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Január 29-én, az Országház kupolacsarnokában
Orbán Viktor miniszterelnök és Czunyiné Ber -
talan Judit köznevelésért felelős államtitkár kö -
zösen adtak át az elismeréseket a 2014-es biológi-
ai, csillagászati és asztrofizikai, filozófiai, fizikai,
földrajzi, informatikai, kémiai és matematikai
nem zetközi diákolimpián eredményesen szerep -
lő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak.

A jutalmazottak között
volt Fehér Norbert Krisz -
tián egyetemi hallgató, a Gödöllői Református
Líceum korábbi tanulója, aki biológiai ezüstérme
okán részesült egyéves miniszterelnöki ösztön -
díjban. A kivételes teljesítményt nyújtó diák si -
keréhez felkészítő tanára, Wittmayer Zsuzsanna
is hozzájárult. Forrás: kormany.hu

Miniszterelnöki ösztöndíjat kapott
a líceum volt diákja

Fehér Norbert Krisztián biológia tantárgyban

nyert ezüstérmet a tavalyi, nemzetközi diákolimpián

Jogerőre emelkedett a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének azon hatá-
rozata, amiben 30 ezer forintos fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a gödöllői székhelyű Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-t. 

Az eljáró hatóság egy fóti lakos panaszát találta meglapozottnak, miszerint: a társaság jogsértő
módon járt el a 120 literes gyűjtőedény ürítési díjának megállapítása és beszedése kapcsán.
Határozatában a felügyelőség további kötelezettségeket is előírt a Zöld Híd Régió Kft. számára. -r

ellenőrzése mellett – képes az automatikus rend -
számfelismerésre, a járműkategóriánkénti forga-
lomszámlálásra és érzékeli a forgalomtorlódást
is. Kiegészítő funkcióként érzékeli a záróvonal
átlépését, a behajtási tilalom és a kötelező haladá-
si irány megszegését, a veszélyes áru szállítására
megjelölt járműveket, az autópálya leálló sáv -
jának vagy az autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan
igénybe vételét, a vasúti átjárón történő áthala -
dásra vonatkozó előírások és a járműforgalom
irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire
vonatkozó előírások megtartását, valamint a biz-
tonsági öv használatára vonatkozó szabályok be -
tartását. Egy kiegészítő kézi berendezés segítsé -
gével a rendőrök azt is látni fogják, ha a kame rával
figyelt autót körözik, lejárt a műszaki érvé nyes -
sége vagy nincs érvényes kötelező biztosítása.

Lapunk úgy tudja, hogy februárban még csak
teszt üzemmódban vetették be az új készléket a gö -
döllői rendőrök. Márciustól azonban már élesben
dolgozik az új, mindent tudó traffipax, áprilistól
pedig a – közúti balesetek és sérülések számának
csökkentésében fontos eszköznek szánt – kamera
kiegészítő funkcióit is használhatják. -bi

Jogerőre emelkedett: harmincezer forintra
bírságolták a Zöld Híd Régió Kft-t

A fogyasztóvédelmi felügyelőség határozata szerint 

jogsértő díjat alkalmazott a gödöllői székhelyű társaság

Február 5-én a Gödöllői Rendőrkapitányság ille-
tékesei is átvették azt a változtatható helyű ka -
merát, ami az új, országosan bevezetés előtt álló
közlekedési ellenőrzési rendszer egyik egysége a
százhatvanból.

A csúcs-traffipaxként is illethető, ARH CAM S1
típusú készülék ára megközelíti a 6 millió forin-
tot. Beszerzése európai uniós finanszírozással
valósult meg. A renitens autósokat fenyegető ka -
mera – a közúti járművek haladási sebességének

Legalább a jövő év februárjának végéig a Volán -
busz Közlekedési Zrt. látja el a Gödöllő közigaz -
gatási területén zajló, menetrend szerinti autó-
busz-közlekedést, mint közszolgáltatást. Erről
ellenvetés nélkül döntöttek a települést irányító
grémium tagjai február eleji ülésükön.

A város idei költségvetésében 93 millió forintot
különítettek el erre a célra. Az ellentételezés ösz -
sze gét a közlekedési társaság a buszok által tény -
legesen megtett kilométerek alapján számlázza
ki. A helyi járatok esetében ez a tétel jelenleg
332,40 forint/km, a helyközi járatoknál pedig
36,80 forint/km. 

Fontos adalék, hogy a helyi buszközlekedés
me netrendjében véglegesítették a tavaly szep -
tem bertől működő üzleti parki-, valamint a no -
vembertől utasokat szállító haraszti járatokat.

Kovács Barnabás (MSZP) felvetette, hogy a
csökkenő tendenciát mutató üzemanyag-árak
mi att érdemes lenne jobban megvizsgálni a Vo -
lánbusz elszámolását, és ha ebből fakadóan kép -
ződne pénzmaradvány, azt a törvényi változá -
sok nak köszönhetően szűkülő forráshátterű szo -
ciális kiadások növelésére fordítani. -g

Háromoldalú (önkormányzat, Művészetek Háza
Gödöllő, Játékszín), 2017. december 31-ig szóló
közszolgáltatási szerződés keretében, évadon -
ként legalább 5 előadást mutat be gödöllői játszó-
helyen a Játékszín. Az első évad erre az esztendő-
re vonatkozik.

