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Fejéregyházi László
emlékkiállítása a Tessedik Galériában
Március 1-jén, szombaton 16 órakor emlékkiállítás nyílik Fejéregyházi László (1901-1948) festőművész, a gödöllői premontrei főgimnázium
egykori rajztanára munkáiból a Tessedik Galériában (Gödöllő, Lumniczer Sándor u. 4.) Az
erdélyi származású Fejéregyházi László 90 évvel
ezelőtt, 1924 szeptemberében – Muresán László
néven – került Gödöllőre, és lett az iskola első
rajztanára. Tanulmányait az Országos Magyar
Királyi Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol

Csók István és Pécsi Pilch Dezső voltak a mesterei.
A Tessedik Galériában nyíló kiállítás kurátora
Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum
művészettörténésze, rendezői Kecskés József és
Goschler Tamás. A közlekedési balesetben elhunyt művész alkotásait bemutató tárlat április
27-ig tekinthető meg, hétköznap – kedd kivételével – 15 és 18 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között.
-tg

Továbbra is a Volánbusz viszi a gödöllőieket
Közel 85 millió forintos ellentételezést kap
a várostól a közlekedési társaság, amely alternatív ajánlatot is tett
Ahogy az borítékolható volt, csupán egyetlen ajánlat érkezett a Gödöllő közigazgatási területén zajló,
menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, mint közszolgáltatás ellátására kiírt pályázatra. A kandidáló
a tevékenységet településünkön már hosszú évek óta ellátó Volánbusz Közlekedési Zrt volt.
Mindez azt jeleni, hogy a társaság március 1-jétől folytathatja a helyi járatok üzemeltetését, amiért
éves szinten nettó 84,6 millió forintos önkormányzati ellentételezés illeti meg. Alternatív lehetőségként kínálkozik, hogy a Haraszt városrész ipari övezetének és az Ipari Park településrész bekapcsolásával bővüljön a helyi autóbuszvonalak száma. Ha ez megvalósul, további 8 millió forintos finanszírozásra tarthat igényt a Volánbusz a várostól.
-r

Indulhat a 7,3 milliárdos közpénz felélése
A lokálpatrióta klubos képviselőtestületi többség idén is gondoskodott arról, hogy „átmenjen” a szavazáson a város idei költségvetésének
határozati javaslata. A gödöllői önkormányzat
7,325 milliárd forintot tervez felhasználni 2014ben, amihez ugyanennyi forrást rendel, vagyis a
települési büdzsé kidolgozói ebben esztendőben nem számolnak hiánnyal. Ehhez azonban
az is szükséges, hogy belső finanszírozású –
döntően fejlesztési célú – költségvetési pénzmaradványként 800 millió forint segítse az
egyensúly fenntartását.
A Gödöllő 2014-es költségvetésére vonatkozó
rendeletet február 6-i ülésükön fogadták el a helyi
képviselőtestület tagjai. A szavazás során csak a
polgármesterhez hű lokálpatrióta klubos képviselők (11 fő) nyomtak igen gombot. A Fidesz két
városatyája nemmel voksolt, míg az MSZP és a
Jobbik delegáltja tartózkodott.
A kötelező feladatokkal kapcsolatos működési
kiadások kevéssel haladják meg a 4,2 milliárd
forintot, az önként vállalt feladatokhoz rendelt
összeg nagyságrendje pedig közelíti a 176,3 millió
forintot.
Felhalmozási (fejlesztés és felújítás) célra csaknem 2,9 milliárd forint juthat településünkön
ebben az évben. Ebből az előirányzat-halmazból
a legnagyobb tételt, mintegy 1,7 milliárd forintot
a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének második üteme jelenti, míg a városi sportuszoda
projekt előkészítésére 402,5 millió forintot szánnak. Az utak felújítására 159,5 millió forintos keret áll rendelkezésre, járdaépítésre 50 millió forin-
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tot, a távhő-hálózat rekonstrukciójára 36,6 millió
forintot, a külvárosi (Kornya Mihály utcai Baptista-imaház mögötti terület) skate park fejlesztésére 30 millió forintot, a Szabadság téri rendelőintézet épületének akadálymentesítésére 25
millió forintot különítettek el, fejlesztési tartalékként pedig 237,3 millió forinttal számolnak.
Mivel az állam február 28-ig előreláthatólag közel 4,5 milliárd forintot vállal át Gödöllő korábban felhalmozott adósságából, a konszolidációnak köszönhetően a tőketörlesztési- és kamat
kiadások „csak” 42,7 millió forintos terhet rónak
a helyi önkormányzatra 2014-ben.
A gödöllői büdzsé bevételi oldalát idén is jelentős mértékben táplálja a helyi adókból remélt
csaknem 2,9 milliárd forintos anyagi forrás (ebből
2,25 milliárd forint iparűzési adó), aminek közel
80 százalékát a gödöllői gyógyszeripari cégek fizetik. A központi költségvetéstől kapott támogatás nem sokkal múlja felül az egymilliárd forintot,
a fejlesztési célú, döntően európai uniós támogatási bevételekkel pedig 1,25 milliárd forintos
nagyságrendben lehet kalkulálni.
Érdekes adata a gödöllői költségvetésnek az a
475,8 millió forintos összeg, amit – különböző jogcímeken – az iparűzési adóbevételének nagysága
miatt nem kap meg a helyi közkassza az államtól.
A gödöllői költségvetéssel kapcsolatos vita során a számhalmazt alapvetően felforgató képviselői észrevétel, vélemény nem volt. A napirend
lezárásaként Gémesi György polgármester úgy
fogalmazott: izgalmas és jó évnek tekintünk
elébe.
-bor

