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Mi lesz az Egyetem téri utakkal?

Elfojtottnak tűnő civil kezdeményezés

A gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért
Egyesület a tavaly szeptemberben megtartott
lakossági fórumon felvállalta a lakosság képviseletét a Szent István Egyetem (SZIE) területén
lévő, az Egyetem tér 5-11. számú lakóépületekhez vezető utak/járdák és parkolók katasztrofális állapotának megszüntetésére irányuló eljárásokban.
A lakossági fórumot követő, október végi egyeztetés után úgy tűnt, közeledik az egyetem, mint
vagyonkezelő, illetve az önkormányzat és a lakosság álláspontja. Más kérdés, hogy nem
sikerült asztalhoz szólítani a terület tulajdonosát,
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, így továbbra
is a finanszírozási kérdések kerültek a középpontba a tényleges megoldásra törekvés helyett.
A város korábbi alpolgármestere, Gyenes Szilárd ígéretet tett arra, hogy az általunk javasolt
finanszírozási megoldásra, nevezetesen: az itt
élők által kommunális adó címén befizetett összegeknek a fent jelzett útszakasz javítására történő
felhasználására vonatkozóan nyilatkozatot tesz a
városvezetéssel való egyeztetés után. Csakhogy,
erre a mai napig nem került sor, semmiféle információval nem rendelkezünk sem mi, sem pedig
az egyetem illetékes vezetője.
Idén, március végén a városi könyvtárban
megtartott lakossági fórumon a korábbi alpolgár-

mester által tett nyilatkozat pótlására irányuló
kérdésemre a város polgármesterétől nem kaptam választ.
Az előzmények után örömmel tapasztaltuk,
hogy a gödöllői egyetem területén kátyúzási céllal kijelöltek egyes úthibákat, azonban a legkritikusabb, az Egyetem tér 5-11. számú épületekhez
vezető útszakasz a kijelölésből kimaradt! A
kijelölt úthibák kátyúzása meg is történt. A SZIE
képviselőjétől beszerzett információ szerint nekik
nincs tudomásuk arról, hogy ki végezte el a
kijelölést, illetve a munka elvégzésére sem adott
az egyetem megrendelést. A fenti információval
azonos tartalmú, március 29-én kelt írásos megkeresésünkre a város polgármesterétől nem kaptunk választ.
A tulajdonos magyar állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értesüléseink
szerint folyamatba helyezte a szóban forgó
terület vonatkozásában a vagyonkezelő személyének változását célzó egyeztetés sorozatot,
miszerint: valamikor az érintett útszakasz talán
kikerül az egyetem vagyonkezeléséből és végre
egy gondos gazda felügyelete alá tartozhat.
Az évtizedek óta elhanyagolt útszakasz mielőbbi felújítása a hosszú lefolyásúnak ígérkező
vagyonrendezési folyamattól függetlenül sürgős
feladat lenne. Azaz: továbbra is indokolt az itt élő,
mintegy 50 családnak rendkívül sok bosszúságot
és nem kevés kárt okozó út rekonstrukciója!
Ennek érdekében ismételt – sajtó-nyilvános helyszíni bejárással kiegészített – kerekasztal egyeztetés összehívását kezdeményezzük.
Egyesületünk várja az érintett, illetve ehhez
hasonló témákban a lakosság észrevételeit, javaslatait a szotkerunkakozjoert@gmail.com emailcímen. Vörös
István
elnök,
Szót
Kérünk a Közjóért Egyesület

Fénypontok alapján tejel az önkormányzat
Jogszabály írja elő, hogy az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpákat az út
kezelőjének kell fenntartania és működtetnie.
Az olyan forgalomirányító jelzőlámpák működtetésénél, ahol a csomópontba csatlakozó utak
nem azonos útkezelők kezelésében vannak, az
érintett útkezelők közötti – a forgalmi ágak
száma által meghatározott érdekeltségi arány
figyelembevételével megkötött – megállapodás
az irányadó.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érdekeltségi
arány megállapítására – a rendeleti előírást és a
pontosabb költségmegosztást megcélozva – a
fénypontok számát javasolta mérvadónak a gödöllői önkormányzat számára.
A város közigazgatási területén belül jelenleg
az országos közúthálózaton lévő jelzőlámpás csomópontok (összesen 12 helyszín a 3-as főút és a
Dózsa György út mentén) 401 darab fénypontja
közül 174 darab tartozik önkormányzati érdekelt-

ségbe. Az elvégzett számítások szerint a gödöllői
jelzőberendezések ellenőrzési és karbantartási
munkáinak egy naptári évre vetített költsége
megközelíti a 3,2 millió forintot, amiből az önkormányzatra eső részarányos átalánydíj nettó
1.328.896 forint/év. Ezt az összeget kell átutalni a
város közkasszájából a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. bankszámlájára, miután a képviselőtestület
tagjai június 22-én elfogadták az erről szóló
együttműködési megállapodást.
-vn
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Mennyiért
dolgoznak a gödöllői
anyakönyvvezetők?