Mindezt 11 mil -
lió forint ellené-
ben teszik a fővá-
rosi társulat tagjai.
Az összeg első fe -
lét február 10-ig
utal ták át, a máso -
dikat pedig július
10-ig kapja meg a
Játékszín Non pro -
fit Kft., amelynek ügy ve zetője az a Németh Kris -
tóf, aki 2002 és 2007 kö zött a gödöllői kultúra
házának igazgatója volt.

Az előadásokból befolyó jegybevétel kizárólag
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft-t illeti
meg, és a felek abban is megállapodtak, hogy a
jegy bevétel utáni társasági adó (TAO) támoga tás -
ra ugyancsak a gödöllői közművelődési társaság
jogosult. -eo

Márciustól már élesben is bevethetik az új készüléket

Városunkban is fenyegeti 
a renitens autósokat a csúcs-traffipax

Újabb egy évig 
a Volánbusz szállítja 
a Gödöllőn utazókat

Egykori „cégével” 
szerződik Németh Kristóf
11 millió forint ellenében évadonként

legalább 5 előadást mutat be 

a Játékszín gödöllői játszóhelyen
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Február 5-i ülésükön a városunkat irányító kép -
viselőtestület tagjai jóváhagyták az önkor -
mány zat tulajdonában lévő gazdasági társa -
ságok 2015-re vonatkozó üzleti tervét.

Az elmúlt évhez képest összegszerűségében
vissza fogottabb mértékű gazdálkodásra készül a
VÜSZI Nonprofit Kft. A tavaly még 776 millió
forintra rúgó nettó bevétellel szemben, idén 520
millió forintos anyagi forrással kalkulálnak, úgy,
hogy az adózás előtti eredményt – nem tévedés –
5 ezer forintra taksálják. A változás oka a cég bel -
ső struktúrájának, létszám- és kiadáscsök ken tés -
sel járó átalakításában keresendő, aminek egyik
fő eleme, hogy a kiemelt út- és járdaépítések ki -
kerültek a VÜSZI tevékenységi köréből.

A városi költségvetéstől bruttó 449,5 millió fo -
rintot kap a társaság (tavaly nettó 403,5 millió fo -
rint) a közhasznú tevékenységek (parkfenntartás
226,3 millió forint, út-híd fenntartás 205,1 millió
forint, sporttelep-üzemeltetés 18 millió forint)
ellátására.

A város balatonlellei üdülőjét a jelenlegi ven -
dég struktúrában veszteségesen működtető, fő
feladataként a helyi közétkeztetést biztosító Ka -
lória Nonprofit Kft. idei bevétele várhatóan 818
millió forint körül alakul, amiből a helyi ön -
kormányzat nettó 345 millió forintot biztosít.
Ezzel együtt, erre az évre 8,8 millió forintos ne -
gatív szaldóval nézhet szembe a társaság, ami a
vállalkozási tevékenységnél elszámolt lellei defi-
cit számlájára írható. A cég Szent István Egye -
temmel kötött üzemeltetési szerződése augusz-
tus 31-én, lejár, a kontraktus megújítása –
Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató meg -
fogalmazása szerint – szinte létkérdés az – új jog-
szabályok követ kez ményeként számos bizonyta-
lansággal terhelt – alapfeladat ellátása szem -
pontjából.

Akárcsak egy évvel ezelőtt, 2015-re is nullszal -
dós gazdálkodást tervez a Művészetek Háza Gö -
döllő Nonprofit Kft. A társaság előreláthatólag
közel 313 millió forintot költhet el idén. Támo -
gatási forrásként bruttó 150,3 millió forintra szá -
míthat a helyi kultúra házát működtető kft. a vá -
rosi költségvetésből, és az emelkedő tendenciát
mutató jegyeladás után igénybe vehető társasági
adónak (TAO) is fontos szerepet szánnak a bevé-
teli oldalon.

Kevéssel több mint 3,1 millió forintos adózás
előtti eredménnyel kalkulál az idei esztendőre
Gö döllői Piac Kft. vezetése. Ehhez 57 millió

forintos nagyságrendű összegben kalkulált bevé-
telre lesz szüksége a cégnek.

Mintegy 4,2 millió forintos pozitív mutatóval
kívánja zárni az idei évet a Gödöllői Távhő Kft.
menedzsmentje, amihez az kell, hogy a bevételi
oldalon rendelkezésre álljon a tervezett 541,3
millió forintos tétel. A korábbi évekhez viszo -
nyítva kedvező változás oka abban rejlik, hogy
emelkedett a hődíjat érintő állami támogatás mér -
téke. A társaságnak december végén nettó 41,6
millió forintos kintlévősége volt, uszkve 6 millió
forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Két éve 23 ezer, míg tavaly 28 ezer forintos nye -
reség elérését jelölték meg az Erzsébet királyné
szállodát működtető G-Magistratus Zrt. illetéke-
sei. Ezekhez az adatokhoz képest hatalmas ugrást
jelent, hogy idén közel 2,3 millió forintos pozitív
eredményt prognosztizálnak, a 211,3 millió forin-
tos bevételi tervre alapozva.

