemanyagot használunk az élelmiszerek szállítására. A kerti
munkák az életminőségünket is javítják, hiszen
többet vagyunk a zöldben, tiszta levegőn és fizikai tevékenységet végzünk, ami mentális és testi
egészségünknek is jó. Ráadásul, valami szépet és
hasznosat hozunk létre.

14. Tartósítsunk
Amit lehet, tegyünk el télire! Nincs mámorítóbb,
mint a februári hóviharban kinyitni egy üveg, a
nyár ízét és illatát árasztó saját eltevésű baracklekvárt. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel
zöldebb, mint szőlőt, epret, vagy banánt enni a tél
közepén… Forrás: www.treehugger.com
Az összeállítást készítette:
GreenDependent Egyesület

Őshonos gyümölcsfákat ültettek
a Rezsiszelídítők
Lezárta háztartások közösségei számára az E.ON
csoport támogatásával indított energiatakarékossági versenyét a gödöllői székhelyű GreenDependent Intézet. A program célja az volt, hogy növelje a családok, háztartások energiahatékonyságát, és népszerűsítse, terjessze a klímabarát, karbon-szegény életmódot.
A tavalyi év végén indított, „kisebb karbon-lábnyomon” való életvitelt segítő közösségi-háztartási verseny hat hónapja során a résztvevőknek
minden hónap elején le kellett olvasniuk és az
online kalkulátorban feljegyezniük fogyasztásaikat (áram-, gáz-, egyéb fűtőanyag és vízfogyasztás), és kreatív feladatok megoldására is vállalkoztak
A legjobban szereplő és legtöbbet megtakarító
közösségek június közepén beszámoltak eredményeikről, valamint értékes nyereményeket vehettek át. A győztes egyházasfalui Rezsiszelídítők
közösség tagjai 34,6% energiát takarítottak meg
előző évi fogyasztásukhoz képest.
A megtakarítási program részeként a szervezők arra is ügyeltek, hogy a lebonyolítás is minél
kisebb lábnyomot hagyjon. Ennek megfelelően
minden kapcsolódó rendezvény szervezésekor
figyeltek arra, hogy az klímabarát és zöld legyen,
valamint karbon-lábnyomukat is kiszámolták,
amit a résztvevő közösségek között szétosztott
130 őshonos gyümölcsfa ültetésével kompenzálnak. A gyümölcsfák a hazánkban működő, fajtamegőrzést szolgáló egyik – úgynevezett –
Tündérkertből, Pórszombatról származnak.
További információ:
www.energiakozossegek.hu
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Lesz-e forrás a gödöllői HÉV
városi szakaszának
fejlesztésére?
Vécsey László bízik a kormányzat
és a főpolgármester lobbierejében, és mindent
elkövet, hogy az elképzelés megvalósuljon
A nemrégiben szárnyra kapott sajtóhírek szerint Lázár János kancelláriaminiszter döntése értelmében
2020-ig nem lesz forrás a gödöllői
HÉV városi szakaszának fejlesztését
is érintő projektre, a HÉV és a 2-es
metró összekapcsolására. Választási
kampánya során, egyik kiadványában Vécsey László, a gödöllői központú választókörzet egyéni képviselője maga is célként fogalmazta
meg ennek szükségességét.
Van-e alapja a kötött pályás gödöllői
tömegközlekedés megújulását kedvezőtlenül befolyásoló a hírnek, vagy nem
eszik olyan forrón a kását? – kérdeztük
a kormánypárti honatyát:
- A brüsszeli forrásmegosztási
szabályok jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a főváros több fejlesztési
forráshoz juthasson. A kormánynak
kiemelten fontosak a budapesti fejlesztések, ezért a kabinet maximális
mértékben élt az Európai Bizottság
által felkínált lehetőséggel, hogy a

fejletlen régiók, valamint a vidéki
városok számára elérhető uniós
pénzek három százalékát budapesti
fejlesztésekre csoportosítsa át. Ez
azonban nyilvánvalóan kevés a tervezett budapesti fejlesztésekhez.
Bízom a kormányzat és a főpolgármester összehangolt lobbierejében, hogy el tudják érni a brüsszeli
szabályok módosítását. A választókerület képviselőjeként pedig mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a 2-es metró – gödöllői
HÉV összekötése és az ehhez kapcsolódó gödöllői fejlesztések megvalósuljanak.
-gr

