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Szklerózis multiplex betegnapot
rendeznek a kistarcsai kórházban
Április 8-án, kedden 17 órai kezdettel SM (szklerózis multiplex) betegnapot rendeznek a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház előadótermében.
A minden érdeklődő számára nyilvános eseményen bemutatkozik a gödöllői betegek ellátásában is
kulcsfontosságú kistarcsai egészségügyi intézmény Neurológia és Stroke Osztályának új osztályvezető főorvosa, dr. Pánczél Gyula.
Az SM Centrum fejlesztési terveiről és az ott elérhető terápiás lehetőségekről dr. Bíró Zita, az SM
Centrum vezetője tart előadást, Nagyné Siraky Szilvia, a Szklerózis Multiplexes betegek Országos
Egyesületének alelnöke pedig az egyesületnek a betegek életében betöltött szerepéről, fontosságáról
osztja meg gondolatait.
-pt

Négy és félezer forintért
kapnak kedvezményes oltást az ebek

Minden, 3 hónapos kort elérő kutyát 30 napon
belül be kell oltatni és féregtelenítésüket is el kell
végeztetni, majd ezt fél év múlva meg kell ismételni. A veszettség elleni oltást – az állattartó saját
költségén – meghatározott időpontban, a helyi állatorvosi rendelőkben, kedvezményes, 4.500 forintos áron lehet beadatni. Időpontok és helyszínek Gödöllőn:
Március 31-től április 5-ig Kovavet Bt. rendelője (Szőlő u. 20-22.). Telefon: (28) 410-034, (28)
513-710. Hétfőtől péntekig 9-11 óra és 17-19 óra.
Szombaton 9-11 óra.
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Április 7-től 12-ig Plútó Állatorvosi Rendelő
(Szabadság út 97.). Telefon: (28) 414-452, (20) 3855726. Hétfőtől péntekig 9-11 óra és 17-19 óra.
Szombaton 9-11 óra.
Április 14-től 19-ig dr. Koleszár István
rendelője (Árpád u. 32.). Telefon: (30) 535-5523.
Hétfőtől péntekig 17-18 óra. Szombaton 9-11 óra.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának
megfelelő, sorszámozott oltási könyvvel, új oltási
könyvet állítanak ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a
rendelőkben, illetve a szakemberek háznál is elvégzik azt. Ebben az esetben azonban az oltás teljes
költségét, valamint a kiszállási díjat is ki kell fizetni.
Fontos tudni, hogy négy hónapos kornál idősebb kutya csak mikrochippel megjelölve tartható, és veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt eb oltható be. Amelyik kutya nem rendelkezik mikrochippel, annak gazdája ezt a védőoltás
beadatásakor kérheti, költsége 4.900 forint.
Aki az állatbetegségek elleni védekezést elmulasztja, vagyis, a kutyáját nem oltatja be, szabálysértést követ el. Az ilyen gazdák akár 150 ezer
forintos pénzbírsággal is sújthatók.
-gvr

Hulladékégetés: áprilistól csak péntek délután
Április 1-jétől megváltozik a közterületen, illetve az ingatlanon belüli hulladékégetés rendje városunkban. A gödöllői önkormányzat tagjai által elfogadott rendeletmódosítás értelmében a következő hónap
első napjától kizárólag pénteken 13 és 18 óra között szabad elszáradt növényi hulladékot égetéssel ártalmatlanítani. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi) égetése
továbbra is tiltott Gödöllőn. A jogszabály megváltoztatását azzal indokolták, hogy az akár több órán át
tartó növényi hulladékégetés során keletkező füst a szombati szabadnapokon zavarta a lakosság nagy részét. Felmerült, hogy a hulladékégetést teljesen beszüntetik, de minden ingatlanon előfordulhat, hogy az
ingatlan használója a keletkezett elszáradt növényi hulladékot esetenként nem tudja, vagy nem akarja
elszállíttatni a Zöld Híd Régió Kft-vel, ezért lehetőséget kell biztosítani a heti egyszeri égetésre.
-eo

Két részletben kapnak egymilliót a polgárőrök
Együttműködési megállapodásban rögzítette az egymással szembeni elvárásokat a gödöllői
önkormányzat és az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület. Az elsősorban a város
közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése érdekében aláírt kontraktus alapján a település
vezetése éves szinten 1 millió forintos támogatást biztosít az egyesületnek. A dotáció összegét két,
egyenlő részletben, március 31-ig és szeptember 15-ig – az addig végzett munka kiértékelése alapján
– folyósítják a gödöllői közkasszából.
-f