Semmit nem von le a cégvezetés munkájának
hatékonyságából, de a teljes képhez feltétlenül
hoz zátartozik, hogy a társaság üzleti tervének
kiadási oldalát ebben az évben sem terheli majd
az a nettó 91 millió forintos tétel, amit már 2013
óta nem kér el bérleti díjként az önkormányzat.
Ennek okán a szállodacég éves szinten nettó 12
millió forintos bérleti díjat fizet a helyi köz -
kasszának, miközben az általa működtetett
épületegyüttesben lévő üzletek bérlőitől 20 millió
forintot meghaladó díjbevétele származik. -stv

Létkérdés és veszteség-terv a Kalóriánál

A tavaly decemberben közzétett felhívásban megadott határidőig kilenc sze -
mélyre és két közösségre érkezett jelölés a helyi ön kormányzat által 19 esz-
tendeje alapított Gödöllő Városért díjra. Közülük – a Kulturális, Sport és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának indítványa alapján – szavazták meg
az idei kitüntetetteket. Lássuk, kikre esett a képviselőtestület tagjainak
válasz tása (képen balról jobbra):

Prof. dr. Körösvölgyi László, a Gödöllői Királyi Kastély egykori ügy ve -
zető igazgatója (1999-2005), aki a műemlék-együttes fejlesztésében végzett
munkája és magas szintű kulturális központtá való emelése miatt kapja meg
a kitüntetést.

Dr. Révész T. Mihály jogtörténész, címzetes egyetemi tanár, a Gödöllői
Királyi Kastély korábbi ügyvezető igazgatója (2005-2010), az ORTT első
elnöke, aki a kastély lovardájának, Rudolf- és Gizella szárnyának felújításá-
ban végzett elkötelezett és eredményes szakmai tevékenysége okán lett
kitüntetett.

Dr. Sivadó János görög katolikus parókus, aki a görög katolikus egyház-
községben végzett eredményes alkotómunkája, valamint a város és a hívek
iránti elkötelezettsége miatt veheti át a díjat.

Talamba ütőegyüttes, amelynek tagjai magas szintű, kimagasló és igé-
nyes kulturális tevékenységükért részesülnek az elismerésben.

A Gödöllő Városért díjat a március 15-i nemzeti ünnep gödöllői ren -
dezvényén adják át. A ceremónia 17 órakor kezdődik a Művészetek Háza
Gödöllő épületének színháztermében. -rr

Ők az idei Gödöllő Városért díjasok
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Március 1-jétől jelentősen megvál -
tozik a pénz- és természetbeni szo -
ciális ellátások rendszere. Élesen
szét válnak az állam és az önkor -
mány zat segélyezési feladatai. Még -
hozzá úgy, hogy erőteljesen nö vek -
szik a helyi önkormány za tok fele -
lős sége a helyi közösség szo ciális
biztonságának növelésé ben, a szoci -
á lis segélyek biztosításában.

Az átalakulással a szociális tör -
vényből eltűnik négy támogatási faj -
ta, nevezetesen: a lakásfenntartási
tá mogatás, az adósságkezelési szol -
gál tatás, a méltányossági közgyógy -
ellátás és a méltányossági ápolási
díj. A kötelezően nyújtandó ellátáso-
kat (aktív korúak ellátása, időskorú-
ak járadéka, ápolási díj, közgyógy -
ellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság) március első nap -
jától a járási hivatalok állapítják
meg. Egyéb típusú támogatások biz-
tosításáról az önkormányzatok dön-
tenek, akiknek február 28-ig rende -
letet kell alkotniuk a segélyezés fel-
tételeiről.

A gödöllői önkormányzat tagjai
feb ruár 5-i ülésükön tudták le a szo -
ciális ellátásokkal kapcsolatos ren -
de letalkotási kötelezettségüket. A
szakmai csapat előkészítő munkáját
többen is megdicsérték. Ezzel szem -
ben bírálatot kapott, hogy a segé -
lyezési rendszer központi megvál -
toz tatása miatt jelentősen szűkült a
helyhatóság mozgástere, elsősorban
az anyagi források tekintetében.

Ezt látszik alátámasztani, hogy
egy éve még közel bruttó 213,5 mil -
lió forintot tervezhetett a gödöllői
vá rosvezetés a kötelező ellátásokra,
amiből 193 millió forintot biztosított
az állam (90,4%). Idén erre a feladat-
ra 29,2 millió forinttal lehet kalku -
lálni településünkön, és ebből az
állam 24,7 millió forintot finanszíroz
(84,6%)

Gödöllőn március 1-jétől az aláb-
bi, az önkormányzat és intézményei
által biztosított ellátási formák lesz -
nek elérhetők a rászorulók számára:

1. Pénzbeli támogatások
• települési támogatás keretében:

ápolási díj (mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 80%-a, jelenleg 22.800
forint)

• rendkívüli települési támogatás
keretében: rendkívüli pénzbeli tá -
mogatás, újszülött köszöntés,
szép korúak köszöntése

2. Természetbeni támogatások
• rendkívüli települési támogatás

keretében: gyermekek étkezési té -
rítési díjának megfizetéséhez
nyújt ható támogatás, lakásfenn -
tar táshoz nyújtható támogatás

3. A személyes gondoskodás
keretében biztosított szociális
és gyermekjóléti alapellátás 
formái
• gyermekjóléti szolgáltatás • csa-

ládsegítés • házi segítségnyújtás •
fogyatékosok nappali ellátása •
idős korúak napközbeni ellátása •
szociális étkeztetés • hajléktala-
nok nappali ellátása • gyermekét-
keztetés