Egészségügyi díjasok
Július 4-én, pénteken 14 órakor kezdődik a városi Semmelweis-napi ünnepség
a Művészetek Háza Gödöllő épületében. Az eseményen átadják a település
vezetése által tizenhat esztendeje alapított Gödöllő Egészségügyéért díjat és az
azzal járó pénzjutalmat (magánszemély esetében 100 ezer forint, közösség esetében 200 ezer forint).
A határozat értelmében, ebben az évben Szabóné Szabó Judit, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ gipszelő asszisztense, Németh Szilvia bölcsődei kisgyermeknevelő, valamint a gyermekfogászat kollektívája (dr. Etelközi
Mária és dr. Zádor Ildikó fogorvosok, illetve Csellárné Várhegyi Éva és
Polgár Tiborné asszisztensek) vehetik át a Gödöllő Egészségügyéért díjat. -bi
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Ügyészségi feljelentésig juthat
a félmilliós sportpénz felhasználása
Miként korábban már számos alkalommal, Vörös István önkormányzati képviselő (Fidesz) a gödöllői képviselőtestület június 19-i
ülésére is előrukkolt egy interpellációval, aminek A Sportszövetség
és a Sportklub közötti jogszerűtlen
átutalás kivizsgálása és következményei címet adta.
A városatya egy tavaly novemberi
interpellációjából indult ki, aminek
apropója az volt, hogy áttekintette a
Gödöllői Sportszövetség önkormányzattól kapott 4 millió forintos
támogatásának felhasználása során
keletkezett bizonylatokat, és azzal
szembesült, hogy 2012 augusztusának utolsó napjaiban a sportszövetség elnöke, Pecze Dániel félmillió
forintot utalt át támogatás jogcímen
a Gödöllői Sport Klub részére, aminek szintén ő az elnöke.
Vörös István (képen) emiatt arra
kérte a polgármestert, hogy mielőbb
vizsgálja ki az interpelláló képviselő
meglátása szerint súlyosan jogsértő,
a közpénzek felhasználására vonatkozó rendelkezéseket teljességgel
figyelmen kívül hagyó átutalást,
beleértve az átutalt pénzösszeg
visszakövetelésének lehetőségét és a
felelős személlyel szemben szükséges jogi lépéseket megtételét.
Mindezt az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező
kormányrendelet vonatkozó paragrafusára alapozva kérte Vörös István,
illetve arra, a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától június elején kapott tájékoztatásra, amiben leírták, hogy a
költségvetéshez kapcsolódó kifizetések, bevételezések végrehajtásában
érintett személyek esetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet,

továbbá az
érvényesítő
ugyanazon
gaz dasági
esemény tekin te tében
nem lehet
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és
a teljesítést igazoló személlyel.
Az interpellációra adott válaszában
és az ahhoz csatolt levélben – amit
Vörös István nem fogadott el, de képviselőtestület többsége igen – Gémesi
György polgármester kifejtette, hogy
törvényi felhatalmazás hiányában
nem áll módjában vizsgálatot folytatni a sportszövetség gazdálkodását illetően. Az önkormányzat által megítélt támogatások esetében a döntéshozó a képviselőtestület, és nem a
képviselő. A sportszövetség a 2012ben kapott önkormányzati támogatással a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, tételesen elszámolt. Az
interpellációban megjelölt jogszabály
az államháztartás rendszerébe tartozó szervekre és szervezetekre vonatkozik, a civil szervezetek – így a Gödöllői Szövetség a Sportért szervezet
sem – nem tartoznak az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei
hatálya alá. A polgármester szóban
megjegyezte: amit nem értünk, az
nem biztos, hogy nem jó.
Vörös István – aki kihangsúlyozta,
hogy a gödöllői sportélet szereplőinek eredményeit elismeri, és támogatásukat fontosnak tartja – nem
hagyja annyiban a dolgot. Már a képviselőtestületi ülésen jelezte, hogy
megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Úgy tudjuk, napokon belül a területileg illetékes ügyészséghez fordul, és
ismeretlen személy(ek) ellen feljelentést tesz.
-stv

