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Nyomoz a rendőrség, hogy kiderüljön a rongálódás oka

Bedőlt a Fidesz-iroda kerítése
Nem mindennapi látvány fogadta
az arra járókat január 13-án reggel a
gödöllői Fidesz-irodánál. A Szabadság út és a Testvérvárosok útja
találkozásánál lévő, önkormányzati tulajdonú épület kerítése mintegy 15-20 méter hosszon bedőlt.
A téglából kirakott oszlopok és
az azok között lévő tartóvasakra
szorosan felcsavarozott lécekből
álló kerítéselemek az udvaron végezték. A kerítés talapzatán sérülés
nem látszódott, de az egyik oszlopzáró betonlapra a járda melletti
árokban találtak rá.
Első ránézésre a rongáláson kívül
egyéb, esetleg politikai célzatú jeleket nem lehetett felfedezni, miként
azt sem, hogy valaki be kívánt
volna hatolni az épületbe.
A gödöllői Fidesz-szervezet illetékesei értesítették a tulajdonost és
a rendőrséget. A Gödöllő Rendőrkaptányság munkatársai a helyszínre érkeztek, hogy nyomokat
rögzítsenek. Ezen kívül jó szolgálatot teljesíthet az egyetemi bejáróval szemben felszerelt térfigyelő
kamera felvétele is, hogy kiderüljön kitől vagy mitől keletkezett
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NapSugár
csütörtök
Nagy Feróval
3. oldal »

Kérdéses,
kinyit-e idén
az egyetemi
strand 5. oldal »
Világjátékok nélkül maradt Gödöllő
Wroclaw lesz a rendező 2017-ben
az akár több százezer forintos
nagyságrendűre becsülhető kár a
Fidesz-iroda Szabadság úti frontján
lévő kerítésében.
Érdeklődésünkre a Gödöllői Rendőrkapitányságon azt válaszolták,
hogy az ügyben még folyik a nyomozás, aminek lényeges eleme a
tanúk kihallgatása. Lapzártánkig
további részleteket nem sikerült
megtudni, de ígéretet kaptunk,
hogy amint időszerűvé válik, tájékoztatnak a fejleményekről. –RR-

7. oldal »

Elkezdődött Papp István pere
Tizennégy rendbeli, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével és három rendbeli hivatali visszaélés bűntettével vádolja az ügyészség Papp
Istvánt, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) volt
elnökét, Gödöllő egykori, 1983 és 1990 közötti tanácselnökét.
A gyanú alapján a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai által 2008 decemberében őrizetbe vett korábbi OMMF-elnök utasítására vagy közbenjárására 2006-tól
olyan hamis igazolásokat állítottak ki munkaügyi szabálytalanságok miatt elmarasztalt cégeknek, amik felhasználásával a vállalkozók közbeszerzési pályázatokon indulhattak és állami támogatásokat igényelhettek.
A már évek óta húzódó ügyben elrendelt büntetőper január 23-án kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken.
Papp István vallomásában úgy fogalmazott: nem követett el bűncselekményt.
-VN-
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Régmúlt idők nyomában (XCIV.)

A királynő kedvenc leánya,
Mária Krisztina főhercegnő
Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc
ötödik gyermekeként született 1742.
május 13-án. A családban Miminek
becézték. Ő volt Mária Terézia legkedvesebb leánya, a feljegyzések
szerint azért, mert éppen az uralkodónő születésnapján jött a világra.
Több testvére is féltékeny volt ezért
rá. Öccse, Lipót egyik levelében hangot is adott elkeseredésének. Mária
Krisztina – írja – tehetséges, és tudja,
milyen gyengéinél lehet megfogni
az anyját. „Mindig sajnálja, igazat ad
neki, örökösen nála van, folyton ír neki,
és ily módon teljesen megnyerte magának, és azt csinál vele, amit akar.”
Mária Krisztinát intelligencia,
szeretetreméltóság és – elsősorban
festőként – komoly művészeti tehetség jellemezte. Szívesen készített tusrajzokat, olajfestményeket,
családi arckép-miniatúrákat, önarcképeket, amelyek közül jó néhányat a schönbrunni kastély „kék szalonjában”, illetve a királynő írószobájában helyeztek el. 1762-ben holland minta alapján egy olyan képet
készített, ami szinte polgári egyszerűségben ábrázolja a fenséges családot. Szülei – a kényelmes hálóköntöst és turbánszerű hálósapkát
viselő, a kandallónál reggeli csokoládéja mellett üldögélő császár,
valamint az egyszerű háziruhát
viselő császárné – a gyermekeket figyelik, amint azok éppen a Mikulás-napi ajándékcsomagot bontogatják. A főhercegnő önmagát is a
képre festette, amint éppen virgáccsal fenyegeti öccsét, Ferdinándot. E vízfestmény – és rajta különösen a császár alakja – a nyárspolgári otthon karikatúrája is lehetne, ha nem egy 20 éves főhercegnő
festette volna családjáról.
Mária Krisztina a württembergi
herceghez, Lajos Jenőhöz fűződő bol-

dogtalan románca után a vele egykorú Albert Kázmérhoz, SzászországTeschen hercegéhez ment feleségül.
A házasság szerencsésnek bizonyult, szerelmi házasság lett, ennek
köszönhetően írhatja sok modern
történeti mű, hogy a kedvenc leány
– kivételes módon – maga választhatta ki jövendőbelijét. Mária Terézia, hogy a vagyontalan Albertet
rangjához méltó pozícióba juttassa,
és egyúttal az ifjú párt a maga közelében tartsa, 1765-ben (Batthyány
Lajos gróf halála után) üresen hagyta
a nádor széket, és Albertet nevezte
ki királyi helytartóvá. A pozsonyi
várat szerető gondoskodással és
hatalmas költséggel rendbe hozatta
az ifjú pár számára, akiknek kormányzása alatt Pozsonyból virágzó
kulturális központ lett.
Az 1766-ben megtartott pozsonyi
esküvőre Grassalkovich Antalt is
meghívták, sőt, a feltétlen bizalom
jeleként a királynő a grófot kérte
meg az ifjú pár számára egyik
rezidenciául kiválasztott féltoronyi
kastély rendbehozatalára. Személyes szolgálatait az uralkodónő akkor is igénybe vette, amikor az ifjú
pár 1766-ban Pestre utazott, és a gróf
pesti palotájában vendégeskedtek.
A helytartói pár ekkor Gödöllőre is
ellátogatott. A következő évben kislányuk született, aki azonban másnapra meghalt. Több gyermekük
már nem született.
Mária Krisztina volt az egyetlen,
aki arra is tanácsot kapott anyjától,
hogyan őrizheti meg férje vonzalmát: „Mivel gyöngéden szereted férjedet, túlzásba eshetsz és terhére válhatsz.
Rendszerint ezen buknak el a gyöngéd,
erényes, szerelemből nősülő hitvesek.
Mennél jobban takarékoskodsz még
ártatlan kedveskedéseiddel is, annál jobban fogja ő azokat keresni.” – írta a

Gödöllő kultúrájáért
Idén Őriné Magy Cecília muzeológus
és Fodor László zenetanár vette át az elismerő címet
Január 22-én – arra emlékezve,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon végzett a Himnusz kéziratának letisztázásával – a Művészetek Háza színháztermében rendezték meg Magyar Kultúra Napi városi ünnepséget.
A zenei és prózai betétműsorokkal kísért eseményen ezúttal is átadták a helyi önkormányzat által
alapított Gödöllő Kultúrájáért díjat.
Az elismerő cím odaítéléséről a gödöllői képviselőtestület tagjai december 8-i ülésükön határoztak. Az
előzetesen közzétett felhívásban öt
magánszemélyre és egy közösségre
érkezett jelölés. Városvezetőink döntése végül Őriné Nagy Cecíliára, a Gödöllői Városi Múzeum muzeológusára, valamint Fodor Lászlóra, a Fréderic Chopin Zeneiskola klarinét- és
szolfézstanárára, a Hot Jazz Band
oszlopos tagjára esett.