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Letakart szemetesláda
Nemrég találkoztam egy rég nem látott ismerősömmel. Beszélgettünk a múlt emlékeiről, a mai
világról, meg a munkánkról. Felajánlotta segítségét egy elintézendő ügyemben, hiszen a szakmájából eredően sok ismerőse van. Kapva kaptam
az alkalmon, mivel már régóta nem tudom elintézni egyedül ezt a dolgomat. Előkészítettem
mindent, amit lehetett, és megnyugodtam, hogy
egy régóta húzódó ügy végére végre pontot teszek. És ezt az ismerősömnek köszönhetem. De
rendes! Kevés ilyen ember van manapság.
Eljött a nap, hogy találkozzak vele, de hidegzuhany fogadott. A segítség abból állt, hogy elmondta, mik a lehetőségeim – amit már eddig is
tudtam – és elmondta, szerinte kiket keressek
meg, hogy segítsenek. Viszont, ne hivatkozzak rá,
mert nincs velük jóban. Na, gratulálok, kaptam
egy nagy semmit a segítsége helyett. De nem csodálkozom, hiszen évek óta ilyen világban élek,
élünk. Én meg még azt mondtam rá, hogy rendes
ember! Hm… Vezetőink telenyomják a fejünket
mondatokkal, ígéretekkel. Sokszor mondják,
leírják, kirakják hirdetőtáblákra, harsogják TVben, rádióban. Olyan sokszor halljuk, hogy már el
is hisszük. Eszembe jutott az a játék, amikor gyors
válaszokat kellett olyan kérdésekre adni, amire
mindre a fehér volt a megfejtés, aztán a végén a
„mit iszik a tehén?” kérdésre rávágom, hogy tejet.
A profi politikusok is ezt csinálják. Kreálnak egy
világot körénk, és teletöltik olyan információkkal,
ami egyrészt nem igaz, másrészt pozitív üzenet.
Mondják, ígérik – különösen most, kampányidőszakban –, hogy milyen jó lesz, hogy, amit akarnak, az a „polgárok” életének javítása érdekében
történik… Mi, polgárok pedig annyiszor halljuk,
hogy egy idő után elhisszük. Ez az épített világ
csak arra jó, hogy higgyünk a hatalomra vágyóknak, megválasszuk őket, kampányoljunk értük
az ismeretségi körünkben, valamint arra, hogy
letakarják vele azt a szemetesládát, amit nem
akarnak, hogy meglássunk.
De miért nem nézünk bele ebbe a szemetesládába? A legtöbben közömbösek, nem érdekli
őket, nekik jó ilyen ócskán az életük, ahogy van,
de azért az utcán, az ismerősök között buzgón
panaszkodnak, hogy mennyire unják ezt a mai
politikát. Ezek az emberek szavazni sem mennek
el, pedig ennek nem állampolgári jognak, hanem
kötelességnek kellene lennie. Sokan meg érdekből nem akarnak tudomást venni erről a szemetesládáról, mert lehet, hogy függnek valamitől,
vagy valakitől, és ha kiborulna, akkor rosszul járnának ők maguk, vagy a családjuk. Valahol érthető ez, és az önzőséggel, mint tulajdonsággal
sajnos együtt kell élnünk manapság.
Próbáljunk meg a mondatok mögé nézni! Ne
legyünk lusták, közömbösek, különösen most, a
választás idején, hiszen a jövőnk a tét!
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Húsvéti energia-böjt
Csavarjunk ki egy villanykörtét
a lakás egyik központi helyén,és hagyjuk úgy 40 napig
A böjtölés tisztítja a testet és a lelket, ráadásul, ha nem fogyasztunk hústermékeket, azzal a Föld erőforrásait is jelentősen kíméljük. A böjt más, alternatív formáival hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás
elleni küzdelemhez is, például, ha energia-böjtöt tartunk.
Összeállíthatunk magunknak is egy tervet, saját háztartásunk energiafelhasználási szokásaira és
megtakarítási lehetőségeire alapozva, de követhetjük mások tervét is. Az E.ON EnergiaKözösségekben versenyző csapatoknak többek között energia-böjt összeállítása is feladatuk volt. Több
közösség nagyon frappáns böjti megtakarítási és háztartás-zöldítési tervet készített. Az alábbi képen
a ZöldDió közösség következő pár napra szóló terve látható. A terv részleteiben megtekinthető a
www.energiakozossegek.hu oldalon.

További ötletek:
• Csavarjunk ki egy villanykörtét a lakásban egy központi helyen, és hagyjuk úgy 40 napig!
• Ha egyénileg szabályozható a fűtés, ezen a napon állítsuk egy fokkal lejjebb.
• Részesítsük előnyben a helyi boltokat vagy a piacot, ahelyett, hogy a városon kívüli bevásárlóközpontokba mennénk vásárolni!
• Annyi vizet forraljunk a teáskannában vagy vízmelegítőben, amennyire valóban szükségünk van!
• Zárjuk el, vagy ha hibásak, javíttassuk meg a csöpögő csapokat!
• 30°C-on mossuk a ruhákat. Ez akár 40%-kal kevesebb áram felhasználását jelenti, mint ha 40°C-on
mosnánk.
• Ha sokat autózunk, ma mondjunk le az autóhasználatról. Hosszútávon pedig próbáljunk meg
kitűzni egy célt, hogy egy héten hány alkalommal használjuk az autót. Útjainkat tervezzük meg
előre, s ha már autóba ültünk, intézzünk el több dolgot, hogy más napokon ne legyen szükség az
autóra.
• Vásárlásnál folyamatosan mérlegeljük szükségleteinket! Mindig legyünk tudatában annak, hogy a
reklámok nagy szakértelemmel elkészített manipulációk, amik mindenképpen vásárlásra akarnak
minket rábírni.
• A korábban kicsavart égőt cseréljük ki egy energiatakarékosra. Tegyünk személyes fogadalmat,
hogy másokra tekintettel fogunk élni, és törekszünk a fenntartható életmódra
Forrás: Magyar Kurír, a teljes 40 napos böjt megtalálható a www.kislabnyom.hu oldalon
Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-t a
lakosság környezettudatosságának növelésére, az
energiatakarékos életmód ösztönzésére és
népszerűsítésére a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete számára!
Adószámunk: 18709845-1-13
A GreenDependent Egyesület Gödöllőn mindenki számára nyitott klíma-klubot működtet, havi
rendszerességgel elektronikus zöld hírlevelet szerkeszt. Ha szeretné Ön is megismerni a klubot,
látogasson el a www.klimaklub.greendependent.org oldalra, vagy jöjjön el egy klubtalálkozóra. A
hírlevelet a www.kislabnyom.hu oldalon olvashatja. Vagy érdeklődjön az info@greendependent.
org címen!

