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Bontásra ítéltek egy
„itt felejtett szemetet”

Nem adjuk fel!

Tagszervezetünk üdvözli, hogy a városvezetés már tett elvi lépéseket
a Gödöllő szívében, a palotakerti lakótelep közepén 1979 óta álló,
egykor a bolsevik tanácsköztársaság létezését hirdető gyalázatos
mementó eltüntetését illetőleg – olvasható a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom (HVIM) Pest megye és Budapest honlapján.
A mozgalom tagjai – akik bontásra ítélték az ökölbe szoruló kezet
ábrázoló köztéri műtárgyat – felajánlották segítségünket a képen látható, általuk szörnyűségnek titulált kőtömeg elbontásához.

A menekültválságról forgat filmet
Mundruczó Kornél
A Cinematrix híre szerint májusban új film forgatásába kezd a gödöllői születésű
Mundruczó Kornél, aki két évvel ezelőtt Fehér isten című alkotásával elnyerte a
cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard kategóriájának fődíját.
A 41 éves rendező új filmje a menekültválságról szól, Felesleges ember munkacímmel. A különleges képességekkel rendelkező kisfiú orvoshoz fűződő barátságát a menekültválság idején bemutató film elkészítését a Magyar Nemzeti Filmalap – német koprodukcióban
készülő regionális filmalapok, tévécsatornák és az Eurimages segítségével – közel 700 millió forinttal
támogatja.

Áprilisi ebzárlat
Dr. Molnár Rita osztályvezető járási főállatorvos
március 7-én ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina – időjárás függvényében – kiszórásának április 2-a és 7-e közötti napokon tervezett időpontjától 21 napig, azaz április 28-ig lesz érvényben.

Az ebzárlat tartama alatt
• a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve, úgy kell
tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák
elzárást vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek.
• kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és
szájkosárra szabad kivinni.
• a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
• az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegy-

3

veres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek,
a segítő- és terápiás ebek, valamint a látássérült
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
• az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
• az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
A vörös rókák tavaszi immunizálási kampánya
Pest megye Dunától keletre eső részét érinti. Az
ebzárlat alá vont települések: Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz,
Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Jelölőszervezetüket is támogatták
a Gödöllői Lokálpatrióta Klubos városatyák
Gödöllői idei évre elfogadott költségvetésében 3 millió forintot különítettek el helyi civil szervezetek,
oktatási-kulturális intézmények és művészeti csoportok számára, arra a célra, hogy tanulmányutat,
közös programokat szervezzenek a település testvérvárosaiba, vagy vendégeket fogadjanak. A
keretösszegből első körben 2 millió forintot osztottak szét március 16-án a 14 pályázó szervezet között.
Böngészve a szervezeteket és az összegeket, megállapítható, hogy 200 ezer forintnál több dotációt
egyik kandidáló sem élvezett. Miként az is kiderül, hogy az egyik top-támogatott a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, amelynek képviselői meghatározó többségben vannak a gödöllői önkormányzatban.
-rr

A Szót Kérünk a Közjóért Egyesület felvállalja
mindazokat a gödöllői lakosságot élénken foglalkoztató témákat, amiktől azt reméljük, hogy a
lakosság és a civil szervezetek érdemben bele
tudnak szólni a döntéshozatalba, és a városvezetés figyelembe veszi érdekeinket!
Folytatjuk a megkezdett küzdelmet, hogy a választott és közpénzből fizetett polgármesterünk
mondjon le a hulladékgazdálkodási társulás elnöki tisztségéről. Nyílt levélben történő felhívásunkra a mai napig nem történt intézkedés, választ nem kaptunk.
A kommunális adó bevezetése kapcsán továbbra sem tudjuk elfogadni a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés részéről tanúsított
hozzáállást! Nyílt levélben kértük őket, hogy ne
szavazzák meg a kommunális adó bevezetésére
tett javaslatot. A megoldást is tartalmazó kezdeményezésünket nem vették figyelembe.
Ami ezt követően történt, egyenesen felháborító! Az adó beszedésével, a rendelet végrehajtásával kapcsolatos eljárás kiverte a biztosítékot a
lakosság körében! Sajnos, a közmeghallgatáson a
városvezetésnek átadott lakossági követelést
nem fogadták be, vagyis: az adófizető állampolgárok kérése süket fülekre talált!
A városban „heverő” témák közül egy több mint
10 éve húzódó ügy képviseletét is felvállaltuk. Az
egyetem területén lévő utakról/járdákról és
parkolókról, különösen az Egyetem tér 5-11. számú lakóépületekhez vezető utak katasztrofális
állapotáról van szó. Az ott élők támogató aláírásával és felhatalmazásukkal felszólítottuk az illetékeseket – a Magyar Államot, mint tulajdonost, a
Szent István Egyetemet, mint vagyonkezelőt és a
város önkormányzatát –, hogy kezdjenek egyeztető tárgyalást a végső és azonnali megoldás
érdekében! Haladéktalanul meg kell oldani a „közös lónak túros a háta” kérdését, elő kell teremteni
az anyagi fedezetét a minősíthetetlen helyzet felszámolása érdekében!

Megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi városvezetés
a mindent lehet és mindent szabad politikáját
szabadította a városra! Azt tapasztaljuk, hogy
megkezdődött a kiábrándulás folyamata!
Mindhárom ügyben megtettük a szükséges
intézkedéseket az érintett hatóságok felé. Egyesületünk a jövőben is várja a lakosság észrevételeit, javaslatait a szotkerunkakozjoert@gmail.com
email-címen.
Vörös István elnök
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KITEKINTŐ

Kabinetfőnökét fojtogatta Gémesi
Panem et circenses – kívánta anno a római nép.
Kenyeret és cirkuszi játékokat,
akár nőnapra is –
mondhatnánk,
ha felidézzük az
immár hosszú
évek óta színre
vitt „város- és intézményvezetői
műsort” eme jeles
nap
kapcsán.
Idén kilenc előadást tartottak. A
nagy érdeklődésre való tekintettel. A potom
500 forintért kínált jegyeket hamar elkapkodták.
Gyerekek is felléptek, és akadt
olyan betétszám, amiben a férfiak a nemi szervük magasságában tartott
kézzel produkcióztak, illetve olyan is, hogy egy, a félreértéseken alapuló
vígjátékban Gémesi György polgármester a kabinetfőnökét fojtogatta az
ágyon. Ízlések és pofonok…
Fotó forrása: facebook
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A SZIE tanszéke is aktív részese
az akvakultúra-projektnek
Az élelmiszerbiztonság fenntarthatósága miatti növekvő kétségek hatására életre hívott, európai kutatóintézetekből álló konzorcium kezdi meg közel 7 millió eurós összköltségvetésű négyéves munkáját,
amelynek célja olyan új stratégiák
és modellek létrehozása, amik megalapozzák a halászati ágazat növekedésének fenntarthatóvá tételét.
Az „Eszköztár az akvakultúra fenntarthatóságának megalapozásához” című
pályázat koordinálását a Stirlingi
Egyetem (Skócia) végzi. A munka
során olyan új költséghatékony menedzsment eszközöket és gyakorlati
útmutatókat fejlesztenek ki, amik
lehetővé teszik az európai halászati
szektor számára a potenciális ökológiai hatások számszerűsítését, a
halgazdálkodási tevékenység helyi
szintű határainak becslését vagy a
jövőbeli kockázatok felmérését.
A márciusban indult projekt konzorciumának tagjai – melyek között
megtalálható a gödöllői Szent István
Egyetem (SZIE) Mezőgazdasági és

Környezettudományi Karának Halgazdálkodási Tanszéke – megvizsgálják a jelenleg Európában, tengeri,
tavi és folyóvízi környezetben működő akvalkultúra rendszereket és az
összegyűjtött adatok alapján számítógépes modelleket készítenek,
amiknek célja az akvakultúra élelmiszer-termelő kapacitásának fenntartható növelése.
Prof. dr. Urbányi Béla tanszékvezető a projekttel kapcsolatosan elmondta, hogy a 15 konzorciumi partner együttműködésében lezajló kutatás lehetővé teszi a legfejlettebb technológiák, termelési- és döntéshozási
rendszerek integrálását egy közös
szisztémába. Az együttműködés során elvégzett munka vezető szerepet játszik majd az Európai Bizottság akvakultúra növelésére irányuló
stratégiájának megalkotásában. Az
ágazat gazdasági szempontból európai szinten meghatározó, hiszen
5,4 millió munkahelyet jelent és
nagyjából 500 milliárd euró hozzáadott értéket termel évente. -szie
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Bűnügyileg a gödöllői régió
a legkevésbé fertőzött Pest megyében
Az elmúlt évben sem történt halálos kimenetelű
közlekedési baleset településünk útjain.
Közelíti a 9%-ot az ittasan okozott
szerencsétlenségek aránya

Rendőrségi és tűzoltósági beszámoló elfogadása egyaránt szerepelt a
gödöllői önkormányzat március 16-i
ülésének napirendjén. Az előbbi dr.
Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok nevéhez fűződött, aki 2010 novembere óta irányítja a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkáját, az
utóbbit pedig Pintér Mihály tűzoltó
alezredes, a Gödöllői Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság vezetője
tárta a képviselők elé. Mindketten a
2015. évi mutatókat ismertették.
A 27 település (8 város és 19 község)
közrendjéért és közbiztonságáért
felelős Gödöllői Rendőrkapitányság
által felügyelt településeken 2015ben 2.767 regisztrált – döntő többségében vagyon elleni – bűncselekmény történt (2014-ben 3.297). Tízezer lakosra vetítve 155 esetről beszélhetünk, amivel a közel 179 ezer
lakost számláló gödöllői körzet Pest
megyén belül a legkevésbé fertőzött
régiót jelenti. Nyomozás eredményességi-mutatóban az elmúlt évben tíz százalékponttal javult a helyi
kapitányság statisztikája, hiszen a
2014-es 38,5%-os ráta 2015-re 49,2%ra emelkedett (a Pest megyei átlag
52,5%).