Az elmúlt hét évben, azaz, 2010 és 2016 között
összesen 1.183 olyan házasságkötés történt, amin
a gödöllői polgármesteri hivatal anyakönyvvezetői közreműködtek. A legkapósabb esztendő a
2013-as volt, amikor 194 jegyespár mondott egymásnak igent, míg a legkevésbé aktívnak 2011ben bizonyultak a frigyre vágyók, 135 házasságkötéssel.
Eleget téve a törvényi követelményeknek, a gödöllői képviselőtestület tagjai június 22-i tanácskozásukon módosították az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és a
fizetendő díjakról szóló helyi rendeletet. A július
1-jén hatályba lépő jogszabályban – többek között
– rögzítették az anyakönyvi és egyéb családi események lebonyolítására Gödöllőn alkalmas,
térítésmentesen használható helyiségek körét
(Királyi váró és könyvtár), illetve meghatározták
a fizetendő díjakat.
Az önkormányzat által kijelölt hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl megrendezésre
kerülő anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításának díja bruttó 16 ezer forint. Anyakönyvi-és egyéb családi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó 25
ezer forint.
A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi- és egyéb családi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 12 ezer forintos díjazás illeti meg. A
hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi- és
egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 15 ezer forintos díjazásban részesül.
További adalék, hogy anyakönyvi- és egyéb családi eseményt lebonyolítani munkanapokon,
valamint szombaton lehet. A jegyző abban az esetben engedélyezheti a külső helyszínen történő
rendezvény megtartását, amennyiben a felek gondoskodnak tanúról, szükség esetén tolmácsról,
valamint, ha nyilatkozatukban vállalják, hogy
gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre,
illetve hivatali helyiségbe történő utazásáról. Az
anyakönyvvezetők az ilyen célra még nem használt helyszíneket megszemlélik, minősítik, egyeztetik az engedélyezéshez szükséges további feltételeket, ezek jövőbeni kialakítását.
-org
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Tovább csökkenhet
a helyi közalapítványok száma
Május végi ülésükön a gödöllői városatyák öt, a helyi önkormányzat
által a korábbi években életre hívott
közalapítvány 2016-ban folytatott
gazdálkodását bemutató kuratóriumi beszámoló elfogadására is fordítottak néhány percet.
A 2000-ben létrehozott Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány
megszűnése 2015. november 18-án
emelkedett jogerőre. Az azt követő
hónaptól az alapítvány gazdasági tevékenységet nem folytat, 40 ezer forintos záró pénzkészletét az egészségügyi központban helyezték letétbe.
Az elmúlt évben a Segítség Közalapítvány nem kért és nem kapott
közpénz-dotációt az önkormányzattól, és támogatási kérelem sem érkezett az alapítványhoz, amelynek illetékesei kezdeményezték a szervezet megszüntetését.
Alapvetően az önkormányzati támogatás (2.884.000 forint) és a pályázatokon elnyert pénzek (697 ezer
forint) eredményezték a Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány tavalyi
bevételi forrását, miközben a köz-
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hasznú ráfordítások ugyanekkora
összeget emésztettek fel.
Kis híján 1,7 millió forintos pozitívummal zárta a 2016-os évet a két és
fél évtizede működő Gödöllő és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány, amelynek – szinte kizárólag az önkormányzati dotációnak
köszönhetően – 4,1 millió forinttal
gyarapodott a bankszámlája az elmúlt esztendőben, miközben a kiadási oldalon csaknem 2,4 millió forinttól szabadult meg a szervezet,
amely áprilisban egy Dacia Dokker
típusú személygépkocsit adományozott a rendőrségnek.
A Gödöllői Sport Közalapítvány
beszámolójából kitűnik, hogy 2016ban valamivel több mint 31 millió
forintos bevételt realizáltak, miközben kiadásaik megközelítették a 21
millió forintot (ebből közel 9,3 millió
forint személyi kiadás volt), így a
döntően a közösségi tulajdonban
lévő sportcélú ingatlanok – köztük a
skatepark – hasznosításából származó üzleti tevékenységük eredménye
10,4 millió forintra rúgott.
-ed
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Ikladi iskolások felvidéki barangolása

Ebben az évben is folytatódott a Határtalanul! program. Április és május
folyamán több tucat általános iskola
hetedik évfolyamos diákja indulhatott tanulmányi kirándulásra határainkon túli magyarlakta területre.
Így tettek május első hetében az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola hetedik osztályosai is. Tartalmas napokat töltöttek
a Felvidéken, felkeresték a Gömör és
a Szepesség magyar vonatkozású történelmi- és kulturális emlékeit. Látogatást tettek – többek között – Kassán,
ahol a II. Rákóczi Ferenchez köthető
emlékhelyeket tekintették meg. Meglátogatták Mikszáth Kálmán Fekete

város című regényének helyszínét,
Lőcsét. Gyönyörködtek Kraszna Horka és a Szepesi vár szépségében.
Rácsodálkoztak a gombaszögi
cseppkőbarlang különleges képződményeire, és az áji vízeséssorozat
szépségére. Végül, de nem utolsó
sorban, eljutottak a szádalmási Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába,
ahol négy faluból 86 diák, illetve
tanáraik őrzik a magyar nyelvet és
hagyományokat.
Fontos tanulsága a programnak,
hogy közelebb hozza a diákokhoz a
külhoni magyarok életét, a határokon túli területek történelmi- és
természeti értékeit.
-gm
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AKTUÁLIS – VÁROS-POLITIKA

Gyurcsány Ferenc nem zárta ki,
hogy értelmes egyezségre
jussanak Gémesivel
A gödöllői Erzsébet királyné Szálloda báltermében
tartott lakossági fórumot a DK vezetője,
volt miniszterelnök