Idén is lesz mag-,
palánta- és növény
cserebere élelmiszer cserével
együtt

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, maggyűjtőt, kertészkedőt és saját termelésű/készítésű élelmiszer csere iránt érdeklődőt az immár
negyedik éve szervezett cserebere alkalomra.
Idén az állandó rendező gödöllői klíma-klub a
Kicsi Szép helyi élelmiszerek termelői boltjával
együtt szervezi a minden érdeklődő számára
nyitott rendezvényt.

Helyszín: FÉSZEK életvidám üzletház,
Gödöllő, Szabadság út 5. (a piac mellett)
Időpont: április 5., szombat 10 órától 14 óráig
További információk: www.klimaklub.greendependent.org vagy a gödöllői klíma-klub és
a Kicsi Szép bolt közösségi (facebook) oldalai,
email: info@greendependent.org
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Új versenyuszoda épül Gödöllőn
Kiemelt állami beruházás keretében
új versenyuszoda épül Gödöllőn.
Ezt Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője,
Simicskó István, a szaktárca sportért
és ifjúságért felelős államtitkára, valamint Vécsey László országgyűlési
képviselő jelentették be a március 6án, a Szent István Egyetem Ady
Endre sétányon található kertészetében megtartott sajtótájékoztatón.
A várostörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű hírt Balog Zoltán miniszter (képen jobbra) jelentette
be, aki elmondta, hogy az egészséges
életmód kialakulására való törekvést
megfelelő létesítményekkel is támogatni szükséges. A szaktárca vezetője
hozzátette: a köznevelési rendszerben – óvodától középiskoláig – Gödöllőn 11 ezer gyerek tanul, az egyetemnek pedig csaknem 6.300 hallgatója van helyben. Mindezt, illetve a
Budapest észak-keleti agglomerációjának igényeit figyelembe véve, indokolttá vált egy hiánypótló, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas fedett versenyuszoda megépítése. A komplexum 50 méteres medencét jelent, amihez 1.000 fős lelátó
kapcsolódik. Bemelegítő- és egyben
tanmedence is létesül, túlmenően,
wellness funkciókat kiszolgáló egységeket is kialakítanak. A beruházás
megközelítőleg 2,5-3 milliárd forintba
fog kerülni, a teljes összeget költségvetési forrásból biztosítják. Az
uszodához szükséges terület állami
tulajdonban van, kezelője a Szent
István Egyetem. Az akadálymentesített létesítményt a verseny- és utánpótlássport (úszás, vízilabda) képviselői mellett, az úszásoktatásban
résztvevők, illetőleg minden gödöllői
és környékbeli polgár használhatja
majd. A Budapest észak-keleti agglomerációjában élők létszámát tekintve,
mintegy 100 ezer ember úszásigényét
elégítheti ki az új, előreláthatólag jövő
év második felére elkészülő gödöllői
versenyuszoda.
Simicskó Istvánnak, a sportoló
nemzet kialakításának fontosságát és
az állami sportfinanszírozás kiszámíthatóvá tételét előtérbe helyező
mondandóját követően Vécsey László, a gödöllői központú választókerület országgyűlési képviselője (képen
középen) osztotta meg gondolatait.
- Közel ötven évvel ezelőtt a gödöllői gyerekek számára nem volt kérdés, hogy hova menjenek, ha úszni

vagy strandolni akartak. Működött a
blahai strand, a Gizella-fürdő, valamint az egyetem épületének alagsorában egy tanmedence is. Az utóbbi
harminc évben ez a helyzet nagyon
megváltozott, nem az előnyére. Gödöllő ma egy 34 ezres város, ahol
jelenleg csak a Hajós iskola pici medencéjében van úszásra lehetőség.
Amikor 2012-ben híre terjedt a városban, hogy az egyetemi strandot,
mint utolsó szabad vízfelületet bezárják, úgy gondoltam, itt az ideje intenzívebben keresni annak a lehetőségét,
hogy a kormány bővülő sporttámogatási rendszere keretében vízi sportolási lehetőséghez juttassuk végre

Gödöllőt. A kormány meghallgatta és
méltányolta az érveimet. Elkezdődött
a munka, amiben együttműködő
partnerként részt vett az egyetem és a
szaktárca vezetése is. Ideális helyszínre leltünk a város központjában, és

