INGYENES KÖZÉRDEKŰ VÁROSI LAP • www.godolloihirek.hu

XVIII. évfolyam 5. szám • 2014 május

Hiába ekézte
a baloldal, győzött
a „láthatatlan képviselő”
6-7. oldal »

HIRDETÉS

Eladó vagy gödöllőire cserélhető
egy tatabányai 2 szobás lakás
Tel.: 06-20 974-9865

Hirdetésfelvétel:
06-20/9749-865

HIRDETÉS

XVIII/5. 2014 május

Uniós szakbizottsági koordinátorrá
választották Gémesi Györgyöt
Az Európai Unió Régiók Bizottsága (CoR) néppárti (EPP) frakciója Gémesi Györgyöt, városunk
polgármesterét választotta meg az oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás témakörökkel foglalkozó EDUC
szakbizottság koordinátorának április 10-én Brüsszelben, így ezentúl ő vezeti az EPP EDUC előkészítő
üléseit. Gémesi György 2006 óta tagja az EU Régiók Bizottságának.
Az EDUC-ülés előkészítő megbeszélése már Gémesi György elnökletével zajlott le. A tanácskozás
során megvitatták az EDUC-bizottság napirenden lévő témáit, többek között a sport szerepét, a
partnerségi együttműködést a helyi önkormányzatok és sportszervezetek között, valamint a Sport
Európai Hete kezdeményezésének jelentőségét.
Forrás: ÖS

TDM-szervezetté nyilvánították a Gödöllő
Környéki Regionális Turisztika Egyesületet

Egyes vélemények szerint a korábbi években
mintegy 100 millió forintos, turisztikai fejlesztési
célokat szolgáló támogatást bukott el településünk és térsége azzal, hogy a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) és a
gödöllői városvezetés párhuzamosan nyújtott be
pályázatot a gödöllői központú fogadóterület idegenforgalmi szereplőit összekapcsoló Turisztikai
Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezeti
rendszer kialakítására, és a kérvényeket elutasították. Az erősen kötélhúzás-szagú történet április elején fordulatot vett: a GKRTE bekerült a
TDM-szervezetek nyilvántartási rendszerébe.
Legutóbb szinte napra pontosan öt esztendeje
szóltak arról a hírek, hogy a GKRTE alapításában
résztvevő, de a szervezet kötelékéből 2007-ben
milliós nagyságrendű tagdíjhátralékkal kilépett
gödöllői önkormányzat és az immár közel húsz
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esztendeje működő GKRTE Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetként történő
befogadása iránt egymástól függetlenül benyújtott pályázatát az akkori szaktárca illetékese elutasította, mondván: az alulról építkező rendszerben nincs és nem is lesz mód párhuzamos szervezetek dotációjára.
Tudomásul véve a Gémesi György fémjelezte
városvezetés részéről tanúsított, az együttműködést nem szolgáló hozzáállást, ugyanakkor nem
feladva a TDM-szervezetté váláshoz szükséges
jogosultság megszerzését, a GKRTE vezetése az
utóbbi hónapokban jelentős erőfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy megszerezze a TDMregisztrációt, aminek birtokában az érintett
települési önkormányzatok, a kulturális intézmények, a turisztikai vállalkozások és civil szervezetek szakmai tevékenysége hatékonyabbá, eredményesebbé válhat.
A gödöllői székhelyű egyesület 16 települési önkormányzattal – Acsa, Csömör, Dány, Domony,
Fót, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Mogyoród, Nagytarcsa, Tóalmás, Vácegres, Váckisújfalu, Valkó és Zsámbok – kötött együttműködési
megállapodást, amivel megfelelt a TDM szakmai
regisztráció feltételeinek. A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztályának vezetője, dr.
Nemes Andrea által aláírt határozat április 7-én
keltezett, a GKRTE tagsága pedig az április 25-én,
Veresegyházon megrendezett közgyűlésen értesült
hivatalosan a kedvező döntésről.
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Hol találkozhatnak az önkéntes
szemétkommandósok Gödöllőn?
Május 9-e és 11-e között rendezik meg országosan a Te Szedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
hulladékgyűjtő akciót. A kezdeményezéshez a gödöllőiek is csatlakozhatnak az alább feltűntetett nyílt
találkozási pontokon.
Május 9-én, pénteken: • a Szent István Egyetem botanikus kertjénél 10.30 órakor • a Vasvári Pál utca
35. szám előtt 16.30 órakor
Május 10-én, szombaton: • a 3-as számú főút babati bekötőútjánál 8.30 órakor • a Szent István Egyetemen, a főépület és a COOP-áruház között 9 órakor • a Blaháné útról nyíló Gerle utcában 9.30 órakor
Az önkénteseknek sportos, az aktuális időjárásnak megfelelő öltözéket javasolnak a szervezők, akik
zsákot és kesztyűt biztosítanak a szemétszedéshez. Ajánlott kézfertőtlenítőt hozni, mivel nem
mindenütt megoldott a kézmosási lehetőség. Az összegyűjtött szemetet a helyi közszolgáltató szállítja
el a helyszínekről.
-eo