Május 30-án, Gödöllőn, az Erzsébet
királyné Szálloda báltermében tartott lakossági fórumot Gyurcsány
Ferenc, hazánk egykori miniszterelnöke (2004-2009), a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. A szervezetének zászlóbontását 2011
szeptemberében Gödöllőn bejelentő, a városban legutóbb 2013
novemberében kampányoló politikus az esemény előtt egy főtéri
padon válaszolt lapunk munkatársának kérdéseire.
- Kormány- vagy rendszerváltásra készülnek 2018 tavaszán?
- Sokkal több, mint kormányváltásra, már-már rendszerváltásra
számítok. És csak azért mondom,
hogy már-már rendszerváltás, mert
a szabadság bizonyos köreit még
nem sikerült felszámolni. Ez a rendszerváltás kisebb horderejű tektonikus mozgásokat fog okozni, mint a
’89-es, de nem lesz túl messze attól.
- A sikeres választási szereplés
elengedhetetlen feltétele, hogy a 106
egyéni körzet jelentős részében
ellenzéki siker szülessen. Úgy tűnik,
a gödöllői választókerületben Gémesi György személye miatt bonyolultabb lesz a helyzet, mint
másutt. Miként számolnak a gödöllői polgármester új pártjával?
Riválisként vagy partnerként?
- Én azt becsülöm Gémesi
Györgyben – bocsássák ezt meg nekem a helyi ellenzéki szavazók –,
hogy dacára annak, hogy ő egy
jobboldali konzervatív ember, a
Fidesz disznóságaival szemben, úgy
látom, régóta nagyon következetesen megszólal. Ez szerintem tiszte-

letreméltó, ezért komolyan kell őt
venni.
A fő vita a nem ott van, magunk
között szólva, hogy ki jobbközép
konzervatív és ki balközép beállítódású, hanem, hogy szemben áll-e
ezzel, az önkénnyel kokettáló világgal, vagy azt támogatja. Ezért – bár,
én nagyon régen találkoztam utoljára polgármester úrral, most már
pártelnök úrral – azt gondolom,
hogy előbb-utóbb úgy is kell beszélni. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy értelmes egyességre lehet
jutni. Például, ennek a választókerületnek a dolgában azt mondják a
baloldali demokraták, hogy itt van
egy jobboldali demokrata.
- Szavaiból az vehető ki, hogy
elképzelhetőnek tartja az együttműködést Gémesi új pártjával. Mit
gondol, kinek illene kezdeményezni
a kapcsolatfelvételt?
- Egyáltalán nem zárom ki az
együttműködést. Szinte majdnem
mindegy, hogy ki kezdeményez. A
politikai etikett szerint, azt gondolom, hogy a polgármester úrnak kellene. Főleg azért, mert fiatalabb és
kisebb a pártja, valamint a korábbi
és jelenlegi közjogi funkcióink között is más a befolyásolási lehetőség.
De, ha azt fogom kihallani a helyi
közbeszédből, hogy van nyitottság
meg szándék, én felveszem a telefont bármikor. Annyi pénzünk még
van, hogy egy telefonhívást megengedjünk ez ügyben.
Gyurcsány Ferenc a főtérről a
szálloda első emeleti báltermébe
sietett, ahol érdeklődők sokasága
volt kíváncsi a Demokratikus Koalíció programját, nézeteit és elképzeléseit felvázoló, kormánybíráló politikai előadására.
-eF
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Jövő nyárra tervezhető
a startfejes a gödöllői uszodában
Megvan a közel 1,1 milliárd forintos többletforrás.
Vécsey László örül, hogy valóra válhat
a helybéliek régi álma
Csaknem 40 hónappal azt követően,
hogy a hely- és környékbeliek által
már régóta várt beruházás megvalósítását bejelentették, úgy tűnik, célegyenesbe érkezett a gödöllői uszoda
építésének ügye. A június 14-i
Magyar Közlönyben megjelent az a
kormányhatározat, miszerint: a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat
átcsoportosítással
1.100.546.791 forintos többletforrást
biztosítanak az egykori egyetemi
kertészet Ady Endre sétányon található területén megvalósuló vizes objektum megépítéséhez, aminek első
üteme kivitelezésére ezáltal összesen
4.665.850.000 forint áll rendelkezésre.
A gödöllőiek számra feltétlenül
örömteli és kedvező döntés borítékolható volt, mivel a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, Kósa Lajos május 23-i, gödöllői
lakossági fórumán elhangzott, hogy
a forrásbővítő, Vécsey László (képen) által szorgalmazott indítványt
a Fidesz frakciója támogatta, így jó
esély mutatkozott arra, hogy a kabinet tagjai is rábólintsanak a kérésre.
A hír hallatán megkerestük Vécsey
Lászlót, a gödöllői központú választókerület egyéni országgyűlési képviselőjét. A kormánypárti politikus
érdeklődésünkre elmondta, örömmel fogadta a döntést, aminek előkészítésében sokan segítették a munkáját. A gödöllői uszoda megvalósulása érdekében három esetben nyújtott be az ország idei költségvetését
érintő módosító indítványt.
A képviselő hozzátette: egy régi
gödöllői álom válhat hamarosan
valóra, aminek beteljesüléséhez
nagyban hozzájárult Orbán Viktor
miniszterelnök is, akinek személyes
kiállása, támogató hozzáállása nélkül a projekt elbukhatott volna. Raj-
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ta kívül a szaktárcák vezetőinek, a
minisztériumi dolgozóknak és a
Nemzeti Sportközpontok illetékeseinek is köszönetet kell mondani a
korrekt együttműködésért és az ügy
előremozdításának segítéséért.
Vécsey László egy fél mondattal
utalt azokra is, akik próbálták megnehezíteni, esetleg megakadályozni
a gödöllői uszoda megépítését. Az
akadékoskodókat azonban nem kívánta megnevezni.
- Nem látom értelmét, hogy róluk
beszéljek egy ilyen, örömteli helyzetben – mondta a politikus, aki
hozzáfűzte, hogy az ilyenkor szokásos, kéthetes moratórium lejáratát
követően megköthetők a tervezésikivitelezési szerződések a közbeszerzésen nyertes ajánlattevővel,
majd az engedélyezési eljárások befejezése után elkezdődhet az építkezés, hogy Gödöllőnek mielőbb új
versenyuszodája lehessen.
Első körben a beruházás első üteme
készül el. A munkálatok során – a
parkolók, lelátó és a kiszolgáló/rekreációs egységek mellett – megépítik az
50 méteres, nemzetközi szintű versenymedencét, valamint a 15 méteres
tanmedencét. A második ütemben
pedig a 20 méteres bemelegítő-medence kivitelezése történhet meg. A
szakavatott illetékesek úgy számolnak, hogy akár szeptemberben elkezdődhetnek a munkálatok, és ha lehet
tartani a 8 hónaposra tervezett kivitelezési határidőt, akkor jövő nyáron
startfejest ugorhatnak a vizes sport
szerelmesei a környékbeli településeken élők számára is hiánypótló
gödöllői uszodában.
-stv
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Elutasították a módosítást