Gémesi György örül és nem fog izmozni
Év végéig felfüggesztették a városi uszoda beruházás
megvalósítását. A Fideszes képviselők szerint nem ezt
kellett volna tenni, hanem strandépítésen gondolkodni
Egy héttel azt követően, hogy március 6-án bejelentették, kiemelt állami beruházás keretében új, fedett versenyuszoda épül Gödöllőn, a gödöllői képviselőtestület tagjai – 12 igen
szavazattal és 2 tartózkodással –
határozatot fogadtak el arról, hogy a
városvezetés által a Köztársaság úti
SPAR-áruház mögötti területen létrehozni tervezett sportuszoda- és vízilabda edzőcsarnok beruházás megvalósítását december 31-ig felfüggesztik. A projekt eddigi előkészítése
megközelítőleg bruttó 30 millió
forintos kiadással járt.
A döntést csaknem 40 perces vita
előzte meg. A szócsata során elhangzott véleményekből az alábbiakban
szemezgetünk:
Gémesi György polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta: az állami beruházásról a mai napig hivatalos értesítés nem érkezett, de azt gondolja, ha a létesítmény további rangot
ad a városnak, akkor nem érdemes izmozni. Sportemberként és a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökségi tagjaként örül az uszodának, de megdöbbentőnek és méltatlannak tartja, hogy
az ezzel kapcsolatos bejelentés előzetes konzultáció nélkül történt meg.
Futás Levente (Fidesz) úgy fogalmazott, hogy örülnünk kell ennek a
lehetőségnek. Hozzátette: a városi
projektet nem felfüggeszteni kellene,
hanem átértékelni. Olyan vizes objektum létesítésében kellene gondolkodni, ami kiegészíti az új verseny-

uszodát. A gödöllői önkormányzat
másik Fideszes képviselője, Vörös
István nevén is nevezte a dolgot, amikor arra utalt, hogy az uszoda mellett,
a városi projekt átminősítésével üdvözítő lenne egy strand Gödöllőn.
Pecze Dániel alpolgármester – a Fideszes városatyák felvetéseire reagálva – költői kérdésként azt feszegette:
kinek a felelőssége, hogy a város már
közel 30 millió forintot elköltött a települési uszoda előkészítésére? Tudták-e azt, hogy valaki két éve már dolgozik titokban ezen a beruházáson?
Ha tudták, miért nem szóltak? Ha
nem tudták, az pedig kompetenciakérdéseket vet fel.
Második hozzászólásában Futás
Levente hiúsági kérdésnek titulálta a
kialakult helyzetet, és felhozta, hogy
számos olyan költekezést tudna említeni, ami meg nem valósult beruházások látványterveihez kapcsolódik. –
Ne vessük már a kormány szemére,
hogy uszodát épít Gödöllőn. Barátsággal és nem sértődéssel kellene fogadni ezt a bejelentést – mondta.
Kovács Barnabás (MSZP) eredetileg nem tervezte, hogy hozzászól, ám
nem tudta megállni. – Nem arról beszélünk, hogy váratlanul átadnak egy
sportuszodát, hanem arról, hogy a
választási kampány finisében született egy ígéret. Remélem, stabil alapokon áll, és meg is valósul majd a beruházás. A strand és az uszoda létesítése két különböző dolog. Nem csak
azért, mert az egyikben vízilabda

így jutottunk el a mai napig, ami azt
hiszem, Gödöllő sporttörténete –
megkockáztatom, a város története –
szempontjából egy piros betűs nap.
Örömmel jelenthetjük be, hogy Gödöllő is rajtkőre áll!
–fg
meccseket lehet nézni, a másikban
meg bikinis lányokat, hanem azért is,
mert az egyikre van lehívható forrás,
a másikra viszont nincs, nem beszélve a strand szezonális jellegéből adódó fenntarthatósági kockázatokról.
A vita zárásaként Gémesi György
ragadta magához a szót, és Vörös Istvánt azzal szembesítette, hogy korábban az iránt érdeklődött, mi lesz azzal
a kidobott pénzzel, amit a városi
uszoda előkészítésére fordítottak, ha
az mégsem valósul meg. – Ebből számomra az következik – emelte fel
hangját Gémesi –, Ön már tudta,
hogy valami készül a háttérben.
Ezekre a kérdésekre oda szoktam
figyelni, és elteszem a fejemben.
Hogyne örülnék a beruházásnak.
A probléma az, hogy értek hozzá, és
az, aki ezt a dolgot generálta, nem keresett meg, hogy működjünk együtt,
tegyük össze, amink van. A kastély jó
példa volt erre.
Az együttműködés nem arról szól,
hogy én álljak vigyázzba, és azt csináljam, amit mondanak. Nem Gémesi Györgyről van szó, hanem 34
ezer emberről. Nem az az érdekes,
hogy nem hívtak meg a sajtótájékoztatóra, de az elgondolkodtató, hogy
Balog miniszter úr tudott telefonálni,
Vécsey úr meg nem. Ha ez megtörténik egyszer, megtörténhet máskor is.
Ez volt a fő probléma. Meg az, hogy
két éve dolgozott az uszoda ügyén, és
se ő, sem Önök nem szóltak, hanem
hagyták, hogy költekezzünk.
Gémesi szavaiba Futás Levente és
Vörös István néha-néha közbeszóltak, hogy cáfolják a polgármestert, de
– hozzászólási lehetőség hiányában –
érdemben már nem tudták felsorakoztatni érveiket.
-or
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AKTUÁLIS - VÁLASZTÁS 2014