Őriné Nagy Cecília a gödöllői
művésztelep hagyatékának ápolásáért és széleskörű muzeológusi
ténykedése, kutatómunkája elismeréseként, Fodor László pedig igényes, színvonalas és sokszínű zenei
tevékenységéért vehette át a városi
kitüntetést és az azzal járó pénzjutalmat.

Minősített intézmény lett
a Művészetek Háza,
Csokonai-díjjal tüntették ki
Kaposi Lászlót
Január 19-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban kulturális elismeréseket

királynő egyik levelében. Mária
Terézia halálát (1780) követően II.
József nővérein, Mária Annán és Mária Erzsébeten kívül Mária Krisztinát
és férjét is eltávolíttatta a bécsi udvarból. A házaspárt Osztrák-Németalföld (Belgium) helytartóivá
nevezte ki, valóságos politikai hatalom nélkül. Feladatuk csak arra
szorítkozott, hogy aláírják mindazt,
amit a miniszterek a császár beleegyezésével eldöntöttek. A kényszerű politikai tétlenséget vakító pompájú udvartartással leplezték. A
helytartók ekkor építették Brüsszel
közelében Laekent, az új nyári
palotát. II. József reformjai Belgiumban is nagy ellenállást váltottak ki,
ami népszerűtlenné tette az addig
közkedvelt helytartói párt is. A francia forradalom kitörése és az annak
hatására kirobbanó felkelés miatt
1789 végén kénytelenek voltak
Bonnba menekülni. 1791-ben aztán
visszatérhettek Brüsszelbe, de a
következő évi francia támadás után
végleg elhagyták Németalföldet és
Bécsbe mentek.

Az akkor uralkodó I. Ferenc magyar király (II. Ferenc néven németrómai császár) ideje alatt Mária
Krisztina semmilyen politikai befolyással nem rendelkezett. (Albertet
az uralkodó birodalmi tábornaggyá
léptette elő, 1795-ben aztán ő is
teljesen visszavonult a politikai
élettől.) Mária Krisztina 1798. június
24-én halt meg. Bécsben, a kapucinusok kriptájában nyugszik. Férje,
aki mélyen gyászolta szeretett hitvesét, a Szent Ágoston-templomban –
a szívét őrző sírhely fölé – hatalmas
emlékművet állíttatott, amit a
klasszicizmus neves művésze, Antonio Canova készített. Felirata: „Uxori
optimae” („A legjobb hitvesnek”).
Albert ez követően még 1822-ig élt,
nem nősült újra. Birtokai korszerűsítésével és a mai Albertina-gyűjtemény (Bécs) alapját képező gazdag
rézmetszetgyűjtemény létrehozásával foglalkozott.
Mária Krisztináról a Gödöllői Királyi Kastély Habsburg-galériáján
egy osztrák festő által készített mellkép látható.
Papházi János

adott át Halász János, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium parlamenti
államtitkára és Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. A nemzeti erőforrás miniszter által adományozott kulturális díjakat a kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotóknak, könyvtárosoknak, a kultúra pártfogóinak,
valamint a kultúra támogatóinak
ítélték oda, míg a kiemelkedő munkát végző közművelődési intézmények Minősített Közművelődési
Intézmény címben részesültek.
Minősített Közművelődési Intézmény címet összesen 17 intézmény
érdemelt ki, köztük a Kovács Balázs
ügyvezető igazgató irányításával
2010 végétől megújult épületben
működő Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.
A szaktárca vezetője a nem hivatásos művészetek és a népművészet területén kimagasló értékű tevékenységet végző alkotóknak,
művészet-pedagógusoknak, mű-

vészeti együttesek vezetőinek Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat
adományozott. Az elismertek körét
idén Kaposi László drámatanár,
rendező is gyarapította, aki az
1990-es évek elején és közepén az
akkor még Petőfi Sándor Művelődési Központ névre hallgató gödöllői kultúra háza falai között hívta
életre a később országosan is népszerűvé és elismertté vált Kerekasztal Színházi Társulást, majd Kerekasztal Színházi Nevelési Központot, aminek művészeti vezetőjeként, valamint rendezőjeként tevékenykedett.
–GH-
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Nagy Feró bulijával indul a fergeteges tánc-party sorozat

NapSugár csütörtök Gödöllőn
Várják az új csatlakozni vágyó háztartásokat

Kislábnyom energiatakarékossági verseny
Már korábban is beszámoltunk a GreenDependent Egyesület „Kislábnyom” elnevezésű energiatudatossági kampánya keretében zajló megmérettetésről. A december 1-jén
indított, értékes és környezettudatos életmódot segítő nyereményekért zajló versennyel arra próbálunk rámutatni:
csupán viselkedésünk megváltoztatásával, nagyobb beruházás nélkül is jelentős energiát – és ezáltal pénzt – tudunk
megtakarítani.

Az április közepéig tartó verkedésük megváltoztatásáseny során csupán néhány érval energiát megtakarítani.
dekes és hasznos feladattal
A klíma-audithoz szüksékell megbirkózni a játékosokges feladatlap a kislábnak:
nyom honlapról letölthető.
• a verseny minden hónapjáA folyamatosan érkező
nak elején le kell olvasniuk
megoldások miatt a kitölmérőóráikat és az online
tött dokumentumokat még
karbon-kalkulátorban fel
január 31-ig várjuk. Az
kell jegyezniük a leolvasott
audit sikeres kitöltéséhez
adatokat (elektromos áram-,
minta auditok találhatóak
gáz-, víz-, illetve gépkocsia honlapunkon, illetve lehasználat, élelmiszerfotölthető néhány kiadvágyasztás),
nyunk is, amik olvasgatása
• az első feladat során fel kell
sokat segíthet a jobb eredmérniük háztartásuk enermény elérésében,
giahasználatát, majd tervet • a második feladat egy onkell készíteni arra vonatkoline kitölthető tudáspróba,
zóan, hogyan tudnak viselaminek helyes válaszait a

Tett már újévi fogadalmat?
Ötletek „haladóknak”
Ha nem, még nincs késő, most
néhány zöld ötletet adunk • Húsmentes napokat tartok
ehhez. A fenntartható jövő ér(az emberi életmódhoz
köthető üvegházhatású gádekében az emberiségnek kozok közel 20%-át a húsfomoly lépéseket kell tennie és
ehhez az egyén szintjén is
gyasztás céljából tartott álmindannyiunknak változni
latok tartása adja).
kell. Ez irányú elszántságun- • Rendszeresen (például: hekat fokozandó, idén próbáltente vagy havonta egyszer)
kozzunk zöld újévi fogadalkibocsátásmentes napokat
makkal! Az alábbiakban igyetartok (ezeken a napokon
keztünk „komoly” eredményt
nem használjuk az elektrohozó tippeket adni.
mos berendezéseket).
• Végigcsinálok egy teljes
Egy pár alapötlet
karbon-diétát (energiata„kezdőknek”
karékossági, közlekedési,
• Mindig leoltjuk a villanyt a
szobában, ha nem vagyunk ott.
• Amikor lefekszünk aludni,
kikapcsoljuk a számítógépet, a monitort és a nyomtatót is.
• Lejjebb vesszük a fűtést
éjszakára (18 Celsius fok
bőven elég az alváshoz).
• Fürdés helyett zuhanyozunk, de maximum 5 percig.
• Újrahasznosítjuk a karácsonyi lapokat jövőre.