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Voks-matek: 1/3=2/3
Választottunk. Igaz, csak alig több mint 60%-unk
ment el, a többiek véleménye titok maradt. A
megjelentek 45%-a az eddigi kormánypártra szavazott, ez az összes szavazó 27%-a, tehát kevesebb, mint 1/3-a. És ez az 1/3 elég volt ahhoz,
hogy a pártnak 2/3-os többsége legyen a parlamentben. A józan ész szerint ez megmagyarázhatatlan, de ki lett találva az a matematika, ami
alapján ez lehetséges. Bennem ennél több kérdést
is felvetett ez a választás.
Például, hogy miért nem megy el valaki választani. Ha már olyan országban élünk, ahol
voksolhatok, ki irányítsa mindennapjainkat,
akkor nem jogomnak kellene ennek lenni, hanem
a kötelességemnek! Felelőtlennek és érdektelennek tartom azt, aki távolmaradt.
Aztán, megrökönyödve néztem a vesztes nyilatkozatát, amiben azt mondta: „…a győzelemhez nem
tudok gratulálni… …tisztességtelen volt ez a választás…”. Kérem, amikor valakinek a játékszabályokkal baja van, annak a megmérettetés előtt kell
hangot adni, és ha a játékszabályok nem megfelelőek, nem kell elindulni! Azzal, hogy részt veszek egy versenyen, elfogadom annak feltételeit.
A következő kérdés akkor jött elő bennem,
amikor utánanéztem Gödöllő legutóbbi három
választási ciklusa önkormányzati adatainak. Városunk vezetője hasonló adatokat produkál helyben, mint a kormánypárt országosan. Itt a szavazók 56-58%-a jelenik meg, és az elmúlt három
ciklusban ezek 55-71%-a polgármesterünkre szavazott. A megjelentek majdnem 2/3-a. De ezek a
voksok az összes szavazó 31-38%-át teszik ki,
azaz, körülbelül a lehetséges szavazatok maximum 1/3-át. Természetesen, a média-nyilatkozatok a magasabb adatokat közlik, hiszen a 71%
jobban hangzik, mint a 38%, és csak kevesen néznek a hírek mögé. De a tény, az tény, a szavazók
harmada ad ekkora hatalmat egy ember kezébe
városunkban. Hasonlóan, ahogy azt egy párttal
tettük már másodjára országosan.
Kereshetünk okokat, magyarázatokat, miért
nem megy el a 40% szavazni. Talán azért, mert
nincs kire szavaznia. Ez esetben ők egyértelmű
„nem” szavazók a nyertesek ellen. Talán azért marad távol, mert érdektelen. De, kérem, a saját jövője
is függ az embernek attól, ki irányítja a lakókörnyezetét évekig! Akkor, ez nem érdekli őket?
Nézzen minden távolmaradó – és résztvevő
szavazó is – magába, és gondolja át újra, mit is
jelent neki a szavazás. Érezzen felelősséget az
iránt, hogy a saját és embertársai jövőjét befolyásolhatja. Döntsön felelősen, tájékozódjon, ki mit
akar megvalósítani, ne hozzon érzelmi döntést:
szimpatikus, vagy nem! Át kellene értékelnünk
magunkban a választás súlyát, és minimum
négyévente foglalkozni kell vele! Utána olvasni,
mérlegelni és dönteni! Mindenkinek!
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Új jelentést adott ki az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, az IPCC

A klímaváltozásért nem egyetlen ország felelős

Idén is volt mag-,
palántaés növény cserebere
Április 5-én, a jó időnek örülve a FÉSZEK
életvidám üzletház udvarán tartotta meg a
GreenDependent Egyesület a Kicsi Szép helyi
élelmiszerek termelői boltjával együtt az immár
4. alkalommal megrendezett csereberét. Az
együttműködésnek köszönhetően idén nem
csak magokat és növényeket lehetett egymással
elcserélni, hanem magot és növényt saját
termesztésű vagy készítésű élelmiszerre is
(például: citromfű palántát kakaós csigákra).

A cserebere nagyon hasznos közösségi alkalom volt, a résztvevők sokat beszélgettek és sok
praktikát, ötletet tanultak egymástól az ültetéssel, gondozással, növényvédelemmel kapcsolatban. A szervezők jövőre is szeretettel várnak
mindenkit, a magok gyűjtését már most el lehet
kezdeni!
GreenDependent Egyesület