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Agyrém! Válasszak?
Beindult a választási kampány. Gödöllőn is. Megint jöttek, kopogtattak… Csak most nem ajánlószelvényeket, más szóval, kopogtatócédulákat
gyűjtenek, hanem a személyes adataimat. Rendben, ez a rend, bárkit ajánlhatok, mint eddig, de
most akármennyit is, mint azt korábban még soha!
Hát, ez egy kicsit érdekes! Végül is, az araboknál
– például – elfogadott a többnejűség. Jó lenne, ha
a jelöltek – akiket ajánlottam – programjaiból
lehetne mazsolázni, és összeállítani egy olyan
klónt, amilyet én akarok delegálni. De ez csak
vízió, nem kalandozok el, mert az előző írásomra
is kaptam egy „elfogulatlan” véleményt, miszerint:
csak lacafacázok, és se füle, se farka. Elnézést, ha
csalódást okoztam, ezek szerint az ezt megelőző
írásaim rendben voltak…
Szóval, jönnek az aláírásgyűjtők, és amikor azt
mondom, persze, aláírom (mindenkiét aláírtam),
de mondjon pár szót, örülnek, elindul a kampánybeszéd, és lelkesek. Ez jó. Az, amit utána mesélnek, az viszont elkeserítő. Az aláírás után jönnek
a sztorik, ami a mai világunk egy borzasztó valóság-show-ja.
Például, hogy nem merik aláírni az emberek,
mert félnek attól, hogy majd „átnézik”, hogy ki, kit
jelölt! Atya ég! Itt tartunk? Ez szégyen a vezetésre
nézve is, hiszen tartanak az emberek a retorzióktól. De szégyen az emberekre nézve is, hisz
akinek nincs vaj a füle mögött, annak nincs félnivalója. Ugye?
Aztán, hogy nem akarok-e aláírást gyűjteni,
mert fizetnének érte. Na, ez aztán igen! Már nincs
olyan, hogy aktivista? Már ezek az emberek is
zsoldosok? Igen, végül is idáig fajult ez a dolog.
Annak idején, még a kezdetek kezdetén, az
lehetett képviselő, akinek elég vagyona volt
ahhoz, hogy képviselő lehessen. Ugye, nem kell
ezt most megmagyaráznom, miért lesz valaki
képviselő Magyarországon, akit csak saját maga,
vagy a köztársasági elnök hívhat vissza a négy év
alatt! Gyakorlatilag a frakciófegyelemnek kell
megfelelnie, és ha úgy szavaz, ahogy a képviselőcsoportban megállapodnak, minden rendben van.
Jól meg lehet bújni ott, és soha senki nem kérdezi
meg, mit csinált, vagy mit nem csinált!
Szép. Ezek után megkérdőjelezem egyik képviselőjelöltünk óriásplakátját, ahol „hétköznapi” emberek
között éppen magyaráz, mosolyogva! Kíváncsi
lennék, hogy mennyi, a körzet lakóitól érkező javaslat ért célba, és lett belőle rendelet, vagy törvény, ne
adj’ isten, megvalósult, a választópolgárok mindennapjait kedvezően befolyásoló fejlesztés.
Választani fogunk, de megkérdőjelezem a parlamenti rendszer működésének helyességét. Azt
érzem, hogy tulajdonképpen nekem mindegy, ki
nyer. Mert az én életemben valószínűleg nem lesz
változás, a képviselőnek viszont nagyon jót teszek…
Számomra ezt jelenti a parlamenti választás.
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Négytagú észak-amerikai család = évi 1 liter szemét

Nulla hulladékos otthon
Lehetséges vajon, hogy egy amerikai, San Francisco-ban élő 4 tagú család évente csak 1 liter
szemetet termeljen? De ha fejenként évi 1 literrel számolunk, még az is jó teljesítmény lenne...
Íme, egy rövid összefoglaló arról, hogyan
csinálják.

A képen (Gabriela Hasbun fotója, forrás: www.
metro.co.uk) látható Bea Johnson, a Nulla Hulladékos Otthon (Zero Waste Home) szerzője korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy ennyire kevés szemetet termeljen, ahogy legtöbben
most még mi is... 2006-ban férjével és két kisfiával
San Francisco külvárosában éltek egy közel 300
négyzetméteres házban. Akkori életükkel azonban elégedetlenek voltak, ezért úgy döntöttek,
hogy megpróbálnak rajta egyszerűsíteni. Dolgaik
80-90 százalékát kiselejtezték, többek között
egyik autójukat, és átköltöztek egy 130 négyzetméteres házba, közelebb a központhoz, hogy
gyalog is közlekedhessenek.
Azóta vissza sem néztek: életük és a háztartás
minden részletét úgy alakították ki, hogy a lehető
legkevesebb szemetet termeljék. Csak újrahasználható szatyrot és üvegeket, dobozokat
használnak a bevásárláshoz. A legtöbb élelmiszert nagy kiszerelésben veszik. A családtagok
szinte minden ruhája használt ruha, és mindegyikük teljes ruhatára elfér egy kis méretű bőröndben. Így utazni is könnyen tudnak, figyelembe véve azt is, hogy életük egyszerűsítésével kiadásaik is mintegy 40 százalékkal csökkentek, így
több pénzük marad a családi turistáskodásra is.
Ha elutaznak, lakásukat kiadják, hogy hasznosítva legyen. Tavaly nyáron Bea Franciaországban
volt, hogy népszerűsítse könyvének francia verzióját. Utazása alatt közösségi médián közzétett
fényképekkel bizonyította, hogyan lehet ugyanazt a fekete lapszoknyát egy hónapig viselni minden nap máshogy megkötve...
Bea szerint az egyszerű élet titka, hogy elsősorban a lakásunkba bevitt szemét mennyiségét
csökkentsük. Mantrája: Utasítsd vissza, csök-