Gödöllőn 636 ismertté vált bűncselekményt követtek el tavaly (egy
évvel korábban 706-ot), ezer főre
leosztva, 19,44-et. Lopásból volt a
legtöbb, számszerűen 323. Közterületen 122 alkalommal estek bűnbe a
renitensek (egy évvel korábban 156
esetben). A kedvező változáshoz jelentős mértékben hozzájárult a néhány éve kiépített térfigyelő rendszer, aminek bővítése a statisztikai
adatok további javulását eredményezheti.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2014. évi 201ről 2015-ben 229-re emelkedett a
sérüléses közlekedési balesetek száma. Jó hír viszont, hogy a halálos kimenetelű tragédiából fele annyi történt (5), mint egy évvel korábban.
Gödöllőn összesen 46 sérülést
eredményező közlekedési balesethez riasztották a rendőröket. Szerencsére, haláloshoz tavaly sem, azonban 16 súlyos- és 30 könnyű sérüléses esetnél intézkedniük kellett a
helyi zsaruknak. A szerencsétlenségeket előidéző legfőbb okok között
továbbra is az elsőbbségadás elmulasztása, a gyorshajtás, valamint a
kanyarodási szabályok megszegése
említhető. A gödöllői régióban bekövetkezett 229 sérüléses balesetből
20 volt olyan (8,7%), aminél kiváltó
ok volt az ittas vezetés.
Ami a bírságolást illeti, a Gödöllői
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya által működtetett
traffipax-készülékek – a helyszíniés a közigazgatási bírságokat együttvéve – közel 3,6 millió forintot termeltek 2015-ben.
Érdekesnek tekinthető adalék,
hogy a helyi kapitányság területéhez tartozó településeken a tavaly
év végi adatok alapján 1.166 természetes személy 3.381 darab fegyverrel rendelkezett, és 4 jogi személy
birtokában 81 fegyver volt.
Az együttműködésről szólva, Bozsó Zoltán (képen) kiemelte, hogy a
– rendvédelmi egységnek otthont
adó Petőfi Sándor utcai épület korszerűsítésének megvalósulásával

néhány hónapja kedvezőbb körülményekkel rendelkező – Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal, a
helyi bíróság és ügyészség dolgozóival, valamint a társhatóságokkal,
illetve a polgárőr egyesületekkel történő együttműködésre. Ebben a
folyamatban Gödöllő jó példával
szolgál, hiszen a közbiztonsági alapítvány közbeiktatásával az elmúlt
két esztendőben két, a külterületi
terepviszonyokon is jól használható
gépjárművet kaptak támogatásként
a zsaruk.
A lakosság biztonságérzetének
fenntartása, esetleges javítása, illetve
a közlekedési morál jobbítása érdekében akad még tennivaló. Ebben
fontos szerep jut a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységnek, valamint – többek között – az ellenőrzési
tevékenység gyakorlati alkalmazásban is megnyilvánuló reformjának.

Több tűzeset, de kevesebb
műszaki mentés adott
munkát tavaly
a gödöllői tűzoltóknak
a város területén
A 2015. évre kitűzött és meghatározott feladatok összességében teljesültek – olvasható a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Pintér Mihály tűzoltó alezredes által jegyzett beszámolóban, ami
kitér arra, is, hogy a gödöllői tűzoltó
testület az elmúlt évben ünnepelte
fennállásának 125. évfordulóját.
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A gödöllői tűzoltó-parancsnokság
26 településre kiterjedő működési
területén összesen 550 beavatkozást
igénylő esemény történt tavaly. A
műszaki mentések száma 331 esetre
rúgott, míg tűz miatt 429 esetben
volt szükség beavatkozásra. Téves
jelzés 118 volt, szándékosan megtévesztő négy.
Ha csak a Gödöllőre vonatkozó
adatokat nézzük, 2015-ben 88 tűzeset és 116 műszaki mentés adott
munkát a tűzoltóknak. Tűzesetből
sajnos több volt, mint 2014-ben (64),
műszaki mentésből viszont lényegesen kevesebb, mint tavalyelőtt (169).
A gödöllői parancsnokság 7 gépjárművel rendelkezik, amik közül a
legfiatalabb három-, a legidősebb
pedig 17 éves. A helyi egység
Szabadság úti laktanyaépületének
több helyisége (szertárak, vizesblokkok, mászóház, hálók) még mindig
felújításra szorul, illetőleg továbbra
is megoldandó feladat a nyílászárók
cseréje, valamint a fűtésrendszer
korszerűsítése. A beruházás megvalósulását jó eséllyel segítheti a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által benyújtott energiaracionalizálási pályázattól remélt anyagi
forrás.
A jövőre megfogalmazott célokat
illetően, javítani szeretnék a beavatkozó állomány szakmai felkészültségét, illetőleg a lakosság felé irányuló tájékoztatást, ami elsősorban
az évszakokhoz köthető veszélyekre
történő felhívások közzétételére vonatkozik.
-GH

