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KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Hát, ez egy érdekes szó. Játékos, kaján, kicsit ka -
cér, ugyanakkor alapvetően azt jelenti: átverés,
becsapás. Azon gondolkoztam, milyen kam -
pány-stratégiával készüljek a polgármester-vá -
lasztásra, és rövid töprengés után folyton ez a szó
jutott eszembe. Aztán feltettem magamnak a kér -
dést: a választási kampány egy testcselpuszi?

Nem tudom, de gondoljuk át együtt. Mit csinál
a jelölt a kampányidőszakban? Különböző mód -
szerek segítségével eljut a választópolgárhoz, és
megpróbálja meggyőzni, hogy szavazzon rá.
Hogyan? Hát érdekeltté teszi a választót, hogy őt
válassza, tehát valószínűleg ígér valamit. Az,
hogy ezt betartja-e, vagy nem, már nem igazán
érdekelheti a választás után, hiszen, ha nem győ-
zött a jelölt, akkor úgyis mindegy, ha meg győ-
zött, nem gond, elhangzik az „úgysem tudják szá -
mon kérni” mondat, és van 4 év, hogy feledtesse a
be nem tartott ígéreteit, vagy megmagyarázza,
mi ért nem tudta megcsinálni. Cseles! Testcseles!

Ezt rettenetesen gusztustalannak tartom. De
talán mi, választópolgárok is hibásak vagyunk. A
gyerek is annyit rosszalkodik, amennyiért még
ép pen nem kap büntetést. A szigorú szülőknél
kevésbé rossz, a lazábbaknál nagyon rossz a gye-
rek. Mi, a választók, egyáltalán nem vagyunk
szigorúak. Nem kérjük számon az általunk meg -
választott jelöltektől az ígéreteiket. Nem leszünk
morcosak, nem haragszunk. Eltelik 4 év, és elfe-
lejtjük. Ugyanaz az ember, szinte ugyan azokat a
dolgokat ígéri újra: megint elhisszük, megvá -
lasztjuk, nem tartja be, eltelik 4 év… 

Szabaduljunk már ki a kalitkából, emberek!
Nézzük már át egy kicsit a városunknak tett ígé -
reteket, amit az elmúlt néhány választáson tettek!
Azok a tettek teljesültek, amik akkor is bekövet-
keztek volna, ha egyáltalán nem lenne város ve ze -
tés. Kemény, vádaskodó szavaknak tűnnek ezek,
de ígérem, a következő megjelenésre kigyűjtök
egy pár ilyet, sőt, ha lehet, csinálok egy kis sta -
tisztikát is.

Egyfajta csapdában érzem magam, hiszen lát -
ják, lenézem azokat az embereket, akik a saját cél-
juk elérése érdekében átgázolnak másokon, még
ha „csak” a hiszékenységüket használják ki, akkor
is! Pedig egy választási kampány úgy zajlik, hogy
választási programot írnak a jelöltek, ígérnek, és
aki a legmeggyőzőbb, valószínű az nyer. Miért
vagyok csapdában? Mert én nem szeretnék fele-
lőtlenül, vakon ígérni. De, ha nem teszem, nem
választanak meg. Na, ez az igazi testcselpuszi! El
kellene gondolkozni: ki kell egy város, a mi
városunk élére? Egy ígéretekkel teli ember, vagy
egy olyan, aki nem ígér konkrétumokat, hanem
irányvonala van, céljai vannak. Mert ha ezek a
célok reálisak, és követhetők, mögé lehet állni.

„merjük lecserélni a közös képviselőnket, 
de ha már cserélünk, cseréljük házmesterre”

Korszerűsítik és bővítik Gödöllő csaknem negyvenéves, elavult szennyvíztisztítóját. A beruházás
összköltsége 1,37 milliárd forint. A 85 százalékban uniós, illetve állami forrásból finanszírozott projekt
munkálatai – a január 6-án aláírt szerződés alapján – a fővárosi székhelyű A-Híd Építő Zrt.
kivitelezésében februárban kezdődnek. A modernizáció megvalósításának befejezési határideje 2015.
június 30.

A város déli határában található telep jelenleg naponta tízezer köbméter szennyvíz hidraulikai
kezelésére alkalmas, de a technológiai hiányosságok miatt névleges kapacitásának csupán 60
százalékát képes megfelelően megtisztítani. A kibocsátott tisztított szennyvíz minősége miatt évente
jelentős bírságot kell fizetni.

A folyamatos működés mellett zajló felújítás jól illeszkedik Gödöllő ökováros programjába, és fon-
tos a Rákos-patak menti települések számára is, mivel a korszerűsítés eredményeként kisebb lesz a
környezetszennyezés. -eo

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előteremti a
3-as számú főút és a 3105-ös jelű út Bag nagy -
községhez közeli csomópontjának körforgalom -
má alakításához szükséges forrást. A 674 millió
forintos beruházással jelentős mértékben javulhat
a közlekedés biztonsága az ország legrosszabb
baleseti mutatóival rendelkező külterületi főúti
szakaszán.

A gödöllői autósok által is rendszeresen hasz-
nált bagi csomópontban 2008 és 2012 között 10
személyi sérüléses baleset történt, ebből 2 halálos,
5 súlyos és 3 könnyű sérüléssel végződött. Az el -
múlt öt év súlyozott mutatói szerint Magyar or -
szág első- és másodrendű főútjain ez a leginkább
balesetveszélyes lakott területen kívüli szakasz. 

Az út Gödöllő irányából a csomópont felé lejt, a
járművek gyakran felelőtlenül nagy sebességgel
érkeznek meg ide. A kivilágítatlan kereszte ző -
dés ben így az ütközések, gázolások fokozott koc -

kázatával kell számolniuk a közlekedőknek. A
gyalogos mozgások különösen korlátozott látási
viszonyok esetén igen balesetveszélyesek az átke -
lőhely nélküli autóbuszmegálló környezetében.

Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár,
Obreczán Ferenc, Tóth Gábor és Vécsey László
országgyűlési képviselők január 7-én közös saj -
tótájékoztatón jelentették be, hogy a kormányzat
költségvetési forrásból 674 millió forintot biztosít
a csomópont átépítéséhez. Az új körforgalom a
sebesség csökkentésére kényszeríti a járműveket.
A biztonság további növelése érdekében gyalog-
átkelőhelyet jelölnek ki, átépítik a buszmegállót
és közvilágítást létesítenek.

A forrásbiztosításnak köszönhetően a kivitele -
zési közbeszerzés legkésőbb idén tavasszal meg -
kezdődhet. A munkálatok a területszerzések, ki -
sa játítások eredményes lezárása után azonnal
meg indulhatnak. -br

Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet
Több mint 1,3 milliárd forintból

újul meg a csaknem negyvenéves létesítmény

Testcselpuszi

Csaknem 700 millióból biztonságosabbá
válik a veszélyes bagi csomópont

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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Elkezdődött a 2014. Tettünk fogadalmat erre az
évre? Ha nem, még nincs késő: vállaljuk, hogy
legalább egy kicsit zöldítjük életünket! A fenn-
tartható jövő érdekében az emberiségnek ko -
moly lépéseket kell tennie és ehhez az egyén
szintjén is mindannyiunknak változni kell. Ez -
irá nyú elszántságunkat fokozandó, idén pró -
bál kozzunk zöld újévi fogadalmakkal! Az aláb -
bi akban igyekeztünk „komoly” eredményt ho -
zó tippeket adni. 

Egy pár alapötlet kezdőknek
• Amikor lefekszünk aludni, teljesen kikap -

csoljuk a TV-t, számítógépet, a monitort és a
nyomtatót is.

• Lejjebb vesszük a fűtést éjszakára (18°C bőven
elég az alváshoz).

• Fürdés helyett zuhanyozunk, de maximum 5
percig.

• Újrahasznosítjuk a karácsonyi lapokat jövőre.

Ötletek haladóknak
Azoknak, akik az előbbieken már rég túlvannak,
sőt, amióta világ a világ, mindig mindent lekap -
csol tak, konnektorból kihúztak és rövideket zu -
hanyoztak, vannak nagyobb elszántságot és ese-
tenként utánajárást is igénylő fogadalom-javasla-
taink...
• 2014-ben húsmentes péntekeket tartok! A

veganap hasznos az éghajlatváltozás elleni
küz delemben (az emberi életmódhoz köthető
üvegházhatású gázok közel 20%-át a húsfo-
gyasztás céljából tartott állatok tartása adja), jó
a környezetnek, az egészségnek, a megkímélt
termőterületeknek, az állatoknak.

• Rendszeresen (például, hetente vagy havonta
egyszer) kibocsátásmentes napokat tartok! Ha -
son lóan a Föld Órájához, ezeken a napokon
nem használjuk az elektromos berendezéseket,
a hangsúly az árammentes és közösségi örö mö -
kön van: vacsora gyertyafénynél, olvasás, spor -

tolás, kirándulás, lakásrendezgetés, társasjá té -
kozás, festegetés, meditálás.