- Mindenkire hatással lesz a klímaváltozás - jelentette ki Rajenda Pachauri, az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testületének (IPCC) elnöke március végi sajtótájékoztatóján Yokohamában. Az egészségünk, otthonaink, élelmünk, biztonságunk - mindent érinteni fog a globális átlaghőmérséklet emelkedése. Legyen szó a gleccserek vagy az állandóan fagyos területek olvadásáról, a jelentés összefoglalójában a szerzők kiemelik, hogy az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás minden kontinensen hatással volt mind a természeti, mind pedig az emberi rendszerekre.
A felmelegedés erősödő üteme következtében nő a súlyos, átfogó és visszafordíthatatlan hatások
előfordulásának valószínűsége. Dr. Saleemul Huq, a tanácskozáson résztvevő egyik vezető szerző
szerint eddig is tudtuk, hogy mindez megtörténhet, mára azonban elsöprő bizonyítékaink vannak
arra, hogy meg is történik.
Michel Jarraud, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára hozzátette, hogy korábban az emberiség
tudatlanságból károsíthatta a Föld klímáját, ma azonban a tudatlanság nem lehet többé elfogadható
ok. Az IPCC legújabb jelentése több mint 12 ezer lektorált tudományos cikkre épül, így nagyon szilárd
alapokon nyugvó, megalapozott tudományos összefoglaló, ami több mint 300 tudós 3 évnyi munkáját
foglalja össze.
A klímaváltozásért nem egyetlen ország felelős, és egy ország sem tudja önmagában megállítani. De
fontos, hogy az országok reakciója legalább olyan volumenű legyen, mint a már rendelkezésre álló
tudományos információ.
Lényeges megjegyezni azt is, hogy a legutóbbi IPCC jelentéssel (2007) összehasonlítva a mostani
jelentés nyelvezete már sokkal konkrétabb, sürgetőbb, sokkal többször fordul elő például a „kockázat”
szó is. A kockázatok közül nagyon sok az embereket közvetlenül érinti: Európában ilyenek a hőhullámok, Ausztráliában a futótüzek, Pakisztánban pedig a számos halált okozó árvizek. És ezek a humanitáriánus katasztrófák leginkább a szegényeket, a gyengéket, az időseket érintik, akik védelmére a
jelentés szerint jelenleg nincsenek megfelelően kialakított rendszerek.
Továbbá, a klímaváltozás már ma is negatívan érinti az élelmiszertermelést. Bár a növekvő népesség
élelmezéséhez növekvő termésátlagok lennének szükségesek, már ma is látszik, hogy ez nem lehetséges. Ugyan van, ahol a klímaváltozásnak pozitív hatása van, mert – például – hosszabb a tenyészidőszak, összességében a negatív hatások vannak túlsúlyban.
Most először figyelmeztet a jelentés arra is, hogy a klímaváltozás a szegénységgel és a gazdasági
sokkhatásokkal együtt háborúhoz és erőszakhoz vezethet. A jó hír mindezek után az, hogy ha az
országok egyetértésre jutnának és megegyeznének a közös cselekvés szükségességében és pontos
megvalósításában, a gazdasági növekedés ütemét csupán 0,06 százalékkal csökkentenék az éghajlatváltozás feltartóztatásához szükséges beruházások az IPCC klímaváltozás megfékezésének
lehetőségeit összefoglaló jelentése szerint.
GreenDependent Egyesület

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

www.godolloihirek.hu

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!
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Az önkormányzati politikus esete a pártpolitikussal
Április 17-i ülésükön – 11 igen és 1 nem
szavazattal – a gödöllői képviselőtestület
tagjai elfogadták az önkormányzati gazdálkodás 2013. évi zárszámadását. Az elmúlt
esztendőben a gödöllői költségvetés valamivel több mint 6,6 milliárd forintos bevételre tett szert, amiből közel 5,6 milliárd
forintot költöttek el. A két összeg közötti,
mintegy 1,1 milliárd forintos különbséget
pénzmaradványként nevesítették. A város
vagyona tavaly december végén kevéssel
meghaladta a 29 milliárd forintot.
Az előterjesztés tárgyalása során csupán Vörös István (Fidesz) tett fel kérdéseket, bizonyos összegek
(testvérvárosi kapcsolatok, városi marketing, sportszövetség, szakértői díjak) felhasználásának részletesebb kifejtését, magyarázatát kérve. Gémesi György érdemi választ ugyan nem adott, de azt azért szóvá tette, megnyugtató,
hogy egy közel 7 milliárd forintról szóló zárszámadás kapcsán képviselőtársa csak elenyészőnek számító tételek
után kíváncsiskodik. Mondandója során a polgármester újfent Vörös István fejére olvasta a korábbi, ismeretlen
tettes ellen tett feljelentéseket, az új versenyuszoda beruházás előkészítésének elhallgatását, kiemelve, hogy ő –
országos érdekképviseleti szervezet vezetőjeként (MÖSZ) is – önkormányzati politikus, szemben a Fidesz
képviselőjével, akit pártpolitikusnak titulált.
Vörös István visszautasította Gémesi szavait, és hozzátette: nem érti, miért csodálkozik a polgármester, aki a
konkrét válaszadás helyett inkább vádaskodik, és a választási kampány során különféle médiafelülteteken rendszeresen bírálta a kormányzati intézkedéseket.
-stv