Csúcs, amennyien képviselnék a gödöllőieket!
Hárman már koptatták a parlamenti padsorokat a mostani
jelöltek közül, a többi 15 kandidáló újoncként vág neki a kihívásnak

A sokak által rendszerváltoztatásként aposztrofált 1990-es parlamenti választás óta még soha
nem fordult elő a gödöllői központú választókerületben, hogy annyian szálljanak harcba a
körzet egyéni országgyűlési képviselői mandátumáért, mint most, 2014. április 6-án. Az eddigi
„csúcstartó” választási esztendő az 1998-as volt,
amikor szűkebb pátriánkban kilencen próbáltak szerencsét.
Ezúttal kétszer annyian, azaz, 18-an lesznek azok,
akikre voksolhatunk, mivel a megadott határidőig – bár, többen, számszerűen 42-en igényeltek
ajánlóívet – ennyien teljesítették a jelöltállítás törvényi feltételeit, és a Pest megyei 6-os számú, gö-

döllői központú országgyűlési egyéni választókerület (OEVK) választási bizottsága nyilvántartásba vette őket. Hogy a túlzottnak tekinthető aktivitás kinek kedvez, csak április első vasárnapjának
estéjén derül majd ki. Annyi azonban talán már
most is borítékolható, hogy minden bizonnyal
lesz olyan jelölt, aki kevesebb szavazatot kap,
mint amennyi aláírást gyűjtött.
A városunkban és a választókerülthez tartozó
településeken élőket az elmúlt 24 évben Roszík
Gábor (1990-1994), Körösfői László (1994-1998),
Gémesi György (1998-2006), Fogarasiné Deák
Valéria (2006-2010), valamint Vécsey László
(2010-2014) képviselte az ország házában. Közülük egyedül Vécsey László indul most is. A jelöltek közül azonban nem csak neki van a rövidesen
befejeződő választási ciklusból parlamenti tapasztalata, hanem listás képviselőként Bertha
Szilviának és Lengyel Szilviának is.
A március 3-án megtartott sorsolás után eldőlt,
hogy milyen sorrendben tárulnak a gödöllői
körzetben voksolók elé a szavazólapon a jelöltek.
Íme:
1. Veres Botond SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (SEM) • 2. Szabó
Kinga MAGYAR REPUBLIKÁNUS POLITIKAI
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PÁRT • 3. Bertha Szilvia Zsuzsanna JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM • 4. Szabó Sándor JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG (JESZ) • 5. Vécsey László József
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT • 6.
Bercsényi Zoltán SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (SMS) • 7. Oláh Árpád MCF ROMA
ÖSSSZEFOGÁS PÁRT • 8. Sándor István
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT • 9. Gomány Mihály EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT
DEMOKRATIKUS PÁRT • 10. Kovács Barnabás
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT - EGYÜTT-A
KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA- DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT - MAGYAR LIBERÁLIS
PÁRT • 11. Béres József MAGYAR GADASÁG
PÁRT • 12. Rácz Adorján Barnabás EGYÜTT
2014 PÁRT • 13. Gaál István SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
• 14. Uzsokiné Lakó Éva A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT • 15. Lengyel Szilvia
LEHET MÁS A POLITIKA • 16. Herczeg Attila
FÜGGETLEN JELÖLT • 17. Pikács Pálné MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT • 18. Dr. Penke
András Mihály FÜGGETLEN KISGAZDA-,
FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT
Szavazni április 6-án, vasárnap 6 és 19 óra között lehet.
GH-összeállítás