• És végül jöjjön egy kihívás a legmeré szeb bek -
nek: fogadalom a zöld lelkiismeretnek… Néz -
zünk szembe a gyengéinkkel: mi az a dolog,
tevékenység, amelyről nem szívesen monda -
nánk le még zöld elkötelezettségünk mellett se?
Amit ugyan bűntudattal, de elnézünk ma -
gunknak..?
Havonta tízféle magazint járatunk? Minden hó -
napban új táskánk van? Kedvenc háztartási
esz kö zünk a fűnyíró traktor? Írjunk össze min -
dent, ami a lelkiismeretünket furdalja, vá -
lasszuk ki a legkevésbé fenntarthatót és
MONDJUNK LE RÓLA! A lemondás haté-
konyságát javítja az állandó szembesítés:
készítsünk régi újságokból kivágott képekkel
egy „posztert” a problémáról és tegyük ki a fal -
ra! (sorstársak bűntudatos vallomásait a világ -
hálón nézegethetjük inspirációként: www.fran-
kejames.com)

TV-mentes boldog újévet! 
Kalandötletek képernyő-bámulóknak

Senki nem szeretné drákói szigorral eltiltani gyer-
mekeit a TV-től és a számítógéptől. De ha elég
szabadtéri tevékenységbe vonjuk be őket, ha elég
erdőt, folyót és barlangot járunk be velük, nem is
lesz szükség a tiltásra - sokkal kevésbé fogja
érdekelni őket a képernyő. A brit Tim és Kerry
Meek tapasztalatból tudják, hogy a dolog mű -

ködik: két gyermekükkel kipróbálták, mi törté -
nik, ha a tévénézést erdőjárásra cserélik.

A szülők nem akarták, hogy a lányok gyerek-
kora a rajzfilmekről szóljon és végleg a TV elé
ragadjanak, ezért mesenézés helyett a tízéves
Amyt és a nyolcéves Ellát 100 szabadtéri kihívás
elé állították. A pár – akik saját bevallásuk szerint
nem túl kalandvágyók – szintén részt vett
mindegyik kihívás teljesítésében. A kipróbált te -
vé kenységeket és megélt kalandokat a világhálón
is közzétették, hogy mások is kedvet kapjanak.
Egy év alatt ki is pipálták az összes kihívást. A
lányok annyira élvezték a kalandokat, hogy a
jövő évi lista összeállításában már ők is részt
vesznek. És érdekes módon, heti három óránál
több tévézésre nem is vágynak.

Nem tudjuk a gyermekeinket elrángatni a TV
elől? Mi magunk is órákat áldozunk a kép -
ernyőre kikapcsolódásként minden nap? Pró -
báljuk ki a 100-as listát, és garantáltan elfeledke-
zünk a tévéműsorról! Fontos: Ne hagyjuk, hogy

Néhány tipp a 100-as listából 
1.   Kiránduljunk rollerrel
2.   Nézzünk barlangokat
3.   Töltsük az éjszakát függőágyban
4.   Kenuzzunk végig egy folyón
5.   Szerezzünk túlélési ismereteket
6.   Aludjunk vízparton
7.   Gyűjtsünk vadon élő ehető növényeket 
8.   Vegyünk részt jótékonysági munkában
9.   Könnyűbúvárkodjunk
10. Menjünk gyík- és siklólesre
11. Ünnepeljünk szülinapot vagy bármilyen kü -

lönleges napot vízparton
12. Ismerjünk meg új városokat, de lakjunk

kempingben
13. Hétvégézzünk erdei faházikóban 
14. Próbáljuk ki a tájfutást
15. Szervezzünk kültéri szülinapi bulit
16. Próbáljunk ki egy erdei kötélpályát
17. Készítsünk kötélhintát
18. Bivakoljunk, azaz aludjunk a szabad ég alatt

sátor nélkül, a hálózsákra húzott vízhatlan
bivakzsákban

19. Nézzünk naplementét-napfelkeltét egy nyá -
ri réten

20. Kajakozzunk
21. Vállaljunk közösségi munkát

Újévi zöld fogadalmak 

A pozitív változás ígérete – ötletek

E.ON EnergiaKözösségek:
gödöllői csapatok is versenyben

A GreenDependent Intézet az E.ON csoporttal
közösen tavaly ősszel is meghirdette családi/
ház tartási energiatakarékossági versenyét,
ami re 5-10 család által alakított kis közösségek,
az az energiaközösségek nevezhetnek. Az
előző évekhez képest ezúttal a gyerekeket is
kiemelten bevonják a programba, ugyanis ők
képviselik családjaikat az energiaközösségek-
ben, így ők lesznek felelősek a mérőórák leol -
vasásáért, és azért is, hogy a családtagok tu -
datosan használják otthon az energiát.

Az energiaközösségeket egy gyerek energia-
vadász és egy felnőtt klíma-koordinátor, szülő,
nagyszülő vagy tanár vezeti. Idén összesen 31
közösség nevezett, ebből kettő Gödöllőről, egy
a Petőfi Sándor Általános Iskolából, egy pedig
a Waldorf Általános Iskolából. Ezúton is sok
sikert kívánunk nekik a versenyben! 

További információk: www.energiakozossegek.hu

az időjárás bármiben megakadályozzon: akár
esik, akár fúj, süt a nap vagy havazik, legyen bár-
milyen évszak és bármilyen hónap, irány a világ! 

Antal Orsolya, Vadovics Edina
(GreenDependent Egyesület)

Forrás: a Kislábnyom Hírlevél 30.
és 57. számai (www.kislabnyom.hu)
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A társaság anyagi elmarasztalása
két fóti állampolgár tavaly júliusi, a
Pest Megyei

Kormányhivatal Fogyasz tóvédel -
mi Felügyelőséghez benyújtott ké -
rel mére vezethető vissza. 

A fogyasztók azt nehezményez -
ték, hogy álláspontjuk szerint a szol -
gáltató helytelenül állapította meg a
2013. július 1. napjától alkalmazott
szol gáltatási árat, ugyanis jogsza -

bály ellenes alapadatból számolta ki
a rezsicsökkentés mértékét. Előad -
ták, hogy a jogszabályi előírás elle-
nére – miszerint 2012. április 15.
nap jáig nem lehetett díjat emelni – a
szolgáltató 5,6 %-os mértékű díj-
emelést hajtott végre 2012. január 1.
napjával, így tekintettel arra, hogy a
díjemelés alapadata törvénysértő
módon született, kétséges a 2013.
július 1. napjától alkalmazott rezsi -

Belerokkanhat 
a fogyasztóvédelmi hatóság
határozatának végrehajtásába 
a Zöld Híd Régió Kft.

A rezsicsökkentés kiszámlázásának aggályai miatt
marasztalták el a gödöllői székhelyű céget.

A vezetőség azt tervezi, hogy bírósághoz fordul

csök kentés 10%-os mértékének tör -
vé nyes volta.

A kérelmezők megjegyezték, hogy
panaszuk nem csak Fót egész lakos -
ságára, hanem a szolgáltató teljes
szolgáltatási területére vonatkozhat,
hiszen feltehetőleg mindenhol meg -
tör tént a díjemelés a szolgáltató ré -
széről, akár a komplex szolgáltatás,
akár csak a lerakási díj tekintetében.

A Felügyelőség a tényállás tisztá -
zása érdekében többször is tájékoz -
tatást kért a Zöld Híd Régió Kft-től.
A cég – többek között – közölte,
hogy 2012. január 1-jétől 5,6 szá za -
lékos díjemelést hajtott végre, hoz-
zátéve: a regionális hulladékgazdál-
kodási rendszer alapvető díjstruktú-
rája 2005-ben, az uniós támogatás
ré vén alakult, amihez később csatla-
kozott a teljesen önköltségi alapon
számított hulladék begyűjtés és -
szál lítás árképzése. Minden közszol -
gáltatási díjat a 109 tagönkor mány -
zatot számláló Társulási Tanács ha -
tározott meg. A szolgáltató arról is
tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy
2012. július 1-jét követően a díjakat
10 százalékkal csökkentette.

Az első fokú eljárás októberben
lezá rult. A Felügyelőség a fótiak
panasza alapján elmarasztalta a
Zöld Híd Régió Kft-t, és – egyéb
szankciók mellett – 100 ezer forintos
fogyasztóvédelmi bírság, számlán -
ként 10 ezer forintos kötbér, vala -
mint a kiszámlázott és a jogszerű-
nek tekinthető díjtételek közötti,
mint egy 160 ezer forintos külön -
bözet megfizetésére is kötelezte a
tár saságot.

A cég vezetése nem értett egyet a
Felügyelőség határozatában foglaltak -
kal, és fellebbezést nyújtott be. Az ira-
tok a másodfokon eljáró Nem zeti Fo -
gyasztóvédelmi Hatósághoz kerültek.

Fellebbezésében a szol -
gáltató előadta, hogy a
100 %-ban önkor mány -
zati tulajdonú, non-profit
módon mű ködő társaság
az önkormányzati tör -
vény ben szabályozott
kö telező hulladékgazdál-
kodási közszol gál ta tási
tevékenységet végez. Díj -
képzé sé nek olyannak kell

lennie, hogy az fedezze a működési,
megújítási költ ségeket, ennek hiányá-
ban ellehetetlenül a közszolgáltatás.
A törvényi rendelkezések világosan
kimond ják, hogy a közszolgáltatási
díjnak tartalmazni kell a folyamatos
hulladékgazdálkodási közszolgál ta -
tás in dokolt költségeit, a környezet vé -
del mi kötelezettségek, a fejlesztések, a
létesítmények bezárásának, rekul ti -
vációjának, utógondozásának, mo ni -
to ro zásának költségét.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha -
tóság nem ítélte alaposnak a felleb-
bezést, és december 11-én keltezett
határozatában helybenhagyta a
Felügyelőség döntését.

A dolgok jelenlegi állása szerint a
gazdálkodási nehézségeivel kapcso -
latos vészharangot tavaly ősz óta
kongató Zöld Híd Régió Kft. bele-
rokkanhat a határozat végrehajtá sá -
ba. Elsősorban nem a 100, illetve 160
ezer forintos tételek miatt, hanem
sok kal inkább a számlánkénti 10
ezer forintos kötbér megfizetése
okán. Egyelőre nem tisztázott, hogy
a 2013 júliusa és szeptembere között
Fót város közigazgatási területére
ki bocsátott 6.819 darab számla kö -
zül mennyi az aggályos. Ha mind,
akkor az közel 70 millió forintos
fizetési kötelezettséggel társulhat.