kentsd, használd újra, gyűjtsd szelektíven, komposztáld! Bár, a szelektív gyűjtés fontos, véleménye szerint ez csak a legutolsó opció kellene,
hogy legyen. Íme, Bea néhány tippje, hogyan
csökkentsük otthon a szemét mennyiségét:
Utasítsd vissza: ne fogadjunk el szórólapokat,
ingyenes újságokat és termékeket.
Csökkents/selejtezz: tegyük szellősebbé otthonunkat. Használjunk bevásárló listát, hogy kevesebb dolgot vigyünk haza, és aztán kevesebb szemetünk is keletkezzen.
Használd újra: váltsunk eldobható dolgokról
újrahasználhatókra. Vegyünk mosható zsebkendőket és szalvétákat, újratölthető üvegeket, mosható törlőrongyokat (ami a kiselejtezett ruhából is
lehet). A bevásárláshoz használjunk mosható vászonszatyrot, üvegeket és dobozakat a sajtnak,
hústermékeknek, savanyúságnak.
Gyűjtsd szelektíven: derítsük ki, hogy milyen
hulladékot hová lehet vinni lakókörnyékünkön,
de ez csak a legutolsó opció legyen. Kérdőjelezzük meg, hogy tényleg szükségünk van-e arra,
amit meg szeretnénk venni, és járjunk utána a
kiválasztott termék életciklusának. Elsősorban
nagy kiszerelésben és használt dolgokat vegyünk, illetve kerüljük a műanyagot. Rengeteg
dolog, amit szelektíven gyűjtünk, végül az
óceánokban vagy hulladéklerakókban köt ki...
Komposztáld: amit csak lehet, komposztáljunk! Jó nagy méretű komposzt-gyűjtőt válaszszunk, hogy biztosan használjuk is!
Bea elutasítja azt a vádat, hogy ezt a fajta
életmódot csak a jómódú középosztály tagjai
tudják megvalósítani, vagy legalábbis nekik
könnyebb. Családja pont azért vágott bele az egyszerűbb, szemét-mentes életmódba, mert anyagi

Bea és családja ilyen zárható üvegedényeket
visz magával magvak, száraz termények,
hús és sajt vásárlásához
nehézségeik voltak, és pont a nulla hulladékos
életmód segített nekik ebből kilábalni: kisebb
házba költöztek, eladták az egyik autót, lényegesen kevesebb dolgot vásárolnak, és rengeteg
mindent maguk készítenek természetes összetevőkből.
Az keseríti el leginkább, ha az emberek azt
hiszik, ilyen módon élni nehéz, mikor valójában
így élni olcsóbb és sokféle szempontból könynyebb, felszabadultabb létezéshez vezet. Ha kevesebb cuccunk van, például, kevesebbet is kell
takarítanunk. Rengeteg szempontból javul komfortérzetünk, életminőségünk.
Vadovics Edina
GreenDependent Egyesület
(a cikk eredetileg a Kislábnyom
Hírlevél 58. számában
jelent meg)

Gödöllői zöld sikerek
• A 2009 óta működő Gödöllői klíma-klub, mint jó példa szerepel az
Európai Bizottság klímaváltozás megfékezésével foglalkozó, nemrég
megjelent gyűjteményében. Az elektronikus formában elérhető angol
nyelvű kiadvány több száz követendő példát mutat be, amik segítik,
hogy mindennapi életünk klímabarátabb, energiatakarékosabb legyen.
A kiadvány megtekinthető: www.ec.europa.eu/clima/citizens/aworldyoulike/index_en.htm
A Gödöllői klíma-klubról további információk: www.klimaklub.greendependent.org
• Megjelent a Hatékony Ház Nyílt Napok kezdeményezéshez kapcsolódó kiadvány, amiben a szerzők a nyílt napokon látogatható – többek között Gödöllő
és környéki – házak bemutatása mellett, hasznos cikkeken keresztül segítik az
érdeklődőket abban, hogy többet megtudjanak az energiahatékony házakról.
Az egyik cikk egy gödöllői ház történetét meséli el: hogyan lett F kategóriásból
A+ kategóriájú. A kiadvány letölthető: www.hatekonyhaz.hu

Kutyát szeretők jelentkezését várják a gödöllői állatbarátok
Alakult egy álltabarát csapat Gödöllőn, akik a kidobott, balesetes, vagy egyéb problémás kutyák
helyzetét próbálják megoldani. Teszik ezt annak érdekében, hogy a hányatott sorsú ebeknek ne
kelljen a gyepmesteri telepre bekerülniük. Egyelőre azonban problémát jelent, hogy nem rendelkeznek telephellyel, otthon viszont valamennyiüknek sok kutyája van. Olyan, kutyát szerető emberek jelentkezését várják, akik befogadnának egy-egy kutyust ideiglenesen, amíg végleges gazdit
találnak számukra. A befogadott kutyák ellátásáról és az orvosi kezelés költségeiről gondoskodnak,
ez a befogadónak nem kerül pénzébe, tőle csak a kutya elhelyezését kérik biztosítani.
Aki csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, hívja a (06-70) 281-9555-ös telefonszámot, ahol további
részletekről is érdeklődhet.
-fa
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Gémesi is beszállt a párezer
forintos személyes kompenzációba
A panaszos sértésnek vette, hogy megpróbálkoztak
az általa lekenyerezésnek minősíthető cselekedettel
Amint arról korábban már hírt adtunk, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság fóti állampolgárok panasza alapján, a rezsicsökkentés végrehajtásának hibái, vélt mulasztásai miatt elmarasztalta a gödöllői
székhelyű Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-t.