Közlemény

Ismét súlyos valótlanságok
a „Gödöllői Szolgálat”-ban
A március 18-i lapszám 3. oldalán „Döntés egyeztetés nélkül – Lesz zajvédő fal, csak nem ott, ahol
kellene” címmel, (bdz) aláírással Gödöllő polgárai
ismét hamis tájékoztatást kaptak. A lapban megjelentekkel szemben a valóság a következő.
2015-ben Gödöllőn az M3 autópálya BAL oldalán, tehát a Blahai városrész felé eső oldalon
a 27 + 670 km szelvénytől a 28+ 440 km szelvényig (a Sony telephelytől a jelenlegi zajvédő
falig), 770 méter hosszban, 5 méteres magassággal, 3850 m2 felületű ÚJ zajvédő fal épül.
A 28+440 km szelvénytől a 29+200 km szelvényig 760 méter hosszon elbontják a jelenlegi
3 méter magas falat és a helyére 3800 m2 felületű, 5 méter magas falat építenek. Később a
28+850 km szelvénytől a 30+350 km szelvényig a pálya JOBB oldalán, tehát a város felé
eső oldalon másfél km hosszon a kapaszkodósáv mellett leállósáv épül, tervei engedélyezés
alatt állnak, az így kialakuló új szélességhez terveztették meg a várost védő zajárnyékoló falat
is, mely 5 méter magas és 7500 m2 felületű lesz.
Ezek a pontos számok.
Tudom, mert Völlner Pál államtitkár úrral egyebek mellett ezt is közös sajtótájékoztatón
jelenthettem be. Azért pont én, mert a városból, főként Blaháról sokan kerestek meg ez
ügyben és négy évet dolgoztam rajta, hogy elérhető közelségbe kerüljön.
A Gödöllői Szolgálat négy éven keresztül erről sem tudósított, amint a képviselői munkám
egészét is agyonhallgatta. A cikkben említett Blaháért Társaság talán ezért nem tud
semmiről. Pedig ha a Blaháért Társaság négy év alatt csak egyszer is hozzám,
országgyűlési képviselőjéhez fordult volna az aláírások gyűjtése, költséges zajmérések
és jogi eljárások helyett, akkor időt, energiát, pénzt takaríthattak volna meg.
A fenti tényadatok ismeretében a Gödöllői Szolgálattól ez ügyben is kijárna egy beismerés
és bocsánatkérés a félrevezető adatok közlése miatt. A Blaháért Társaság helyett pedig
ez úton szeretném megnyugtatni a blahaiakat: pontosan ott és azt a zajvédő falat kapják
meg végre, amit olyan régen szeretnének.
Gödöllő, 2014. március 24.
Vécsey László országgyűlési képviselő, Fidesz - KDNP
HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Idén ők kapták a Gödöllő Városért díjat
A március 15-i gödöllői rendezvénysorozat
zárásaként a késő délutáni órákban a Művészetek
Háza Gödöllő épületének színháztermében átadták a Gödöllő Városért díjat. A helyi képviselőtestület tagjainak tavaly decemberi döntése értelmében idén Six Edit, Bárdy Péter és a Zöld Híd
Régió Kft. dolgozói kollektívája érdemelte ki a
település második legrangosabb kitüntetését,
valamint az azzal járó Világfa-kisplasztikát, díszoklevelet és pénzjutalmat. A társaság nevében
Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató (képen jobbra), Köles Krisztián ügyvezető igazgató helyettes
és Ollári Dóra gazdasági igazgató vették át az
elismerést.
Az indoklás szerint Six Edit a város és annak
lakossága iránti elkötelezettségéért, valamint a
Civil-ház és a Civil-kerekasztal létrejöttében való
közreműködéséért, Bárdy Péter igazgató (Pre-

montrei Gimnázium) eredményes szakmai és
nevelői tevékenységéért, illetve a városban végzett elkötelezett munkásságáért, míg a Zöld Híd
Régió Kft. dolgozói közössége a városban végzett
sokrétű és kimagasló hulladékgyűjtő és -kezelői
tevékenységéért lett jutalmazott.
-bi

Pizsamában nyújtózó kisfiú szobra
díszítheti a város főterét
Erős Apolka pályaműve nyerte el a döntéshozók tetszését.
Ötmilliós pályázati pénzt remél a városvezetés
Tavaly szeptemberben egyik felkért művész elképzelése sem nyerte el a
döntéshozók tetszését, így akkor nem hirdettek eredményt abban a
szobor-tenderben, aminek témája József Attila: Altató című verse, és
annak főszereplője, „kis Balázs”.
A Gödöllő főterére kihelyezni tervezett köztéri műtárgy tárgyában
március 13-án fontos fejlemény történt, hiszen az önkormányzat által
meghirdetett újbóli pályázatra beérkezett 7 pályamű alapján már lehetett
dönteni. A szakmai és civil vélemények megismerése után olyan határozat született, hogy Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész
készítheti el a szobrot. A művésznő képen látható terve egy kisfiút
ábrázol, aki pizsamában nyújtózva, bal kezében alvós állat nyuszijával,
az univerzum gömbjét tartja az ég felé. A szobor ülőhelyként is használható talapzatán a versből ismert motívumok (tűzoltó, vadakat terelő
juhász, szunnyadó rét) is láthatók lesznek.
Az emberi léptékű alkotás megvalósulásához külső forrás bevonását
tervezi a városvezetés. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma által kiírt pályázaton legfeljebb 5 millió forint nyerhető el, a szobor kivitelezésének bruttó
költsége pedig kevéssel meghaladja a 8 millió forintot. A két összeg közötti különbséget, bő 3 millió
forintot önerőként a helyi költségvetésből biztosítják.
-stv

Európai második helyig vitte a gödöllői vén vackor
A bolgár öreg szil mögött a második
helyen végzett az Európai Év Fája
versenyben a gödöllői Szent István
Egyetem botanikus kertjében található, Magyarországon 2013-ban az
Év fájának választott vadkörtefa. A
különleges, óriás vackor egyed
36.925 szavazatot kapott a nagyközönségtől, míg a győztes fa
77.526-ot. A harmadik helyen a lengyelországi Bedominban található
Wybicki tölgy végzett 16.768 vokssal.
Az eredményhirdetést március 19-én, a kora esti
órákban rendezték meg Brüsszelben, az Európai