Kislábnyom hírlevél különböző számaiban és a
Klímabarát háztartások útmutató családoknak című kiadványunkban rejtettük el. A tudáspróba és az
említett kiadványok szintén
megtalálhatók honlapunkon. A feladat online kitöltésének vagy beküldésének
határideje: február 20,
• a harmadik feladatot február végén írjuk ki.
A jobb eredmény érdekében, a „kötelező” feladatok teljesítése mellett, extra pontokat is lehet szerezni néhány
„szorgalmi” feladat megoldásával, amik egyúttal elmélyítik a klímabarát életmóddal
kapcsolatos tudásunkat is. A
következő szorgalmi feladat
hamarosan elérhető lesz.
Ennek témája: hogyan vizsgáljuk felül közlekedési szokásainkat a kevesebb energiafelhasználás érdekében.
A versenyben közép-magyarországi (azaz budapesti
és Pest megyei) háztartások
vehetnek részt, a részvétel
ingyenes. A versenyről további, részletes információk
a Kislábnyom kampány honlapján találhatók: www.
kislabnyom.hu. Itt lehet regisztrálni a versenyre, valamint a versenyfeladatok és
segédanyagok is itt lelhetők
fel. Várjuk a háztartások jelentkezését, korhatár nincs,
előzetes tudás nem szükséges! Jó versenyzést kívánunk!
Gáll Veronika
étkezési megfontolások és
elhatározások egész sora).
• 2012-ben klímabarát nyaralást szervezek.
• Fogadalom a zöld lelkiismeretnek (Mi az a dolog,
tevékenység, amiről nem
szívesen mondanánk le
még zöld elkötelezettségünk mellett se? Amit
ugyan bűntudattal, de elnézünk magunknak? Nézzünk szembe a gyengéinkkel és MONDJUNK LE
RÓLA!)
Összeállították
a GreenDependent
Egyesület munkatársai

Február 2-ától elindul a NapSugár csütörtök elnevezésű fergeteges tánc-party sorozat a Rét utca és a Blaháné út
találkozásánál fellelhető Napsugár étteremben. A közel három évtizedes múltra visszatekintő gödöllői vendéglátóipari egység gasztronómiai- és kulturális programkínálata
különleges színfoltot jelenthet a helyben, valamint a környező településeken élő, igényes szórakozásra és kikapcsolódásra vágyóknak. A kezdeményezésről Kulai Lászlóval, a
Napsugár étterem üzletvezetőjével beszélgettünk.
- Az elmúlt években rendsze- tin-napi randevú, márciusban
resen szerveztünk valamilyen pedig a tavaszi zsongás, a
alkalomhoz kötődő, zenés- Márciusi ifjak kedvencei és a
táncos esteket, amik közül ta- tavasz köszöntő party szerelán az Old Boys zenekar buli- pelnek a programtervben. Ápjai voltak a leginkább emléke- rilisban a Gyula-napi össztánc
zetesek. A telt házas rendez- és az orgona varázs, míg mávények népszerűsége adta az jusban a rózsa randevú, valaötletet, hogy tegyük sűrűbbé mint a megalakulásának 50.
és tematikussá az ilyen jellegű évfordulóját ünneplő Beatles
összejöveteleket. Ebből ala- adja a NapSugár csütörtök apkult ki a február 2-án induló ropóját. Természetesen, a nőNapSugár csütörtök program- napról sem feledkezünk meg,
sorozat, ami május végéig két- ám a március 9-ére, péntekre
heti rendszerességgel színesíti meghirdetett estet más résza gödöllői kulturális kínálatot, vételi feltételekkel kínáljuk.
úgy, hogy a táncos kikapcso- Függetlenül a fellépőklódás mellett gasztronómiai től, mik azok az állandó
különlegességeket is ajánlunk vonzerő-növelő ismérvek,
a vendégeknek.
amiket az összes NapSugár
- Azt javaslom, vegyük sor- csütörtök programról elba a tervezett programokat.
mondhatunk?
- Az első alkalom február 2- Több ilyen is van. Az estek
án lesz, amikor a hazai zenei zenei házigazdája minden
élet nem kisebb egyénisége, esetben a Drill Trió lesz. Belémint Nagy Feró érkezik sztár- pődíjként 1.000 forintot kévendégként hozzánk. Ezen kí- rünk el a vendégektől, amiből
vül februárban még a Valen- 200 forintot lefogyaszthatnak.
Elkészült, és a közigazgatási
minisztérium társadalmi vitára bocsátotta az új, várhatóan 2013. január 1-jétől életbe lépő járásrendszer koncepcióját. A szisztéma kidolgozói szerint a honi közigazgatás alacsonyabb költségű
működtetését célzó, illetőleg
az államigazgatási szolgáltatásokhoz gyorsabb és
könnyebb hozzáférést biztosító elképzelés-halmazt január 29-ig lehet kommentálni a szaktárca honlapján.
Amennyiben nem jön közbe
semmi rendkívüli, a következő év első napjától járási szinten látják majd el az államigazgatási feladatokat. A járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok alárendeltségében dolgoznának, és átvennék a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, valamint a
megyei kormányhivatalok
kistérségi kirendeltségeihez
tartozó ügyek kezelését.
Az országban – figyelembe
véve a meglévő megyehatárokat – összesen 176 járás létesülne. Budapesten 7 látná el
a 23 kerület közigazgatási feladatait. Vidéken Pest- és Borsod megyében lenne a legtöbb
járás (15-15), míg a legkevesebb (6-6) Vas- és Nógrád
megyében alakulna ki.

Ételeinket az 1999-es árakon
számítjuk fel, ami 30-40 százalékos kedvezményt jelent a
mostani árszinthez képest.
Aki pedig az adott napon ünnepli születés- vagy névnapját, a belépőért nem kell fizetnie, azaz: párjával a HÁZ
vendégeként élvezheti a fergeteges tánc-party hangulatát.
- Csábító ajánlatsor. Ha
más is annak tartja: milyen
elérhetőségeket jelentkezhet a programokra?
- Személyesen a Rét utca 1.
szám alatt lévő Napsugár Étteremben, kedd és szerda kivételével. Telefonon a (06-28)
410-416-os, vagy a (06-20)
9461-061-es számokon. Az internet-használók pedig a www.
napsugar-etterem.hu oldalon
tájékozódhatnak az aktuális
rendezvényekről.
–FG-

Mamutjárás lehet a gödöllői
Többen fejezték ki nemtetszésüket
a minisztériumi koncepcióval kapcsolatban

A 15 Pest megyei járásból a
gödöllői lenne a legnagyobb.
A központi települést, Gödöllőt leszámítva, további 6 város
(Aszód, Isaszeg, Kistarcsa, Pécel, Tura, Veresegyház) és 20
község (Bag, Csömör, Dány,
Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kerepes,
Nagytarcsa, Őrbottyán, Szada, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Verseg,
Zsámbok) tartozna a mostani
adatok szerint 178.381 fő
ügyes-bajos dolgait intéző
közigazgatási egységhez.
A gödöllői járás a mamutjárások egyike lenne, hiszen a
lakosság lélekszáma alapján
a 14. az országos rangsorban.