Erzsébet királyné
Eladják a Zsóry-fürdő üdülő
egynegyedes tulajdoni hányadát új kék ruhája
Bruttó félmillió forinttal gazdagszik a gödöllői
közkassza az utóbbi években veszteséget
termelt ingatlanrész értékesítéséből

facebook.com/godolloihirek

www.godolloihirek.hu

Eladja a gödöllői
önkormányzat a
Mezőkövesd
(Zsó ry-fürdő)
Kisfa utca 6.
szám alatti 1.140
négyzetméteres
ingatlan rá eső,
egynegyed részt
képező tulajdoni
hányadát, miután a képviselőtestület tagjai elfogadták a Szentendrei
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt
bruttó 500 ezer forintos vételi ajánlatát.
A dolgozók kikapcsolódását szolgáló objektumot több mint 30 éve létesítették az akkori gödöllői, balassagyarmati, mezőkövesdi és szentendrei városgazdálkodási vállalatok
munkatársai, akik két üdülőépületből (képen) álló házat emeltek a területre.
Az utóbbi években gödöllői részről a VÜSZI Kft. üzemeltette a létesítményt. Tulajdonképpen sikerélmény nélkül, mivel a vendégéjszakák számának számottevő csökkenése és a fenntartási költségek növe-

kedése folyamatos veszteséget
eredményezett:
2013-ban már
több mint 1,3
millió forint volt
a működtetés
negatív egyenlege. Ráadásul, az
ingatlan állagmegóvására jelentős összeget kellene fordítani.
A mezőkövesdi polgármesteri hivatal adóirodájának tájékoztatása
szerint a környező utcákban tavaly
2.400 forint/négyzetméter volt az
ingatlanok forgalmi értéke. Ha ezt
vesszük alapul, a gödöllői résztulajdonú üdülő mintegy 2,7 millió
forintot érhet. Ennek negyedrésze
nem éri el a 700 ezer forintot. A mostani eladási ár ugyan kevesebb ennél, de nem marad el drasztikusan a
realitástól.
-rg

A Gödöllői Királyi Kastély április
20-i Ibolya napján láthatták először
az érdeklődők Erzsébet királyné selyemruháját, amit Kralovánszky
Mária restaurátor készített, Vinzenz
Katzler a királyi családot Gödöllőn
ábrázoló litográfiája alapján. A kék
színű ruhát Szabó Dóra, Erzsébet
királyné megjelenítője mutatta be.
Fotó: Kaján Marianna
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Jogerős az április 6-i választás eredménye. Négy év alatt erő

Gödöllőn mindenhol kihívói fölé
Amint az előre borítékolható volt,
az átjelentkezéssel- és a külképviseleteken szavazók voksai nem befolyásolták a gödöllői központú,
Pest megyei 6-os számú választókerület egyéni képviselői mandátumának sorsát. Az április 6-án kialakult sorrend 12- után változatlan
maradt: a Fidesz-KDNP színeiben
indult Vécsey László újabb négy
évre bizalmat kapott a választáson
véleményt nyilvánítóktól.
Az összes beérkezett szavazat feldolgozása után kiderült, hogy a Pest
megyei 6-os számú, gödöllői központú választókerületben voksolásra jogosult 85.649 fő közül 55.962
polgár élt alkotmányos jogával
(65,34%). Érvényesen 55.327-en szavaztak. A voksok összesítése alapján
– a 18 indulóból – az alábbi jelöltek
lépték át az 1 százalékos küszöböt:
Vécsey László József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 23.745 szavazat,
42,92% (mandátumot szerzett)
Kovács Barnabás Magyar Szocialista Párt – Együtt-a Korszakváltók
Pártja – Demokratikus Koalíció –
Párbeszéd Magyarországért Párt –
Magyar Liberális Párt 14.025 szavazat, 25,35%
Bertha Szilvia Zsuzsanna Jobbik
Magyarországért Mozgalom 10.588
szavazat, 19,14%
Lengyel Szilvia Lehet Más a Politika 3.544 szavazat, 6,41%
Herczeg Attila független jelölt 900
szavazat, 1,63%
Uzsokiné Lakó Éva A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt 679 szavazat,
1,23%
Érdemes megjegyezni, hogy a többi
12 jelölt annyi szavazatot sem kapott,
mint amennyi érvényes aláírás (500
darab) szükséges volt ahhoz, hogy
nyilvántartásba vegyék őket.

Négy éve ezzel az eredménnyel
második fordulóra kényszerült
volna Vécsey László
• A parlamenti pártok és gödöllői jelöltjeik támogatási arányszámának
összehasonlításából kitűnik, hogy a
gödöllői körzetben egyedül az
LMP-s Lengyel Szilvia ért el jobb
eredményt, mint jelölőszervezete
(5,2%). A többiek – ha csak kicsivel
is, de – alulmúlták pártjuk vagy
pártszövetségük sikerességét.
HIRDETÉS

• Hogy négy év alatt mennyit változott a világ, arról árulkodó adat,
hogy a 2010-ben már az első fordulóban abszolút többséget (51,15%) szerzett Vécsey László ezúttal második
fordulóra kényszerült volna, ha nem
módosul az ellenzék által sokat bírált
választási rendszer. Rajta kívül
Lengyel Szilvia is visszacsúszott: a
2010-es 10,52%-ról 6,41%-ra.
Erősödött viszont a Jobbik jelöltje,
Bertha Szilvia (16,29%-ról 19,14%ra),
valamint a Kovács Barnabás fémjelezte baloldali összefogás (18,12%ról 25,35%-ra) támogatottsága.