Úgy tudjuk, a cég vezetése nem kí -
ván beletörődni a rezsicsökkentés
vég rehajtásának hibái, vélt mulasz -
tásai miatt született elmarasztaló ha -
tározatban foglaltakba, és ter vezi,
hogy bírósághoz fordul. Ha ez nem
vezet eredményre, nem zetközi jogor-
voslati szint re tereli az ügyet. Sőt, állí -
tólag az sem kizárt, hogy, ha szük ség
lesz rá, az érintett háztarásoktól, csa-
ládoktól, polgá rok tól kér önkén tes és
közvetlen se gít sé get, hogy megvédje
álláspontját. -ván

Hóügyelet a VÜSZI-nél
Függetlenül a havazás és a jegesedés intenzitásától, a gödöllői közterületek
és járófelületek hó- és csúszásmentesítéséért felelős VÜSZI Kft. november
közepétől március derekáig 24 órás készenléti ügyeleti szolgálatot
működtet.

Jelentősebb hóesés esetén a társaság munkatársai három ütemben látnak
neki a városi kezelésben lévő utak takarításának. Az első ütemben az autó-
busz-járatok útvonalát teszik járhatóvá. A második ütemben a gyűjtő utakat
és a lakótelepi utakat takarítják, míg a harmadik ütemben a földutak
tisztítására helyezik a hangsúlyt. A VÜSZI hó-ügyeleti szolgálatához 30 fős
személyzet tartozik, akik munkáját szükség esetén 9 gépjármű segíti.

Fontos azonban azt is tudni, hogy a városi – akár autós, akár gyalogos –
közlekedés biztonságának fenntartása a téli időszakban nem kizárólag a
VÜSZI feladata, hanem az ingatlantulajdonosoké is, akik számára kötelező
az épületük előtti járdaszakasz hótól vagy jégtől történő megtisztítása.

A fás szárú növényzet védelme érdekében rendelet tiltja a járdák kony -
hasóval történő síkosság-mentesítését. A jogszabály vonatkozik a gödöllői
lakosságra is, így a só helyett erre a célra alkalmazható agyagokat (például:
homok, sóder, hamu, természetesen lebomló faforgács, fűrészpor, gránit-
kőzúzalék, nádfonat) szükséges használni.

Környezetbarát csúszásmentesítő anyagok a piaci árnál olcsóbban besze -
rez hetők a VÜSZI Kft. Dózsa György út 69. szám alatt található telephelyén,
a portán, minden nap 7 és 20 óra között (további információ: 06-20/319-1677). 

A 25 kilogrammos CaCl2 granulátum 4.250 forintba, a 10 kilogrammos
1.900 forintba kerül. A 10 kilogrammos Zeolit - CaCl2 granulátum ára 2.200
forint. A 20 kilogrammos kiszerelésű mészkő - CaCl2 granulátum keverék
(zöldsó) megvásárlása 1.820 forintos, míg a 10 kilogrammosé 960 forintos
kiadást jelent.

Amennyiben valakinek gondot okoz a lakóingatlana előtti járdáról a hó
eltakarítása, igénybe veheti a VÜSZI munkatársainak segítségét, akik térítés
ellenében rendelkezésre állnak (bővebb információ: 06-20/462-0860)

Jogerősen 100 ezer forintos fo gyasz tóvédelmi bírság, számlán ként 10 ezer
forintos kötbér, vala mint a kiszámlázott és a jogszerű díjtételek közötti
különbözet meg fizetésére is kötelezte a gödöllői székhelyű Zöld Híd Régió
Környe zetvédelmi és Hulladékgaz dálko dá si Kft-t a Nemzeti Fogyasztó vé -
del mi Hatóság, miután helybenhagyta az ügyben első fokon eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal Fo gyasz tóvédelmi Felügyelőség határozatában
fog laltakat. A döntés el len további fellebbezésnek nincs helye, azonban –
jogszabálysértésre hivatkozva – bírósági felülvizsgálat kérhető.
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tő eszközeire 1,3 millió forintot, míg a Török Ig -
nác Gimnázium tornacsarnokának új kosárlabda
palánkjára 660 ezer forintot áldozott a Gödöllői
Sportszövetség 2012-ben.

„…átnyújtott egy tiltakozó levelet az interpelláció
készítőjének, amit 28 helyi szakosztály képviselőjével
aláíratott. Tegyük hozzá, a kézjegyek szinte mind -
egyike olyan szervezethez kötődik, amely kisebb-na -
gyobb összegű támogatásra számíthat a gödöllői költ -
ségvetésből évente.”

A szóban forgó tiltakozó nyilatkozatot mind a
28 sportszervezet vezetője önszántából és a nyi -
latkozat tartalmával teljes egyetértésben írta alá.
Azt a célozgatást, hogy ez összefüggésben van az
önkormányzati támogatással – az ő nevükben is –
határozottan visszautasítom. 2013. január 2-án,
alpolgármesterré választásom után, mikor Vörös
István képviselő úr jó munkát kívánt, jeleztem
neki, hogy a sporttal kapcsolatos bármilyen kér -
dése merül fel, szívesen állok rendelkezésére. Ő
azóta sem személyesen, sem írásban nem keresett
meg, ehelyett egy interpellációt nyújtott be pol -
gármester úr részére a fenti címmel. Ezen eljárás
a kérdés egyértelmű politikai síkra terelését mu -
tatja, mely ellen a gödöllői sportszervezetek veze -
tői aláírásukkal tiltakoznak.

Mi, a gödöllői sport szereplői mindig sport sze -
rűen „játszunk”. Ha kérdéseink vannak, feltesz-
szük azokat egymásnak…

„Levelet írt dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőnek és
Pecze Dánielnek is, kérvén, engedjenek betekintést a
2012-es elszámolásba.”

Sajnos, Vörös István képviselő úr számomra
nem írt levelet én csupán a dr. Nánási Éva, cím-
zetes főjegyző asszony részére küldött kérelem
másolatát kaptam meg. Azt sem személyesen ad -
ta át részemre.

Ettől függetlenül, természetesen, továbbra is
na gyon szívesen állok Vörös István képviselő úr
rendelkezésére, és segítségére leszek, hogy el
tudjon mélyedni nem csak a Sportszövetség mű -
ködésében, hanem a város teljes sportéletének
mély ségeiben is, amennyiben tényleg megkeres
engem.

A Gödöllői Sportszövetség 2011. április 5-i meg -
alakulása óta sem szakmai, sem pénzügyi be -
számolót nem készített, amit a gödöllői önkor -
mányzat tagjai megismerhettek volna. Egyebek
mellett ez volt az oka, hogy a gödöllői kép -
viselőtestület tavaly decemberi ülésén Vörös
István önkormányzati képviselő interpellációt
in tézett Gémesi György polgármesterhez. A Fi -
de szes városatya a Mire költötte a Sport szö -
vetség az adófizetők pénzét? címet adta beadvá-
nyának. Gémesi György válaszolt a képviselő -
nek, aki nem tartotta elfogadhatónak a város -
vezető sorait. A történet azonban ezzel nem ért
véget.
Pecze Dániel alpolgármester, és cseppet sem
mel lékesen a – 2012-ben 4 millió forintos, 2013-
ban pedig 5 millió forintos önkormányzati dotá-
cióban részesült – Gödöllői Szövetség a Sportért
elnöke felháborodott azon, hogy szerinte Vörös
István a gödöllői sportot politikai síkra tereli. S
hogy ennek nyomatékot is adjon, átnyújtott egy
tiltakozó levelet az interpelláció készítőjének,
amit 28 helyi szakosztály képviselőjével aláíra-
tott. Tegyük hozzá, a kézjegyek szinte mind -
egyike olyan szervezethez kötődik, amely ki -
sebb-nagyobb összegű támogatásra számíthat a
gödöllői költségvetésből évente.

A Pecze-féle levélben olyan mondat is szere -
pelt, hogy a független civil szervezet maradék ta -
lanul elszámolt a 2012-es támogatással, amit
egyébként az erre az évre vonatkozó zárszám -
adás is tartalmaz. Vörös István (képen) utánajárt,
és azt állapíthatta meg, hogy a zárszámadásban
valóban szerepelnek erre utaló mondatok.  Igaz,
meglehetősen tömören megfogalmazva, mind -
össze pár sorban.

A Fideszes városatya ennek láttán döntött úgy,
hogy megpróbál elmélyülni a részletekben, hátha
kiderül, hogy mire költötte a Sportszövetség az
adófizetők pénzét. Levelet írt dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyzőnek és Pecze Dánielnek is, kérvén,
engedjenek betekintést a 2012-es elszámolásba.
Nánási Éva a költségvetési iroda vezetőjéhez irá-
nyította a képviselőt, Pecze nem válaszolt. Mit
tapasztalt, amikor átnézhette a két évvel ezelőtti bi -
zonylatokat? – kérdeztük Vörös Istvánt.

- Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolnék, fon-
tosnak tartom leszögezni: nem ez az egyetlen
eset, amikor az általam közérdekből, közpénzek
felhasználásáról és annak elszámolásáról felve-
tett kérdésre, hozzászólásra vagy interpellációra
nem kaptam érdemi, elfogadható választ! 

Helyette többnyire kioktató, esetenként szemé -
lyemet lejárató, fenyegető megjegyzésekkel tar -
kított, terjedelmes magyarázkodással kerülik meg
a lényeget, konkrét számadatokat nélkülözve.