Hasonló nagyságrendű város
egy sem előzi meg, mindössze a 7 fővárosi, valamint 6
megyeszékhelyi (miskolci,
debreceni, szegedi, nyíregyházi, pécsi és győri) járás épül
magasabb lélekszámra.
Lapunk értesülése szerint,
a gödöllői járás kialakítása ellen az aszódi és a veresegyházi térség településvezetői
tiltakozó levelet küldtek a
miniszterelnöknek és a kormányzati illetékeseknek. Szintén nemtetszését fejezte ki, és
érdemi, szakmai egyeztetést
kezdeményezett az ügyben a
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) nevében
Gémesi György elnök, városunk polgármestere. –ED-
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KULTÚRKAVALKÁD
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Alkotóháza

Február 28-ig Évek és színek címmel a Magyar Kárpitművészek
Egyesülete tagjainak kiállítása látható a közalapítvány Körösfői utca
15-17. szám alatti alkotóházában. A helyszínt szombaton és vasárnap
14-18 óra között – előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is –
kereshetik fel az érdeklődők.
Telefon: (28) 419-660

A keddtől vasárnapig, 10 és 18 óra
között megtekinthető állandó kiállítások: - Gödöllő, a nyitott város
(helytör téneti kiállítás) - A szecessziós gödöllői művésztelep (1901-1920) - Zsivajgó természet
(természetrajzi kiállítás) - A magyar cserkészet története 1910-től
napjainkig - Máriabesnyői Mária Múzeum (Nagyboldogasszony
Bazilika) - Királyi váró (vasútállomás).
Időszaki, február 12-ig látható kiállítás: Új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban (2007-2011)
Belépődíj: 600 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 forint.
www.museum.hu/godollo/varosi • telefon: (28) 422-003

XVI/2. 2012. I. 27.
Nyitva hétfőn és pénteken 9-19 óráig,
kedden és csütörtökön 9-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.

www.gvkik.hu • (28) 515-280

• Január 27., péntek 18 óra: Szedmák András: Mi az igazság? című, az
evolúciót, mint biológiai képtelenséget taglaló könyvének bemutatója. A
kötet a helyszínen megvásárolható.
• Január 31-ig: Kertek, versek, labirintusok... címmel Gyulai Líviusz
Kossuth-díjas grafikusművész, Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémidíjas textilművész és Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész
munkáiból látható kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében.
Ismerd meg, és próbáld ki a Leonar3Do programot!

FÓKUSZBAN

XVI/2. 2012. I. 27.

Megalakult
Narancspárti javaslatözön
Kérdéses, hogy a 21 indítványból
a DK Gödöllőn
mennyiről hajlandók tárgyalni a lokálpatrióták

Néhány hónappal azt követően,
hogy tavaly ősszel a Magyar Szocialista Pártból kilépettek – élükön
Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökkel – kimondták a Demokratikus Koalíció (DK) párttá alakulását, a 4-es számú, gödöllői központú választókerületben is életre
hívták a parlamenten kívüli párt
szervezeti egységét. A gödöllői
zászlóbontás helyszíne január 12én, a kora esti órákban az Erzsébet
királyné Szálloda emeleti szekcióterme volt, ahol a DK országos vezetését a képen látható Niedermüller
Péter elnökségi tag képviselte.
A szakmáját tekintve etnográfus
végzettségű politikus tájékoztató
beszédében úgy fogalmazott, hogy
a párt január 28-i országos kongresszusára minden regisztrált tag
meghívót kap. Ez mintegy 2.500 főt
érint, akik közül mindössze néhány
száz a volt MSZP-sek száma, a
többiek olyan, a politikai szerepvállalás szükségességét érző érdeklődők, akik javarészt először vállalnak párttagságot.
Arról, hogy a gödöllői központú
szervezet vezető koordinátora ki
lesz később, az országos irányítás
jóváhagyásával születik majd döntés. A DK vezetése a beérkező
pályázatok mérlegelése után hozza
meg ez irányú határozatát. –EF-

Megyemásodik
a Flór-kórház

A Pest megyei kórházak rangsorában a második, országosan pedig
a 36. helyen végzett a gödöllői
fekvő- és járóbetegek ellátásában
kiemelt szerepet játszó kistarcsai
Flór Ferenc Kórház. Ezt azok döntötték el, akik szavaztak a HáziPatika.com által immár hetedik alkalommal meghirdetett Év Kórháza
versenyben résztvevő egészségügyi intézményekre.
Az internetes voksoláson a kistarcsai kórház 4,5115 pontszámú
átlagot ért el. A Pest megyei kórházak az országos összesítésben a negyedik helyet érdemelték ki.
Az Év Kórháza címet a Kecskeméten működő Bács-Kiskun Megyei
Kórház illetékese vehette át a január
17-én, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megrendezett
ünnepélyes díjátadón.
–D-

Két hónap pihenő után, a terv szerint február 9-én ismét munkához
látnak a városunkat irányító képviselőtestület tagjai. Ahogy ez
minden év elején lenni szokott, az
első önkormányzati tanácskozás
vezető napirendje a gödöllői költségvetés elfogadására tett polgármesteri indítvány lesz.
Ezen kívül még számos kérdésben
foglalnak majd állást a gödöllői
városatyák, akikre az a feladat is
vár, hogy elfogadják a településünket irányító grémium első féléves
munkatervére vonatkozó indítványt.
Hogy júniusig milyen témákkal
kell foglalkozniuk a helyi képviselőknek, azt egyrészt a különféle
törvényekben előírtakból fakadó
döntési kötelezettség, másrészt a
folyamatban lévő ügyek és fejlesztések aktualitásaihoz való igazodás, harmadrészt pedig a polgármesteri felhívásra beérkezett javaslatok befolyásolják.

Ez utóbbi kategóriában a gödöllői
önkormányzat Fideszes képviselői
alaposan feladták a leckét a munkaterv összeállítóinak, hiszen nem
kevesebb, mint 21 napirendi pontot
javasoltak megvitatásra érdemesnek. Köztük olyanokat is (például:
Erzsébet királyné Szálloda beruházása és üzemeltetése, mélygarázs
építtetése a leendő Rézgombos Üzletháznál, a Táncsics Mihály úti
sportcentrumot tavaly júliusig működtető SE Sports Evolution Kft. beszámoltatása), amikkel kapcsolatosan parázs vita és véleménykülönbség alakult ki a lokálpatrióta klubos
többségű városvezetés és a gödöllői
önkormányzatban ellenzéki szerepet betöltő Fideszes képviselők között a 2010 októberében megválasztott testület elmúlt, közel másfél éves
történetében.
Az, hogy a Fideszes javaslatok milyen arányban épülnek majd be az
első féléves munkatervbe, egyelőre
erősen kérdéses.
–ORG-

Gémesi erre az évre 30 milliós
szálloda-nyereséget vizionál
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Kérdéses, kinyit-e idén
az egyetemi strand
Bő 550 millió forintos közpénztámogatással kalkulál erre az évre a VÜSZI Kft
A gödöllői önkormányzat által alapított gazdasági társaságok illetékesei is összeírták, milyen anyagi feltételek szükségesek ahhoz, hogy
gazdálkodásuk zökkenőmentes lehessen az idei esztendőben. Van
olyan cég, ahol az elmúlt években megszokottakhoz közeli mutatók
köszönnek vissza az üzleti terv koncepciójából, de olyan is akad, ahol
lényegi változások várhatók. A részletekről február 9-én döntenek a
gödöllői képviselőtestület tagjai.