Jogsértő maradt a helyi rendelet

Többen gondolják úgy, hogy kettős
mércével állunk szemben:
Gémesi György március 15-én
a politikai szempontból
„tiltott zónának” számító főtéren
jelentette be új pártja zászlóbontását…
Amint arról korábban hírt adtunk,
Lengyel Szilvia, a Lehet Más a
Politika (LMP) Gödöllőn élő egykori
országgyűlési képviselője január
elején törvényességi észrevétellel
fordult a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Beadványában arra kérte a
kormányhivatal illetékesét, vizsgálják meg, hogy Gödöllő Város Képviselőtestületének Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló,
2015 októberében megalkotott önkormányzati rendeletének bizonyos, elsősorban a politikai rendezvényekre vonatkozó rendelkezései
összhangban vannak-e az alaptörvénnyel.
Március közepén megszületett a
Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya főosztályvezető-helyettesének a válasza. Ebből világosan kiolvasható – mások mellett –,
hogy a vizsgált önkormányzati rendelkezés alapvető jog – nevezetesen
a gyülekezés – gyakorlását korlátozza, mondván: a politikai rendezvényekre vonatkozóan helyi szintű
normatív szabályozásra nincs lehe-

Ügyvédi iroda
munkatársat keres
Gödöllői ügyvédi iroda gépíri
jól tudó, alapvető számítógépes
ismeretekkel
és középfokú végzettséggel
rendelkező munkatársat keres
heti 20 órás munkaviszonyban.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a 2101 Gödöllő
Pf. 160 postacímen lehet.
HIRDETÉS