Az aktuális üggyel kapcsolatosan fontos meg -
jegyezni, hogy interpellációm nem a Gödöllői
Sport szövetség pénzügyi és működési elszámo-
lására, hanem egyértelműen és kizárólag az

önkormányzattól kapott közpénzek elszámolásá-
ra vonatkozott. Felháborítónak tartom, hogy egy
ilyen interpellációra – megnyugtató és tételes
elszámolás helyett – az aláírókat is megtévesztő
nyilatkozattal reagálnak.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőhöz írt kérel -
memre a költségvetési iroda vezetőjének jelenlé -
tében december 23-án lehetőséget kaptam arra,
hogy betekintsek a Sportszövetség 2012. évi el -
számolásába. A bizonylatok és a csatolt összesítő
alapján megállapítottam, hogy a támogatásként
kapott 4 millió forintból mintegy 3,4 millió forin-
tot használtak fel, a fennmaradó 600 ezer forint-
nak a 2013. évre történő átvitelére engedélyt kér -
tek és kaptak. 

A bizonylatok összesítő listájában egy olyan,
500 ezer forintról szóló tétel szerepelt, amiről
szám lát nem találtam. Erről a jelenlévő költ -
ségvetési iroda vezetőjét tájékoztattam. A bizony-
latok utazási, étkezési, sporteszköz és -felszerelés
vásárlásokról és egyéb tételekről kerültek kiál -
lításra. Annak azonban nem bukkantam a nyo -
mára, hogy a fenti szolgáltatásokat, sport esz -
közöket, felszereléseket melyik szakosztály vette
igénybe, illetve mely szakosztály részére osz -
tották ki. 

Sajnos, Pecze Dániel, a Sportszövetség elnöke
er re vonatkozóan a mai napig nem adott lehető -
séget, hogy ezen igazolásokat, bizonyítékokat
megtekintsem. A tiltakozó nyilatkozat ellenére is
kíváncsian várom a közpénzek felhasználásáról a
pontos és tételes elszámolást, az egyes szak -
osztályok részéről az igénybevételekre vonat -
kozó igazolásokat. -rg

Pecze Dániel: Mi, a gödöllői sport 
szereplői mindig sportszerűen „játszunk”

A fenti sorokkal kapcsolatosan Pecze Dániel al -
polgármester, a Gödöllői Sportszövetség elnöke
az alábbi észrevételeket juttatta el szerkesz tő -
ségünkhöz:

„A Gödöllői Sportszövetség 2011. április 5-i meg -
alakulása óta sem szakmai, sem pénzügyi beszámolót
nem készített, amit a gödöllői önkormányzat tagjai
megismerhettek volna.”

Fenti állítás nem igaz, hiszen a Gödöllői Szövet -
ség a Sportért 2011 évi megalakulása után 2012-
ben kapott először Gödöllő város Önkormány -
zatától működési támogatást, mellyel 2013 évben
elszámolt az Önkormányzat felé. Ezen elszámo-
lás mind pénzügyi, mind szakmai beszámolót
tar talmaz, mely nem csak Gödöllő város Önkor -
mányzatának képviselői számára, de bárki
számára nyilvános és hozzáférhető információ.
Csak kérni kell…

Az elszámolt tételek vonatkozásában példa -
ként említhető, jelentősebb kiadással járó beszer-
zések közül az alsóparki futókör szabadtéri erősí-

Mire költötte a Gödöllői 
Sportszövetség az adófizetők pénzét?
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Szeptember 7-étől, az Invitel jóvoltá-
ból ingyenes WiFi-hozzáférés mű -
kö dik a Gödöllő „nappalijának” ne -
vezhető, néhány évvel ezelőtt meg -
újult főtéren. A város történetében
egyedülálló kezdeményezést első-
ként településünkön valósította meg
a telekommunikációs társaság. Tette
ezt annak érdekében, hogy a helybé-
liek ne csak otthon, vagy a munka -
helyükön vehessék igénybe az In -
vitel internetes szolgáltatását, ha -
nem – erre alkalmas számítástech -
nikai eszköz, vagy telefonkészülék
használatával – a főtéren bárki, fiata-

lok és idősek egyaránt rácsatlakoz -
hassanak a világhálóra.

Három hónap elteltével elmond-
ható, hogy a gödöllőiek igencsak
„rá kattantak” a lehetőség kihaszná lá -
sára, hiszen amíg jó idő volt, napi
rend szerességgel átlagosan 150 fel-
használó kapcsolódott a hálózatra.
Amióta kedvezőtlenebbek az időjá-
rási viszonyok, a látogatottság
ugyan egy kicsit visszaesett, de még
így is 75 és 100 között mozog azok-
nak a száma, akik használják az In -
vitel_Szabadon elnevezéssel elérhető
ingyenes gödöllői WiFi-t.

A gödöllői siker és az itt szerzett
tapasztalatok arra ösztönözték az
Invitel döntéshozóit, hogy újabb
tele püléseken is kiépítsék az ingye-
nes WiFi-rendszert. December 7-étől
Veszprém központjában, a sétáló -
utca frekventált csomópontjában,
de cember 12-étől pedig a ceglédi
Sza badság téren szörfölhet és kom -
munikálhat mindenki térítésmen te -
sen a világhálón, a távlatokat nyitó
Invitelnek köszönhetően. -ba

Napi szinten százak kattannak rá

Népszerű az Invitel 
ingyenes főtéri WiFi-hálózata

Jövőre is folytatódik a gödöllői önkormányzat által 2011-ben meghonosított, a
kulturális rendezvényeket egy meghatározott témakörhöz igazító program-
sorozat Gödöllőn. 2015-ben a Művészetek Kertje lesz a mottója a tematikus
évnek. Az esztendő folyamán a gödöllői művészetet és a természetet szeretnék
összekapcsolni a helyi kiállításokon és szabadtéri rendezvényeken.

Három évvel ezelőtt a barokk, tavalyelőtt a híres gödöllői hölgyek, az elmúlt
évben pedig a szecesszió szolgáltatta a városban lezajlott programok alapját.
Idén A Régi ház – 2014. Kezdet és vég címmel zajlik majd le a tematikus év tele -
pülésünkön. A rendezvénysorozat lebonyolításának támogatására 10 millió
forintot különítenek el a gödöllői költségvetésben. -f

Művészetek Kertje lesz a címe a 2015-ös évnek

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai összegyűjtötték, hogy 2013-
ban milyen legekkel szembesültek a helyi zsaruk a kapitányság illetékes-
ségi területén. A közlekedési kihágások és a bűncselekmények között
egya ránt akadt meghökkentő és viccesnek tekinthető eset.
A legtöbb sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény egy komlói férfi
nevé hez fűződik, aki hirdetést jelentetett meg az interneten, amiben otthoni
munkavégzésre keresett jóhiszemű jelentkezőket. A jelentkezés feltétele 850
vagy 1.800 forint átutalása, vagy befizetése volt a szervezés költségeire. A
nyomozás idén júniusban vádemelési javaslattal fejeződött be, mivel a
munkavégzés természetesen nem valósult meg. Az eljárás során a férfit
összesen 438 sértett sérelmére elkövetett csalással gyanúsították meg. 

A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés esetére június 20-án
17 óra 35 perckor derült fény. Egy 58 éves kerepesi férfi az általa vezetett
Suzuki típusú személygépkocsival közlekedett Kerepes lakott területén
belül, a József Attila utcában, Mogyoród irányából Kerepes irányába. Közle -
kedése során a József Attila utca 29. szám előtti útszakaszon a menetiránya
szerinti jobb oldalon lehaladt az úttestről és az útpadkán lévő villany -
oszlopnak ütközött. A baleset során személyi sérülés nem keletkezett. Az
orvos-szakértő véleménye alapján a férfi cselekménye időpontjában 3,29-
3,50 g/l ezrelékes, súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Legmagasabb kiszabott büntetés ittas járművezetés vétség miatt febru-
ár 12-én történt, amikor a Gödöllői Járásbíróság egy hölgyet 520 ezer forin-
tos pénzbírsággal sújtott, és ezen felül egy évre eltiltotta a járművezetéstől. 

A legjelentősebb sebességtúllépés május 20-án 19 óra 37 percre datáló-
dik. Ekkor Gödöllő lakott területén belül, a Szabadság út 65. szám előtti
útszakaszon egy gépkocsivezető BMW típusú autójával a megengedett 50
kilométer/órás sebességet túllépve, 131 kilométer/órás tempóban közleke -
dett Budapest irányába. 

A „leglúzerebb” elkövető címet az a fiatalember érdemeli ki 2013-ban,
aki a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó egyik településen engedély
nélkül behatolt egyik ismerősének lakásába, és onnan – többek között –
ékszereket is eltulajdonított. Az ékszerek annyira tetszettek a férfinek, hogy
azokat viselve készített magáról fotókat, amiket közzétett egy népszerű in -
ter netes oldalon, az adatlapján.  Mivel a sértett fél is megkapta a megosztott
képet, azonnal felismerte saját ékszereit és értesítette a rendőrséget. 

A legtrükkösebb körözött, egy községben lakó férfi úgy próbált meg túl -
jár ni a zsaruk eszén, hogy lakása egyik szobájának a falához mindkét oldal -
ra egy-egy ruhás szekrényt állított. Mindkét bútor hátoldalát kivágta, így
ami kor a rendőrség a lakásán megjelent, a szekrényben bújt el. Egyszer az
egyikben, majd átmászott a másikba. 

A „legmegdöbbentőbb” küldést december 5-én a veresegyházi rendőr -
őrs járőrszolgálatának tagjai élhette meg, miután arról kaptak értesítést egy
férfitól, hogy az általa nevelt hízó kiszabadult a karámból, és kérte, keressék
meg. Annyi támpontot adott, hogy az állat az erdő felé ment. -grk

Karámból kiszabadult
hízó után küldték a zsarukat

Tavaly is szembesültek egy-két „leggel”
a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai: 

50 helyett 131-gyel repesztett a top gyorshajtó

Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi -
nisz ter egy évre a képen látható dr.
Jenes Barnabást, a Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpont fő -
igazgató-helyettesét bízta meg a
január 1-jétől gödöllői székhellyel
mű ködő Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ (NAIK) főigaz-
gatói feladatainak ellátásával – adta
hírül a szaktárca sajtóirodája.