Az ügyben kiadott, jogerős határozatban – egyéb szankciók mellett –
100 ezer forintos fogyasztóvédelmi
bírság, számlánként 10 ezer forintos
kötbér (ennek mértéke megközelítheti a 70 millió forintot), valamint a
kiszámlázott és a jogszerűnek tekinthető díjtételek közötti, ürítésenként mintegy 160 ezer forintos különbözet (közel 2 millió forint) megfizetésére kötelezték a társaságot.
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió
Kft. ügyvezető igazgatója január elején tájékoztató- és véleménynyilvánító levelet juttatott el a Felügyelőséghez, és ezzel egyidejűleg válaszolt Vécsey László országgyűlési
képviselő megkeresésére is.
A történet január 30-án újabb fordulatot vett, miután Gyenes Szilárd
– az általa vezetett cég fejléces levélpapírján – az alábbi mondatokat is
tartalmazó „személyes kompenzációt”
fogalmazta meg az egyik panaszosnak:
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„Szeretnénk, ha a hulladékgazdálkodás munkaterületünket érintő
ügyeiben nyugodt, szakmai munka
folyhatna és egyetlen ügyfél sem
érezné, hogy a hazai jogi környezetből eredő, jelentős részben monopol
helyzetünkkel visszaélünk. Szeretnénk, ha a hulladékgazdálkodással,
közszolgáltatással kapcsolatosan
nem kellene értékes órákat elvennie
környezetétől, családjától és nem viselné meg Önt a vélelme, törekvései
szerint a rendkívül igazságtalan
helyzet.
Mindezek miatt, segítendő, személyes boldogulását is lehetővé téve, hogy a hatóság által megállapított rezsidíj-különbözettel felelősen és előrelátóan tudjon gazdálkodni, úgy döntöttünk dr. Gémesi
György elnök úrral, hogy személyesen fizetjük ki Önnek azt az összeget, melyet a 2013. év közepétől egészen 2014. december 3l-ig érvényesíteni igyekszik társaságunkon.
Az összeg, a másfél év időszakára
vonatkozóan nettó 1.871 forint,
mely bruttó értékben 2.308 forint
(l28 forint/tónap).
Kérem, fogadja el, hogy csak személyesen és nem intézményesen tudunk segíteni Önnek, mert a több
tízezer érintett család durva, Alaptörvény-ellenes, jogsértő megkülönböztetését, a jövő környezeti, gazdasági felelősségi rendszerének felélését a kibontakozott percérdekek
mentén nem emelhetjük intézményes szintre. Akkor sem, ha a társadalmi garanciákat képviselni hivatott intézmények, hatóságok érthető, de el nem fogadható okok miatt nem vizsgálják meg a valós helyzetet és nem fogadják el érvelésünket.”
Az átutalt összeget a címzett nem
vette át, ehelyett a következőket válaszolta Gyenes és Gémesi uraknak:
„…fóti lakosként vissza kell utasítsam az Önök személyes kompenzációját, melyet forintosítva, saját
zsebük terhére küldtek részemre!
Sértésnek tudom csak venni, hogy
megpróbálkoznak egy, általam
lekenyerezésnek minősíthető cselekedettel.

Tájékoztatom Önöket, hogy semmilyen kompenzálásra okot adó
fizetési kötelezettség nem áll fenn
Önökkel – mint magánemberekkel –
szemben, amely a személyes pénzküldésüket megalapozhatná!
Nekem és a fótiaknak, a Zöld Híd
Régió Kft. számlázási gyakorlatával
vannak problémáim. Ezen problémákkal kapcsolatosan született egy
jogerős határozat, melyet Önök nem
kívánnak végrehajtani. Az már csak
hab a tortán, hogy úgy próbálnak beállítani egy magánzsebből kifizetett,
feladott összeget, mintha a Zöld Híd
Régió Kft. utalta, adta volna fel. Álláspontom szerint, ezzel még a Btk.
megfelelő paragrafusának megsértése is felmerülhet.
Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes kompenzációként Önök által
küldött összeg, valamint a Gyenes úr
aláírásával jegyzett kapcsolódó levél

tekintetében az ügyészséghez benyújtott ismeretlen tettes elleni bejelentésünket ki fogom egészíteni. /…/
Kérem, hogy a továbbiakban ne
próbálkozzanak egyoldalú, magánzsebből finanszírozott pénzfeladással, hanem tartsák be az Önök társaságára (Zöld Híd Régió Kft.) vonatkozó jogerős marasztaló határozat
tartalmát!”
Gyenes Szilárd e-mailben reagált a
fenti sorokra. Az ügyvezető – egyebek mellett – sajnálatát fejezte ki,
hogy az ügyfél sértésnek vette a személyes segítő szándékot, és közölte
azt is, távol áll Gémesitől és tőle a
„lekenyerezés”. Az igazgató megerősítette, hogy az összeget nem látszólag
próbálták magánforrásból kifizetni,
azt valóban úgy is tették. Gyenes Szilárd újabb felajánlásként a 10 ezer forintos kötbér személyes megfizetését
is kilátásba helyzete.
-GH