Mit mutatnak a gödöllői adatok?
• A gödöllőiek 7.094 szavazattal támogatták Vécsey Lászlót, míg Kovács Barnabás 4.934 voksot kapott.
Bertha Szilvia mellett 3.058 foglaltak
állást, Lengyel Szilvia pedig 1.701
szavazatot gyűjtött.
• A 28 gödöllői szavazókör mindegyikében – a bírálói szerint „láthatatlan képviselő” – Vécsey László végzett az élen. Kovács Barnabás 27 helyen lett második és egy helyen harmadik. Bertha Szilvia egy helyen végzett a második helyen (2-es szavazókör), 26 helyen harmadikként zárt
(egy szavazókörben Lengyel Szilviával holtversenyben), egy helyen pedig a negyedik helyre szorult (24-es
szavazókör), Lengyel Szilvia mögé.
• Tanulságos képet mutat, ha öszszevetjük a győztes Vécsey Lászlóra
leadott voksok számát a FideszKDNP pártszövetséget támogató
helyi szavazatokkal. Ebből az világlik ki, hogy a jelölőszervezet 563
vokssal többet kapott (7.657 szavazat, +7,9%), mint jelöltje.
• A legbalosabb gödöllői szavazókör a 27-es (Hajós iskola Légszesz
utcai épülete) volt, ahol Vécsey
László „csak” 9,7 százalékkal múlta
felül Kovács Barnabást. A legkormánypártibb pedig a 9-es (blahai
öregek otthona), itt a körzet mandátumát elnyerő Vécsey 124 %-kal(!)
verte a kormányváltó összefogás
kandidálóját, Kovácsot.
Május 25-én európai parlamenti választás lesz, majd – várhatóan kora
ősszel – polgármestert és önkormányzati képviselőket választunk.
Ez utóbbinál mérvadók lehetnek a
fenti adatok. Vagy mégsem?
GH-összeállítás
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ősödött a baloldal és Jobbik jelöltje

nőtt Vécsey László
Átvette megbízólevelét Vécsey László

Dr. Szőke Pál, a gödöllői központú, Pest megyei 6os számú Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság elnöke – miután ismertette a választás végeredményét – április 17-én átadta a megbízólevelet
az április 6-i parlamenti választáson a körzetben
győztes Vécsey Lászlónak (Fidesz-KDNP). Az
esemény helyszíne a gödöllői Városháza első emeleti nagyterme volt, a képviselőtestület aktuális,
április havi ülésének megkezdése előtt.
A dokumentum átvételét követően Vécsey László köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal bizalmat adtak neki, és azoknak is, akik
választási kampányát segítették. Elmondta, elemi
érdek, hogy a választókerület mind a 17 települése
egyaránt sikeres legyen a következő ciklusban,
már csak azért is, mert a többség nem igazán látott
más alternatívát, mint a folytatást. Vécsey együttműködést ajánlott a körzetben élőknek és a települések vezetőinek, de kihangsúlyozta, hogy ennek alapja csak a választópolgárok érdeke lehet,
magánügy semmiképp.
Gémesi György polgármester sok sikert kívánt
az újraválasztott parlamenti képviselő munkájához. Az együttműködéssel kapcsolatosan kissé
visszafogott elszántsággal jegyezte meg, hogy
Vécsey László továbbra is kap minden rendezvényre meghívást, és – ha tiszteletét teszi – ezek
az események is alkalmasak a találkozásra, illetőleg az álláspontok kifejtésére, a vélemények
egyeztetésére.

Adalékok a választáshoz
• A gödöllői központú választókörzet rendszerváltás óta tartó történetében – ha az 1989-es időközi- és az egy évvel későbbi, Roszík Gábor diadalával zárult parlamenti választást nem számítjuk – másodszor fordult elő, hogy a regnáló képviselőt újraválasztotta a többség. Az első eset
2002-ben történt, amikor Gémesi György tudta