A tizenhárom agrár- és élelmi szer -
gazdasághoz kapcsolódó kutató in -
tézet összevonásával, működésének
összehangolásával létrejött köz pont -
hoz további négy kutatóintézet gaz-
dasági társaságként csatlakozik. Az
új, csaknem 300 kutatót foglalkozta-
tó intézmény révén egy olyan integ-
rált agrárkutató hálózat jött létre,
ami magas színvonalon képes a ma -
gyar agrárgazdaság versenyképes -
sé gének növelését és a fenntartható

fejlődését elősegítő gyakorlatorien-
tált kutatási-fejlesztési-, valamint
innovációs programok kidolgo zá -
sára és végrehajtására, illetőleg nem -
zetközi szinten is jelentős méretű
egységként kapcsolódhat a világ
tudományos vérkeringésébe, ami-
vel növelheti a hazai agrárkutatás
elismertségét. -d

Gödöllőn összpontosul 
a nemzeti agrárkutatás

Egy évre Jenes Barnabás lett a januártól 
működő, nemzetközi szinten is jelentős 

méretű intézmény főigazgatója
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- Bő három évvel ezelőtt indult útjára a gödöllői
egyetemen az országosan is példaértékű AEGON-
SZIE Tanulj és sportolj! elnevezésű program, ami-
hez a vizes sportok képviselői is csatlakozhatnak.
Saját uszoda nélkül ez nem tűnik egyszerűnek.

- Nem kérdés, egy saját uszoda jelentősen meg -
könnyítené az egyetemen elindult AEGON-SZIE
Tanulj és sportolj! programhoz történő csatlako-
zást a vizes sportágak képviselői számára. Már
csak azért is, mert a program egyik fontos része,
hogy az egyetemi sportot színesítsük, és maga -
sabb szintre emeljük. Ennek tükrében alakult
meg a gödöllői székhelyű Főnix ISE vízilabda-
csa pata, amely többek között arra is hivatott,
hogy lehetőséget biztosítson az egyetemünkre ér -
ke ző vízilabdásoknak a versenyzésre. Ennek ha -
tá sára több válogatott vízilabdás kezdte meg ta -
nul mányait az egyetemünkön és várhatóan töb -
ben jelentkeznek majd az előttünk álló évben is.

- Milyen szintű versenyzési lehetőséget bizto-
sít a Főnix ISE vízilabda-csapata?

- Csapatunk a 2012/2013-as szezonban mutat -
ko zott be az országos bajnokság másodosz tá -
lyában. Az idei pontvadászatban a csapat 6 pont -
tal vezeti a második vonal B csoportját. Az együt-
tes tagjai között több egykori első osztályú játé-
kos, utánpótlás válogatott játékos is megtalálható.
Elég, ha csak Gyarmati Dezső unokája, Hesz
Máté nevét említem, aki megfordult a felnőtt
válogatottban és junior szinten világbajnoki
aranyérmet nyert. Rajta kívül olyan legenda is
látogatja az edzéseinket, mint a háromszoros
olimpia bajnok Kásás Tamás.

- Úgy tudom, nem álltak meg a vízilabdánál,
hanem létrejött az úszószakosztály is.

- Igen, idén nyáron megalakítottuk az egyesület
úszószakosztályát, amit a korábban több éve
működő úszóiskolánkból integrált gyerekekkel
kívánunk elindítani. Úszóiskolánkban az elmúlt
években több száz fiatal ismerkedett meg az
úszás örömével és választotta azt sportágának.
Célunk, hogy tagságot szerezzünk a Magyar
Úszó Szövetségben, majd felkészítsük és verse -
nyeztessük igazolt sportolóinkat. 

A célok eléréséhez egy olyan koncepciót dol -
goz tunk ki, ami megteremtheti a lehetőségét an -
nak, hogy a térségben élő gyerekek akár már 3
éves koruktól az egyesületünkben tanulják az
úszás alapjait, majd az utánpótlás korosztályokat
végigkísérve, egy sikeres sportpályafutáshoz se -
gítsük őket. Természetesen, egyesületünk úszó -
szak osztályának munkájába bárki bekapcsolód-
hat. Célunk is minél több gyermek uszodába csá-
bítása, legyen az akár egyesületi formában tör -

ténő versenyeztetés, vagy a szabadidő hasznos,
egészségmegőrzést is szem előtt tartó eltöltése.
Úszóiskolánkban jelenleg is sportmúlttal rendel -
kező szakképzett úszóoktatók, illetve úszóedzők
foglalkoznak a fiatalokkal, és ez így lesz az egye-
sületben is, miután megkezdődik az úszószak -
osz tályunkban a munka Gödöllőn. Ebbe gödöllői
szak emberek is bekapcsolódhatnak, várjuk őket.

- Még egy fontos érv, ami miatt nem halasztha-
tó sokáig az egyetemi uszoda megépítése…

- Az egyetemi sport elképzelhetetlen uszoda nél -
kül! Jelenleg az egyetem az egyesület TAO-
támogatásának segítségével szeretne végre ott hont
teremteni úszósportjának. Hosszú távú cél egy
gödöllői uszoda felépítése a Szent István Egye tem
területén, az egyetemi uszodai ver seny sport elindí-
tása, egy erős úszó- és vízilabda bázis kiépítése a
térségben. Eddig az infrastruktúra hiánya miatt ez

Várhatóan szűk 30 millióval kevesebbet
pakol az állam a gödöllői közkasszába

Hosszú hónapok óta foglalkoztatja a gödöllői közvéleményt, hogy mikor épül meg az egyetem
területére tervezett 50 x 25 méteres úszómedence, a létesítményt kiszolgáló helyiségekkel,
öltözőkkel és lelátóval. A Gödöllőn hiánypótlónak tekinthető objektum megvalósításához az
anyagi forrás már fél éve rendelkezésre áll, csak a szükséges engedélyek megszerzésére kell várni.
Túl azon, hogy az elmúlt két nyáron ezen a téren hoppon maradt hely- és környékbeliek nyári
strandolását is szolgáló uszodát a civilek is várják, az egyetemi vízilabda- és úszósport szem -
pontjából sem mellékes a beruházás mielőbbi kivitelezése. Balázs Zoltánt, a Szent István Egyetem
Sportközpontjának igazgatóját kértük a jelenlegi helyzet értékelésére.

csak sok utazással, budapesti és szent endrei hely-
színek bérlésével tudott mű ködni.

- Az egyetemi uszoda létesítésének ügye már
hosszú hónapok óta húzódik. Úgy gondolom, az
okokon nem érdemes csámcsogni. A jelenleg
rendelkezésre álló információk alapján, mikor
kezdődhet el végre a gyakorlati megvalósítás.

- Sejtelemesen fogalmazva: a képlet egyszerre
egyszerű és bonyolult. A támogatási forrás fél éve
a rendelkezésünkre áll, és a létesítmény helye is
megvan. Engedélyek azonban még kellenek.
Azon vagyunk, hogy ezeket mielőbb megkapjuk,
majd egy-két hónapon belül elindulhasson a
munka, és akár már nyáron a közönség is hasz-
nálhassa az egyetemi uszodát. -ist

A dolgok jelenlegi állása szerint mintegy 6,7
milliárd forintos bevétellel lehet számolni Gö -
döllő jövő évi költségvetését illetően. Ez a 2014-
re vonatkozó városi büdzsé helyi képviselő tes -
tület tagjai által – 11 igen és 2 nem szavazattal,
valamint 2 tartózkodással – december 12-én
jóváhagyott koncepciójából derül ki.
A Gödöllőre érkező állami támogatások összege
előreláthatólag kevéssel felülmúlja majd az 1 mil -
liárd forintot, ami a helyi költségvetés tervezett
bevételének 15,8 százalékával egyenértékű. Ta -
valy ez a mutató 16,3 százalék volt, és összegét te -
kintve bő 27 millió forinttal haladta meg a jövő
évre várható mértéket.

Adóbevételekből közel 3 milliárd forintot remél a
városvezetés. Ezen belül a legjelentősebb tétel a
2,25 milliárd forintra prognosztizált iparűzési adó,
aminek összege nagy valószínűséggel mege gyezik
a felhalmozásra (fejlesztés és felújítás) szánt kia -
dásokkal. A városatyák – egyebek mellett – határo-
zatba foglalták, hogy a működés területén csak a
jogszabályban előírt közalkalmazotti és köztisztvi -
se lői illetményemelés hajtható végre, és az adható
juttatásokat a tavalyi szinten kell biztosítani. Fo -
kozottan fontos a pályázati források igénybevétele,
miként a városi sportprogram folytatása, a Régi
ház – Kezdet és vég elnevezésű tematikus év, illet-
ve a Holokauszt emlékév is a kiemelt célként tá -
mogatott kategóriába tartozik.

A fejlesztések közül elsőbbséget élvez a szenny -
víztisztító telep rekonstrukciója második ütemének

végrehajtása, a városi uszoda projekt előkészítése, a
járda- és útépítési-, valamint a kerékpáros-barát
program folytatása. Az intézményeket érintő felújí-
tások esetében elsődleges szempont az életveszély
elhárítása, a további ál lag romlás megakadályozása
és a költség csök kentés.

Az önkormányzati alapítású nonprofit gazda-
sági társaságok közül a VÜSZI Kft. igényli a
legtöbb városi dotációt 2014-re. A városgondnoki
teendőket is ellátó cég – a tavalyi 607,7 millió
forinttal szemben– bruttó 512,5 millió forintos
közpénz-bevétellel kalkulál az emelt szintű út- és
járdaépítés tétele nélkül. A Kalória Kft. – függően
az egyházi intézmények rezsiköltség-térítésétől –
291 és 302 millió forintos önkormányzati támo -
gatáskérő verziót is megfogalmazott, míg a Mű -
vészetek Háza Gödöllő Kft. bruttó 150 millió fo -
rint körüli önkormányzati dotációt kér.