Nyugdíjba vonul Szkalák Ilona
A helyébe lépő új doktornő továbbra is a Móricz
Zsigmond utcai rendelőben fogadja a pácienseket
Dr. Szkalák Ilona (képen), az 5.
számú gödöllői háziorvosi körzet orvosa írásban jelezte a városvezetések,
hogy nyugdíjba vonulása miatt kezdeményezi 17 évvel ezelőtt aláírt
szerződésének közös megegyezéssel
történő megszüntetését az önkormányzattal.
A települést irányító grémium a
kérésnek eleget tett, így új háziorvosa
lesz a körzetnek. Ő nem más, mint a
Gödöllőn élő dr. Kvassay-Sajó Krisztina, akit továbbra is a Móricz Zsigmond utca 7. szám alatti rendelőben
kereshetnek fel a betegek. A 45 éves
belgyógyász szakorvos hétfőn, kedden és pénteken 8 és 12 óra, szerdán 10 és 14 óra, míg csütörtökön 14 és 18
óra között fogadja a pácienseket.
-eo
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Dr. Papp Lajos szívsebész előadása
Április 29-én, pénteken 18 órakor Az Élet
másképp előadás-sorozat vendége lesz
dr. Papp Lajos szívsebész Az Új Forrás
Polgári Kör szervezésében lezajló programnak a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ szolgál helyszínéül.
Az eseményre a belépés díjtalan. Előzetes regisztráció a (06-30) 6343-563-as telefonszámon szükséges. Az előadás után a szerző könyvei megvásárolhatók a helyszínen.

Garancia-program a fiatalok
foglalkoztatásának növelésére
Személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. A program célja, hogy minél kevesebb időt töltsenek a fiatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.
A kormány az Ifjúsági Garancia
Rendszert tekinti a fiatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges eszköznek – hangsúlyozta a programmal kapcsolatban Tarnai Richárd. A
kormánymegbízott elmondta, hazánkban 2015. évben vezették be az
Ifjúsági Garancia Rendszert, aminek
célja a fiatalok foglalkoztatásának
növelése, a munkanélküliség csökkentése.
A program lényege, hogy a nem
foglalkoztatott fiatalok minél kevesebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás
nélkül, valamint személyre szabott
segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához.
A fiatalok számára országosan
egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az
Ifjúsági Garancia Rendszerébe való
belépési pontként. Pest megyében a
foglalkoztatási osztályok munkatársai meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőség felajánlásával nyújtanak segítséget az elhelyezkedésre, képzésre.
A szakképzetlen fiatalok esetében
a projekt elsősorban a gazdaság igé-

nyeinek megfelelő szakképesítés
megszerzése, a szakképzett fiataloknál a munkatapasztalat megszerzésére, illetve az elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.
A program többek között lehetővé
teszi a fiatalok számára, hogy támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válás támogatásában, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban,
elhelyezkedést elősegítő szolgáltatásokban részesüljön.
A program megyei részleteivel
kapcsolatos további információt a
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lehet kérni,
valamint a lakóhely szerinti illetékes
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is tudnak felvilágosítást nyújtani. Gödöllőn ebben
a Szilhát u. 53. szám alatt található
szervezeti egység illetékes, amelynek munkatársai – hétfőtől szerdáig
8.30 és 15 óra, csütörtökön 8.30 és 12
óra, pénteken 8.30 és 13 óra között –
a (28) 410-175-ös telefonszámon,
illetve a pestmmkgodollo@lab.hu
email-címen érhetők el.
Az „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű,
VEKOP-8.2.1-15 kódszámú kiemelt
projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt, az Európai
Szociális Alap valamint a nemzeti
társfinanszírozás támogatásával valósul meg.
-pmkh
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Március 15.: Gémesi meghirdette
a józan ész forradalmát
Miként három évvel ezelőtt, a főtérről
idén is a Művészetek Háza Gödöllő
épületének konferencia- és színháztermébe terelte a zord, havas esővel kísért télies időjárás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából megrendezett
március 15-i gödöllői megemlékezés
délelőtti programjának egy részét. Az
Ella Attila dirigálta gödöllői fúvósok
zenéjével felvezetett rendezvény magasztosságát Annus Réka éneke, A
költő visszatér című, a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete és a Gödöllői
Táncegyüttes tagjai által előadott
kulturális műsor biztosította, majd az
érdeklődők a Petőfi-szobornál rövidített forgatókönyvvel lezajlott koszorúzáshoz vonultak, amit az évről évre
látványosabb, országosan is egyedülálló lovasfelvonulás követett.