Nem kíván polgármester-jelöltet
indítani a gödöllői Fidesz
A Fidesz Gödöllői Szervezete június 12-én tartotta polgármester-jelölt ajánló
közgyűlését. A közgyűlés közel 80%-os többsége támogatta a csoport elnökségének előterjesztését, miszerint: az őszi önkormányzati választásokon a
Fidesz Gödöllői Szervezete ne állítson Fideszes polgármester-jelöltet.
A szervezet a gödöllőiek érdekeit és a kormányzattal való együttműködést hatékonyan szolgáló képviselőjelöltek állítására kíván összpontosítani.
A végső döntést a Fidesz Országos Választmánya hozza meg az ajánlással
kapcsolatban – olvasható a Fidesz Gödöllői Szervezete által szerkesztőségünkhöz eljuttatott hivatalos közleményben.
HIRDETÉS
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Digitális élmények, testre szabva

A nagyvilág a nappalinkban
Az én házam az én váram. A régi mondás most is érvényes, de ha úgy akarjuk, ma már akár
szélesre is tárhatjuk az ajtót a nagyvilág előtt, hogy egy pillanat alatt ott teremjen a nappalinkban,
amire vágyunk – természetesen, csak átvitt értelemben. Az intelligens tévészolgáltatások
terjedése, valamint az egyéni ügyféligényekre is figyelmet fordító szolgáltatók teret nyitottak a
bőséges választéknak és a saját elvárásokhoz alkalmazkodó kínálatnak.
A személyre szabott szórakozás napjainkban
egyáltalán nem számít elérhetetlen álomnak. Az
Invitel digitális tévészolgáltatásaival a lehetőségek széles tárháza költözik otthonunkba, a filmektől és sporteseményektől kezdve a zenén át
a hírekig. Már csak rajtunk múlik, mikor akarjuk
megnézni a kedvenc sorozatunkat vagy imádott
csapatunk mérkőzését.

Most mi lehetünk a műsorszerkesztők
A digitális tévé funkcióival többé nem nekünk
kell alkalmazkodni a tévéműsorokhoz, azokat
igazíthatjuk a mi igényeinkhez: bármikor rögzíthetünk vagy megállíthatunk egyes adásokat, így
soha nem maradunk le semmiről. A nyári népszerű sportközvetítések követéséhez még hasznosabb lehet mindez, hiszen a kulcsfontosságú
történéseket akkor sem szalasztjuk el, ha becsönget a szomszéd, vagy megszomjazva fel kell állnunk a tévé mellől. A legizgalmasabb pillanatokat pedig akár többször is visszanézhetjük.

adások legapróbb részleteit is. Az új technológia
ezenkívül a nyelvtanulásban is segítséget nyújthat, mivel a többnyelvű adások esetében egyre
több műsornál választhatunk nyelvet.

Személyre szabott szórakozás
Az Invitel széles tévécsatorna-választékában mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő műsorokat, legyen szó gyerekekről, felnőttekről vagy
egy-egy téma szerelmeseiről. A programkínálat az
egyéni igények alapján tematikus minicsomagokkal tovább bővíthető és testre szabható.
Mindezekkel a lehetőségekkel új távlatok nyílnak meg előttünk – pontosan akkor és úgy, amikor és ahogyan azt mi szeretnénk.
További információ:
Invitel Pont Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Telefon: (06-28) 536-596
www.invitel.hu