4. Szakosított ellátási formák
• hajléktalanok átmeneti szállása •

hajléktalanok éjjeli menedékhelye
• időskorúak gondozóháza • idős -
ko rúak otthona
Fontos kitétel, hogy a módo sí tá -

sok hatálybalépésekor rendszeres
szo ciális ellátásban részesülők szá -
mára a támogatást február 28-ig a
korábban megállapított összegben
folyósítják. -bOr

Címének megadásakor Autópálya
ut cára keresztelte szerkesztősé -
günk höz eljuttatott levelében az
elérhetőségét egy Szőlő utcai lakos.
Aki azt hinné, hogy véletlen elírás-
ról van szó, téved. Egy, hosszú évek
óta fennálló jelenségre utalt ezzel.
Nevezetesen arra, hogy Gödöllő
egyik kelet-nyugat irányú útján, az
egyik oldalon családi-, a másik ol -
dalon emeletes házakkal övezett
Sző lő utcában nem csak, hogy meg -
növekedett a forgalom, de az ott
élők állítása szerint nagyon sok au -
tós nem veszi figyelembe a 40 ki -
lométer/órás korlátozó táblát, és
száguld.

Az ügy megjárt már néhány hivata-
los fórumot. Állítólag aláírásgyűjtés is
történt a probléma enyhítése érde -
kében. Eleddig azonban sem mi lyen
megnyugtató megoldás nem szüle -
tett a gyorshajtók fékentartására.

Papír van róla, hogy gyűjtőútról
beszélünk, aminek sajátossága,
hogy azt nem csak a közvetlen kör -
nyezetésben élők használják, hanem

a városon átmenő forgalom is meg -
je lenik. Ez egyfelől növeli az út
terhelését, ugyanakkor az is biztosí-
tott ezáltal, hogy a városon átmenő
forgalom minél gyorsabban elhagy-
ja az adott körzetet. Mindezek kö -
vetkeztésben az illetékesek nem
tartják indokolnak, hogy a jelenlegi
40 kilométer/órás sebességkorlá -
tozás mellett további forgalomsza-
bályozó elemek (például: lassító kü -
szöb) létesüljenek.

Megkerestük a Gödöllői Rendőr -
kapitányságot is, nekik mik a ta -
pasz talataik a Szőlő utcai helyzet-
ről. Azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy már többször volt sebesség -
mérés a helyszínen, de a traffipax
kihelye zése alatt gyorshajtó autóst
nem szűr tek ki. A forgalomszámlá-
lás sem hozott különösebb ered-
ményt, mivel csak bizonyos nap -
szakokban zsúfoltabb a szóban for -
gó útsza kasz. Mindezek ismereté-
ben rend őr ségi teendő nincs, de
van rá ígéret, hogy sebesség mé ré -
sek és ellenőrzések a jövőben is
lesz nek a területen.

Egyelőre ennyi. Azt is írhatnánk,
hogy az autópályára keresztelt Sző -
lő utca közlekedési rendjében min -
den marad a régiben. Azonban re -
méljük, hogy a gépjárművel arra
járók tiszteletben tarják a sebes -
ségkorlátozó táblát. És nem csak
akkor, ha traffipaxot gyanítnak az út
mentén… -ed

Márciustól másképp
segélyeznek Gödöllőn is

Eltűnik a szociális törvényből a lakásfenntartási

támogatás. Városunkban már megszületett az új rendelet

Vízió vagy valóság 
a Szőlő utcai „autópálya”?

Az ott lakók közül többen állítják, rendszeres 

a száguldás. A rendőrség nem szűrt ki gyorshajtót

„Az alsóparki vizes fejlesztések előkészítésének részeként el kell készíttetni egyes elő-
zetes megalapozó szakértői anyagokat, hogy a megváltozott körülmények és új tényezők figyelembevételével kijelölhető legyen a
fejlesztési tervezés tartalma:

• a Hattyús-tó helyreállításának előkészítésére,
• az alsóparki kutak hasznosítására (gyógyvíz-kút és a további két kút hasznosítása, többek között fürdő, illetve strand

kialakításához, az uszodaprojekthez).”
Szó szerint ezeket a mondatokat tartalmazza az idei évre elfogadott gödöllői költségvetésről szóló előterjesztés.

A feladatok elvégzésére 10 millió forintos forrást különítettek el 2015-re a döntéshozók.
Aki elég régen él Gödöllőn, pontosan tudja, hogy egyik fejlesztési cél sem újkeletű. Mindkettő előélete hosszú

év(tized)ekre nyúlik vissza. A kastéllyal szemközti Hattyús-tavat (a városi múzeum birtokában lévő korabeli
képen) több mint 140 éve temették be, a termálvíz-kereső első fúrások pedig mintegy fél évszázada történtek meg. 

Most ismét napirendre került a két téma, mint írják: a „rekreációs tervek előkészítése” okán. A projektek megva -
lósulásának időpontja azonban még mindig megjósolhatatlan… -áo

Tízmilliót szánnak a Hattyús-tavat
és a termálfürdőt megalapozó 
szakértői anyagokra
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Kétség sem fért hozzá, hogy a gödöllői képvi -
selőtestületben jelentős túlsúllyal rendelkező
lo kálpatrióta klubos képviselők támogató sza -
vazatával elfogadják a város idei költségvetését.
A február 5-i tanácskozáson 10 igen szavazattal
és 4 tartózkodással kapott zöld utat a település
ez évi gazdálkodását meghatározó előirányzat-
halmaz.