Az október végi adatok alapján nettó
36,6 millió forintos göngyölített kintlévőséggel küszködő Távhő Kft. vezetése úgy kalkulál, hogy 688 millió
forintos bevételénél 5,1 millió forinttal kevesebb kiadása lesz 2012-ben.
Ennél valamivel kevesebb, mintegy
3,3 millió forintos nyereséget tervez
az idei évre a Piac Kft.
A Művészetek Házát működtető
nonprofit kft. azt reméli, hogy a
bruttó 92,5 millió forintos önkormányzati támogatás mellé képes
lesz annyi saját bevételt termelni,
amivel biztosítható a kulturális intézmény nullszaldós gazdálkodása
2012-ben. Ennek kivitelezéséhez
azonban nélkülözhetetlen lesz,
hogy a társaság mielőbb és minél
nagyobb mértékben hozzájusson
az elnyert pályázati támogatásokhoz, mert ha nem, óriási veszélybe
kerülhet.
A 772,6 millió forintos bevételben
bízó Kalória Kft. csupán 176 ezer
forintos pozitív eredménnyel számol az idei esztendőre, amihez
239,1 millió forintot kér a helyi közkasszától. Emellett viszont azzal is
kalkulálni kell, hogy az oktatási
intézmények egyre valószínűbb
állami fenntartás alá helyezése
alapvetően befolyásolhatja a cég
jövőjét.

Napjaink gazdasági bizonytalansága és a törvényi változások talán a
városgondnoknak is titulálható VÜSZI
Nonprofit Kft. gazdálkodását érintik
a legjobban. A csökkenő feladatellátás az emelt szintű útjavításra, valamint az egyetemi strand üzemeltetésére lehet lényeges hatással. Ez
utóbbira olyannyira, hogy a tavaly
10,3 millió forintos költséget jelentő
strandüzemeltetés 2012-re kikerülhet
a VÜSZI tevékenységei közül.
Ugyanakkor átalakulhat a cég által
végzett köztemető-fenntartás (a társaság temetkezési szolgáltatásba
kezdhet) és bővülhet (szálloda mélygarázsa, királyi váró) az óránként 20
forinttal emelni tervezett, ezáltal 230
forintra dráguló fizetős parkolók
üzemeltetési tevékenysége. Ezekhez
a VÜSZI nem kér önkormányzati támogatást, miként az előreláthatólag
31,3 millió forintos költségigényű
Táncsics Mihály úti sportcentrum
működtetéséhez sem.
A többi alap- és vállalkozási tevékenység ellátása azonban a tavalyinál bruttó 140 millió forinttal több
gödöllői közpénz-dotációból végezhető el a társaság menedzsmentje
szerint. Vagyis, 2012-ben 553,4 millió
forint erejéig kell(ene) támogató
helytállást tanúsítania a településünket irányító grémiumnak. –ST-

zásnak a megvalósítását. Ön szerint cseppet sem lóg ki a lóláb?
- A Rézgombos helyén épülő
mély- és felszíni parkolót is magába
foglaló, magántőkéből tervezett beruházásból a város egy jól megválasztott finanszírozási konstrukcióval, nettó 250 millió forintért 74
mélygarázs-beállót és 95 felszíni parkolót vásárol meg. Bizonyára többen
is emlékeznek rá, hogy az eredeti tervek szerint a főtér alá terveztünk egy
mélyparkoló kialakítását, amit lakossági ellenállás miatt nem építettünk meg. Számomra érdekes volt,
hogy nem sokkal később pont azok
kérték számon tőlünk a parkolókat,
akik előtte pár hónappal még tiltakoztak. A város a parkolási lehetőség kialakítását a belvárosban most
ezzel a projekttel tudja majd megoldani. Ez a beruházás nem csak pótlása a megszűnt parkolóknak, hanem
többletet is biztosít. A szerződés szerint a város a beruházás megkezdésekor 25 millió forint előleget biztosít, és a többit akkor fizeti ki, ha az
három éven belül elkészül. Ha a beruházás meghiúsul, akkor az előleg
visszajár. Ezt a szerződésben kikötött szigorú garancia biztosítja. –F- Idén az egyéni vállalkozók február 27-ig (hétfő), míg az önadózó magánszemélyek május 21-ig (hétfő) küldhetik el 2011-re vonatkozó személyi
jövedelemadó (SZJA) bevallásukat az adóhatósághoz.
Az adózók egyidejűleg rendelkezhetnek az általuk maradéktalanul
megfizetett SZJA 1+1 százalékának (az egyik adó 1%-ot alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény javára lehet felajánlani, míg a másik adó 1% valamely egyház, vagy a törvényben meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat javára adható) kedvezményezettjeiről.
Felhívjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására az erről szóló
jogszabályban foglaltaknak megfelelő gödöllői, vagy gödöllői kötődésű
Gémesi György úgy véli, tévednek a Fideszes képviselők, ha veszteségesszervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, közintézmények) illetének véleményezik az Erzsébet királyné Szálloda működését. A polgárkeseinek a figyelmét, hogy az általuk képviselt szervezet pontos nevét és
mester az elmúlt évre 60, az ideire 30 millió forintos eredményt vizionál.
adószámát (technikai számát) – igény esetén – lapunk ingyenesen közli.
Ez akár igaz is lehet, amennyiben a város lemond a bérleti díjról, vagy
Az adatokat a godolloihirek@gmail.com e-mail címre juttathatják el.
jelentősen mérsékeli annak összegét

- A Fidesz gödöllői önkormányzati képviselői rendszeresen kritizálják, vagy számon kérik az
Erzsébet királyné Szálloda működtetési konstrukciójából eredő
több tízmillió forintos éves veszteséget, amit ebben az évben már
a város költségvetéséből, azaz,
közpénzből szükséges finanszírozni. Az ismert és sajnálatos gazdasági körülmények között nem
luxus ez a vállalkozás? – kérdeztük Gémesi György polgármestert.
- Az Erzsébet királyné Szálloda –
a Fidesz önkormányzati képviselői
szerint – veszteségesnek véleményezett működésével kapcsolatban
el kell mondani, hogy 2011-ben a
szálloda várhatóan 60 millió forintos eredménnyel zárja az évet.
2012-ben pedig – a recesszió ellenére – a bemutatott üzleti terv szerint
30 millió forint eredmény várható.
- A leendő Rézgombos Üzletház
melletti mélygarázs építtetését is
bírálják a Fideszes városatyák.
Főleg azért, mert úgy gondolják,
hogy a város hitelt vesz fel azért,
hogy „segítsen” egy gazdasági
társaságot, amely közbeszerzés
nélkül nyerte el ennek a beruhá-

Egy százalék adófelajánlás
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REJTVÉNYEK - AKTUÁLIS
Kell a humor (II.)