tősége az önkormányzati jogalkotónak.
A történet folyományaként a kormányhivatal illetékese felügyeleti
intézkedés megtételére tett javaslatot a törvényes állapot helyreállítása
érdekében. Tarnai Richárd kormánymegbízott június 12-i keltezéssel küldte el a törvényességi felhívást, amiben 30 napot biztosított
arra, hogy a gödöllői képviselőtestület napirendre tűzze a témakort,
és megszüntesse a törvényértést.
A felhívást június 22-én tárgyalták
meg a városatyák, de – 2 igen- és 5
nem szavazat, valamint 6 tartózkodás mellett – nem tettek eleget a kormánymegbízotti javaslatban foglaltaknak, és nem módosították a
szóban forgó rendeletet. A változtatás hiánya miatt a politikai rendezvények lebonyolítása továbbra is
közterület-használati hozzáárulás
meglétéhez köthető Gödöllő főterén, függetlenül attól, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
az a gyülekezési jog gyakorlását
korlátozza. Nánási Éva címzetes
főjegyző elmondta, a képviselőtestület döntése után a kormányhivatal
az Alkotmánybírósághoz fordulhat
jogorvoslatért. Azonban ennek megszületéséig a rendelet hatályban
marad.
Az elutasító indítványt Gémesi
György szóban vezette fel és indokolta. Tette ezt az annak ellenére,
hogy az írásos, főjegyzői határozati
javaslatban a módosítás megtétele
szerepelt. A polgármester a bővülő
főtér – mint a város nappalija –
békességére, szépségére hivatkozott, kihangsúlyozva a politikamentesség kampányidőszakon kívüli
biztosításának fontosságát. Valamint azt, hogy – miközben utalt
arra, hogy tudomásul veszi a jogszabályt – nézete szerint a közösségi
élet napi politikai csatározásokkal
szembeni biztosítása érdekében az
önkormányzatnak joga van az ilyen
jellegű korlátozás megtételére.
A szavazati arányból arra lehet
következtetni, hogy a nem- és a
tartózkodó voksokon a polgármester és a 10 lokálpatrióta klubos képviselő osztozott, míg a két igen
szavazatot a Jobbikos és az MSZP-s
képviselő adta le. A Fidesz-KDNP
két képviselője nem vett részt az
ülésen.
–eo
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Veszély leselkedett a városkö
tartózkodókra az azbeszt-kip
A hiányosságok megszüntetéséig felfüggesztették
Három esetben bírságolt a hatóság. Gémesi nem
Miután számos, nem egy esetben ellentmondásos hír kapott szárnyra a
gödöllői Városháza Szabadság tér 7. szám alatt lévő épületének bontásával kapcsolatosa, hírportálunk a hatósághoz fordult, hogy tájékozódjon
az ellenőrzések fejleményeiről. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának illetékese június 9-én az alábbi választ adta:
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi bírság alapjául szolgáltak az alábbi
Járási Hivatala Foglalkoztatási Fő- normasértések: szabálytalan azosztály Munkavédelmi Ellenőrzési besztbontás, bontott anyag szabályOsztálya május 19-én helyszíni talan tárolása, valamint az egyéni
munkavédelmi hatósági ellenőrzést védőeszközök hiánya. Bírságnövelő
tartott a Gödöllő, Szabadság tér 7. tényezőkényt értékelte a hatóság,
szám alatt, ahol a bejelentett azbeszt hogy nemcsak a munkavállalók,
tartalmú síkpala héjazat bontási hanem
munkálatait ellenőrizte. A bontási
a munkavégzés
tevékenység sem a jogszabályi előhatókörében
írásoknak, sem a munkáltató által
tartózkodók is ki
megküldött munkatervnek nem felelt meg, ezért a hiányosságok miatt
voltak téve az
a hatóság azonnali intézkedésként a
azbesztpor expozíció
szabálytalan bontási folyamatot,
veszélyének,
beleértve a szabálytalan bontott pala
tárolási tevékenységét, valamint 2 fő különös tekintettel arra, hogy a
munkavállaló egyéni védőeszköz munkavégzés helye a város köznélküli munkavégzési tevékenysé- pontjában található.
A munkavédelmi hatóság egy algét a hiányosságok megszüntetéséig
felfüggesztette. A hatóság által má- kalommal – június 6-án jogerőssé
jus 28-án, vasárnap végzett újbóli el- vált – eljárási bírságot szabott ki,
lenőrzésen megállapításra került, mivel a szabálytalan azbeszttartalhogy már egy másik munkáltató mú pala tárolását az érintett munmunkavállalói végezték a palabon- káltató a hatóság felhívására nem
tást szintén szabálytalanul, ezért a szüntette meg időben, így a kiporbontási tevékenység az újabb mun- zás veszélye, az elöregedett, roncsokáltató felé is felfüggesztésre került. lódott, törött síkpala azbeszt rostjaiA szabályos, előírásoknak megfe- nak környezetbe való jutása továbblelő bontási technológia minimali- ra is fennállt, ezzel tovább veszézálja az egyébként kötött formában lyeztetve a munkavállalók és a
lévő azbesztrostok környezetbe ke- munkavégzés hatókörében tartózrülését, ami tovább csökkenthető a kodók egészségét – zárul a hatóság
bontási munkatervekben is szereplő tájékoztatója.
A jelekből ítélve, a hatóság teszi a
rostmegkötő anyagok (ragasztók)
használatával, valamint a bontott dolgát: ellenőriz, vizsgálódik, jogazbeszttartalmú pala szabályos, zárt szabály-sértéseket tár fel és bírságol.
tárolásával. A hatóság az ellenőrzé- A munkálatokra súlyos összegű
sek során kiemelt figyelmet fordít közpénzt költő megbízónál azonban
fentiek maradéktalan betartására úgy tűnik, nem verik ki a biztosítéannak érdekében, hogy a munka- kot a kivitelező által elkövetett hiá-géhá
vállalók és a hatókörben tartózko- nyosságok…
dók egészségének védelme biztosíRobaj és porfelhő kívánt
tott legyen.
vasárnapi jó reggelt a főtéren
A munkavédelmi hatóság mindkét alkalommal – június 1-jén jog- Jól hallatszódó robajra, majd a körerőssé vált – munkavédelmi bírság- nyéket elárasztó porfelhőre lehetett
gal sújtotta az azbeszt tartalmú sík- figyelmes az, akinek június 18-án,
pala bontását végző munkáltatót. A vasárnap, a késő délelőtti órákban a
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özpontban
porzás miatt
a bontási munkálatokat.
tartja magát felelősnek
gödöllői főtéren akadt dolga. A zaj a
Városháza épületének bontási területéről érkezett, ahol minden valószínűség szerint leszakadt egy szerkezeti elem vagy annak egy része,
ami aláhullva, zajt és – miként az az
olvasói képen is látszik – port csapott.