A gödöllői önkormányzat – a tavalyi 7,325 mil -
liárd forinttal szemben – 2015-ben kevéssel több
mint 8,779 milliárd forintot tervez elkölteni. Az
összeg 5,893 milliárd forintos költségvetési- és
2,258 milliárd forintos finanszírozási bevételből
tevődik össze. A pénzügyi egyensúly megterem -
téséhez közel 628 millió forintos előző évi költ -
ségvetési maradvány bevonása is szükséges.

A kötelező működési feladatokkal kapcsolatos
kiadásokra csaknem 5,1 milliárd forintot ter -
veznek felhasználni (tavaly 4,2 milliárd forint),
míg az önként vállalt működési feladatokkal
össze függő kiadásokra csaknem 139 millió forin-
tot szánnak (tavaly 176,3 millió forint). 

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások
nagyságrendjét bő 1,303 milliárd forintra kal -
kulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,9 mil -
liárd forint).

Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség
igénye nélkül – a szennyvíztisztító telep korsze -
rűsítésére 508 millió forint áll rendelkezésre. Az
utak felújítására 150 millió forintot, járdaépítésre
50 millió forintot, a Petőfi téri csapadékvíz-elve-
zetésre 60 millió forintot, a testőrlaktanya helyre-
állítására 26,5 millió forintot, a Szabadság téri –
mintegy 250 fő néző befogadására alkalmas –
sportcsarnok-beruházás előkészítésére 26,1 millió
forintot, a polgármesteri hivatal épülete felújítá-
sának indítására 22 millió forintot, a kerékpáros-
barát város program Dózsa György úti sza ka -
szon történő folytatására 20 millió forintot kü -
lönítettek el, fejlesztési tartalékként pedig közel
319 millió forinttal számolnak.

A gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2015-
ben is komoly mértékben táplálja a helyi adókból
remélt csaknem 3 milliárd forintos anyagi forrás
(ebből 2,25 milliárd forint iparűzési adó). A
központi költségvetéstől kapott támogatás ke -
véssel elmarad az egymilliárd forinttól (mintegy
50 millió forinttal kevesebb mint 2014-ben), míg a
fejlesztési célú, döntően európai uniós támogatási
bevételekkel 403 millió forintos nagyságrendben
lehet kalkulálni.

Elgondolkodtató adata az idei gödöllői költség -
vetésnek az a 696 millió forintos összeg, amit –
különböző jogcímeken – az iparűzési adóbevéte -
lének nagysága miatt nem kap meg a helyi köz -
kassza az államtól (tavaly ez az összeg 475,8 mil -
lió forintra rúgott). Vagyis: nem jelent előnyt (sőt,
akár „büntetésnek” is felfogható), hogy Gödöllő
iparűzési adóerő-képessége valamivel több mint
1,687 milliárd forint, ami egy főre vetítve meg -

közelíti az 53 ezer forintot.
Az előterjesztéssel kapcsolatos polgármesteri

kiegészítés során elhangzott, hogy 100 millió
forintra tehető az az összeg, amit – részben az
állami támogatás csökkenése, részben az anyagi
fedezet biztosítása nélkül az önkormányzatra há -
rított feladatellátás miatt – ebben az évben
„elszen ved” Gödöllő.

A vita folyamán Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
megjegyezte, hogy a kormány által végrehajtott
adósságkonszolidáció kedvezett a településnek.
Gémesi György erre úgy reagált: valóban, ám az
ebből eredő előny „elolvadt”. A Fideszes város -

Városi költségvetés: közel 9 milliárd forint 
sorsáról döntöttek a gödöllői városatyák

Tavaly szeptemberben adtunk hírt arról, hogy több mint hatvan, felháborodott gödöllői lakos aláírá-
sával tiltakozó levelet kapott a polgármester, a máriabesnyői körzet önkormányzati képviselője,
valamint a város aljegyzője. A Fenyvesi főút fejlesztési tervét is érintő beadványra Gémesi György
írásban válaszolt. A szeptember 24-i keltezésű levél utolsó előtti bekezdésében a következő olvasható:
„… az érintett lakossággal történő megállapodás nélkül senkire semmilyen költség áthárítását nem támogatom.”

A fenti mondat kissé más megvilágításba helyezhető, ha elolvassuk az idei évre elfogadott gödöllői
költségvetés előterjesztésében szereplő sorokat. Íme: „Az útépítési feladatokhoz lakossági hozzájárulást
tervezünk bevonni, melyhez készül az önkormányzati rendelet tervezete. Elsőként a Fenyvesi főút építését ter -
vezzük ebben a konstrukcióban.” -d

Mégis kérnének lakossági 
hozzájárulást a Fenyvesi főút építéséhez?

atya szorgalmazta, hogy a Lázár Vilmos utcában
és a Fenyvesi főúton lakóknak – hasonlóan a vá -
ros más részén élőkhöz – ne kelljen hozzájárulást
fizetniük, hogy szilárd burkolatú úthoz jussanak.
A polgármester praktikus kérdése az egyenként
is több százmillió forintos beruházással kapcso la -
tosan az volt: hol a forrás erre? Javasolta képvi -
selőtársának, hogy érdemes lenne lobbizni kor -
mányzati támogatásért, mert bizonyos telepü -
lések között nemrégiben 30 milliárd forintot osz -
tottak szét. Simon Gellért úgy reagált: nem sze -
retné azt a demagóg hangot megütni, hogy eset-
leg a polgármesteri keretből is kiszorítható lenne
némi fedezet. Válaszként erre azt kapta, hogy a
polgármesteri keretet nem magára költi a város
első embere, hanem az abból juttatott pénznek
sokan örülnek. -ván 