Előkészületi fázisban
a gödöllői városi sportuszoda
A vízilabda szövetség 210 milliós TAO-támogatása
is segíti a milliárdos beruházás megvalósulását
A korábbi, 2012
októberében nyilvánosságra hozott elképzelésekhez képest kisebb
alapterületen valósulhat meg a
városi sportuszoda és vízilabda
csarnok beruházása Gödöllőn, a
Köztársaság úti
SPAR-áruház
mögötti területen, mivel a projekt kivitelezésének összköltsége nem haladhatja meg a nettó 1,1 milliárd forintot. Településünk idei költségvetésében 402,5 millió forintot különítettek el a
változás következtében mintegy 300 millió forinttal olcsóbb sportingatlanfejlesztési program előkészítésére. A keretösszeg a tervezői feladatokra
szánt díjakon felül tartalmazza a projekttel kapcsolatos egyéb, műszaki
ellenőri-, illetve a kivitelezés első ütemének arányos költségeket.
A Magyar Vízilabda Szövetség december 11-én kelt határozatában hozott
döntést arról, hogy a 2013. április 30-án indult TAO-támogatási időszakot
érintően – tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen – közel 210 millió
forinttal (az összeg szakmai része 203,6 millió forint) hozzájárul a fejlesztéshez, aminek forrásigénye csaknem 90 millió forintos önerővel egészül ki. A
dotációra a Gödöllői Sport Közalapítvány kandidált.
Február 6-án képviselőtestületi határozat született arról, hogy a szervezet,
az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás alapján, a
következő pályázati időszakban további TAO-támogatásért folyamodik a
városi sportuszoda megépítése érdekében. A kontraktus tartalma a gödöllői
városatyák március 13-i ülésén válhat ismertté.
-br
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Mindenki megcsodálhatja a gödöllői kastély
új látnivalóját, a kultuszkép-óriást
Tizenegy nappal azt követően,
hogy a közel két évig tartó restaurálás után a Gödöllői Királyi Kastélyba érkezett, február
21-én bemutatták és hivatalosan is közkinccsé tették Zichy
Mihály (1827-1906) alkotását,
az Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című monumentális olajfestményt.
A csaknem 140 éve készített,
mintegy 5 méter magas és 3 és
fél méter széles vászonkép történelmi jelentőségét – Deák
Ferenc nagyságának kiemelésével – dr. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója ismertette, majd L. Simon László, a
Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az állami szerepvállalás felelősségét is kihangsúlyozva, elismerően szólt a viharos sorsú műkincs megmentésében közreműködőkről. Ezt követően a rendezvény prominensei egy gomb megnyomásával
átadták a nagyközönségnek a jövőben a gödöllői
kastély állandó kiállításán, a Habsburg-képgaléria bevezető termében látható remekművet.
Deák Ferenc, a „haza bölcse” 1876. január 28-án
hunyt el. Holttestét a Magyar Tudományos Akadémia földszinti előcsarnokában ravatalozták fel.
Temetése előtt három nappal megjelent Erzsébet
királyné a ravatalnál, ahol egy koszorút helyezett
el, és térdre ereszkedve imádkozott. Két olyan
ember találkozott itt, aki a Habsburgok és a magyarok történelmi kiegyezésében (1867) jelentős
szerepet játszott. Az esemény hírét rögtön felkapta a sajtó, másnap arról cikkeztek az újságok, hogy
ezt a patetikus jelenetet költői és festői módon
szükséges volna megörökíteni. Trefort Ágoston
vallás- és közoktatásügyi miniszter az akkor már
Európa-szerte ismert Zichy Mihály festőművészt
bízta meg, hogy egy reprezentatív festménnyel
állítson emlékművet az eseménynek.
A szóban forgó időszakban Párizsban élő Zichy
nem volt jelen Deák temetésén, de hogy hiteles

képet tudjon készíteni, Budapestre utazott. Találkozott a királynéval, akiről
vázlatot készített és megtekintette az általa az eseményen viselt gyászruhát, a
temetkezési társaság pedig
újra felépítette a ravatalt az
eredeti helyszínen. A művész azt a pillanatot ragadta
meg a festményen, amint a
királyné elhelyezi koszorúját a ravatalon. A nemzet
gyászát és a jövőbe vetett
hitet a festményen két allegorikus szereplő is megjeleníti: a Haza sír Deák holtteste felett, egy szárnyas Géniusz pedig egyik kezével vigasztalva átöleli a gyászoló Hazát, másik
kezével csillagkoszorút tart a királyné felett.
Az Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál
című olajfestményt 1877 nyarán helyezték el a
Nemzeti Múzeum 6. képtári termében, az, úgynevezett Habsburg-teremben, a kiegyezés folytonosságának jelképeként. A képet egy ideig a Magyar Tudományos Akadémián állították ki, majd
eltűnt a nyilvánosság elől. A legutóbbi időkig a
Magyar Nemzeti Galéria raktárában őrizték,
rossz állapotban, hengerre tekerve.
A romos állapotú festmény a Magyar Nemzeti
Múzeum tulajdona, restaurálása 2012-14 között a
Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 2,2 millió forintos támogatásával valósult
meg, és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. is hasonló nagyságrendű összeget
fordított a megújulási munkálatokra. A monumentális méretű alkotás restaurálásában Csanda
Jenő, Bernád István és Orbán Kata festő-restaurátor művészek, Szilágyi Sándor tárgyrestaurátor,
Varga Ferenc aranyozó-restaurátor, valamint dr.
habil. Szentkirályi Miklós restaurátor szaktanácsadó és Kovács Éva Marianna, a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági társaság történész-muzeológusa közreműködtek.
-fg

Megtalálták a kastélykertben elásott lószobrot
Három és fél évvel ezelőtt a gödöllői kastély muzeológusai felhívást
tettek közzé, amiben segítséget kértek I. Grassalkovich Antal kedvenc
paripája, Schimmel szobrának felkutatásához. A márványból készült
alkotást a legenda szerint a kastély személyzete ásta el a kertben, hogy
megmentse.
Úgy tűnik, a szobor utáni kutakodás nem volt eredménytelen,
hiszen – miként arra a Zichy-festmény átadásán is utaltak – csaknem
hét évtized elteltével megtalálták a szobor maradványait a gödöllői
kastély területén. Hamarosan további ásatások kezdődnek, és ha minden jól alakul – a pályázati forrásból tervezett feltárás és a helyreállítás
után – újabb értékes és különleges látványossággal gazdagodhat
városunk műemlék-együttese.
-áo
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Kávé mellett beszélgettek
a rendőrök a szadai CBA-ban
A Police Coffee elnevezésű bűnmegelőzési
program célja, hogy véleményformálásra
bátorítsa a lakosságot