Az esetről a helyi tűzoltóságot is
értesítették, illetőleg a rendőrök
ugyancsak a helyszínre siettek. Az
ott tapasztaltakról Csámpai Attila, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy kollégái az
őrrel vették fel a kapcsolatot, aki
közölte, hogy ezen a napon nem folyik munka a területen. A konzultációt követően a tűzoltók megállapították, hogy nincs olyan történés,
ami beavatkozást igényelne a részükről.
Feltehetőleg az előző napi bontási
munkálatok után maradhatott kilazulva olyan szerkezeti elem vagy
annak egy része, ami elszabadult és
lezuhant. Mivel a Szabadság tér 7.
szám alatti építési területen senki
nem tartózkodott a riadalmat kiváltó eset idején, személyi sérülés sem
történhetett.
–F

Sunyi, álszent gödöllői
Fideszesekről beszélt Gémesi

A gödöllői képviselőtestület tagjainak június 22-i tanácskozásán, az
egyebek napirendi pontnál Gémesi
György magához ragadta a szót,
hogy megossza gondolatatait a Városháza Szabadság tér 7. szám alatti
épületének bontása körül kialakult
helyzetről.
A város első embere indulattól
sem mentes mondandójában – többek között – az alábbiakat említette.
Leszögezte, hogy – bár, kiszabtak
néhány százezer forintos büntetést –
a folyamatos ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok nem ütötték
át azt az ingerküszöböt, ami miatt le
kellett volna állítani a bontási munkálatokat. Ezt Tarnai Richárd kormánymegbízott is megerősítette
neki, amikor nála járt kihallgatáson.
(Tarnai úr azt írta: a hiányosságok
megszüntetéséig felfüggesztette – a
szerk.) A településvezető kihangsúlyozta, hogy ő nem felelős az ügyben semmiért, hiszen korrekt szerződést kötöttek a vállalkozóval, akinek tevékenységét naprakészen ellenőrzi az aljegyző.
A polgármester hozzátette: felháborító és visszautasítandó az a
politikai indulatkeltés, amit a helyi
Fideszesek végeznek az ügyben.
Komoly kárt okoznak tevékenységükkel, ami miatt mintegy háromhetes csúszásban van a bontást végző cég. Ténykedésüket sunyinak és
álszentnek titulálta Gémesi, aki –
miután nehezményezte, hogy az
országos média bizonyos része
többet foglalkozott a Városháza
bontásával, mint a koronázási hétvége eseményeivel –azt is bejelentette, hogy bárkivel kész nyílt vitát
folytatni az ügyben.

A mérési eredmények
tisztázhatnák
a gödöllői azbesztszennyezés
mértékét
Mivel az ülésen nem voltak jelen a
Fidesz-KDNP helyi képviselői,
„élesben” nem tudtak reagálni a polgármester felvetéseire. Simon Gellért azonban később megtette. Íme:
- Nem felelős az ügyben semmiért
– ezt hangsúlyozta Gémesi György
a júniusi testületi ülésen. Ezt igen
érdekesnek tartjuk, tekintettel arra
is, hogy Gödöllő polgármestere a
májusi testületin még azt mondta a
bontásra vonatkozóan, idézzük:
„ezért egyértelműen én vagyok a felelős”. Ezek után ki is valójában a
„sunyi”? Érthetetlen, hogy hogy pár
hét alatt hogyan szállt el a polgármester felelőssége!

A város által megbízott műszaki
ellenőrön keresztül Gémesi György
tájékoztassa a lakosságot és a képviselőtestületet, hogy a bontást végző cég, cégek milyen törvénytelenségeket követtek el! Hozzák nyilvánosságra az azbeszttartalmú héjazat bontási idejére a helyszínre telepített labor mérési eredményeit! A
város lakosságát, és minket képviselőket nem Gémesi György magyarázkodása és vádaskodása érdekel,
hanem a mérési eredmények, a tények. A mérési eredmények tisztázhatnák, hogy Gödöllő városközpontja, a lakosság milyen mértékű
azbesztszennyezést kapott.
Továbbra is érthetetlen, hogy Gémesi György miért nem a gödöllői
lakosság érdekét és egészségét védi
a botrányos ügyben.
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Friss egészségügyért díjasok
Június utolsó napján, a délutáni órákban, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Dózsa György úti épületében lezajlott városi
Semmelweis-napi ünnepségen átadták a település vezetése által tizenkilenc esztendeje alapított
Gödöllő Egészségügyéért díjat és az azzal járó
pénzjutalmat (magánszemély esetében 100 ezer
forint, közösség esetében ennek a duplája). Az
előzetesen közzétett felhívásra hét jelölés (5
magányszemély és 2 közösség) érkezett. A helyi
önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága közülük két személy és egy közösség kitüntetésére tett javaslatot, amit a képviselőtes-

tület tagjai június 22-i zárt ülésükön jóváhagytak.
A határozat értelmében, 2017-ben dr. Váradi
Mária gyermek fül-orr-gégész szak-főorvos,
Novákné Finta Erzsébet intézeti gazdasági vezető, valamint a Tormay Károly Egészségügyi
Központ tüdőbeteg szakellátó- és gondozó intézetének – dr. Farkas Éva vezetésével működő –
szakmai kollektívája vehették át a Gödöllő
Egészségügyéért díjat. Valamennyien a saját
szakterületükön több évtizeden át végzett lelkiismeretes és magas színvonalú tevékenységükért
érdemelték ki az elismerést.
-áb