Nincs új a nap alatt 
A város idei költségvetéséről megjelent írásunkra Vörös István korábbi önkormányzati képviselő és
polgármester-jelölt így reagált a közösségi oldalon:



8 XIX/3. 2015 márciusKITEKINTŐ

Híres költők, írók és pszichológusok gondolataival te -
leírt kreatív buszállomást készített a Dabason műkö -
dő, fiatalokból álló Trafik Kör Kortárs Művészeti
Egye sület Ligetvári István építész tervei alapján, az
önkormányzat jóváhagyásával. 

Buddha, C. G. Jung, Freud, Nietzsche, Hamvas
Béla, Babits Mihály, Kodály Zoltán, Bagdy Emőke,
Müller Péter és Popper Péter idézetek olvashatók a
dabasi Táncsics Mihály Gimnázium előtt található megállóban – adta hírül az MTI.

Bár, Gödöllőn nincs olyan középiskola, aminek közvetlen közelében hasonló várakozóhely lenne,
az ötlet talán mégis megfontolandó. Ön el tudna képzelni kreatív buszmegállót városunkban?

Fotó: Koszticsák Szilárd

Egyre többen és gyakrabban élünk az internet

nyújtotta előnyökkel, melyek egyszerűbbé és

kényelmesebbé tehetik életünket, legyen szó

online rendelésekről vagy netes bankolásról.

A közelmúltbeli Valentin-nap alkalmából is so -

kan vásároltak webáruházakban meglepetést

szeretteiknek. Ezért is fontos, hogy adataink-

hoz illetéktelen személyek ne férhessenek

hozzá. Felhasználói fiókjaink biztonságát első-

sorban megfelelő jelszóval tudjuk növelni,

ame lyet több szempontot figyelembe véve ja-

vasolt kiválasztani. Kellő odafigyeléssel és az

Invitel képviselőjének alábbi néhány jó taná -

csát betartva hatékonyabban védekezhetünk

az internetes adatlopások ellen. 

Egy jó jelszó: bonyolult és hosszú. Minél

több féle karaktertípust (szám, kisbetű, nagy -

betű, szimbólumok) tartalmaz titkos kódunk,

annál nehezebb kijátszani. Egy erős jelszóhoz

legalább nyolc elem szükséges. Míg egy hat

jel ből álló kombináció feltörése a profiknak leg -

feljebb egy napba telik, addig egy megfelelően

megválasztott nyolc karakteres kombináció

megfejtésén huszonhárom évet kell dolgoznia

egy adathalász támadónak. 

Egy jó jelszó: nem személyes. A kód megvá -

lasz tásánál mindenképpen kerüljük a szemé -

lyünkhöz köthető dátumokat (például születési

év), valamint az egymás után következő szá -

mok és betűk kombinációját. Továbbá ne adjuk

meg szeretteink vagy kedvenc csapatunk,

együt tesünk nevét sem. 

Egy jelszó: egyedi és megjegyezhető. Talál -

junk ki egy egyszerű, bővített mondatot, majd

tartsuk meg a benne szereplő szavak első két

betűjét és a mondatvégi írásjelet. A magán -

hangzókat helyettesítsük számmal, és az így

létrejövő kombinációhoz adjunk hozzá betűkre

emlékeztető speciális karaktereket (például ?

= z). Így már senki sem mondja meg, hogy

például a Gös?k1B4. a „Gödöllőn született

kisfiam, Balázs” mondatból ered.

Egy jó jelszó: friss. Azzal, hogy úgy érezzük,

kitaláltuk a világ egyik legerősebb jelszavát, még

nem ért véget munkánk. A szakértők szerint

ugyanis érdemes egymástól eltérő kódokat hasz-

nálnunk a különféle felhasználói fiókokhoz, me -

lyeket a maximális biztonság érdekében

aján la tos negyedévente megváltoztatnunk.

A témáról további hasznos tippeket olvashat

az Invitel www.netbarat.hu oldalán.

Invitel a biztonságos netezésről
Nem a szuperhősök fogják

megvédeni az internetezőket

A SplashData kimutatása szerint a világ szer -

te leggyakrabban használt 25 jelszó között

található: a „jelszó” angol nyelvű megfelelője,

a password, az 12345678 számsor, a

qwerty betűsor, de még a batman is. Ha a

felsorolásban ráismer sajátjára, ajánlatos

azonnal megváltoztatnia, ugyanis a közis -

mert kombinációkkal védett fiókokat nagyon

könnyű feltörni.

Rozsnyai László, az Invitel regionális vezetője

El tudna képzelni kreatív buszmegállót Gödöllőn?
Híres költők, írók és pszichológusok gondolataival teleírt váróhelyet

létesítettek Dabason, egy gimnáziumnál 
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Gödöllői pontok, gólok
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 19-22. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyírsuli 3-0 (22, 17, 17)
Vasas Óbuda –TEVA-Gödöllői RC 3-2 (-21, -13, 19, 21, 11)
UTE – TEVA-Gödöllői RC 3-2 (17, -13, 21, -27, 12) 
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – TEVA-Gödöllői RC 2-3 (23, -25,
22, -14, -9)
TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3-1 (-21, 14, 11, 16)
A TEVA-GRC csapata 55 ponttal, 60-20-as szett- és 1.883-1.582-es
pontaránnyal a 2. helyen zárta a bajnoki alapszakaszt. A március 22-én
kezdődő, az egyik fél második győzelméig tartó negyeddöntő
párharcában a Jászberény együttese lesz a gödöllői lányok ellenfele.