FÓKUSZBAN
megvédeni 1998-as sikerét. Most a Szadán élő
Vécsey László duplázott.
• Az új magyar parlamentben négy párt(szövetség) tagjai osztozhatnak a mandátumokon. A
Fidesz-KDNP 133 (kétharmados többség), a
Kormányváltók (MSZP, Együtt-PM, DK, MLP)
38, a Jobbik 23, míg az LMP 5 képviselőt delegálhat az ország házába.
• A gödöllői központú körzetből – Vécsey
László (Fidesz-KDNP) személyében – csak egy
tagja lesz az új parlamentnek. A hátunk mögött
hagyott ciklusban négy volt, hiszen, Vécseyn
kívül, a függetlenné vált Ángyán József, a Jobbikos Bertha Szilvia és az LMP-s Lengyel Szilvia
is ott ültek a törvényhozás házában.
A „kiesők” közül Ángyán professzor nem indult, a két Szilvia viszont igen. A dolgok jelenlegi
állása szerin mindketten pechesnek mondhatják
magukat, mivel a pártjuk országos listáján elfoglalt pozíciójuk alapján csupán néhány hellyel maradtak le a mandátumról. Bertha Szilviának kettővel (25.), Lengyel Szilviának hárommal (8.)
rosszabb a helyezése, mint amennyi képviselői
mandátumhoz juthat a Jobbik (23) és az LM P (5)
a 199 fős parlamentben. Ha nem lesz visszalépés
előttük, akkor nélkülük kezdi meg a munkáját az
országgyűlés.
A sors fura fintora, hogy Bertha Szilvia gyakorlatilag az LMP utolsó pillanatokban történt előretörésének „köszönhette”, hogy balszerencséssé
vált. A szavazatok 50-60 százalék körüli feldolgozottságánál ugyanis még 26 mandátumra számíthatott a Jobbik, ám az LMP kisvártatva átlépte
a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt,
csökkentve ezzel a leendő Jobbik-frakció várható
létszámát is.

Így látták a dobogósok
Kovács Barnabás, a Magyar Szocialista Párt –
Együtt-a Korszakváltók Pártja – Demokratikus
Koalíció – Párbeszéd Magyarországért Párt – Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje:

- Az eredmény magáért beszél. Tanulságos és
elgondolkodtató országosan is, és itt, helyben is.
Sajnos, nem sikerült elérni, hogy a választói döntés a logók közötti választás helyett a jelöltek
közötti választásról szóljon.
Mindenekelőtt köszönöm annak a több mint
tizenháromezer választónak a szavazatát, akik az
én nevem mellé tették az ikszet. Sokan voltunk,
de nem elegen. Köszönöm az aktivisták, segítők
munkáját. Keményen és tisztességesen dolgoz-
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tak, hozzátették a kampányhoz azt a pluszt, amit
egy helyi kampány hozzá tud tenni.
Hogy mit hoz a közeljövő? Az élet, természetesen, nem áll meg. A következő napokban,
hetekben értékeljük a helyzetet, levonjuk a
tanulságokat, és folytatjuk a munkánkat. Úgy,
ahogy eddig is tettük: tisztességgel, emberséggel,
felelősséggel.
Bertha Szilvia, a Jobbik képviselőjelöltje:

- A választási eredmény értékelése mindig attól
függ, hogy az értékelő mit várt, tehát, viszonylagos. Ennek megfelelően, a Jobbik által elért
országos, vagy akár az általam elért helyi eredmény tekinthető sikernek, hiszen több százalékkal növeltük a támogatottságunkat, és tekinthető
kudarcnak, amennyiben azt a célt tartjuk szem
előtt, hogy minimum a meghatározó befolyás
megszerzése volt a Jobbik célja, de sokkal inkább
a kormányzás.
Bár, a leadott szavazatok százalékaránya szerint
meg is valósult a célunk – hiszen velünk együtt
lehetett volna kétharmados döntést hozni, de akár
egyszerű többségit is, hacsak nem döntött volna
úgy a kormány, hogy a bukott baloldallal állnak
össze – a választási törvény hihetetlen torzítása miatt a Fidesz-KDNP mindössze 45 százalékkal újra
kétharmados erőt jelent az új országgyűlésben,
míg a Jobbik közel 21 százalékos eredményéhez
társuló 11,5 százalékos képviseleti erővel gyengébb lesz, mint az elmúlt négy évben...
Egy biztos: az előzetes véleményeket a választási eredmények egyáltalán nem tükrözik, vagyis, megerősíthetjük azt a tapasztalatot, hogy a
választópolgár egészen másként beszél az utcán
és a felmérések során, mint amit a szavazófülkében végül beikszel. Azt is tudomásul kell venni,
hogy bármennyire is éles a különbség Vécsey
László és saját, elmúlt négy éves képviselői aktivitásom, teljesítményem között, valamiért az emberek mégis úgy döntöttek, hogy a választókerület lakosainak érdekeit, ügyeit az én képviselői
munkám töredékét felmutató Vécsey László
képviselje. A választási sikerhez mindenképp
gratulálok neki, ezúton is jó munkát és a lakosság
érdekében sikereket kívánok. A többi jelöltnek
nincs mit tenni: a választók akaratát az aktuális
törvények tükrében kell tudomásul venni.
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SPORT