dalomra gondolok, hanem a józan
ész forradalmára. Olyan bázison,
ami megszünteti köztünk az ellenségképet, lebontja az egyesek közé
épített falakat, és felszámolja a gyűlölködést és a politikai alapon folyó
kirekesztést.
- Az összhang erőt ad és sikert
teremt – fogalmazott Gémesi, majd
hozzáfűzte, ha azt akarjuk, hogy
Magyarország hosszú távon sikeres
és versenyképes legyen, össznemzeti összefogásra van szükség, mint
168 évvel ezelőtt. Ezt nagyban segítheti a józan ész forradalma, ami
megalapozhatja az új kezdetet.
- Alkossuk meg együtt jövő márciusig a józan ész forradalmának
konszenzuson alapuló 12 pontos
programját, ami leteszi egy új kezdet alapját! Ehhez hívok és várok
minden józan gondolkodású magyar embert - zárta beszédét Gödöllői első embere.
-org

Kossuth-díjas zenetanárral
is bővült a Gödöllő Városért
díjasok tábora

Az ünnepi megemlékezésről szóló tudósítás nem lenne teljes, ha kihagynánk a polgármesteri beszédet.
Gémesi György mondandójának
leglényegesebb pontja – az egyfajta
zászlóbontást jelentő – bejelentés
volt, miszerint: szükség van a bátor
kiállásra, a számítás nélküli hazaszeretetre és az együttműködésre. A
városvezető szerint ennek fontosságát nem az elmúlt 8, vagy 26 év, de
még nem is az elmúlt 40 indokolja,
hanem a 168 évvel ezelőtti hősök
kiállása, összefogása, tettei.
- „Képesek-e vagyunk” mindehhez
felnőni, hitelesnek lenni? – tette fel a
költői kérdést Gémesi, majd így
folytatta: olyan közéletet és körülményeket kell teremteni, hogy a fiatalok itthon maradjanak, itt alapítsanak családot. Az idő fogy, és minden nappal távolabb kerülünk egy,
a gyermekeinknek is biztonságot
adó jövőtől.
- Mi a megoldás? – jött az újabb
kérdés a polgármestertől. - Egy
újabb forradalom létrehozása, Nem
klasszikus értelemben, fegyverrel,
vérrel és áldozatokkal. Erre soha ne
kerüljön sor. De nem is a fülkeforra-

A március 15-i nemzeti ünnep gödöllői programja a délutáni órákban
a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában zárult, ahol átadták a Gödöllő
Városért díjat.
A várossá avatásának 50. évfordulóját idén ünneplő település második legrangosabb elismerő címét ebben az évben két magánszemély és
egy szervezet érdemelte ki: Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, a Garabonciás Színtársulat művészeti vezetője (jobbra), Fodor
László zenetanár (középen), a tavaly
Kossuth-díjjal jutalmazott Hot Jazz
Band tagja, valamint a – 2008 óta a
Kedrion-csoporthoz tartozó –
Táncsics Mihály úton található
HUMAN BioPlazma Kft. közel 150
fős dolgozói közössége, amelynek
tagjai a város gazdasági életében
való aktív részvételért, valamint a
gyógyszeripari termékek (vérkészítmények) gyártásában, forgalmazásában végzett magas színvonalú
munkájukért vehették át a kitüntetést: a közösség nevében Tóth
Ákos ügyvezető igazgatóra (balra)
hárult a megtisztelő feladat.
A Gödöllő Városért díjhoz díszoklevél, Világfa-kisplasztika, illetve
pénzjutalom jár. Ennek mértéke a

magánszemélyek esetében 200 ezer forint, a
közösség számára pedig 400 ezer forint.
Az eseményen további személyeket is köszöntöttek, gazdára talált több Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért, és
bemutatták a Dózsa György úti Solier Cukrászat által elkészített –
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mandulás, meggyes, mézes ízdominanciával rendelkező – Gödöllő-tortát.
–F

Hiányosságok az önkormányzat
vagyongazdálkodásának
szabályozásában – tárta fel az ÁSZ
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte Gödöllő város pénzügyi és
vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését. Az ÁSZ-jelentés
szerint a pénzügyi szabályozás megfelelt az előírásoknak, azonban a
gazdálkodási jogkörök gyakorlása
nem volt megfelelő. A számvevők
megállapították, hogy a vagyongazdálkodás szabályozásában feltárt hiányosságok kockázatot jelentenek
az önkormányzati vagyon védelme
szempontjából. Az önkormányzat
pénzügyi egyensúlya 2012-2013 között fennállt, 2014-ben a nettó működési jövedelem az adósságkonszolidáció és a számviteli változások
miatt volt negatív.
A gödöllői önkormányzat 2014. évi
költségvetési beszámolója szerint közel 8,5 milliárd forint bevételt ért el, és
több mint 6,7 milliárd Ft kiadást teljesített. Az önkormányzat vagyona az
ellenőrzött időszak alatt több mint 2,4
milliárd forinttal (7,7%-kal) nőtt.
A 2011-2014. évekre kiterjedő ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a költségvetési tervezés, az előirányzatok megállapítása, és a kiadási előirányzatok
módosítása szabályszerű volt. A működési jövedelem egyenlege 2011-ben
negatív volt, a hiányt az előző év(ek)
maradványából finanszírozták. A
2014. évi negatív egyenleg a közfeladat ellátás biztonságos teljesítését
nem veszélyeztette, mivel az önkormányzat jelentős összegű pénzeszközökkel rendelkezett. A likviditási tervek előírásoknak megfelelő felülvizsgálata támogatta a pénzügyi egyensúly fenntartását. Az adósságkonszolidáció során a Magyar Állam 2013ban több mint 3,1 milliárd forint,
2014-ben közel 4,6 milliárd forint tőketartozást és annak járulékait vállalta át, aminek eredményeként a pénz-