Parlament épületében. Az Európai
Év Fája versenyben nem a legidősebb, legnagyobb vagy legszebb,
hanem a legszerethetőbb fákat keresték, hanem olyanokat, amelyeknek története van és különösen fontosak az őket nevező közösség számára. Idén 10 példányra lehetett
szavazni februárban.
Az elmúlt két évben magyar sikerrel zárult a nemzetközi versengés: 2012-ben a felsőmocsoládi hársfa, tavaly pedig
az egri termálfürdő területén fellelhető platánfa lett
az Év Európai Fája.
Forrás: treeoftheyear.org
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
Bajnoki negyeddöntő
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3-0 (14, 16, 12)
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-0, a
Gödöllő javára.
Bajnoki elődöntő
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2-3 (-18, 17, -22, 19, -11)
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (17, 14, -25, 12)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0-3 (-18, -20, -13)
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-0, a
Békéscsaba javára.
Helyosztó a 3. helyért
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF 3-0 (14, 18, 15)
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a Gödöllő javára.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 16-19. forduló
Nagykőrösi Kinizsi TL FC – Gödöllői SK 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Nagy Roland.
Gödöllői SK – Csomád KSK 3-1 (1-1) Gödöllői gólok: Nagy Roland,
Lőrincz Adrián, Bencze Zsolt.
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 1-0 (0-0)
Gödöllői SK – Tura VSK 2-1 (1-0) Gödöllői gólszerzők: Józsa Tamás, Nagy
Roland.
A Gödöllői SK együttese 27 ponttal, 25-28-as gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 8. helyén áll.
Pest megyei III. osztály Közép-csoport, 14-16. forduló
Vácrátót-Vác FC II. – Gödöllői SK II. 0-2 (0-0) Gólszerzők: Tury Viktor,
Pakuts Barnabás.
Gödöllői SK II. – Őrbottyán KSE 4-3 (1-1) Gödöllői góllövők: Szeles Dávid
(11-esből), Orbán Levente, Várszegi Gábor, Pakuts Barnabás.
Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II. 1-4 (0-0) Gödöllői gólszerzők: Pintér
Krisztián, Szeles Dávid, Orbán Levente, öngól
A GSK II. csapata 24 ponttal, 35-25-ös gólkülönbséggel az 5. a csoportban.
KÉZILABDA
NB I/B., Keleti-csoport (férfiak), 17-20. forduló
Ózdi KC – Gödöllői KC 28-27 (15-15)
Gödöllői KC – Békési FKC 29-34 (9-16)
Kecskeméti TE-Altoterra – Gödöllői KC 25-23 (12-11)
Gödöllői KC – PLER Budapest II. 34-37 (16-15)
A Gödöllői KC együttese 1 ponttal, 487-605-ös gólkülönbséggel az utolsó,
14. helyen áll a csoportban.
SAKK
NB II. Erkel-csoport, 8-9. forduló
Honvéd Auróra SE – Gödöllői SBE 5,5-6,5
Győzelem: Reznák Attila, Veréb Gábor, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Tóth
Máté. Döntetlen: Nagyajtai Gábor, Ruttkay Péter, Törőcsik József. Vereség:
Kőszegi Lajos, Kozma Gábor. Szabó Zoltán, Szűcs Lajos.
Gödöllői SBE – Mezőkövesd SE 8-4
Győzelem: Reznák Attila, Nagyajtai Gábor, Veréb Gábor, Sillye Kálmán,
Hönsch Pál, Kozma Gábor. Döntetlen: Kőszegi Lajos, dr. Tallós Emil, Téglás
Mátyás, Törőcsik József. Vereség: Bándy Attila, Ruttkay Péter.
Kilenc forduló alapján a GSBE csapata 54,5 ponttal a csoport 6. helyezettje.
Pest megyei bajnokság I/A. osztály, 6-7. forduló
Dunaharaszti – Gödöllői SBE II. 4-1
Döntetlen: Posztobányi Péter, Fehér József. Vereség: Veréb Béla, Fehér
Mihály, Molnár László.
Gödöllői SBE II. – Visegrád 1,5-3,5
Győzelem: Molnár László. Döntetlen: Szűcs Lajos. Vereség: Veres István,
Fehér Mihály, Nagy Adrián.
Hat mérkőzés után a GSBE II. csapata 10,5 ponttal a 7. a csoportban.

Újrakerítenék a sportcentrumot
Az elmúlt években jelentős átalakuláson és megújuláson esett át a Táncsics Mihály úton található gödöllői
sporttelep. Egyetlen dolog azonban
– leszámítva a beengedő kapukat –
változatlan maradt: az objektum betonelemekből álló kerítése.
Hogy a helyzet megváltozzon, és
az utcafront felől új kerítése legyen a

sportcentrumnak, a Gödöllői Sport
Klub illetékesei úgy döntöttek, élnek
az MLSZ sportfejlesztési programja
adta pályázati lehetőséggel, és pályázatot nyújtottak be. Az elnyerhető támogatás mértéke nem haladhatja
meg a bruttó 10 millió forintot, és kizárólag az elszámolható költségek 70
százalékára nyújthat fedezetet. -do