Nemzet Szépe verseny döntője a kastélyban

Szadai lány lett a második udvarhölgy
Június 17-én a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezték meg
a 2017-es Nemzet Szépe versenyt, amit a 21 éves, Szegeden
ápolónőként dolgozó Kis Gabriella nyert meg. Sikerét –
mások mellett – 1 millió forint készpénzzel és egy Fiat 500as típusú autóval jutalmazták a szervezők.
A győztes első udvarhölgye a 21 éves tiszaújvárosi Biba
Kitti lett, míg második udvarhölgynek a Gödöllő szomszédságában lévő településről származó, 26 éves, szadai
Antal Éduát (képen) választotta a zsűri. A közönségdíjat a
22 éves szolnoki Hegedűs Nikolett érdemelte ki.
Fotó forrása: nemzetszepe.hu

Adóhatósági tájékoztató a dolgos vakációról
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás
és a közteherviselés szempontjából felnőttnek
számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a
diákszövetkezeten keresztül vállalt munka
kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében – olvasható a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága által lapunkhoz eljuttatott közleményben.
A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves tanulók is
vállalhatnak munkát, ha általános iskolába,
szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség,
amit a NAV-nál kell igényelni a 17T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről szóló megállapodás
előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a
NAV honlapján (az adatbázisok rovatban), a felfüggesztett, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a személyi jövedelemadó mértéke 15%,
amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák
bruttó béréből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban
dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell
fizetnie. A foglalkoztatónak a jövedelemről és a
levont közterhekről igazolást kell kiállítania,

www.godolloihirek.hu

amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által
készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. Munkaviszony esetében
ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért,
munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét
és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, mely csak a törvényes képviselő
hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony
létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a
NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben,
vagy teljesítménybérben is. A munkavállalónak
azonban mindenképp meg kell kapnia a minimálbért, ami 8 órás foglalkoztatásnál bruttó
127.500 forint.
A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is
dolgozhatnak, ebben az esetben nem kötelező az
írásba foglalt szerződés.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Nyári diákmunka programjában azok a nappali tagozatos
diákok vehetnek részt, akik a program indulásakor (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket,
befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem
múltak el 25 évesek. A programmal a diákok a
területi, települési önkormányzatoknál vagy
önkormányzati fenntartású intézményeknél
kaphatnak munkalehetőséget. A diákok június
19-étől regisztrálhatnak az illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályánál. Gödöllőn a Szilhát
utca 53. szám alatt (volt munkaügyi központ).
Telefon: (06-28) 410-175.
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Gödöllői gólok, pontok, méterek
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Pilisszentiván SE – Gödöllői SK 0-6 (0-0) Góllövők: Koziorowski Richárd
(3), Kaiser László (2), Józsa Tamás..
A Gödöllői SK együttese 63 ponttal (18 győzelem, 9 döntetlen, 3 vereség), 6729-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 2. helyén végzett a 2016/2017-es
idényben.
Pest megyei Kupa, 6. forduló (elődöntő)
UFC Gyömrő – Gödöllői SK 3-0 (1-0)
Veresége ellenére a Gödöllői SK csapata – várhatóan augusztus második felében – a Magyar Kupa főtábláján kezdheti meg szereplését az új, 2017/2018as évadban.
KÉZILABDA
Pest megyei junior-döntő
Gödöllői KC – VS Dunakeszi 23-20 (12-10)
Gödöllői gólszerzők: Gombás Bence (5), Kiss Tamás, Józsa Balázs, Gombás
Máté (4-4-4), Trézsi Norbert (3), Pásztor Imre (2), valamint Koncz Máté.
ATLÉTIKA
A Gödöllői EAC juniorkorú rúdugrója, Simonváros Csanád 480 centiméteres eredményével aranyérmet szerzett a felnőttek 122.
atlétikai országos bajnokságán, június 11-én,
Székesfehérváron. Ugyanitt Renner Luca
(magasugrás, 178 cm, egyéni csúcsbeállítás) és
Répási Petra (100 méteres gátfutás, 13,39 mp,
egyéni csúcsbeállítás) bronzérmesek lettek.
RÖPLABDA
Valamennyi utánpótlás-bajnoki országos döntőben érdekelt volt a Penta-Gödöllői RC korosztályos csapata. A május végén és június elején lezajlott csatározások során a legjobban az elmúlt évben aranyérmes ifjúsági együttes
szerepelt, a 3. helyen végzett. A serdülők az 5., a juniorok és a gyermekek
pedig egyaránt a 6. helyen zárták a hatos finálét. Edzők: Borkovits Zoltán,
Szalay Attila, Szabados István, Horváth Kristóf.