Kényelem felsőfokon
A digitális televíziózás egyúttal kényelmesebbé
is teszi az életet. Az elektronikus műsorújságnak
hála, többé már az sem kérdés, mikor kezdődik
az esti film vagy a legközelebbi rangadó, az információk ugyanis egy gombnyomásra elérhetők. Digitális tévét választva a minőségre sem
lehet panaszunk, mivel az Invitel által kínált 21
HD csatornával lapos tévénk minden funkcióját
kihasználhatjuk, és kristálytiszta képminőségben, kiváló hanghatással kísérve élvezhetjük az

Világszintű elismerés a kastélynak
A világ legnagyobb ingatlanszakmai szövetsége, a párizsi
székhelyű FIABCI minden évben Prix d’ Excellence díjjal ismeri
el az elmúlt évben készült legjobb épületek alkotóit. A
Nemzetközi Ingatlan Szövetség Magyar Tagozata május 30-án a
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében ismertette a 2014. évi
FIABCI Prix d’ Excellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj
pályázat magyar résztvevőinek eredményét.
A rangos elismerésben részesültek körébe a házigazda is beletartozott, hiszen a Gödöllői Királyi Kastély elmúlt 20 évben
végrehajtott rekonstrukciója kiérdemelte a 31 ország 67 ingatlanszakembere által alkotott zsűri elismerését, és a FIABCI World
Prix d’Excellence Nemzetközi Nívódíj arany minősítésű nyertese
lett az örökségvédelem és a műemléki felújítás kategóriában. A
díjat Gönczi Tibor, a gödöllői műemlék-együttest működtető
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója vette át május 21-én
Luxemburgban.
-gkk
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AKTUÁLIS

Véget ér a megbízott A szabadságot nem csak
vezetői éra
szeretni kell, hanem tisztelni is
az évben a kétszeres Kossuth-díjas író- és a szabadságról azt monda palotakerti oviban Ebben
költőnőt, Jókai Annát érte az a megtiszteltetés, ta, azt nem csak szeretni
Varga Lilla augusztustól
öt éven át irányíthatja a gödöllői
gyermekintézményt.
Három éve ezt még a nővére tette

Az utóbbi több mint két évben több fordulattal is
szolgált a gödöllői önkormányzat fenntartásában
lévő palotakerti óvoda vezetésének kérdése. 2011
decemberétől átmenetileg egy másik helyi óvoda
vezetője látta el ezt a feladatot, majd 2012 júniusában a korábbi irányító húga, az intézményben
helyettesként dolgozó Varga Lilla úgy lett megbízott vezető, hogy visszavonta pályázatát, és
volt másik pályázó a posztra.
Közel egy éve arról szóltak a hírek, hogy nem
érkezett pályázat a palotakerti óvoda intézményvezetői álláshelyére, így a gödöllői városatyák
további egy évre, 2014. július 31-ig meghosszabbították a megbízott irányítóként dolgozó – időközben városi rendezvényen műsorközlőként is
bemutatkozott – Varga Lilla mandátumát.
Idén már sikeresnek bizonyult a pályáztatás. A
kandidálásra megszabott határidőn belül egyetlen
személy, Varga Lilla aspirált a feladat ellátására. A
pályázatában foglaltakat a nevelő-testület és az
alkalmazotti közösség tagjai egyaránt közel 90 százalékos támogatottsággal fogadták. Május végén
az önkormányzat döntés-előkészítő eseti bizottságát is meggyőzte vezetői alkalmasságáról Varga
Lilla, aki június 19-én ellenvetés nélkül kapott zöld
utat a gödöllői képviselőtestület tagjaitól.
A határozat értelmében kinevezése a palotakerti óvoda élére augusztus 1-jétől 2019. július 31ig szól. Garantált, havi, bruttó 256.267 forintos
illetményén kívül, 64 ezer forintos vezetői pótlékra, valamint 10.500 forintos kereset-kiegészítésre is igényt tarthat.
-ed