intézeti kötelezettségek megszűntek,
és a pénzügyi egyensúlyi helyzet jelentős mértékben javult. Az ellenőrzés megállapította, hogy a gödöllői
önkormányzatnál nem működtettek
megfelelő kockázatkezelési rendszert, valamint az integritás kontrollrendszere is fejlesztendő.
Az önkormányzati vagyon nyilvántartása és a költségvetési beszámolók mérlegének alátámasztottsága
megfelelt a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak. A 2014. évi
vagyonkimutatásnál feltárt kisebb
hiányosságok ellenére a vagyoni
helyzet valóságnak megfelelő bemutatása biztosított volt. A jogszabályi
előírás ellenére nem szabályozták
rendeletben – az összeghatár, jogcím
és a döntésre jogosult kivételével – a
követelésekről történő lemondás
módját és eseteit. Az önkormányzat
nem készítette el a közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét. A
vagyonváltozást eredményező döntések a megvalósításuk során feltárt
hiányosságok mellett is szabályszerűek voltak.
Az önkormányzat a kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében felelősen, a kisebbségi
tulajdonában lévő (25% alatti részesedést jelentő) gazdasági társaságok
esetében korlátozott lehetőségeinek
megfelelően gazdálkodott a tartós
részesedéseivel. Az erőforrásokkal
való szabályszerű gazdálkodáshoz
szükséges követelményeket azonban
nem alakították ki számon kérhető
módon, és nem határozták meg az
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket sem.
Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatok alapján a polgármesternek
30 napon belül intézkedési tervet kell
készítenie.
-ÁSZ
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Unokázós megtévesztés
Figyeljünk egymásra, figyeljünk
az idősekre – kérik a helyi
rendőrkapitányság munkatársai
Előfordul, hogy idegenek kísérelnek meg bejutni
az ingatlanunkba, illetve pénzt kicsalni valamely,
nem otthon tartózkodó hozzátartozóra hivatkozva. Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés
hozzátartozóval rendelkező, elszigetelten élő
időskorúaknál alkalmazzák. Egyre gyakrabban
fordul elő, hogy hasonló módszerrel csalnak ki
akár több százezres összeget időskorútól. Legutóbb a március 15-i ünnepi hosszú hétvégén fordult elő „unokázós” megtévesztés a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi területén.
Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése
érdekében?
• Tartsunk rendszeres, szoros kapcsolatot hozzátartozóinkkal!
• Figyelmesen olvassunk el minden tájékoztatót az „unokázós csalók” elkövetési módszeréről!
• Ha telefonhívást kapunk hozzátartozónkra
való hivatkozással, tegyük le a telefont és hívjuk
fel hozzátartozónkat bármely napszakban, hogy
valóban bajban van-e!

• Ha ismeretlen számról kapunk hívást hozzátartozóra hivatkozással, ellenőrizzük a hozzátartozó kilétét az általunk ismert számon és ne áruljunk el információt magunkról, anyagi helyzetünkről!
• Ne álljunk szóba jó szándékúnak tűnő idegenekkel!
Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát
többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a
rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét, vegye fel
a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es telefonszámainkat – olvasható a Gödöllői Rendőrkapitányság közleményében.

Két évre fogadták el a szennyvíz-szippantás díjait
Nem minden gödöllői városatyában váltott ki elégedettséget az, a csaknem egy évvel ezelőtt megszületett döntés, miszerint: Gödöllő közigazgatási területén csak egyetlen vállalkozó, a fővárosi illetékességű Szepesi Zoltán láthatja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését,
elszállítását és ártalmatlanítását célzó kötelező feladatot.
A javaslat többségi elfogadása után az azt megelőzően alkalmazott tarifák alaposan megemelkedtek, majd tavaly ősszel mérséklődtek. A tendencia erre és a következő esztendőre tovább folytatódik. Az alapdíj bruttó összege (254 forint/ingatlan) ugyan nem változik, ám a köbméterenként ürítési
díj az eddigi bruttó 3.236 forintról 3.112 forintra csökken 2016-ban és 2017-ben.
A vállalkozó kalkulációja alapján elmondható, hogy a 234 ingatlanra és éves szinten 1.250 köbméter
szippantott szennyvízre számolt bevétel egy esztendőre vonatkoztatva kevéssel meghaladhatja a
nettó 3,6 millió forintot. Ezzel szemben a kiadások (kiszállás-, gödöllői fordulók-, gépjárművek
költsége és egyéb fizetendő terhek) megközelíthetik a 3,3 millió forintot.
-áb