Egy pecás kifogja az aranyhalat. Nem is akármilyet,
úgy tízkilósat. – Ha visszaengedsz, teljesítem három
kívánságodat – szólal meg
az igazán értékes zsákmány.
– Szó sem lehet semmiféle
három kívánságról, …
Vízszintes: 1. A poén első

része (zárt betű: L) 12. Követelik 13. Állapotú 14. Abba
az irányba 15. Csiga van ilyen
16. Magyar teniszező (Gréta)
17. Fába vés 18. Keleti táblajáték 19. Gyermekintézmények 21. Előadó, röviden 22.
A közelebbi 23. Szélesre 25.
Hamis 28. Az egyik szülő 29.

Előd 30. Forma 32. Szovjet
repülőgép típus 33. Hajlat 34.
Indíték 35. Köszönés 36. A
másik tárgyon 38. Latin
kötőszó 40. Alkotmánybíróság 42. Kettő mássalhangzó
43. Első belső! 45. Amerikai
filmszínész (Murphy) 48. Román teherautó márka 50.
Névelős zenei hármas 52.
3,14
Függőleges: 1. Erős szándéka 2. Nulla 3. Szaglószerv 4.
Hatalmas vízesés 5. Nemzetközi 6. Névelő 7. Vízió 8. Kis
Ilonával 9. Holland autójelzés 10. Tükrözve juttat! 11.
Hirtelen felfelé mozdulás 20.
A nagy varázsló 21. Magányos patás (két szó) 24.
Fűszernövényre 26. Penge
része 27. Parancs 29. Derékszíja 30. Nem folyamatos
31. Amerikai hírügynökség
36. A poén második, befejező része (R) 37. Végein
növel! 39. Elképzelés 41. Kettős 44. Idegen Samu 46.
Német névelő 47. Máj termeli
49. Puha fém 51. Varróeszköz 53. Zamat 54. Egyszem!
55. Kórház jele

A megfejtéseket február 3-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2101 Gödöllő, Pf.: 100)
beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni. A helyes megfejtést és a
nyertesek névsorát következő számunkban közöljük.
Január 13-i lapszámunk helyes megfejtése: ...ÉS A TANÍTÓ NÉNI KAP ÉRTE FIZETÉST.
A Szappanház által felajánlott 400 forintos vásárlási utalványt nyert, amit – ezen
nyeremény-értesítőt bemutatva – a Dózsa György út 2. szám alatti boltban vehet át:
Lipták Irén Radnóti Miklós u. 11.
A Pizza Palazzo pizzéria és étterem (Szabadság tér 2.) által – helyszíni fogyasztással –
felajánlott, 2 személy részére szóló pizza-utalványt Zelnikné Török Ilona Palotakert 9.
nyerte.
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pénteken jelenik meg.

www.godolloi-hirek.hu

február 10-én,

Traffipax Gödöllőn
Városunk területén a következő napokban január 27-én
(péntek), 29-én (vasárnap), 30-án (kedd), február 1-jén
(szerda), 6-án (hétfő) és 8-án (szerda) 8 és 16 óra között
várható traffipaxos sebességellenőrzés.

Lapunk következő
száma

Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.
Erzsébet királyné Szálloda
(utcafronti üzletsor)

• Szükséged van egy jó üzletre?
Az eHarex rendszere a világon
egyedülálló, nincs még egy
aukciós oldal, ami a nyereségének nagy részét visszaosztja
tagjainak. Regisztrálj és nyerj!
http://tinyurl.com/eaukcio
• Gödöllőn, két fűtési szezonban
üzemelt 30 kW-os faelgázosító
kazán eladó. 06-20 413-9210
• Helyszíni számítógép-javítás!
Miért vinné számítógépét szervizbe? Mi házhoz megyünk,
hétvégén is! Kedvező áron,
megbízható, gyors és garantáltan szakszerű megoldás
számítógépe javításában! Vírusirtás, rendszer optimalizálás, karbantartás, bővítés, átépítés, internet beállítás, adatmentés, router beállítás. Teljes
körű rendszer-felügyeleti, üzemeltetési megoldások kis és
középvállalkozásoknak. LCD
monitorok, lézernyomtatók helyszíni javítása. www.goodpc.hu,
telefon: 06-20 324-6393

TIPPELJEN ÉS NYERJEN!

Ta r t a l o m - T O T Ó
3 ezer forint értékű FINOM FALATOK ÉTELUTALVÁNYT
nyerhet!
Rejtvényünk helyes megfejtői között a Kastélykert Étterem
(Gödöllő, Szabadság út 4.) által felajánlott, kizárólag helyszíni ételfogyasztásra érvényes, 3 ezer forint értékű FINOM
FALATOK ÉTELUTALVÁNYT sorsolunk ki.
A lapszámunkban közölt cikkek figyelmes elolvasása után
könnyedén megfejthető kérdésekre a TOTÓ szabályai szerint
- 1, X, illetve 2 - kell válaszolni. A helyesnek ítélt tippeket
(névvel, lakcímmel ellátva) a keresztrejtvény alatt található
elérhetőségek egyikére kérjük eljuttatni. Beküldési határidő:
február 3. A nyertes nevét február 10-i számunkban közöljük.
Az előző szám helyes megfejtése X – 1 – 2 – 2 volt. A Sper
Autósbolt által felajánlott 4 ezer forintos vásárlási utalványt
Mészáros István Bethlen Gábor u. 35. nyerte.
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Gyógyszertári
ügyelet
(hétköznap, illetve ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Január 29-ig:
Kígyó Patika
(Gábor Á. u. 3.).
Tel.: 430-069
Január 30-tól
február 5-ig:
Sanitas Patika
(TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Február 6-tól
február 12-ig:
Egyetemi Patika
(Egyetem tér 1.).
Tel.: 420-243

I. Meddig tervezik kétheti rendszerességgel lebonyolítani
a NapSugár csütörtök esteket a Rét utcai étteremben?
1 – Június végéig
2 – Május végéig
X – Július elejéig
II. Kinek a könyvét mutatják be január 27-én a városi
könyvtárban?
1 – Szedmák Andrásét
2 – Szegő Andrásét
X – Hajós Andrásét
III. A kormányzati elképzelések szerint mennyi
teleülésből állna jövő januártól a gödöllői járás?
1 – Huszonhat
2 – Huszonhét
X – Huszonhárom

Telenor Partner
Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.
Tel./fax: 28 513 070
Mobil: 20 458 9781
e-mail: liptriopgsm@vnet.hu

+ 1. Ki lesz a vendége a Csík zenekar márciusi, gödöllői
koncertjének?
1 – Kiss Tibor
2 – Janicsák Veca
X – Nagy Feró

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELŐ
A NAGYFENYVESBEN
Természetgyógyászati magánrendelő
nyílt Gödöllőn, a Nagyfenyvesben.
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ﬁtoterápiás tanácsadás
• szenvedélybetegségek
(dohányzás, alkohol, drog, játékszenvedély),
elhízás hatékony, mellékhatás-mentes
kezelése fülakupunktúrával
• mozgásszervi betegségek,
szív- és érrendszeri betegségek,
anyagcsere zavarok, depresszió, allergia
kiegészítő kezelése pulzáló mágneses terápiával
• fülgyertyázás
• frissítő talpmasszázs
• cellulitisz kezelés, fogyasztás vákuummasszázzsal
• köpölyözés

BEJELENTKEZÉS: 06-20/571-0832
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Mozgásterem a Petőfi iskolában