hogy átvegye az adományozását tekintve tizennégy éves múltra visszatekintő Magyar Szabadságért díjat. Az elismerő címet olyan személyeknek ítélik oda, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak
hazánk önállóságához, függetlenségéhez, illetőleg a magyarság megmaradását szolgáló alkotások létrehozásához.
A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében június
19-én lezajlott díjátadó ünnepségen Koltay Gábor filmrendező, a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kurátora méltatta a kitüntetettet.
Jókai Anna köszönőbeszédében kihangsúlyozta,
hogy nincs annál nagyobb díj, mint, amikor az ember azt érzi, hogy szeretetből kapta. Számára ez a
díj ilyen, és fő helyre kerül majd az általa nagyon
szeretett angyalszobor-gyűjteményében. Az írónő

kell, hanem tisztelni is. A
szabadság felelősség nélkül szabadosság – fogalmazott a díjazott.
A 82. életévében járó Jókai Anna olyan, a Magyar
Szabadságért díjjal az elmúlt években elismert személyekből és kulturális formációból álló illusztris
társasághoz csatlakozott, mint Nemeskürty István
(2000), özvegy Antall Józsefné (2001), Makovecz
Imre és a Kormorán együttes (2002), Csoóri Sándor (2003), Csedő Csaba István (2004), Duray Miklós (2005), Pozsgay Imre (2006), Sebestyén Márta
(2007), Grosics Gyula (2008), Tempfli József és
Rózsás János (2009), Bánffy György (2010), Markó
Béla (2011), Mádl Dalma (2012),valamint Sólyom
László (2013).
-eo

Történelmi emlékhely
Törvény szabályozza a Magyarországon létesíthető
nemzeti- és történelmi emlékhelyek számát. Az előbbinél 11, az utóbbinál 36 a maximum. Június 8-ától a
gödöllői Grassalkovich-kastély is történelmi emlékhelynek számít, mivel a késő délelőtti órákban felavatták azt az oszlopot, ami két nyelven, magyarul
és angolul hirdeti a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság döntését.
Az oszlop a gödöllői műemlék-együttes Ferenc József szárnya előtti feljáró elején, jobbra található. Tervezője az avatóünnepségen személyesen részt vett Zsigmond Attila ipari formatervező (képen balra), aki
Gémesi György polgármester, dr. Gedai István, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese és Gönczi Tibor ügyvezető igazgató és társaságában állja körül az impozáns oszlopot.
-vn

Három díjazott, egy ezüstérmes
Több elismerés talált gazdára a gödöllői pedagógusnapon, amit június 10-én, a délutáni órákban rendeztek meg a Művészetek Háza
Gödöllő épületének színháztermében. A helyben legrangosabb szakmai kitüntetést, a
városvezetés által tizenhat éve alapított Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat és az azzal járó 100
ezer forintos pénzjutalmat Bán Marcella óvónő
(Martinovics utcai óvoda), Gémesiné Sas Erzsébet
gyermekvédelmi felelős és fejlesztő pedagógus,
valamint Pál István földrajz-testnevelés szakos
tanár (Szent Imre iskola) érdemelték ki (képen balról jobbra).

Rajtuk kívül – a köszöntőjében a közoktatás szakmai és
működtetői rendszerének szétválasztásával kapcsolatos egyet
nem értését ismét hangoztató, a
tanerők munkáját megköszönő és nekik kellemes
nyári pihenést kívánó – Gémesi György átadta a
frissen rendeletbe foglalt Polgármesteri Ezüstérem
Gödöllőért medáliát Törpényi Sándor nyugalmazott zongoratanárnak, valamint köszöntötte a
nyugdíjba vonuló óvodapedagógusokat.
A gödöllői pedagógusnap programja a Tanár bá’
kérem című, Karinthy Frigyes írásai alapján
összeállított zenés humoreszkkel zárult
-ed