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
Bajnoki helyosztó a 3. helyért, 2-3. mérkőzés
Aluprof-TF – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (24, -22, -14, -19)
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF 3-0 (15, 21, 14)
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-0, a
Gödöllő javára.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 20-23. forduló
Vecsés FC – Gödöllői SK 3-0 (1-0)
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC 4-0 (1-0) Góllövők: Polyák Balázs (2), Nagy
Roland (11-esből), öngól.
Kisnémedi MSE – Gödöllői SK 5-2 (2-1) Gödöllői góllövő: Lőrincz Adrián (2).
Gödöllői SK – Vác FC 0-5 (0-2)
A Gödöllői SK együttese 30 ponttal, 31-41-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 8. helyén áll.
Pest megyei Kupa, 5. forduló, nyolcaddöntő
Gödöllői SK – Csomád KSK 6-2 (0-2) Gödöllői gólszerzők: Józsa Tamás (3),
Bencze Zsolt (11-esből), Smeló Dávid, Lőrincz Adrián.
A gödöllői csapat a negyeddöntőben a Vác FC együttesével találkozik: a
mérkőzést május 7-én, szerdán 17 órától rendezik meg a Duna-parti városban.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 17-20. forduló
Gödöllői SK II. – Zsámboki SE 1-1 (1-1) Gödöllői gól: Orbán Levente.
Galgamácsa ÉESK – Gödöllői SK II. 1-5 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Szabó
László (2), Pakuts Barnabás, Orbán Levente, Szeles Dávid.
Gödöllői SK – Váchartyán KSE 6-0 (1-0) Gólszerzők: Orbán Levente (2),
Szabó László, Pintér Krisztián, Somogyi Tibor (11-esből), öngól.
Ecser SE – Gödöllői SK II. 8-1 (3-1) Gödöllői gól: Szabó László.
A GSK II. csapata 31 ponttal, 48-35-ös gólkülönbséggel a 6. a csoportban.
KÉZILABDA
NB I/B., Keleti-csoport (férfiak), 21-22. forduló
Pick Szeged II. – Gödöllői KC 35-28 (20-16)
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel SE 23-30 (13-17)
A Gödöllői KC együttese 1 ponttal, 538-670-es gólkülönbséggel az utolsó,
14. helyen áll a csoportban.
SAKK
NB II. Erkel-csoport, 10. forduló
Mátra SE Gyöngyös – Gödöllői SBE 7,5-4,5
Győzelem: Ruttkay Péter, dr. Tallós Emil. Döntetlen: Sillye Kálmán, Kőszegi
Lajos, Kozma Gábor, Téglás Mátyás, Törőcsik József. Vereség: Reznák
Attila, Nagyajtai Gábor, Veréb Gábor, Hönsch Pál, Tóth Mihály.
Tíz forduló alapján a GSBE csapata 59 ponttal a csoport 8. helyezettje.
Pest megyei bajnokság I/A. osztály, 8. forduló
Aszód – Gödöllői SBE II. 2-3
Győzelem: Molnár László, Fehér József. Döntetlen: Fehér Mihály, Nagy
Adrián. Vereség: Szűcs Lajos.
Hét mérkőzés után a GSBE II. csapata 13,5 ponttal a 7. a csoportban.

Városi sporttámogatás: buktak
a röplabdások, nyertek a vívók
Április 17-i ülésükön a gödöllői képviselőtestület tagjai jóváhagyták a
városban működő sportegyesületek és -szakosztályok számára a település idei költségvetésében elkülönített keretösszegek felosztására tett
polgármesteri javaslatot. Voltak, akik nyertek és akadtak olyanok is, akik
vesztettek a 2013-as önkormányzati dotáció mértékéhez képest. Lássuk:
A kiemelten támogatott kategóriába sorolt egyéni- és csapat versenysportágak gödöllői reprezentánsai két részletben (április 30-ig, majd szeptember 30ig) juthatnak hozzá az önkormányzati dotációhoz. Közülük a legtöbb pénzt
idén a GEAC vívói kapják, fillérre pontosan 5.799.700 forintot (tavaly 5.447.500
forint). A GEAC atlétái 5.200.300 forintra (tavaly 5.552.500 forint), a TEVAGödöllői Röplabda Club 5.143.900 forintra (tavaly 5.433.100 forint), míg a
Gödöllői Sport Klub – kiemeltek közé az elmúlt évben felvett – asztaliteniszezői 1.856.100 forintra (tavaly 1.535.100 forint) tarthatnak igényt ebben az évben.
A kiemelt támogatásban nem részesülő gödöllői versenysport-szakosztályok az alábbiak szerint osztoznak a 3,2 millió forintos keretösszegen (zárójelben a tavalyi támogatás):
Gödöllői Taekwon-do SE forint 1.120.000 (1.320.000 forint), Grassalkovich
SE (sportakrobatika) 850.000 forint (629.000 forint), VUELTA SE (ritmikus
gimnasztika) 690.000 forint (722.500 forint), Jumpers Tánc és Sport KE
540.000 forint (408.500 forint).
A Gödöllőn működő szabadidős sportszervezetek közül az alábbi 18 kapott támogatást az erre a célra elkülönített 2,8 millió forintos költségvetési
keretből (zárójelben a tavalyi támogatás, kiemelve az újoncok):
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 306.000 forint (255.000 forint), Fujinaga Karate Do SE 302.500 forint (376.500 forint), Kirchhofer SE (atlétika)
296.000 forint (310.500 forint), Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület
230.000 forint (191.000 forint), Sainó Karate-Do Közhasznú SE 200.000 forint
(198.000 forint), BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 181.000 forint (203.000
forint), Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
180.000 forint (278.000 forint), Gödöllői Wado Egyesület 169.000 forint (0
forint), Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 150.000 forint (160.000 forint),
Gödöllői Sport Klub íjászok 119.000 forint (0 forint), Pelikán Horgász
Egyesület 100.000 forint (82.000 forint), Gödöllő Pirates amerikaifoci 94.000
forint (0 forint), Corvitas Szolgáltató Kft. futsal 94.000 forint (0 forint),
Gödöllői Ördögök Rugby SE 84.000 forint (331.000 forint), Gödöllői Muay
Thai és Boksz Egyesület 79.000 forint (92.000 forint), Airsoft Kulturális és
Sport Egyesület 76.000 forint (241.000 forint), Aikido Testgyakorló Egyesület 70.000 forint (82.000 forint), Gödöllői Sport Klub tenisz szakosztály
70.000 forint (0 forint).
-gh