Police Coffee elnevezéssel országos
rendezvénysorozatot indított a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
(NBT) és a CBA Kereskedelmi Kft. A
program hatodik, sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíne február
14-én a kereskedelmi lánc szadai
egységének kávézója volt.
Az „Egy csésze kávé a bűnmegelőzésért” szlogennel meghirdetett Police
Coffee nem más, mint a közösségi
rendészet felé vezető út fontos állomása, ahol a lakosok egy adott terület rendőri vezetőivel, kollégáival
folytathatnak kötetlen beszélgetést
egy kávé mellett, és érezhetik, hogy
a helyi közbiztonságért felelős kollégákat érdekli, hogy az ott lakók
hol és milyen problémákat, fejlesztési lehetőségeket látnak, mire szeretnének megoldást találni a biztonságuk növelése érdekében.
A rendőr nem csak büntet, hanem
partnerként segít a rendőrség munkájával kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatásában. Mindezt dr.
Hatala József, a Nemzeti Bűnmege-
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lőzési Tanács elnöke, miniszteri biztos is megerősítette, aki arra bátorította az embereket, hogy mondják el
véleményüket a rendőröknek, hiszen a bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb módja, ha a helyi problémákra helyben születik megoldás.
A rendezvényen a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságot Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna rendőr alezredes, a Bűnmegelőzési Osztály vezetője képviselte, míg a Gödöllői Rendőrkapitányság részéről Farkas Imre
rendőr alezredes, kapitányságvezetőhelyettes volt jelen. A házigazda település nevében Vécsey László polgármester, a gödöllői központú választókerület országgyűlési képviselője üdvözölte a kezdeményezést.
Miután a hivatalos ceremónia lezárult, a gödöllői kapitányság munkatársai vették át a terepet, hogy egy
csésze kávé mellett meghallgassák a
lakossági észrevételeket, panaszokat és a segítő szándékú véleményeket. Több mint 130 állampolgárral
konzultáltak.
-st

Márciusi traffipax Gödöllőn
Március 7. (péntek) 11-13 óra Pécel és Gödöllő közötti útszakasz, 13-15 óra
Blaháné út, 15-18 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút) • Március 11. (kedd) 6-9
óra Dózsa György út, 9-11 óra Hunyadi utca, 11-13 óra Ganz Ábrahám utca (3as főút), 13-15 óra Szabadság út 67, 15-18 óra 3-as főút 39-es kilométer (Gödöllő
és Aszód között) • Március 14. (péntek) 11-13 óra Isaszegi út, 13-15 óra Isaszeg
és Gödöllő közötti útszakasz 19-es kilométer, 15-18 óra Ganz Ábrahám utca (3as főút) • Március 15. (szombat) 6-9 óra Dózsa György út, 9-11 óra Hunyadi
utca, 11-13 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút), 13-15 óra Szabadság út 67, 1518 óra 3-as főút 39-es kilométer (Gödöllő és Aszód között) • Március 16.
(vasárnap) 13-15 óra 3-as főút 25-ös kilométer (Kerepes és Gödöllő között), 1518 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút) • Március 19. (szerda) 6-9 óra Blaháné
út, 9-11 óra Hunyadi utca, 11-13 óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút), 13-15 óra
Szabadság út 67, 15-18 óra 3-as főút 39-es kilométer (Gödöllő és Aszód között)
• Március 28. (péntek) 15-18 óra 3-as főút 25-ös kilométer (Kerepes és Gödöllő
között) • Március 29. (szombat) 6-9 óra Rét utca, 9-11 óra Hunyadi utca, 11-13
óra Ganz Ábrahám utca (3-as főút), 13-15 óra Szabadság út 67, 15-18 óra 3-as
főút 39-es kilométer (Gödöllő és Aszód között)
-grk

Így korlátozzák a plakátháborút
Február 15-én hatályba lépett a választási plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet Gödöllőn. A jogszabály felülírja a
nyolc évvel korábban alkotott helyi
rendeletet. Paragrafusai nem csak az
április 6-án lezajló országgyűlési
képviselő választásra vonatkoznak,
hanem az ugyancsak idén esedékes
európai parlamenti-, illetve önkormányzati voksolásra is.
Választási plakátot tilos elhelyezni –
többek között – a város műemlékein
(18 darab), azok 20 méteres környezetében és egyes, helyi védelem alatt
álló épületeken (5 darab). Túlmenően: a városi közparkok területén és
azok kerítésén, játszótereken és azok
kerítésén, az önkormányzat tulajdonában álló intézmények épületén, valamint gazdasági társaságai elhelyezésére szolgáló épületeken és azok
kerítésein. Ezen kívül a tilalom kiterjed a közterületek lévő élő fákra, a
köztéri szobrokra, a közterületi berendezésekre, az autóbusz-várókra,
telefonfülkékre, illetőleg a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopokra is.
Nem rakható ki választási plakát az
állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületre vagy

azon belül, és a szavazás napján tilos
lesz a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül választási kampánytevékenységet
folytatni közterületen.
A város 50 pontján fellelhető hirdetőhengerekre csak az üzemeltető engedélyével ragasztható fel választási
plakát. Ideiglenes választási hirdetőberendezés térítésmentes elhelyezésére Gödöllő 10 pontján van lehetőség. Ettől eltérő, a közúti és gyalogos
forgalmat nem zavaró helyszínen legfeljebb 4 négyzetméteres felületen helyezhető el önálló választási hirdetőberendezés, amiért négyzetméterenként 100 forintos közterület-használati hozzájárulást kell fizetni naponta.
Ha valaki önkormányzati tulajdonú
ingatlanban kíván választási gyűlést
tartani, annak óránként 20 ezer forintos bérleti díjat kell fizetnie.
A rendeletben foglaltak betartásának elmulasztása a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével egyenértékű, amiért 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
150 ezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
-ed
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SPORT

Kitüntették a tavalyi
év legjobb helyi sportolóit
A Művészetek Háza Gödöllő épületének zsúfolásig megtelt konferenciatermében február 13-án átadták az elmúlt esztendőben, gödöllői színekben legjobb eredményeket elért sportolóknak és sportvezetőknek odaítélt városi elismeréseket. Huszonkettedszer rendeztek
ilyen díjátadót településünkön. A
kitüntető címek odaítéléséről a
Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriuma döntött.
Egyperces gyászszünettel kezdődött a rendezvény: a tavalyi év végén elhunyt Benkő Ákos atléta mesteredző emléke előtt tisztelegtek a
jelenlévők. Vilhelm Adrienn énekét
követően dr. Póti Péter, a Szent István Egyetem rektor-helyettese átadta a Gödöllői EAC Aranykoszorús
jelvényét. Ezúttal hatan feleltek meg
annak a kritériumnak, hogy a sport
területén végzett tartós és példamutató munkájukkal növelték az egyetemi klub eredményességét, öregbítették hírnevét.