Január 20-án átadták a Petőfi
Sándor Általános Iskola Munkácsy úti épületének alagsorában kialakított mozgásszobát, ami példás összefogás
eredményeként szolgálja a
jövőben a város legnagyobb
múlttal rendelkező alapfokú
tanodájába járó diákok fizikai fejlődését. Az akár konditeremnek is nevezhető parányi helyiség ünnepélyes
avatóján Gubáné Csánki Ágnes
igazgatónő beszédében kihangsúlyozta, hogy ennek a
kis szobának nem a mérete a
fontos, hanem sokkal inkább a
funkciója. Valamint az, hogy
az iskola önrésze, a város do-

tációja, illetőleg a szülők anyagi hozzájárulása és munkája
olyan összefogást eredményezett, aminek segítségével megvalósulhatott a terem kialakítása és felszerelése.
Ezt követően az iskola nebulóira terelődött a figyelem,
akik különböző sportágakból tartottak bemutatót: a vívástól, az igen ötletes, víz
nélküli úszáson át, a röplabdáig. A látványos program
után az átadó rendezvény
résztvevői megtekintették a
mozgásszobát és az abban elhelyezett sporteszközöket.
A vendégek között volt
Szűcs Lajos olimpiai bajnok
labdarúgó, aki a következőket mondta: - Néhány perccel
ezelőtt körülbelül hatféle sportág
szépségeit mutatták be a gyerekek. Ez a terem kiváló lehetőség
a számukra, hogy ügyességük
mellé erősödjenek is.
–D-

Ellenszegült a bajnok
NB I., 13. forduló:
Gödöllői Bikák – Admirál-Haladás VSE 7-5 (3-2)
Az évnyitó mérkőzésen a listavezető Berettyóújfalu otthonában bezsebelt három pont birtokában papíron valamivel
könnyebb rivális ellen készülhettek a Gödöllői Bikák. Ez a
megállapítás azzal együtt is helytállónak tűnt, hogy a találkozó előtt a 6. helyen tanyázó szombathelyiek hazai pályán
5-3-re nyertek szeptemberben.
Ezúttal azonban nem termett nekik babér, mert a fordulatokban bővelkedő összecsapás végjátékában a gödöllői
gárda ritmust váltott, és felülkerekedett. Egy-nullás, kettőegyes, majd három-kettes hazai előny után a vizitálók négyháromra fordítottak, ám a házigazdák a második félidő
közepén, bő egy percen belül háromszor is eredményesek
voltak (6-4). A gödöllői siker arányán már nem változtatott a
derbi utolsó percében elkövetkezett gólváltás.
A vendéglátók találatain – egy öngól mellett – Nagy Roland
(3), Schrancz Balázs, Frank Péter és Baranyai Pál osztoztak.
5. forduló:
Gödöllői Bikák – Rába ETO 4-10 (4-4)
Bő három hónap elteltével, január 18-án bepótolták az 5. fordulóból a győriek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztott találkozót. A bajnoki címvédő és időközben
listavezetővé előlépett vendégek elleni derbi mindkét csapat
számára fokozott jelentőséggel bírt: a vizitálók számára az
éllovas pozíció bebiztosítása, a Gödöllői Bikáknál pedig a
dobogós helyezés megkaparintása táplálta a motivációt.
Ebből eredően parádés, fordulatokban és remek megoldásokban bővelkedő első félidőt produkáltak a riválisok. A gólgyártást – Schrancz Balázs révén – a gödöllőiek kezdték, amire
a győri sztárcsapat három találattal válaszolt. Ekkor úgy tűnt,
nincs visszaút a házigazdák számára. De volt! Nem is akármilyen! Frank Péter és Vidák Balázs után, Schrancz másodszor is
bevette a kelleténél szellősebben védekező ETO kapuját, ezáltal újra vezettek a Bikák (4-3). Sajnos, nem sokáig, mert a fiatal
titán, Lovrencsics Balázs hatoson belüli, indokolatlanul kemény
belépőjét hatméteres büntetővel és – némiképp érthetetlen
módon – piros lappal jutalmazták a játékvezetők.
Mint utóbb kiderült, a négy-négyes állás jelentette a
második játékrészre egyoldalúvá és iramában is mérsékeltebbé vált ütközet fordulópontját. A városunk együttesénél lényegesen kedvezőbb körülmények között készülő vendégeknek a térfélcserét követően mindössze 13 másodperc kellett ahhoz, hogy újra előnyhöz jussanak. Innentől viszont hengereltek: labdaszerzés utáni gyors támadásaikból elért
találataikkal fokozatosan növelték a különbséget.
Tizenhárom forduló alapján a Gödöllői Bikák csapata 24
ponttal, 67-54-es gólkülönbséggel az NB I-es tabella 5. helyét foglalja el.
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Wroclaw a rendező

Világjátékok
nélküli Gödöllő

Sikert sikerre halmoztak
Zsinórban hatodszor is résztvevője a Magyar
Kupa négyes döntőjének a gödöllői csapat

el: 19-15-re, majd 22-17-re is
vezettek. Ludvig mester
kénytelen volt visszahívni az
alapcsapat néhány emberét,
akikkel nagy nehézségek
árán sikerült elkerülni a kínos játszmavesztést. Előbb a
TEVA-hatos fordított 24-22re, később meg a derekasan
küzdő Kaposvárnak volt kétszer is szettlabdája (26-25 és
27-26). Ekkor azonban a házigazdák megemberelték
magukat, és három ponttal
lezárták a játszmát.
Az utolsó szett némiképp
hasonlított az elsőhöz. A különbség csupán abban rejlett,
hogy az alapvetően kiegészítő játékosokra épülő gödöllői formációban a négyesütő Szakmáry Gréta és a feladó Lutter Liza egyfajta mentsvárként szolgáltak. Nem is
akárhogy, hiszen csak idő
kérdése volt, hogy a gödöllői
egység mikor tesz pontot a
találkozó végére.
Juniorok: Gödöllő – Kaposvár 3-2 (-21, -19, 19, 26, 7)
Tizenkilenc forduló után a
TEVA-Gödöllői RC csapata
48 ponttal, 51-14-es szett- és
1.569-1.190-es pontaránnyal
a 2. helyen áll az NB I. Liga
alapszakaszában.

Számunkra sajnálatos módon
került pont egy több hónapos,
a hazai és a gödöllői sportszeretők körét lázban tartó
történet végére: Ron Froehlich,
a Világjátékok Nemzetközi
Szövetségének (IWGA) elnöke január 12-én bejelentette,
hogy a 2017-es Világjátékok
rendezési jogát a lengyelországi Wroclaw nyerte el, és
nem Budapest, amely Gödöllővel közösen pályázott a
nem olimpiai sportágak legnagyobb világeseményének
lebonyolítására.
A svájci Lausanne-ban, az
Olimpiai Múzeum előadótermében ünnepélyes keretek között nyilvánosságra
hozott döntést megelőző napon az IWGA hét tagból álló
végrehajtó bizottsága megtekintette a házigazda szerepére kandidálók (a győztes
mellett, Budapest és Gödöllő) utolsó, főként az ajánlat
erősségeire fókuszáló prezentációját. A harmadik pályázó, a dél-afrikai Fokváros
– mivel nem tudta megszerezni a szükséges közpénztámogatást – néhány hete
visszavonta beadványát.
Ron Froehlich bevezetőjében kiemelte, hogy nehéz
helyzetben voltak a döntéshozók, amikor szavazniuk
kellett a rendezési jog odaítéléséről. Az IWGA elnöke
kihangsúlyozta: a döntés
nem az egyik pályázó ellen
szól, hanem azt tükrözi,
hogy a végrehajtó bizottság
tagjai minden tényező együttes figyelembevételével meggyőzőbbnek tartották a lengyel ajánlatot.
Emlékezetes, hogy a gödöllői önkormányzat tavaly
márciusban 1 millió forintot
szavazott meg a kandidálás
kidolgozásához,
aminek
költsége megközelítette a 15
millió forintot. Túl azon,
hogy ez az összeg elúszott,
Wroclaw – mint európai város – sikerével annak is megnőtt az esélye, hogy a 2021ben esedékes Világjátékoknak ne öreg kontinensen fekvő település legyen a házigazdája. Azaz, legkorábban a
2025-ös esemény lebonyolítására lenne ismét érdemes
pályázni, ami egyelőre igencsak távlatinak tűnik. –RG-