GödöllŐsz Fesztivál (is) lesz jövőre
Az már tavaly decemberben eldőlt, hogy 2015-ben a Művészetek Kertje lesz a mottója a tematikus évnek Gödöllőn. Június 19-e óta az is nyilvánvalóvá vált, hogy a programsorozaton belül külön elnevezést kap a GödöllŐsz Fesztivál, ami a terv szerint jövő szeptemberben a Belvárosi napokkal kezdődik
és az október végén esedékes a Liszt-fesztivállal fejeződik be. Koncepciója és tematikája hasonló lenne,
mint a Budapesti Tavaszi Fesztiválé.
A GödöllŐsz Fesztivál külön költségvetési támogatást nem élvezne, minden kulturális intézménynek a 2015-ös tematikus évre tervezett támogatásból kell majd kigazdálkodnia a programokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat.
-gb
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Sporthír-turmix
Gémesi Csanád volt a magyar kardvívás
megmentője a kontinensviadalon
Vívókarrierje eddigi legjobb egyéni
eredményét elérve, bronzérmet szerzett
a franciaországi Strasbourgban június 7e és 14-e között lezajlott vívó Európabajnokságon a Gödöllői EAC kardozója,
Gémesi Csanád. Navarrete József 27
éves tanítványa a kontinensviadal június 10-i napján lengyel, fehérorosz és
francia ellenfelet győzött le az elődöntőig vezető úton. Itt nem kisebb rivális,
mint a tavalyi budapesti világbajnokságon egyéniben és csapatban egyaránt aranyérmes, szibériai születésű Venyiamin Szergejevics Resetnyikov várt rá. Csanád végig egyenrangú ellenfele volt az orosz fiúnak, aki
csak az asszó végén tudta érvényesíteni a papírformát.
Június 14-én a csapatversenyben is érdekelt volt a GEAC vívója. A magyar
kvartettet rajta kívül a 2012-es londoni olimpia egyéni bajnoka, Szilágyi
Áron, Szatmári András és Decsi Tamás alkotta. A legjobb nyolc közé jutással nem volt gond a spanyolok ellen (45-34), az elődöntőért vívott csatában
a németek azonban megállították a mieinket (45-43). Az 5-8. pozíciókért
lezajlott helyosztókon a franciákat 45-38-ra verték Csanádék, majd a románok ugyanilyen arányban felülmúlták őket. Mindez a 6. helyet jelentette a
napnak (v)érmes reményekkel nekivágott magyar együttes számára.

Női fronton Gödöllő az egyetemi röplabdasport fellegvára
Címvédőként és házigazdaként lépett pályára a gödöllői központú Szent
István Egyetem (SZIE) női röplabda-csapata a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Országos Bajnokság (MEFOB) négyes döntőjében. Június első hétvégéjén a
Premontrei gimnázium tornacsarnokában csatáztak a hölgyek, akik
körmérkőzéses rendszerben döntöttek a helyezések sorsáról.
Nem túlzás, a vendéglátó és a TEVA-Gödöllői RC NB I-es csapatára épülő
Szent István Egyetem formációja kiemelkedett a mezőnyből. Kovács Attila
alakulata 3-1 arányban nyert a későbbi harmadik helyezett ELTE ellen, és
egyaránt 3-0-ra verte a végül másodikként zárt Semmelweis Egyetem TF,
illetve a negyedik pozícióban végzett Szegedi Tudományegyetem együttesét. Ilyen eredménysor birtokában nem volt kérdéses, hogy női fronton
Gödöllő lett (maradt) a magyar felsőoktatási röplabdasport fellegvára.

Nem vallottak szégyent a gödöllői atléták a válogatottban
Június 21-22-én Észtország fővárosában, Tallinban rendezték meg az atlétikai csapat Európa-bajnokság első ligájának küzdelmeit. Az összesen 40 versenyszámból álló megmérettetésen 12 ország (Belgium, Fehéroroszország,
Észtország, Finnország, Görögország, Írország, Litvánia, Magyarország,
Norvégia, Portugália, Románia, Szlovénia) versenyzői vettek részt.
A magyar válogatottban a Gödöllői EAC négy atlétája lépett rekortánra.
Pásztor Gábor 200 méteren (8. hely), a 4x100-as váltóban (11. hely), a 4x400-as
váltóban (10. hely), Deák Nagy Marcell a 4x400-as váltóban (10. hely), Kaptur
Éva 200 méteren (6. hely), a 4x100-as (10. hely) és a 4x400-as váltóban (10. hely),
míg Répási Petra 100 méter gáton (6. hely) és a 4x100-as váltóban (10. hely)
képviselte hazánkat. A mieink összesen 191 pontot gyűjtöttek, amivel sajnos a
– kieséssel felérő, utolsó – 12. helyen zárták a rangos viadalt.