Félmillióval csökkent 2014-re
a gödöllői sporttámogatási keret
A tavalyi 46,5 millió forinttal szemben ebben az esztendőben félmillió
forinttal kevesebbet áldoz a lokálpatrióta klubos többségű gödöllői városvezetés a helyi sportélet szereplőinek támogatására. Az előirányzat
mértéke alig haladja meg a település idei évre elfogadott költségvetési főösszegének 6 ezrelékét.
A városi egészség- és sportnevelési program tavaly még kapott 5,5 millió
forintot, idén azonban már nincs szükség ilyen keretre. A Gödöllői Sportszövetség ebben az évben is 5 millió forintra tarthat igényt, és változatlan
maradt a polgármesteri hivatal polgármesteri kabinet sportfeladatainak
ellátására szolgáló 4 millió forintos tétel is. Ezen felül van egy tartalékkeret,
ami 6,3 millió forintos összeget takar. A három összeg a teljes előirányzat
egyharmadát teszi ki.
A tavalyi 20 millió forinttal szemben, 2014-ben 18 millió forint jut a kiemelt egyéni (Gödöllői EAC atlétika és vívás) és csapat versenysport szakosztályok (Gödöllői Röplabda Club, Gödöllői Sport Klub asztalitenisz szakosztály) pályázati úton történő alap-, illetve eredményességi támogatására.
Akárcsak az elmúlt esztendőben, idén is 3,2 millió forinton osztozhatnak a
nem kiemelten támogatott gödöllői versenysport szakosztályok, a szabadidősport egyesületeknek pedig ezúttal is 2,8 millió forintot szánnak.
2013-hoz képest félmillió forinttal növekszik a F.U.T. Alapítvány dotációja
(2,6 millió forint), míg a Városi Diáksport Bizottság – akárcsak az elmúlt két
évben, idén is – 2,1 millió forintra számíthat a települési költségvetéstől. Varga
András javaslatára bővült az oktatási intézmények pályázati úton,
pontrendszer alapján történő motivációs támogatása: az elmúlt évi 1,8 millió
forint helyett, 2014-ben 2 millió forintot juttatnak a helyi iskoláknak.
-rr

Bukarestbe került Gödöllőről
a kardvívók BEK-trófeája

Címvédőként lépett pástra a házigazda Gödöllői EAC – Gáll Csaba,
Gémesi Csanád, Gémesi Bence,
Bancsics Máté alkotta – csapata a
kardvívó Bajnokcsapatok Európa
Kupáján, március 10-én, a Premontrei Gimnázium tornacsarnokában. Az idei megmérettetésen összesen hat egyesület pengeforgatói
szálltak harca a díszes trófeáért.
A legjobb nyolc között a GEAC
erőnyerő volt, az elődöntőben pedig
a nagy rivális Vasas formációja kö-

vetkezett. Navarrete József tanítványai ígéretesen kezdték a mérkőzést: 30-26-nál még náluk volt az
előny, ám az utolsó csörtékre a piros-kékek feltámadtak, és végül 4540 arányban nyertek. A bronzderbin
a francia Pau France alakulatával
szemben próbáltak szerencsét a
gödöllőiek, akik ezúttal sem jártak
sikerrel, 45-37-re kikaptak, így meg
kellett elégedniük a 4. hellyel.
A döntőben a román válogatottal
egyenértékű Dinamo Bukarest társulata 45-43 arányban diadalmaskodott a Vasas ellen. Az 5. helyet a brit
Imperial Fencing Club csapata szerezte meg, megelőzve az osztrák
Fecht-Union Mödling gárdáját. -ef
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Fő a jókedv! (IV.) 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)

A páciens felkeresi orvosát, elmondja panaszait, amire a doktor válaszol. A beteg némi töprengés után megkérdezi. - Nem értettem..
Vízszintes: 2. A poén első része (zárt betű: T) 11.
Fentről a mélybe juttató 13. Női név 14. Tömlőben
van! 15. Iskolai érdemjegy 17. Némán tudó! 18.
Becézett Etelka 20. -ről párja 23. Semmi 24.
Számnév 25. Pörögni kezd! 26. Labdarúgó edző
(János) 29. Érzékiség 32. Latin kötőszó 33. Szépítkezés kelléke 34. Mali fővárosa 36. Csellel megszerez 37. E napon 38. Eperszemek! 39. Mértani
alakzat 40. Azonban 41. Mókuslak 42. Római
szám 43. Hosszú morzejel 46. Eresem! 48. Sugár
jele 49. Rangjelző szó 51. Megdorgál
Függőleges: 1. A poén második, befejező része
(G) 2. A tegnap holnapja 3. Koros 4. Népcsoport
5. Mega 6. Pecások eszköze 7. Tagadás 8. Genetikai információt tároló molekula 9. Babahang 10.
Egyforma hangzók 12. Útvonalat vétő 16. Mindig
tartó 19. Jövendő időszakot 21. Álca centruma! 22.
Feltéve 25. Szín 27. Férfinév 28. Számodra 30. Zúz
31. Alkotmánybíróság 35. Amelyik irányba 41.

Országos méhészegyesület, röviden 44. Egy helyben tartózkodik 45. Újpesti sportklub 47. Idegen
játszma 50. Kettős mássalhangzó 52. Elemvégek!
53. Csahos 54. Tangens 55. Spanyol autójelzés
A

megfejtéseket

április

18-ig

kérjük

levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Február 28-i lapszámunk helyes megfejtése:
ÉLJEN, AKKOR TÉNYLEG SIKERÜLT
MEGSZÖKNÖM.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizzautalvány nyertesei: Juhász Pál Faiskola tér 17.
és Borsos Bernadett Szőlő u 14.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos
utalványának nyertese: Bátorfi Ferencné
Ádám u. 34/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Kalydy Endréné Tátra u.3.

Március 30-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L. u. 2.). Tel.: 545-585
Március 31-től április 6-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Április 7-től április 13-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749
Április 14-től április 20-ig:
Medicina Patika (Dózsa Gy. út 12.). Tel.: 410-251
Április 21-től április 27-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Április 28-tól május 4-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Magazinunk következő
száma

április 30-án,
pénteken jelenik meg.
Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu
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