17. forduló:
Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (-16, 21, -24, -24)
GRC: Lutter – Németh Zs. –
Merkószki – Csengeri – Szakmáry – Széles. Cserék: Lékó
(liberó), Kriegel Zs., Berze,
Horváth G.
Viszonylag egyszerű volt a
képlet a viharsarki ütközet
előtt: nem ötjátszmás gödöllői győzelemmel városunk
csapata bebiztosítja kedvező
pozícióját a rájátszásra, míg
minden más esetben nehéz
feladatra számíthat a negyeddöntőben, és – ha ezen
túljut – az elődöntőben.
És a gödöllői lányok megcsinálták! Méghozzá úgy,
hogy a viszonylag simán bezsebelt nyitó szettet követően „hagyták” egyenlíteni a házigazdákat. Mi több, a harmadik felvonásban azt a
luxust is megengedték a csabaiaknak, hogy a játszma
során hét-nyolc ponttal elhúzzanak.
Az ilyen szinten általában
jelentősnek mondható hátrány azonban magasabb fordulatra kapcsolta Ludvig
Zsolt fantasztikus elszántsággal küzdő együttesét, amely
az utolsó előtti szett végjátékában, valamint a záró etapban hatalmas küzdelemben
érte el célját: a harmadik
helyről a másodikra való
ugrást eredményező, pozíciójavító diadalt.
Juniorok: Békéscsaba –
Gödöllő 3-1 (-23, 20, 23, 18)
18. forduló:
TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3-0 (17, 13, 14)
GRC: Lutter – Németh Zs. –
Merkószki – Csengeri – Szakmáry – Széles. Cserék: Lékó
(liberó), Kriegel Zs., Berze,
Horváth G., Háfra D., Szűcs
Zs., Győri.
Volt miért törlesztenie a
gödöllői csapatnak, hiszen az
alapszakasz eddigi legfájóbb
vereségét október 15-én éppen a Miskolc ellen szenvedték el a mieink. A reváns fontosságát átérezték a lányok,
akik szűk egy óra alatt teljesítették a kötelező feladatot.
Már a kezdeti percekben
nyilvánvalóvá vált, hogy
ezen a napon nem érheti

meglepetés városunk formációját, hiszen Szakmáry Gréta
és Merkószki Tünde ponthalmozásával pillanatok alatt
14-5 állt az eredményjelzőn.
Az izgalommentesen bezsebelt első játszmát követően Ludvig mester folyamatosan küldte pályára a csereembereket, akik gond nélkül
pótolták a kezdőhatos tagjait.
Elsősorban Kriegel Zsófia volt
kirobbanó formában: a feladóátló posztra beállt leányzó a második és harmadik
szettben egyaránt produkált
olyan szervasorozatot, ami
megalapozta a gödöllőiek
rendkívül könnyed sikerét az
egyoldalú ütközet jelentős
részében gyér ellenállást tanúsító borsodiakkal szemben.
Juniorok: Gödöllő – Miskolc 2-3 (22, -25, 24, -20, -13)
19. forduló:
TEVA-Gödöllői RC – BITT-KNRCKaposvári Egyetem 3-0 (9, 27,
13)
GRC: Lutter – Németh Zs. –
Merkószki – Csengeri – Szakmáry – Széles. Cserék: Lékó (liberó), Kriegel Zs., Berze, Horváth G., Háfra D., Szűcs Zs.,
Győri.
Hamar egyértelművé vált,
hogy a Gödöllő jobb csapat,
mint lelkes és minden megszerzett pontjánál örömtáncot járó riválisa. Városunk
hatosa már a nyitásokkal
esetleges támadásokra kényszerítette a kaposváriakat,
emellett sáncolásban és ütőerőben is kiütközött a két
társulat közötti különbség.
Az első szettben olyannyira,
hogy a gödöllői játékosok
közül hárman mindössze
egyszer állhattak a nyitósarokban.
Érzékelve alakulata meglehetős fölényét, a második felvonásra Ludvig Zsolt a teljes
kezdőhatosát lecserélte, csupán a liberóposzton jeleskedő Lékó Lilla maradt meg hírmondónak. Egy darabig úgy
tűnt, ezzel a húzással
semmilyen kockázatot nem
vállalt magára a gödöllői
tréner. 13-13 után azonban
megállt a második számú
hazai egység tudománya. A
vendégek fokozatosan lépek

Vezekelt a sereghajtó

RÖPLABDA: TEVA-Gödöllői RC – Budai XI SE (NB I.
Liga alapszakasz, 20. forduló).
Január 29., vasárnap 17 óra. *
TEVA-Gödöllői RC – Veszprémi Egyetemi SC (NB I. Liga

alapszakasz, 22. forduló). Február 5., vasárnap 17 óra. Egyetemi sportcsarnok.
FUTSAL: Gödölloi Bikák –
MAFC BME Docler Akadémia (NB I., 15. forduló). Február 6., hétfő 20 óra. Egyetemi sportcsarnok.

Magyar Kupa: zsinórban
hatodszor a legjobb négy
között a Gödöllő
Miután A TEVA-Gödöllői RC
– UTE Magyar Kupa negyeddöntő párharcának első,
újpesti mérkőzésén 3-1 (-23,
20, 21, 21) arányú sikert ért el
a gödöllői együttes, a hazai
környezetben lezajlott visszavágón már „csak” a továbblépést biztosító eredményre
kellett ügyelnie városunk
csapatának. Ez talán a vártnál könnyebben sikerült, hiszen Ludvig Zsolt formációja
újfent 3-1 (26, 18, -23, 12)
arányban nyert, és kettős
győzelemmel, 6-2-es szettaránnyal lépett a legjobb négy
közé.
A négyes finálét, aminek
zsinórban hatodszor lesz szereplője a TEVA-GRC – tavalyi kiírásban ezüstérmes –
társulata, február 17-e és 19-e
között rendezik meg Budapesten, a Vasas Fáy utcai
csarnokában. További résztvevők: Vasas, NRK-Nyíregyháza és BSE. Az elődöntők
párosítását később sorsolják.

Csapatbajnokság, Pest megyei Szuper-csoport, 6. forduló:
Gödöllői SBE – Törökbálint 7-3
Győzött: Sillye, Ruttkay, Kőszegi, Kozma, Lenkei, Fehér M.
Döntetlen: Bándy, Nagyajtai. Vesztett: Veréb G., Veres.
A sereghajtó elleni magabiztos győzelmével a GSBE alakulata
elérte a 40 pontot, és csoport tabellájának 3. helyezettje. –VB-
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Klíma, víz, gáz,
fűtés, villany
kivitelezés, tervezés
Jászi Tibor
06-70 217-3083