HIRDETÉS

XX/4. 2016 április

SPORT

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 22., utolsó forduló
Budaörsi DSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-23, -24, -22)
A TEVA-Gödöllői RC csapata 38 ponttal, 42-35-ös szett- és 1.671-1.586-os
pontaránnyal a 6. helyen zárta a bajnokság alapszakaszát.
NB I., nők, negyeddöntő
UTE – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (14, 13, 14)
TEVA-Gödöllői RC – UTE 1-3 (21, -16, -22, -10)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0, az UTE
javára. A gödöllői formáció utoljára 11 évvel ezelőtt, a 2004-2005-ös bajnoki
idényben szorult ki a legjobb négyből. Akkor a 7. helyen végzett…
5-8. helyekért
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 2-3 (-22, -14, 15, 23, -9)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a Nyíregyháza
javára.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 17-20. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház VSK 0-0
Tura VSK – Gödöllői SK 3-1 (0-0) Gödöllői góllövő: Koziorowski Richárd.
Taksony SE – Gödöllői SK 1-0 (1-0)
Gödöllői SK – Maglódi TC 1-0 (1-0) Gólszerző: Milkó Dániel.
A Gödöllői SK együttese 28 ponttal, 18-21-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 8. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 17-20. forduló
Galgahévíz SK – Gödöllői SK II. 9-6 (2-3) Gödöllői gólok: Szabó László (3),
Pintér Krisztián, Pakuts Barna, Gráczer Krisztián.
Gödöllői SK II. – Pestszentlőrinci SFA 5-1 (1-1) Gödöllői gólszerzők: Tóth
Bence, Pakuts Barna (2-2), Gráczer Krisztián.
Gödöllői SK II. – Sülysáp KSK II. 3-0 (1-0) Góllövők: Gál Levente (2),
Szabó László.
Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II. 1-2 (0-2) Gödöllői gólszerzők: Szabó
László, Tóth Bence.
A GSK II. csapata 38 ponttal, 59-34-es gólkülönbséggel a csoport
táblázatának 6. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 14-16. forduló
Csömör SSZN KFT – Gödöllői KC 21-16 (10-8)
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépítők 26-26 (13-16)
PLER-Budapest U23 – Gödöllői KC 30-25 (19-14)
A Gödöllői KC együttese 20 ponttal, 415-376-os gólkülönbséggel 4. a tabellán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 9. forduló:
Salgótarjáni TSE – Gödöllői SBE 4,5-7,5
Győzelem: Veréb Gábor, Nagyajtai Gábor, Sillye Kálmán, Kozma Gábor,
Tóth Máté, Téglás Mátyás, Törőcsik József. Döntetlen: Szűcs Lajos. Vereség:
Bándy Attila, Fehér Mihály, Pervai László, Molnár László.
A GSBE formációja 41 ponttal a 11. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 7. forduló:
Aszód – Gödöllői SBE II. 1,5-3,5
Győzelem: Veréb Béla, Friedhaber Kristóf, Nagy Zoltán. Döntetlen: Rigó
József. Vereség: Veréb Máté.
A GSBE II. 12,5 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 8. helyezettje.
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Új elnököt választott magának
a gödöllői röplabda klub tagsága
Árpás Géza kilenc év után távozott posztjáról,
utódja Tamás Zoltán lett
Kilenc év után távozott posztjáról Árpás Géza, a TEVAGödöllői Röplabda Club elnöke. Az egyesület március 1-jén
tartott tisztújító közgyűlést,
ahol – a klub honlapjának tájékoztatása szerint – Árpás bejelentette, nem vállalja az újabb
jelölést. A tagság Tamás Zoltánnak (képen) szavazott bizalmat az elnöki posztra, a korábbi tizenegy főből álló elnökség létszáma öt főre csökkent. A testületben –
az elnökön kívül – Árpás Géza, Balogh Ders, Barta László és Saáry Csaba
dolgoznak azon, hogy minél jobb feltételeket teremtsenek az NB I-ben
szereplő női csapatnak és az utánpótlás-nevelésnek.
A közgyűlésen arról is határoztak, hogy a klub örökös tiszteletbeli elnökségi tagjává választják a 83. életévében járó Körösfői Lászlót, aki az elmúlt
évtizedekben nagyon sokat tett azért, hogy sportág létezzen és fejlődjön
Gödöllőn, és eddig az egyesület szakmai elnökhelyettese volt.