Aranyra bukkant Pápai Marci
a gödöllői mezőn
A Premontrei gimnázium végzős tanulója, Pápai Márton révén „hazai”
siker is született a Gödöllő nyugati
határában található perőci repülőtéren immár 17. alkalommal megrendezett mezeifutó diákolimpia országos döntőjén. Az április 15-én, igencsak szeles időbe lezajlott megmérettetésen a Gödöllői EAC atlétája
14:35.53 perc alatt teljesítette az 5 kilométeres tereptávot, és kevéssel több
mint 3 másodperces előnnyel diadalmaskodott a VI. korcsoportos fiúk
163 célba ért versenyzőt felvonultató
mezőnyében. Pápai Mártonnak nem
ez volt az első diákolimpiai országos

bajnoki címe
mezeifutásban, hiszen
a 19 éves tehetség hét
évvel ezelőtt
a III. korcsoportosok között állhatott fel a dobogó felső fokára.
Az Erkel iskola III. korcsoportos –
Müller Laura, Gódor Fanni, Árvai
Virág, Majoros Sarolta, Hrapan Júlia összetételű – leány csapata révén
egy ezüstérem is jutott a gödöllői diákoknak az országos döntőben. -ef
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Fő a jókedv! (V.) 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)

- Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem
látok jól távolra. - Uram! Jöjjön ide az ablakhoz,
és mondja meg, hogy mit lát. – A Napot. –
Mondja már meg nekem, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Nyakmelegítő 13. Megbocsátás 14. Egyik pénzünk 15. Togói Köztársaság fővárosa 16. Holland
autójelzés 17. Cövek 19. Boldogvégek! 20. Nílus,
németül 21. Latén é betű 22. Névelős üzemi részleg 24. Egyszerű gép 25. Fial 27. Ezen a helyen 29.
A hosszúság jele 30. Létezik 31. Némán látó! 32.
Szintén 33. Majdnem forró 36. Lakoma 38. Kettős
hangzó 39. Igekötő 40. Zománcos 42. Végtelenül
mosat! 43. Sérülés 45. Azonosul a környezettel 47.
Európai népcsoport 49. Fosztóképző
Függőleges: 1. Kórház jele 2. Szétszéled 3. Erőd 4.
Idegen férfinév 5. Névelő 6. Mely személy? 7.
Abba az irányba 8. Forgás centruma! 9. Őrlőüzem
10. … mars, indulj! 11. Ruházati kelléket 14. A
poén második, befejező része (Z) 17. Szükséges
18. Tesz 21. Rangjelző 23. Német fagyi 25. Alkotórész 26. Piás 28. Zacskó 30. Penge része 32.

Lejegyez 34. A kezdetétől 35. Férfinév 37. Befejezetlen osztás! 38. Kellemes küllemű 41. Rövid
kabát 42. Török válogatott focista (Buruk) 44.
Mesefigura 46. Tüzet szüntet 48. Fokozás jele 50.
Római szám
A megfejtéseket május 16-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Március 28-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIT MONDOTT, DOKTOR ÚR: ELMEHETEK VAGY ELMEBETEG?
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utalvány nyertesei: Zsámboki Zoltán Katona József u. 4. és Harsányi Ildikó Szabadka u 6/A.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos utalványának nyertese: Bokorné Kozma Julianna
Németh László u. 2.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Rotschild Márta Dózsa György út 27.

Május 4-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Május 5-től május 11-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Május 12-től május 18-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L. 2.). Tel.: 545-585
Május 19-től május 25-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Május 26-tól június 1-jéig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749

Magazinunk következő
száma

május 30-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