Vereséggel búcsúzott a bajnokságtól a Gödöllői SK tizenegye
Ellazsálta az első félidőt (0-2), és 3-2 arányú vereséget szenvedett a Gödöllői
SK labdarúgó-csapata a Pest megyei I. osztályú bajnokság június 7-i utolsó
fordulójában. Jenei Sándor legénysége a térfélcserét követően harciasabb
volt, de az évad alatt összesen tízszer eredményes házi gólkirály Nagy
Roland bombagóljával, majd büntetőből elért találatával csak kozmetikázni
tudta a fiaskó mértékét. Városunk tizenegye 41 ponttal, 40-49-es gólkülönbséggel a 8. helyen zárta a bajnoki szezont, amivel megőrizte megyei első
osztályú tagságát.

Kitárta kapuit a városi teniszcentrum
Jó hír a tenisz gödöllői és környékbeli hódolóinak, hogy a Táncsics Mihály
úti sportcentrum két teniszpályáját is használhatják a nyár folyamán. Augusztus 31-ig kedvezményes, óránként 900 forintos kiadást jelentő díj megfizetése ellenében lehet ütőt ragadni az Erzsébet-park szomszédságában. A
létesítmény munkatársai hétköznap 7 és 11 óra, valamint 15 és 20 óra között,
szombaton és vasárnap 8 és 17 óra között várják a fehér sport szerelmeseit.
Teniszoktatást is vállalnak: a gyermekeket (7 éves kortól) és felnőtteket
egyénileg és csoportosan egyaránt képzik a szakemberek. További információ: (06-30) 318-7255

Röplabda: Gödöllő-Schwechat párharc lesz a Challenge-kupában
Június 12-én Luxembourgban elkészítették az európai röplabda kupák
sorsolását. A TEVA-Gödöllői RC bajnoki bronzérmes női csapata ezúttal is
benevezett a harmadik számú megmérettetés-sorozatnak számító Challenge-kupa küzdelemsorozatába, ahol tavaly a legjobb 32-ig jutott. A
2014/2015-ös idény selejtező szakaszának első fordulójában az osztrák SVS
Post Schwechat együttese lesz a gödöllői hatos ellenfele. A párharc első
összecsapását Gödöllőn játsszák le október 25-én, vagy 26-án, míg a visszavágót egy héttel később rendezik meg Bécsben.
A rivalizálás továbbjutójának nem kell majd messzire utaznia a selejtezőkör
második, legjobb 32 jutásért zajló fordulójában, hiszen a honi bajnokság
aranyérmese, a Linamar-Békéscsabai RSE társulata jelenti majd a következő
akadályt.
GH-összeállítás

Gumiznák az iskolai sportpályák
felületét és bővítenék a sportcentrum öltözőkapacitását
Ha csak a gödöllői önkormányzat
tagjainak szándékán múlik, akár
négy helyi iskola 22x44 méteres
alapterületű sportpályája is gumiburkolatú lehet, valamint újabb
öltözők létesülhetnek a Táncsics
Mihály úti sportcentrumban.
A Hajós és az Erkel iskola esetében a
Gödöllői Sport Klub kosárlabda
szakosztálya, a Petőfi iskola esetében a Gödöllői Sport Klub kézilabda
szakosztálya, a Damjanich iskola
esetében a Covritas Kft. Futsal
pályázna TAO-támogatásra, míg az
öltözőbővítésnél a Gödöllői Sport
Klub labdarúgó szakosztálya lenne
a kandidáló szervezet.
A szóban forgó sportcélú ingatlanok tulajdonosa, a gödöllői önkormányzat nevében a képviselőtestület tagjai előzetes támogató szándéknyilatkozatot adtak, és arról is határoztak, hogy sikeres pályázat esetén
biztosítják a szükséges önrészt a
városi közkasszából.
Az előterjesztésből nem derült ki,
de Futás Levente (Fidesz) kérdésére
elhangzott, hogy sikeres pályázat esetén a fejlesztésekhez szükséges anyagi forrás 70-30 százalékos arányban