Gödöllő 2014-es költségvetési koncepcióját csak
a lokálpatrióta klubos városatyák szavazták meg.
A két Fideszes nem mellett, az MSZP és a Jobbik
képviselője tartózkodott. A javaslat ellenzői közül
Vörös István mondta el véleményét. A Fidesz
delegáltja teátrálisnak és látványosnak nevezte a
felvállalt feladatok egy részét, mondván, ezek a
polgármester körül csoportosulnak. Azt is hozzá-
tette: a városvezetés elvesztette a kapcsolatot a la -
kossággal. Vörös István kijelentéseire többen is
reagáltak a lo kál pat rióta klubos képviselők
közül. Vala mennyi en értetlenkedtek képviselő -
társuk sza vain. -géhá

A gödöllői egyetemi sport elképzelhetetlen uszoda nélkül
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Laurán Csaba, az önkormányzati tulajdonú, gö -
döllői Erzsébet királyné Szállodát működtető G-
Magistratus Zrt. vezérigazgatója olyan üzletiterv-
koncepciót dolgozott ki 2014-re, aminek megva -
ló sulása esetén 185 ezer forintos veszteséggel zá -
rul a társaság gazdálkodása.

Mindez úgy történhet meg, hogy a következő
évben 4,9 százalékos bevétel növekedést remél -
nek, ami éves szinten 40,3 százalékos átlagos fog-
laltsággal érhető el. Négy százalékponttal többel,
mint idén.

A tisztségét tavaly július 1-jétől szakmai felü gye -
let mellett betöltő vezérigazgató tipikus vá rosi szál -
lodaként aposztrofálta a gödöllői hotelt, aminek a
jövőben is a vállalati ügyfélkörre kell összpon tosí -
tania. Ezen kívül hangsúlyosabb szerepet szán a
konferenciaturizmusnak, növelné a rendezvények

számát, csomagok (reggeli, va csora és kulturális
program) kiajánlásával hatékonyabban szólítaná
meg az egyéni, szabadidős vendégeket, hogy fel-
töltse a hétvégi „üresjára to kat”. Új szolgáltatásként
jövő tavasszal szeretnék beindítani a kerékpár-köl -
csönzést a hotellakók számára.

A vendégéjszakák számának – többletbevételt
generáló – remélt emelkedése tekintetében a nagy
durr azonban nem ez lehet, hanem a wellness
részleg nyárra tervezett kialakítása, amit saját
erő ből, az értékcsökkenési leírás (amortizáció) ré -
vén felszabaduló bevételi többletből fedeznének.
A beruházás becsült bruttó költsége megkö zelí -
tőleg 40 millió forint, míg a részleg üzemeltetése
havi szinten várhatóan nettó 370 ezer forintba
kerül. A wellness szolgáltatás igénybevételét
kiterjesztenék a helyi lakosságra is. -org

tás nudli apró pecsenyével, diós-mákos-kakaós
álom menüsorral hódító – csapata vihette haza.

A sikercsapatok Benke Lászlótól, Perna Páltól,
a GKRTE elnökétől és Bátovszki Györgytől, a
GKRTE tiszteletbeli elnökétől vették át a mi nő -
sítést tanúsító okleveleket. A díjkiosztón további,
különböző vállalkozások által felajánlott nyere -
mények is gazdára találtak. -bi 

A zsűrielnök jutalmát, az Első Magyar Fehér -
asz tal Lovagrend vándorserleget, valamint a
Szabadtűzi Lovagrend által a népi gasztronómiai
hagyományok ápolása érdekében kifejtett tevé -
keny ségért felajánlott különdíjat a veresegyházi
Dé di Vendégház formációjának tagjai vehették
át. A lábszár leves házi finommetélttel és benne
fő zött zöldségekkel, fokhagymás-paradicsomos
szaftban párolt pecsenye, knédli cipóval és párolt
káposztával, csörögefánk ínyencség-kombináció
az ítészek tetszését is elnyerte, így a veresegy -
háziak érdemelték ki az első helyezettnek járó
elismerést, és ezzel együtt a székesfehérvári
székhelyű Andromeda Travel Kft. három fő ré -
szére, 7 éjszakára szóló, 2014 nyarán felhasznál-
ható görögországi (Makrygialos) szálláshely-nye -
reményét.

A rendezvényen résztvevők helyszínen leadott
szavazatai alapján a Gödöllő COOP Zrt. részéről
ajándékkosár formájában biztosított közönség -
díjat az isaszegi Dózsa György Művelődési Ott -
hon – tárkonyos gombócleves, savanyú káposz -

Negyvenmillióból épülhet
wellness részleg az Erzsébet-szállodában

Jó ideje hagyomány, hogy az év végét Mogyo -
ródon, a Csíkvölgyi Pipa Csárdában zárja a Gö -
döllő Környéki Regionális Turisztikai Egye sü -
let (GKRTE) tagsága. December 11-én zajlott le
a szervezet óév-búcsúztató közgyűlése és szak -
mai konferenciája, amitől három esztendeje el -
vá laszthatatlan a dr. Ketter László nevét viselő
gasztronómiai verseny.
Érdekes kérdéseket feszegető szakmai előadá -
sok ban és beszámolókban ezúttal sem volt hiány
az évadzáró rendezvény hivatalos részében, ahol
– többek között – arról is döntött a Gödöllői Kör -
nyéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE)
közgyűlése, hogy 2014-re sem emelkednek a
tagdíjak. Mindez azt jelenti, hogy a diákoknak és
a nyugdíjasoknak jövőre is 4.400 forintot kell fi -
zetniük, míg a magánszemélyektől 16 ezer forin-
tot kérnek el egy évre. Az agro-turisztikai kate -
góriába sorolt tagokat 20 ezer forintos díjfizetési
kötelezettség terheli, a vállalkozók, illetve egyéb
szervezetek és intézmények pedig 52 ezer forin-
tos, ez irányú kiadással számolhatnak 2014-ben
is. A legnagyobb összegű tagdíjjal, éves szinten
60 ezer forinttal, az idegenforgalomhoz közel ál -
ló nak tekintett vállalkozásoknak kell hozzájárul-
niuk a GKRTE bevételéhez. Az egyesülethez csat-
lakozott 17 térségi önkormányzat tagdíja – a tele -
pülések kategóriájától függően – lakosonként 48,
50 és 52 forintos fizetési kötelezettséget eredmé-
nyez az előttünk álló esztendőben. 

Miközben az egyesületi tagság „szakmázott”, a
IV. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai
versenyre benevezett tizenkét, a hazánkban talál -
ható tájegységekre jellemző menüsorok (leves, fő -
étel, desszert) ételkülönlegességeit felvonultató
csa pat lázasan készült és tálalt, hogy minél jobb
minősítést kapjon a Benke László olimpiai baj-
nok mesterszakács irányításával értékelő szak -
mai zsűri tagjaitól.

A Dédi Vendégház menüsora
vitte a prímet a GKRTE-évzárón

Tizenkét csapat tálalta ínyencségeit 
a Benke László vezette szakmai zsűri asztalára 

a IV. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai versenyen

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke tanulási problémára vagy
viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátar tozójával pszichiátriai kezelése során
visszaélést követtek el, illetve, ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántal-
mazás, gyógyszer túladagolás), juttassa el panaszát az alábbi elérhetőségek egyikére.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány • 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: (06-1) 342-6355, (06-70) 330-5384 • E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk! Társadalmi célú reklám

Január 21. (kedd) 14-16 óra Isaszegi út, 14-16 óra),
16-17 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút)
Január 24. (péntek) 12-14 óra Isaszegi út, 14-16 óra),
14-16 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút), 16-17 óra
Szabadság út 67.
Január 27. (hétfő) 12-14 óra Rét utca, 14-16 óra Hunyadi
utca, 16-17 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút) -grk

Januári traffipax-
vezénylés Gödöllőre

www.godolloihirek.hu
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Lapzártánkig összesen hat személyről derült ki,
hogy képviselőjelöltként kíván részt venni a ta -
vasszal esedékes országgyűlési választáson,
hogy megszerezze a gödöllői központú Pest me -
gyei 6-os számú választókerület egyéni mandá -
tu mát. A létszám a jövőben bővülhet, de esetle-
ges visszalépés(ek) miatt akár szűkülhet is. Lás -
suk az eddig ismertté vált kandidálókat!
A jelöltállításban a Demokratikus Koalíció (DK)
volt a leggyorsabb. Az ellenzéki párt október kö -
ze pén döntött arról, hogy Penz Andrást indítja a
gödöllői központú körzetben. A 63 éves, végzett -
ségét tekintve közgazdász Kistarcsán lakik élet -
társi kapcsolatban, és 4 gyermeket nevel. Egyéni
vállalkozóként pénzügyi- és ingatlan tanács adás -
sal foglalkozik. Elmondása szerint hosszú évek
ve zetői tapasztalata után kénytelen volt megis -
mer kedni a kényszervállalkozói lét „szépségeivel”.

November végén a Jobbik is megnevezte jelölt-
jét a 36 éves Bertha Szilvia személyében. A köz -
gaz dász végzettségű politikus jelenleg is tagja a
parlamentnek, ahova 2010-ben pártja országos
listájáról jutott be. Az Isaszegen élő, 4 gyermekes
csa ládanya napjainkban is képzi magát, a Corvi -
nus Egyetem humán erőforrás szakközgazdász
szakán tanul. Angolul és németül beszél.

December 9-én véglegessé vált, hogy a Fidesz-
KDNP színeiben a gödöllői körzetben négy éve
elsőkörös győzelmet aratott Vécsey László száll
harcba mandátuma megvédéséért. A gödöllői
szü letésű politikus szeptemberben töltötte be 55.