Köszöntötték a város tanulásban
és sportolásban is élenjáró diákjait
Június 6-án a Művészetek Háza
Gödöllő épületének zsúfolásig telt
színháztermében köszöntötték az
első nyári hónap közepén befejeződött 2016/2017-es tanévben
kimagasló tanulmányi- és sporteredményeket elért gödöllői fiatalokat. A kora délutáni órákban lezajlott díjátadásra több száz fő kapott meghívást.
A szellemi-, művészeti-, illetve fizikai teljesítményükért elismert gödöllői általános- és középiskolás diákok döntő többsége tárgyjutalmat
kapott, míg a városban működő oktatási intézmények vezetői által kiválasztott egy-egy legjobb díszes
serleggel térhetett haza.
A Damjanich János Általános
Iskolából a tájfutó Tóth Benedek, az
Erkel Ferenc Általános Iskolából az
atléta Várkonyi Gábor, a Hajós
Alfréd Általános Iskolából az atléta
Ratkai Panna, a Petőfi Sándor Általános Iskolából a röplabdázó Pásztor Hanna Gréta, a Török Ignác
Gimnáziumból a ritmikus gimnasztikában jeleskedő Seregi Dominika,
a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból a taekwondo sportágat űző
Patakfalvy Luca, a Református Lí-

Strandröplabda tábor az egyetemi homokon
A Gödöllői RC strandröplabdaszakosztálya – az előző két évhez
hasonlóan – idén nyáron is indított
edzéseket az egyetemi teniszklubnál
lévő homokos pályákon. A tréningek Kleczli Csaba utánpótlás vezetőedző irányításával július végéig, a
teremcsapatok alapozásának kezdetéig zajlanak.
A 10 ezer forint/fő összegben
meghatározott részvételi díj a heti
négy edzést (délutánonként, 17.30
órától hétfő, kedd, csütörtök, péntek

ritmusban), a versenyeken való indulás nevezési díját és az igazolási
díjat (a versenyekre való leutazás és
az esetleges szállás költségeit nem)
foglalja magában.
A Gödöllői RC strandröplabdaszakosztálya három évvel ezelőtti
megalakulása óta a felnőtt strandröplabda országos bajnokság legeredményesebb klubja: Tavaly Sorompó Kinga és Vecsey Fanni révén az U14-es utánpótlás országos
bajnokságon is sikerült érmet
sze rezni,
emellett
pedig a
szak osz tály
további 15
ver seny zője végzett az első nyolc
között a
különböző
utánpótlás
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korosztályokban, idén májusban
pedig Kalmár Viktória és Tettamanti Virág aranyérmes lett a
sportág diákolimpiáján, az V. korcsoportosok mezőnyében.
Érdeklődésünkre Karádi Zoltán
szakosztályvezető elmondta, hogy
várnak minden röplabdás palántát,
aki ebben a szakágban hasonló
sikerekre vágyik, szeretné megmérettetni magát különböző versenyeken, országos bajnokságokon és a
Magyar Röplabda Szövetség először
idén bevezetett Magyar Kupa-versenyein, de azokat is szívesen látjuk,
akik csak edzeni szeretnének, vagy
egyszerűen jó társaságban töltve a
nyarat, megtanulnának strandröplabdázni.
Jelentkezésre Karádi Zoltán szakosztályvezetőnél van lehetőség, a karadizosa@gmail.com email-címen,
illetve az edzéseken Kleczli Csaba vezetőedzőnél. További információkért
érdeklődni a (+36-30) 336-2683-as
telefonszámon lehet.
-rg

ceumból a futsalos Varsányi Botond, míg a Szent Imre Katolikus Iskolából a tájfutó Nagy Zsófia tanulmányi- és sporttevékenységét értékelték a legtöbbre a június közepén
zárult 2016/2017-es suliidényben.
A Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola döntéshozói
Eszenyi Zsombor klarinét-szakos
növendék sikereit tartották a legméltóbbnak arra, hogy a 14 éves fiút
A Zeneiskola legkiválóbb növendéke címmel ismerjék el.
Ebben az évben a Montágh Imre
Általános Iskola Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolából nem érkezett
jelölés kiemelt jutalmazásra méltó
tanulóra, míg a Madách Imre Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium illetékesei ezúttal nem
éltek az ajánlás lehetőségével. -áb

Gémesi Csanád
csapatbronza
a vívó Eb-n
Miután
az
egyéni versenyben a 7.
helyen végzett, a 14 indulót felvonultató csapatversenyben bronzérmet szerzett
a Gödöllői EAC kardozója, Gémesi
Csanád a Grúzia fővárosában, Tbilisziben június 12-17. között megrendezett vívó Európa-bajnokságon.
Nemzeti kardcsapatunk a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol Belgium ellen könynyedén, 45-21 arányban nyert a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összetételű, előzetesen harmadikként rangsorolt magyar formáció. A legjobb
négy közé jutásért a franciákat múlták felül a magyarok 45-41-re, majd
az elődöntőben alulmaradtak az
oroszokkal szemben (39-45). A harmadik helyért lezajlott helyosztón a
németek következtek, akiket 45-28
arányban győztek le Csanádék. -r
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Fő a jókedv (VII.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Gyógyszer tári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Július 2-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749

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

Amelyik irányba 41. Országos méhészegyesület,
röviden 44. Egy helyben tartózkodik 45. Újpesti
sportklub 47. Idegen játszma 50. Kettős
mássalhangzó 52. Elemvégek! 53. Csahos 54.
Tangens 55. Spanyol autójelzés
A megfejtéseket július 21-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Június 2-i lapszámunk helyes megfejtése:
CSAK BERAGASZTOTTA A RÁNTOTT
SZELETET.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth
Lajos u. 13.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának nyertese: Tóth Sándor Szabadka u. 6/A.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Zelnikné Török Ilona Palotakert 9.

Július 3-tól július 9-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Július 10-től július 16-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Július 17-től július 23-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Július 24-től július 30-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Július 31-től augusztus 6-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585

Magazinunk következő
száma

2017. augusztus 4-én,
pénteken jelenik meg.
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