A Gödöllő Sportjáért díjat Szabó
Istvánnak, a Szent István Egyetem
testnevelő tanárának, kézilabda
mesteredzőnek, a női válogatott
egykori szövetségi kapitányának
(képen) ítélték oda. Az Év edzője kitüntetést az egyéni sportágak
trénerei közül Karlik Pál (Gödöllői
EAC, atlétika) és Navarrete József
(Gödöllői EAC, vívás) érdemelték
ki, míg a csapatoknál dolgozó szakvezetők táborából Szabados István,
a TEVA-Gödöllői Röplabda Club
utánpótlás-vezetőedzője részesült
ebben az elismerésben.
Az Év gödöllői sportolója 2013
elismerő címmel kategóriánként az
alábbi sportolókat díjazták:

Egyéni felnőtt: 1. Gémesi Csanád
(kardvívó, Gödöllői EAC) 2. Kaptur
Éva (atléta, Gödöllői EAC) 3. Bontovics Babett (Gödöllői Taekwon-do SE)
Csapatsport felnőtt: 1. Csengeri
Petra(röplabdázó, TEVA-Gödöllői RC)
Egyéni utánpótlás: 1. Príma Balázs (dobóatléta, Gödöllői EAC) 2.
Bancsics Máté (kardvívó, Gödöllői
EAC) 3. Seregi Dominika (ritmikus
gimnasztika, Vuelta SE)
Csapatsport utánpótlás: 1. Maurer Katalin (röplabdázó, TEVAGödöllői RC)
A Gödöllői Szövetség a Sportért
különdíjával Czeba Mihályt, a Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület
elnökét és vezetőedzőjét jutalmazták, a Polgármesteri Ezüstéremmel
pedig Gerőfi László, egykori teniszező és gyeplabdázó, napjainkban
a Pelikán Horgászegyesület elnöke,
illetve Megyeri Péter, korábbi karate versenyző, sportvállalkozó tevékenységét honorálták.
Kupát vehetett át 14 csapat, köztük a Gödöllői SK férfi asztaliteniszezői, a Gödöllői Kézilabda Club
fiú juniorjai, a Grassalkovich SE
sportakrobatái, valamint a Gödöllői
EAC atléta- és vívó formációi. Díjazták azokat a 16 év alatti gödöllői
fiatalokat, akik országos bajnoki
címet nyertek a 2013-as esztendőben, illetve a különböző sportágak
jövő – 14 év alatti – reménységei
közül elismerésben részesítették a
legjobbakat.
-rg
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Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
Közép-európai (MEVZA) Liga
Vasas-Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (15, 19, 27)
TEVA-Gödöllői RC – Slavia EU Bratislava (szlovák) 0-3 (-21, -16, -25)
A TEVA-GRC csapata 4 ponttal, 9-42-es szett- és 966-1.201-es pontaránnyal
az utolsó, 8. helyen végzett a Közép-európai Liga 2013/2014-es idényének
alapszakaszában.
Magyar Kupa döntő
Vasas-Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (22, 22, -23, 13)
A gödöllői csapat fennállása során – 2011 és 2013 után – harmadszor lett
ezüstérmes a Magyar Kupában.
Bajnoki negyeddöntő
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvár 3-1 (-17, 12, 14, 21)
1. MCM-Diamant Kaposvár – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-11, -13, -20)
Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2-0, a Gödöllő javára.
KÉZILABDA
NB I/B., Keleti-csoport (férfiak), 14-16. forduló
Nyír-Flop-Holding Nyíregyháza – Gödöllői KC 37-26 (19-11)
Gödöllői KC – Primavera Mizse KC 25-27 (15-11)
Gödöllői KC – Törökszentmiklósi KE 23-29 (11-15)
A Gödöllői KC együttese 1 ponttal, 374-481-es gólkülönbséggel az utolsó, 14.
helyen áll a csoportban.
SAKK
NB II. Erkel-csoport, 6-7. forduló
Barcza-BEAC II. – Gödöllői SBE 7,5-4,5
Győzelem: Reznák Attila, Kozma Gábor. Döntetlen: Veréb Gábor, Ruttkay
Péter, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Törőcsik József. Vereség: Bándy Attila,
Nagyajtai Gábor, Kőszegi Lajos, Tóth Máté, Téglás Mátyás.
Gödöllői SBE – Fót 8-4
Győzelem: Veréb Gábor, Ruttkay Péter, Hönsch Pál, Kozma Gábor, Tóth
Máté. Döntetlen: Bándy Attila, Reznák Attila, Nagyajtai Gábor, Kőszegi
Lajos, Szabó Zoltán, Törőcsik József. Vereség: Sillye Kálmán.
Hét forduló alapján a GSBE csapata 40 ponttal a csoport 8. helyezettje.
Pest megyei bajnokság I/A. osztály, 5. forduló
Gödöllői SBE II. – Zsámbék II. 0,5-4,5
Döntetlen: Fehér József. Vereség: Nagy Adrián, Szűcs Lajos, Posztobányi
Péter, Friedháber Kristóf.
Négy mérkőzés után a GSBE II. csapata 8 ponttal a 7. a csoportban.