életévét, családos és négy gyermek édesapja. Sza -
da polgármestere. Végzettségét tekintve építő -
mér nöki diplomával rendelkezik, amit 1982-ben
a Moszkvai Autóközlekedési Egyetem Autóutak
szakán szerzett.

December 18-án az MSZP és az Együtt-PM vá -
lasz tási szövetség is nyilvánosságra hozta jelölt-
jét, aki Kovács Barnabás. Az 52. életévében járó,
Gödöllőn élő, végzettségét tekintve geofizikus- és
közgazdász diplomával rendelkező szakember
két gyermek édesapja. Jelenleg tagja a Pest me -
gyei közgyűlésnek és a gödöllői önkormány -
zatnak. Szakterületének a pénzügyi-, gazdasági
kérdéseket és a környezetvédelmet tekinti.

Karácsony és szilveszter között Gaál Istvánnal
bővült a kandidálók köre. A 42 éves férfit a Ma -
gyar Szociáldemokraták Pártja indítja a gödöllői
központú választókerületben. A mezőtúri szüle -
tésű, párjával Pilisszántón élő jelölt 20 évig dolgo-
zott rendőrként. Az utolsó 10 évet Pilisszántón,
mint körzeti megbízott teljesítette. Ezen kívül
Pest megye kábítószer kereső kutyásaként tény -
kedett, és 10 évig kábítószer kereső világbaj nok -
sá gokra is járt, ahol a legjobb eredménye a 4. he -
lyezés volt.

Január 4-én a Lehet Más a Politika (LMP) kong -
resszusa is jóváhagyta jelöltjeinek többségét. A
határozathozatal során nem volt kérdés, hogy eb -
ben a körzetben a városunkban lakó Lengyel
Szil via számíthat a szavazók bizalmára. A 42
éves, alapvégzettségét tekintve gazdasági agrár-

mérnök, mérnöktanár és jogi szakokleveles kör -
nye zetvédelmi szakember jelenleg is tagja a
parlamentnek, képviselői tisztségét 2012 október
eleje óta tölti be. Az elmúlt évben az ország gyű lési
felszólalások statisztikája alapján vala mennyi,
gödöllői kötődésű képviselőtársánál többet
szónokolt. 2 óra 57 perc 14 másodperces összidejű
mondandójával az 54. helyet kaparin totta meg a
386 képviselő közül, egyben a hatodikat a hölgyek
táborában. GH-összeállítás

Hatan már bejelentkeztek a mandátumért

Egyik újdonsága a 2014-es parlamenti választásnak, hogy a választási eljá-
rásról szóló törvény értelmében a választópolgárok a voksolás előtt meg -
tilthatják, hogy a különböző pártok, jelöltek, jelölő szervezetek személyre
szóló kampányüzenetekkel keressék meg őket - közölte Pálffy Ilona. A
Nem zeti Választási Iroda (NVI) vezetője elmondta: január 1-je után pos -
tázzák ki valamennyi magyarországi háztartásba – így a gödöllőiekbe is –
azokat a nyomtatványokat, amiken a választók megtilthatják személyes
ada taik kampánycélú kiadását.

Tudvalevő, hogy a választásokon induló jelölteknek és jelölő szerve ze -
teknek lehetőségük van arra, hogy kikérjék a névjegyzékben szereplő
választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy személyre
szóló kampányüzenetekkel keressék meg a választókat. A polgárok szemé -
lyes adatai és lakcímei ugyanakkor nem csak kampánycélokra, hanem
közvetlen üzletszerzésre, úgynevezett „direkt marketingre”, piackutatásra,
tudományos kutatásra, illetve közvélemény-kutatás céljára is kikérhetők, de
a most kiküldendő nyomtatványon ezt is megtilthatja bárki. Ugyanezen a
nyomtatványon lehet nyilatkozni arról is, ha valaki nemzetiségi válasz -
tópolgárként kéri magát nyilvántartásba vetetni, és arról is, ha valaki, fogya-
tékossággal élőként segítséget kér választójoga gyakorlásához. -gh

Bertha Szilvia Gaál István

Kovács Barnabás Lengyel Szilvia

Penz András Vécsey László

Megtilthatjuk a személyre 
szóló kampányolást

Folyamatosan frissülő választási hírek:

www.godolloihirek.hu
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Semmi kétség, hiánypótló szolgál -
ta tást kínál Gödöllőn egy vállal -
kozás a Rózsa utca 39. szám alatti
va donatúj épületben, ahol Tavi ró -
zsa néven uszoda létesült. Esztéti -
kus, modern, az idelátogató gyere-
keknek és szüleiknek a lehető leg -
jobb körülményeket biztosító fel-
tételekkel. 
Az ötletgazdák saját csemetéiknek
ke restek úszásoktatási lehetőséget,
amikor azt tapasztalták, hogy – pe -
dig lenne rá igény – sem Gödöllőn,
sem a környező településeken nincs
erre megfelelő, az egészen kicsiket is
fogadó létesítmény. Az elképzelés-
ből néhány hónap alatt valóság lett,
és az év végi próbanapok után, janu-
ártól teljes gőzzel üzemel a Tavi ró -
zsa uszoda Gödöllőn, a Rózsa utca
39. szám alatt, ahol 4 hónapos kortól
10 éves korig fogadják a gyerekeket.

Igen, 4 hónapos kortól, hiszen az
uszoda munkatársai is osztják azt a
véleményt, hogy az úszás az egyik

legfontosabb sport, amit nem lehet
elég korán kezdeni.  Méghozzá úgy,
hogy a kis létszámú csoportokban,
45 perces tanulással és 10-15 perces
játékkal megvalósuló úszásoktatás
örömet szerezzen gyermeknek és
szülőnek egyaránt.

Hogy miért jó babaúszás? Ezzel
kap csolatosan Kovács Brigitta, a Ta -
virózsa uszoda vezető úszásoktatója
úgy fogalmazott: elsősorban azért,
mert elősegíti a babák motoros fejlő-
dését, jótékony hatással van az ideg-
rendszerre, immunrendszerre, moz -
gás koordinációra, izomzat fejlődé-

sére, amitől egészségesebb, kie gyen -
súlyozottabb gyerekekké válhatnak.
A szülővel történő együttes jelenlét
a vízben erősíti a köteléket szülő és
gyermek között, megalapozza a víz -
biztonságot, és nem utolsó sorban jó
kikapcsolódás napjaink rohanó vi -
lágában.

- Célunk, hogy a gyerekek biztos
úszástudással kerüljenek ki tőlünk.
Nem élsportolókat kívánunk ne vel -
ni, „csak” megtanítani őket úszni, és
megszerettetni velük a vizet. A tíz
méter hosszú és öt méter széles, 120
centiméter mély 32 Celsius-fokos,
klór mentes, nagy hatásfokú víztisz -
títású medencében a lehető legjobb
körülmények között, a legjobb okta -
tókkal dolgozunk. A nagyobb gye-
rekekkel, óvodás és kisiskolás ko -
rúakkal olyan oktatók foglalkoznak,
akik már több éves szakmai tapasz -
talattal rendelkeznek.

A kisbabákkal érkezőket pelenká -
zók kal, járókákkal várjuk az öltö -

zőkben, hogy a szülők nyugodtan
tudjanak zuhanyozni, öltözni, és a
baba ekkor se veszítse szem elől
őket.

Akinek felkeltette az érdeklődését
a lehetőség, tehet egy próbát, mivel
az első uszodalátogatási alkalom
ingyenes. Foglalkozásokra jelent-
kezni, illetve időpontot egyeztetni a
(06-20) 953-1731-es és a (06-28) 780-
710-es telefonszámokon, vagy az
info@tavirozsauszi.hu email-címen
lehet. További részletek a www.ta -
vi rozsauszi.hu honlapon érhetők el. 

-ef

Babaúszás indult 
Gödöllőn, a Tavirózsa uszodában
Négy hónapos kortól várják a gyerekeket és szüleiket 

az újonnan épült Rózsa utcai létesítményben

Mérlegelve a beérkezett ajánláso-
kat, a gödöllői önkormányzat tag -
jai december 12-én zárt ülésen dön-
töttek arról, hogy 2014-ben kiknek
ítélik oda a Gödöllő Kultúrájáért
díjat.
Az előzetesen közzétett felhívásra
összesen hat személyre és egy kö -
zösségre érkezett javaslat a döntés-
előkészítő kulturális bizottsághoz. A
gödöllői önkormányzat szakmai
szervezetének tagjai úgy döntöttek,
hogy Liskáné Fóthy Zsuzsanna
igaz gató-helyettes és Danis János
fotóművész díjazását szorgal maz -
zák a képviselőtestület tagjainál.

A javaslatot a városatyák elfogad-
ták, ezáltal a Magyar Kultúra Nap -
jához kötődő, január 19-én, vasár -
nap 16 órakor a Művészetek Háza
Gödöllő épületének színházter mé -
ben esedékes gödöllői ünnepi ren -
dezvényen – kiemelkedő kulturális
és közművelődési tevékenysége, va -
lamint a város iránti elkötelezettsége
elismeréséül – a Gödöllői Városi
Könyv tár és Információs Központ
helyettes vezetője, illetve az igényes
és nemzetközi szintű színvonalas
munkásságot felmutató fotográfus
részesül a városvezetés által 1998-
ban alapított kitüntetésben. -g

Könyvtároshoz és fotóművészhez
kerül a Gödöllő Kultúrájáért díj

Liskáné Fóthy Zsuzsanna és Danis János január 
19-én veheti át az új esztendő első városi kitüntetését
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA

Közép-európai (MEVZA) Liga 10. forduló
SVS Post Schwechat (osztrák) – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (15, 10, 14)
Nyolc mérkőzés alapján a TEVA-GRC csapata 3 ponttal, 6-24-es szett- és
562-699-es pontaránnyal a 7. a nyolc formációt számláló mezőnyben.
CEV Challenge-kupa, legjobb 16 közé jutásért
Haifa Volleyball (izraeli) – TEVA-Gödöllői RC 2-3 (22, -16, 24, -18, -11)
TEVA-Gödöllői RC – Haifa Volleyball (izraeli) 2-3 (-18, 24, -23, 21, -15,
aranyszett: -8)
A gödöllői csapatnak meccslabdája volt a továbbjutáshoz, de végül az el -
vesz tett aranyszettel búcsúzott a sorozat további küzdelmeitől.