Magyar Kupa, elődöntő, visszavágó:
TEVA-Gödöllői RC – UTE 3-0 (19, 25, 17) Aranyszett: 15-10
Döntő:
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3-2 (-16, -18, 25, 22, 7)

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 12. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 15-16 (5-6)
A Gödöllői KC együttese 18 ponttal, 330-279-es gólkülönbséggel 3. a
tabellán.

SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 6. forduló:
Gödöllői SBE – MTK 4-8
Győzelem: Hönsch Pál. Döntetlen: Reznák Attila, Bándy Attila, Veréb
Gábor, Kőszegi Lajos, Kozma Gábor, Téglás Mátyás. Vereség: Nagyajtai
Gábor, Ruttkay Péter, Sillye Kálmán, Szabó Zoltán, Törőcsik József.
A GSBE formációja után 35 ponttal a 6. helyen áll a bajnokságban..
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 6. forduló:
Gödöllői SBE II. – Biatorbágy III. 1-4
Döntetlen: Fehér Mihály, Molnár László. Vereség: dr. Tallós Emil, Veres
István, Nagy Adrián.
A GSBE II. 10 ponttal a bajnoki osztály 6. helyezettje.

Ki gondolta volna, hogy a nyár folyamán több poszton is kicserélődött, a
2014/2015-ös idénynek számos, tehetséges fiatallal nekivágott gödöllői női
röplabda-csapat február 14-én egy pont közelségbe kerül a Magyar Kupa
megnyeréséhez? Gyaníthatóan, nagyon kevesen. Pedig ez történt. Aztán
jött a sokk, a Vasas kétszettes hátrányból és meccslabdáról fordított, és 3-2-
es győzelmével elhappolta a trófeát városunk alakulata elől. A TEVA-GRC
társulata fennállása során eddig négyszer volt kupadöntős, és mind -
annyiszor elvérzett. Fájó volt a gödöllőiek kudarca. Nagyon fájó. Főleg
azért, mert – meg mer jük kockáztatni – ezen az estén a GRC együttese nem
érdemelt vereséget. A sors azonban másképp rendelkezett, így nem érhetett
be az elvégzett munka gyümölcse.

Nem elvitatva a Vasas sikerhez vezető feltámadásának értékét, a meccs sta -
tisztikai adatai közül több is arról árulkodik, hogy Gödöllőn lett volna a méltó
helye a díszes trófeának. Városunk hatosa 104-101-es pontaránnyal múlta felül
a piros-kékeket, és Csengeri Petra személyében a gödöllői csapatban jeleske-
dett a drámai ütközet legeredményesebb játékosa (27 pont). Sőt, a harmadik és
a negyedik is, mivel a sérülten is remekül teljesítő Szakmáry Gréta 20, a cen-
terposzton nehezen tartható Széles Petra pedig 15 pontig jutott. Míg a Vasas
játékosai pontjaik 67,3%-át „csinálták” meg, addig a gödöllői lányok 73,1%-ig
ju tottak ebben az összehasonlításban. Más kérdés, de ez azt is jelenti, hogy
Hor váth András formációjának tagjai adakozóbbak voltak riválisuk javára.

Sovány vigasz, ám ismét beigazolódott, hogy a röplabdasport szabályai -
nak makacssága ellen nincs mit tenni: meccset csak három sikeres játszmá-
val lehet nyerni. És ez intő példa kell, hogy legyen a gödöllőiek számára az
előttünk álló bajnoki hajrában (is)… -ef

Meccslabdáról bukta 
el a kupadöntőt a gödöllői hatos

Folytatva a korábbi években útjára
indított hagyományt, február 19-én
a Művészetek Háza Gödöllő épüle -
tének zsúfolásig megtelt konferen -
cia termében átadták az elmúlt esz-
tendőben, gödöllői színekben leg -
jobb ered ményeket elért sporto -
lók nak és sportvezetőknek odaítélt
városi elismeréseket. 

Huszonharmadszor rendeztek
spor tos díjátadót településünkön. A
rendezvény nyitásaként dr. Tőzsér
János, a Szent István Egyetem rek to -
ra négy versenyzőnek átadta a Gö -
döl lői EAC Aranykoszorús jelvé-
nyét. A városi elismerő címek oda í -
téléséről a Gödöllői Sport Közalapít -
vány kura tóriumának tagjai döntöt-
tek. Ekképpen:

A Gödöllő Sportjáért díjat Szép -
laki Istvánnak, a TEVA-Gödöllői

Röp lab da Club korábbi elnökének
ítélték oda. Az Év edzője kitüntetést
Czeba Mihály (Gödöllői Taekwon-
do SE) és – akárcsak egy évvel ez -
előtt – Navarrete József (Gödöllői
EAC, vívás) érde melték ki 

Az Év gödöllői sportolója 2014 el -
ismerő címmel kategóriánként az
aláb bi sportolókat díjazták:

Egyéni felnőtt: 1. Gémesi Csanád
(kardvívó, Gödöllői EAC) 2. Bonto -
vics Babett (Gödöllői Taekwon-do
SE) 3. Demetrovics Ádám (Gödöllői
Muay Thai- és Bokszegyesület, K1) 

Csapatsport felnőtt: 1. Kaptur
Éva (atléta, Gödöllői EAC) 2. Széles
Petra (röplabdázó, TEVA-Gödöllői
RC) 3. Szekeres Eszter (ritmikus
gimnasztikázó, Vuelta SE)

Egyéni utánpótlás: 1. Kovács
Emma (dobóatléta, Gödöllői EAC)

2. Ban csics Máté (kardvívó, Gö -
döllői EAC) 3. Som Róbert (Gö -
döllői Taekwon-do SE) és Kádár
Nor bert (Gödöllői Muay Thai- és
Bokszegyesület, K1)

Csapatsport utánpótlás: 1. Hor -
nyák Bernadett (kézilabdázó, Nem -
zeti Ké zilabda Akadémia) 2. Kovács
Adél (röplabdázó, TEVA-Gödöllői
RC) és Tré zsi Norbert (kézilabdázó,
Gödöllői KC) 3. Bali Zsófia (Gö -
döllői Taek won-do SE) és Papp
Kin ga (akrobatikus torna, Gödöllői
Grassalkovich SE)

A Gödöllői Szövetség a Sportért
különdíjával Szabóné Ónodi Ju ditot,
a Gödöllői Sport Klub HUN-TER
íjász szakosztályának ver seny zőjét,
Szűcs Márta szenior kézilab dázót,
va lamint Mácsár Gyula test nevelőt,
kézilabda edzőt jutalmazták. 

Kupát vehetett át számos, után -
pót láskorú bajnokcsapat, díjazták
azokat a 16 év alatti gödöllői fiatalo-
kat, akik országos bajnoki címet

nyer tek 2014-ben, illetve a
különböző sportágak jövő – 14 év
alatti – reménységei közül elisme-
résben részesítették a legnagyobb
ígéreteket.

A díjátadó résztvevőit a Gödöllő
Táncszínház nemzetközi szinten is
sike res tagjai és a Grassalkovich SE
akrobatikus tornászainak (képen)
esetenként lélegzetelállító produk -
ciói szórakoztatták. Az elismerő cí -
mek átadá sában Szűcs Lajos olim -
pi ai bajnok labdarúgó és dr. Kiss
Ger gely háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó is segédkeztek. 

-org

Best of 2014: sportos díjátadó
olimpiai bajnokokkal
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24. Híres építész volt (Miklós) 26. Feltéve 29.
Vesztesége 31. Zimbabwe fővárosa 33. Kötőszó
34. Ételkészítés 36. Végtelenül lepő! 38. A győze-
lem istennője 40. Követője 42. Fondorlattal
megszerez 44. Kábítószer 45. Néma nézők! 48.
Erre fele! 50. Költői sóhaj 52. Kézben van!

A megfejtéseket március 20-ig kérjük leve -
lezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál Lász -
ló köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitde-
po.hu e-mail címre eljuttatni.
Január 30-i lapszámunk helyes megfejtése: A
PAPÁIMAT MINDIG CSERÉLGETI, EN -
GEM VISZONT MEGTART.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-utal -
vány nyertesei: Nagy Gábor Dózsa György út
5-7. és Fülöp Dávid Kazinczy körút 26.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Lipták Ferenc Radnóti Miklós u. 11.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalvá -
nyának nyertese: Vajda Erika Körösfői u. 32.

A törzsvendég reggel hétkor bemegy a kedvenc
kocsmájába. – Egy sört? – kérdezi tőle a pultos.
– Nem gondolod, hogy egy kicsit korán van
hoz zá? – kérdez vissza a vendég. -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 11.
Megnyugvás a buddhista vallásban 12. Tapasztal
13. Világos angol sör 14. Magunk 15. Az ENSZ
munkaügyi szervezete 16. Kiütés jele 17. Arc a
szlengben 19. Hordó van ilyen 20. Hazai
sertésfeldolgozó 22. Múlt idő jele 23. Testrész 25.
Csenő 26. Téli csapadék 27. Darab 28. Indíték 30.
Ételízesítő 31. Tajték 32. Ájulás 35. Idegen tenger
37. Névelő 38. Nemzeti Sport 39. Viszkető beteg-
ség 41. … és kontra 43. Mely személy? 44.
Nyelvcsalád 46. Idegen művészet 47. Díszes 49.
Időponthoz kötött bankett 51. A poén második,
befejező része
Függőleges: 1. Vízi kígyófaj 2. Takarmánytároló
3. Északi váltópénz 4. Némán róvó! 5. Számnév 6.
Maga 7. Ízletes 8. Asszonynév-képző 9. Női név
10. Munka 17. Az örök kárhozat helye 18. Tart
valamitől 20. Kicsinyítő képző 21. Közeli rokon
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Magazinunk következő
száma

április 3-án,
pénteken jelenik meg.

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

Március 1-jéig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Március 2-től március 8-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Tel.: 545-585
Március 9-től március 15-ig:

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Március 16-tól március 22-ig: 

Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 
Tel.: 419-749 

Március 23-tól március 29-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251 
Március 30-tól április 5-ig: 

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

Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Kell a humor! (III.)
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