oszlik meg a TAO-támogatás és az
önkormányzat által vállalt önrész
vonatkozásában. Az előzetes számítások alapján a sportpályák burkolatcseréjénél 15-20 millió forintos, az
öltőzők esetében pedig 8-10 millió
forintos fizetési kötelezettség terhelné
a város költségvetését.
A Fidesz másik gödöllői önkormányzati képviselője, Vörös István
felvetette: mi a garancia arra, hogy
az egyesületek képesek lesznek
majd lehívni a vállalkozásoktól az
elnyert TAO-támogatás összegét, és
nem ismétlődik meg az a tavalyi
eset, amikor a helyi közkassza kölcsön folyósítására kényszerült?
Gémesi György ehhez annyit fűzött hozzá, hogy képviselőtársa
gondolkodásmenete megelőzi a
folyamatokat, mivel a mostani döntés még nem erről szól. Ezt követően
Pecze Dániel alpolgármester elmondta, hogy a Vörös István által
feszegetett kölcsön kérdésében a
vállalkozás már átutalta a szükséges
pénzt a szövetségnek, jelenleg zajlik
az elszámolás, hogy a klub mielőbb
hozzájusson a pénzhez, és visszafizesse azt a városnak.
-org
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Fő a jókedv! (VII.) Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

3.000 forintos Finom falatok utalványt

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Két részeg kifelé tántorog a kocsmából. Amikor
már mintegy 400 méterre tartanak az ivótól,
megszólal az egyik: - Te, nagy gond van, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: E) 12.
Az egyik nyelvet 13. Kábítószer 14. Európa Kupa
15. Ozmium vegyjele 17. Hírügynökség 18. Melyik tárgyat? 20. Komédia jelzője is lehet 23. Alkoholfajta 25. Alulmaradt 26. A poén második
része 29. Mennyei 30. Római számok 31. Mindig
ez van 33. Idegen olaj 35. A hosszúság jele 36. Kiss
…, Kate! 37. Apróra zúzott kő 38. Kalauz nélküli
járat jelölése 39. Híradástechnikai márka 41. Kapcsolat van ilyen 42. Japán autójelzés 43. Francia
folyó 46. Majomfajta 48. Egészségügyi vizsgálatának eredménye
Függőleges: 1. Bútor jelzője 2. Bács-Kiskun megyei település3. Forint 4. Német fagyi 5. Málnaszemek! 6. Győri sportklub 7. Joule 8. Állóvíz 9.
Irodalmi műfaj 10. Személyes névmás 11. Afrikai
berber nép 16. Konyhastúdió 19. Becézett Tímea
21. Földet forgat 22. Személyesen tapasztal 24.
Alma centruma! 25. Világbajnokság 27. Fohász

28. Kis József 32. Erdei altalaj 34. Tanoda 36. A poén harmadik, befejező része (M) 37. Megszüntet
38. Iskolai írószer 40. Éppen 44. Becézett Ilona 45.
Végtelenül telít! 47. Erre fele! 49. Latin kötőszó 50.
Igekötő 51. Nincs nélküle teke! 52. Nano
A megfejtéseket július 18-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Május 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGY ÁTLAGOS MAGYAR HAT LITERT
FOGYASZT SZÁZON.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utalvány nyertesei: Janiga Krisztián Palotakert 13.
és Borsos Bernadett Szőlő u. 14.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos utalványának nyertese: Várady László Antal Paál László
köz 1.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Hernádi Zsolt Isaszegi út 43.

Június 29-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Június 30-tól július 6-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze u. 2.). Tel.: 545-585
Július 7-től július 13-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Július 14-től július 20-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749
Július 21-től július 27-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Július 28-tól augusztus 3-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Magazinunk következő
száma

augusztus 1-jén,
pénteken jelenik meg.
Minden hír utolér:
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