Önkormányzati sporttámogatási
keret: se több, se kevesebb
Ami a sportfeladatokra biztosított
pénz nagyságrendjét illeti, ebben az
esztendőben tartja a tavalyi – 2014hez képest ötmillió forinttal csökkentett – 41 millió forintos összeget
a gödöllői önkormányzat. A helyi
sportélet szereplői az alábbi arányban részesednek a város idei évre
elfogadott költségvetési főösszegének hat ezrelékét kevéssel alulmúló
keretből.
Változatlan marad a polgármesteri
hivatal polgármesteri kabinet sportfeladatainak ellátására szolgáló 4
millió forintos tétel, miközben megszűnt a Gödöllői Sportszövetség dotációja, ami tavaly 2,5 millió forintra
rúgott. Továbbra is létezik egy tartalékkeret, ami – a tavalyi 8,3 millió
forinttal szemben – 2016-ban 6,4
millió forintos összeget takar. Ezek,
az egyelőre nem nevesített felhasználású tételek a teljes előirányzat
több mint egynegyedét fedik le.
A sportcélú keret fennmaradó
szűk háromnegyedéből, az elmúlt
évben juttatott 16 millió forint
helyett, 2016-ban 18 millió forintot
szánnak a kiemelt egyéni (Gödöllői
EAC atlétika és vívás) és csapat versenysport szakosztályok (Gödöllői
Röplabda Club, Gödöllői Sport Klub
futsal- és asztalitenisz szakosztály)

pályázati úton történő alap-, illetve
eredményességi támogatására. A
belső arányok egy kicsit érdekesen
alakulnak, hiszen amíg az atléták és
a vívók 11 millió forinton osztoznak
majd, addig a három „labdás” szakosztályt 7 millió forintból kívánják
dotálni. Fontos információ, hogy a
TAO-támogatást élvező sportágak
(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda)
helyi reprezentánsai nem juthatnak
pénzhez ebből a költségvetési keretből.
Akárcsak egy évvel korábban,
idén is 3 millió forintos támogatással
számolhatnak a nem kiemelten
támogatott gödöllői versenysport
szakosztályok, a szabadidősport
egyesületeknek pedig ezúttal is 2,5
millió forintot hagytak jóvá.
Nem változik a F.U.T. Alapítvány
dotációja (2,6 millió forint), a Városi
Diáksport Bizottság – a tavalyi 2,1
millió forinttal szemben – idén 2,5
millió forintra számíthat a települési
költségvetéstől.
Az oktatási intézmények pályázati
úton, pontrendszer alapján történő
motivációs támogatására 2014-ben 2
millió forintot különítettek el, tavaly
viszont egy fillért sem áldoztak erre a
célra. Idén visszatértek a két esztendővel ezelőtti állapothoz.
-vn
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Derüs percek (IV.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

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

Egy szőke nő, miután nagy nehezen sikeresen
levizsgázik KRESZ-ből, a gyakorlati rutin
megszerzéséért szervezett első órán beül az autóba, és hitetlenkedve azt mondja. – Nem értem,…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Á) 12.
Dél-európai nép 13. Labdát a kapu elé rúg 14.
Menyasszonyt 16. Kártékony 17. Terület elnevezése, fordítva 18. Ipari növény 19. Félrevezetés 20.
Néma gála! 21. Hóolvadás követője 22. A poén
második része 23. Kiejtett mássalhangzó 24. Hajt
25. Épület burkolata 26. TeleSport 28. Zamata 29.
Páratlan elme! 30. Ételízesítő 31. Csuk 33. Zárthelyi
dolgozat 35. Páros fóka! 37. Többes szám jele 38.
Bálna 40. Juttat 42. Téli sport 43. Szlovén autójelzés
44. Ritka női név 46.Végtelen vidék! 49. Idegen
levegő 51. Nagy mosakodó-edénybe
Függőleges: 1. Helyre teszi a dolgot 2. Szivaccsal
eltávolít 3. Déli népcsoport 4. Meleget 5. Fa része 6.
Sugár 7. Orosz folyó 8. Sportöltözék 9. Görög betű
10. Az egyik adófajta alanya 11. Elismerésre méltó
15. Elképzel 18. Éneklő szó 19. Bog 21. Damaszkusz lakója 22. Dísze 27. Légköri fuvallatok 32.

Keresztül 34. Feltéve 36. Névelős betegség 38. A
poén harmadik, befejező része (K) 39. Magad 41.
Ünnepelt női sztár 44. Lengyel légitársaság 45.
Lejjebb 47. Székesegyház 48. Létezik 50. Szolmizációs hang 52. Alkotmánybíróság 53. Baltavégek! 54. Római szám
A megfejtéseket április 15-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz
5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu email címre eljuttatni.
Március 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
UGYANOLYAN BANKJEGYEKET NYOMTATTAM, MINT AZ ÁLLAM.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Bakonyi Zsuzsanna Fácán sor 62.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Tamás Attila Röges u. 47.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Ecsődi
Erzsébet Radnóti Miklós u. 11.

Április 3-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Április 4-től április 10-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Április 11-től április 17-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Április 18-tól április 24-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Április 25-től május 1-jéig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Magazinunk következő
száma

2016. április 29-én,
pénteken jelenik meg.
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