KÉZILABDA 
NB I/B., Keleti-csoport (férfiak), 12-13. forduló
Gödöllői KC – SBS Eger Eszterházy SZSE 25-38 (9-15)
Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK – Gödöllői KC 38-19 (18-10)
A Gödöllői KC együttese 1 ponttal, 300-388-as gólkülönbséggel az utolsó,
14. helyen zárta a bajnokság őszi idényét.

Baseball sapka, napellenzőjével a
tar kó felé fordítva, zöld anorák, ami-
ről a játékvezetők rendszeresen hiá-
nyolják az egyes számot. Ezek azok
a legfőbb külsőségek, amik egyedi-
vé teszik a Gödöllői SK Pest megyei
első osztályú labdarúgó-csapatának
kapusát, Sipeki Attilát. A 48. éle -
tévét taposó rutinos cerberus abban
is különlegesnek számít, hogy kesz -
tyű nélkül véd. Ráadásul, nem is
akárhogyan.

A gödöllői foci követői pontosan
tud ják, nélküle a helyi tizenegynek
nem sok esélye lett volna arra, hogy
tavaly tavasszal kiharcolja a biztos
ben nmaradást a megyei élvonalban.

Sipi – ahogyan sokan hívják – ma ga -
biz tossága a bajnoki rendszer át szer -
vezése miatt ősztől veretesebbé vált
pontvadászatban is jó hatással van a
gödöllői együttes teljesít mé nyé re.

Elmúlt évi produkciójára a szak ma
is felfigyelt, így cseppet sem volt meg -
lepetés, hogy december 18-án hivata-
los volt az MLSZ Pest Megyei Igaz -
gatósága által a Megyeháza díszter-
mében megrendezett ünnepi ese-
ményre, ahol több kitüntetés is gaz-
dára talált. A gödöllői tizenegy háló-
őre nem kisebb elismerést ér demelt
ki, mint azt, hogy idei telje sítménye
alapján ő lett Pest megye legjobb
kapusa a felnőttek között. -fg

Sipeki Attilát választották
az elmúlt év kapusának

A Gödöllői SK rutinos cerberusa az MLSZ

Pest Megyei Igazgatóságától kapta az elismerő címet 

Három éve még 4,8 millió forintos
önkormányzati támogatáson osz -
toz tak a gödöllői általános- és kö -
zépiskolák, tavalyelőtt ennek az
összegnek a felén. Az elmúlt évre
tovább csökkent a forrás: 1,8 millió
forintra redukálódott az erre a célra
szánt városi költségvetési keret.
Az aktivitást, a városi sporte gye sü -
letekkel kialakított együttműködés
hatékonyságát és az eredményessé-
get egyaránt figyelembe vevő pont -
rendszer alapján a gödöllői képvi se -
lőtestület tagjai december 12-i ülésü -
kön döntöttek a motivációt szolgáló
dotáció 2013-as mértékéről. A hatá-
rozat értelmében a helyi tanodák
közül az Erkel Ferenc Általános
Iskola 336 ezer forintot (tavalyelőtt
382 ezer forint), a Hajós Alfréd
Általános Iskola 328.800 forintot
(tavalyelőtt 351 ezer forint), a Török
Ignác Gimnázium 233.850 forintot
(tavalyelőtt 199 ezer forint), a Dam -
janich János Általános Iskola 181.050
forintot (tavalyelőtt 212 ezer forint),
a Petőfi Sándor Általános Iskola
146.850 forintot (tavalyelőtt 196 ezer
forint), míg a Montágh-iskola
139.050 forintot (tavalyelőtt 244 ezer
forint) fordíthat a náluk tanuló gye-
rekek testedzését szolgáló célokra. 

Az egyházak által működtetett
gödöllői iskolák közül tavaly csak
kettő jut önkormányzati támoga tás -
hoz, mivel a 2012-ben 181 ezer forin-

tot kiérdemelt Református Líceum a
megadott határidőig nem küldte el
pályázatát. A Premontrei Szent Nor -
bert Gimnázium 274.800 forintra (ta -
valyelőtt 368 ezer forint), a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola pe -
dig 159.600 forintra (tavalyelőtt 267
ezer forint) tarthat igényt a városi
költségvetés előirányzatából. A
meg ítélt támogatási összegek verse -
nyeztetésre, városi- és házibajnok-
ságok szervezésére, edző, tanári
költ ségtérítésre, sportszerek vásárlá -
sára, utazási költségekre, valamint a
játékvezetői díjazására fordíthatók.

Az elnyert összeg és a tanulói lét -
szám hányadosa alapján a Mon -
tágh-iskolában 1.495 forint jut egy
tanulóra, szemben az ebben az
össze hasonlításban sereghajtónak
számító Petőfi iskolával, ahol ez a
ráta alulról súrolja a 257 forintot.
Egy év viszonylatában – a pénz nél -
kül maradt Református Líceumot le -
szá mítva – a legnagyobb vesztes
titu lust a Montágh-iskola tudhatja a
magáénak, amely 2013-ban az egy
évvel korábban rendelkezésére állt
támogatási összeg 57 százalékából
gazdálkodhat a diáksport területén.
Ebben az összevetésben a Török
Ignác Gimnázium viszi a prímet, hi -
szen a belvárosi tanoda 17,5 száza -
lék kal növelte tavalyelőtti önkor -
mány zati dotációjának mértékét. 

-or

Önkormányzati támogatás nélkül
maradt a líceum diáksportja

December 15-étől háromoldalú szerződés szabályozza a város tulajdonában
lévő Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetését. A kontraktus 15 éves
határozott időtartamra jött létre.

A gödöllői önkormányzat tulajdonosként, a VÜSZI Kft. bérlőként és teljes
körű üzemeltetőként, míg a Gödöllői Sport Klub bérlőként részese a megál -
lapodásnak. Az egyesület éves szinten 7,2 millió forintos bérleti díjat fizet a
városnak, ami részét képezik annak az üzemeltetési díjnak, amit a helyi
költ ségvetésből biztosítanak a VÜSZI-nek. 

Az üzemeltetési díj idei mértéke bruttó 18 millió forint. A társaság veze -
tése a sportcentrum 2014-es bevételi tervét megközelítőleg 22,1 millió forint-
ban határozta meg, figyelembe véve, hogy a piaci helyzet a megelőző évek -
hez képest 2013-ban tovább romlott. Ennek okát a gyarapodó műfüves
pályákkal és a vásárlóerő csökkenésével magyarázzák. -ed

18 milliót pumpálnak
a gödöllői sportcentrumba

www.godolloihirek.hu



ző része (A) 31. Európa Kupa 34. Elege van 36.
Rangjelző 40. Fátum 42. Fúvós hangszer 44.
Nyom dai felbontás idegen rövidítése 45. Vész -
kiáltás 46. Folyós 48. Amerikai hírügynökség 49.
Bánat 50. Hínárdarab! 51. Társadalombiztosítás
52. Szélein szán!
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A megfejtéseket január 31-ig kérjük levele ző -
lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-
mail címre eljuttatni.
December 6-i lapszámunk helyes megfejtése:
VIDEOFELVÉTEL A TAVALY KARÁCSO -
NYI VÁLLALATI BULINKRÓL.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: Blaskó Centner Mónika Öreghe -
gyi u. 6 és Kis Márton Kossuth Lajos u. 13.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos utalványá -
nak nyertese: Csabai Ágnes Alkotmány u. 18/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Janiga Krisztián Palotakert 13.

Fiatal srác lemegy a garázsba és meglátja, hogy
az apja a motorban hagyta a nemrég vett jármű
kulcsát. Nem tud ellenállni a kísértésnek,
nyeregbe pattan. – Apu, kipróbáltam az új
motorodat. –Na, és? -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Égövi jegy 13. Lekapcsol 14. Észak-európai ország
sportjelzése 15. Különleges szín 16. Iromány kezdő
oldala 18. Idegen tagadás 19. Azonban 20. Versus,
röviden 22. Fejlődik 24. Egyik szülő 26. Doku -
mentum 28. Igekötő 30. Kérlel 32. Penge része 33.
Állati csapda 35. Idegen szent 37. Félig emel! 38.
Puha fém 39. Német autójelzés 40. Kettős más -
salhangzó 41. Togo fővárosa 43. Hosszúság jele 45.
Megfelelő 47. Verőfényes idő jelzője lehet
Függőleges: 1. Hagy 2. Kettős hangzó 3. Milyen,
népiesen 4. A poén második része 5. Piszkos 6.
Kötőszó 7. Római 50 8. Francia férfinév 9. Tönk -
retesz 10. Magyar Futball Akadémia 11. Hangszer
kelléke 17. Ritka női név 21. Háztető pereme 23.
Férfinév 25. Jogvita 26. Idősebb, röviden 27. A távo -
labbit 28. Alkotórész 29. A poén harmadik, befeje-
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Magazinunk következő
száma

február 7-én,
pénteken jelenik meg.

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

Január 19-ig: 

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

Január 20-tól január 26-ig: 

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

Január 27-től február 2-ig: 

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

Február 3-tól február 9-ig: 

Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Tel.: 545-585

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! (I.)
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