Atlétika: öt bajnoki címet nyertek a Gödöllői EAC sportolói a fedett pályás ob-n
Február utolsó hétvégéjén a budapesti SYMA-csarnokban rendezték meg a 40. fedett pályás atlétikai országos bajnokságot. Városunkat a Gödöllői EAC versenyzői képviselték a viadalon. Nem is akárhogyan!
Kovács Zoltán (edzője Karlik Pál, nevelő edzői: Benkő Ákos és Filákovity István) 48,47 másodperces idővel nyert
aranyérmet 400 méteres síkfutásban, és – Pozsgai Dániel, Mucsi Róbert, valamint Tarlukács Ádám társaságában –
tagja volt a 4x400 méteren diadalmaskodó gödöllői váltónak is.
A hölgyeknél Kaptur Éva (edzője Karlik Pál) 60 méteres síkfutásban 7,48 másodperces idővel utasította maga mögé a
mezőnyt, 200 méteren pedig 24,35 másodperces eredménnyel lett bajnok. Ráadásul, a triplázás is összejött Kaptur
Évának, hiszen Répási Petra, Torma Evelin és az egyéniben 400 méteren bronzérmes Kálmán Csenge mellett ő is a
dobogó legmagasabb fokára állhatott fel a 4x400 méteres női stafétát köszöntő díjátadó ceremónián.
Amerikaifoci: Kalóz-siker az Aréna Kupán
A Gödöllő Pirates (Kalózok) csapata nyerte a február 22-én, a Szent István Egyetem sportcsarnokában első alkalommal
megrendezett amerikaifoci Aréna Kupát. A házigazdák a torna körmérkőzéses szakaszában háromszor nyertek és egyszer veszítettek. Ezzel bejutottak a döntőbe, ahol a Kaposvár Golden Fox ellen 13-12 arányú győzelmet arattak. A
gödöllőiek két különdíjat is elhódítottak: övék lett a legjobb védősor, és Dániel Attila személyében a legjobb
támadójátékosnak járó címet is Kalóz-csapattag érdemelte ki.
Röplabda: edzőcsere a kupadöntő előtt
A 27 éves Horváth András váltotta a TEVA-Gödöllői RC kispadján az edzői tisztségéből február 8-án felmentett Szalay
Attilát. A felnőtt csapatnál vezetőedzői minőségben még nem dolgozott fiatal szakember megbízatása egyelőre a bajnoki szezon végéig szól, de ha megfelel az elvárásoknak és ő is úgy dönt, kontraktusa további egy évvel meghosszabbítható. Debütálása „mélyvizes” kihívás volt a február 15-i, Vasas elleni, Békéscsabán elvesztett Magyar Kupa döntőn.
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Fő a jókedv! (III.) 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 diliházban megszólal a telefon: - Elnézést
kérek, a 457-es szobában van valaki? - Nincs!
– hangzik a válasz. …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: É)
12. Völgyhidak 13. Magam 14. Végtelen teve!
15. Járom 16. Közösségi összejövetel 18. Céh
nélküli iparosok 21. Főzeléknövény 22. Szolmizációs hang 23. Nóta 24. Kiss …, Kate! 25. Ón
vegyjele 26. E napon 27. Idős 29. Elektromos
töltésű atom 31. Idegen kettős 32. Hamis 33.
Többes szám jele 34. Hónap, röviden 38. Gyakori kötőszó 40. Tova 42. Hivatkozol 46. Becézett Renáta 48. Kis Ádám 49. Megfelelő
ritmusban 51. ÁK!
Függőleges: 1. Dal 2. Olasz város 3. Német helyeslés 4. Női név 5. Édesség 6. Erős szándékú
7. Aktában van! 8. Kártyajáték 9. Indítéka 10.
Sugár 11. Szerencsejáték fogalma 17. Rendőrkapitányság, röv. 19. Asszonynév képző 20.
Arra a helyre 25. A poén második, befejező
része (L) 26. Személyes névmás 28. Tetejére 30.
Fordított dátumrag 31. Béke teszi 35. Elsőrendű,

angolul 36. A szobába 37. Fürdőalkalmatosság
39. Thaiföld korábbi neve 41. Riga lakója 43.
Tetszetős 44. Élősködik rajta 45. Kúszónövény
47. Tagadás 50. A közelebbi 52. Kemény anyag
53. Körcikk!
A megfejtéseket március 21-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Január 17-i lapszámunk helyes megfejtése:
NA, AKKOR JÖJJÖN, BEMUTATOM A
FELESÉGEM.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utalvány nyertesei: Som János Rózsa u. 33. és Zelnikné Török Ilona Palotakert 9.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos utalványának nyertese: Menkó Imre Kör u. 8.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: id. Buda László Bercsényi u. 12.

Március 2-ig:
Medicina Patika (Dózsa Gy. út 12.). Tel.: 410-251
Március 3-tól március 9-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Március 10-től március 16-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Március 17-től március 23-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Március 24-től március 30-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L. 2.). Tel.: 545-585

Magazinunk következő
száma

március 28-án,
pénteken jelenik meg.
Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Magazin • Alapítva 1997-ben • Online: www.godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesztőségi email: godolloihirek@gmail.com • Postacím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. • Telefon: (06-20)
935-7102 • Alapítók: Fedor Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: MM2007 Kft. Email:
info@grafitdepo.hu • Nyomtatás: Prime Print Nyomdaipari Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) Felelős vezető: Rózsavölgyi Sándor • Terjeszti a
kiadó. • Hirdetésfelvétel: telefon/fax: (06-28) 610-390, (06-20) 974-9865, (06-20) 935-7102 • Email: godolloihirek@gmail.com, doka63@gmail.com • A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent vélemények nem okvetlenül
azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag
a kiadó hozzájárulásával lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

HIRDETÉS

HIRDETÉS

