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Szemét-ügy: hamarosan nem jut kenyérre?
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Szót kérünk a közjóért!

Jószerivel három éve, időről időre fel-felbukkanó téma, hogy leáll a szemétszállítási szolgáltatás
Gödöllőn (is). Május 26-án Gémesi György ismét felszínre hozta a kérdést a helyi önkormányzat
ülésének egyebek naprendi pontjai közt.
A polgármester – miután kihangsúlyozta, hogy a társulás elnökeként, egyetértve a vezetőséggel,
arra kérte a Zöld Híd Régió Kft. menedzsmentjét, hogy tartsák be a törvényi előírásokat – röviden
összefoglalva a következőket mondta:
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával, a számlázás
április 1-jétől történt átruházásával, valamint a szolgáltató cégek működésképtelenségéhez vezető
törvényi háttér megalkotásával néhány héten belül leállhat a szemétszállítási szolgáltatás Gödöllőn is.
Gémesi hozzáfűzte: a jelenleg érvényben lévő előírások betartása esetén nem lehet kiutat találni ebből
a rendszerből. Nagyon könnyen előállhat, hogy a dolgozónak és családjaiknak hamarosan nem jut
kenyérre. Az egész csak addig működik, amíg van tartalék. Ha nem jön előleg az államtól, képtelenség
lesz fenntartani a működést, hiszen a felmerülő költségeket – köztük a bért – ki kell fizetni.
-G

Helyi védettséget élvez „művház” épülete
Cél az energiahatékonyság
javítása

Április 28-án rendkívüli képviselőtestületi ülést
tartottak a gödöllői városatyák, hogy – többek
között – állást foglaljanak abban a kérdésben,
miszerint: élvezzen helyi védettséget a művelődési központ (ma Művészetek Háza) 35 esztendeje, 1981 áprilisában átadott épülete.
A városkép szempontjából meghatározó, hazai
viszonylatban ritkaságnak tekinthető (Kőbányán,
az egykori Pataky István téren, ma Szent László
tér és Vácon, a 2-es számú főút mellett van még
hasonló) épület egyediségére, valamint a település kulturális életében betöltött kiemelt szerepére
való tekintettel került fel a létesítmény Gödöllő
helyi, egyedi védelemmel rendelkező épületeinek jegyzékébe. Az erről szóló rendeletmódosítás
az elfogadását követő 15. napon, vagyis, május
13-án lépett hatályba.

A Művészetek Háza
Gödöllő
épületével
kapcsolatos az a hír is,
hogy a városvezetés
pályázati úton elnyert
forrásból szeretné megvalósítani az emeleti
nyílászárók cseréjét, a
kupola hőszigetelését
és a tetőszigetelést. A
közbeszerzés nettó becsült értéke 98 millió forint.
Az energiahatékonyságot szolgáló felújítás
kiterjedne a Gödöllői Petőfi Sándor Általános
Iskola Munkácsy utcai épületére is, ahol tetőszigetelés, napelemek telepítése, illetőleg a nyílászárók cseréje adna munkát a közbeszerzési
eljárás során kiválasztani tervezett kivitelezőnek.
A közbeszerzés nettó becsült értéke 90 millió
forint.
A két projekt együttes költségét legfeljebb 250
millió forintra taksálják az illetékesek, ami megegyezik a maximálisan igényelhető támogatási
összeggel. Mivel a támogatási intenzitás száz
százalékos, sikeres kandidálás esetén a beruházás megvalósításához nincs szükség önrész biztosítására.
-ghm

Átszervezés vár két iskolára
Két gödöllői tanoda átszervezését tervezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK),
amiről a gödöllői tankerület igazgatója tájékoztatta a véleményezési joggal rendelkező önkormányzatot.
Az egyik intézkedés a Petőfi Sándor Általános
Iskolában folyó szakmai munkát érintené. Itt,
mivel a személyi feltételek hiányában a törvényi
előírásoknak megfelelően nem biztosítható a
német két-tannyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, helyette a német nyelvoktató nemzetiségi
nevelés-oktatásra kívánnak átállni. A javaslatot
az önkormányzat elfogadhatónak tartotta.

Először úgy tűnt, nem lesznek ennyire megengedőek a gödöllői képviselőtestület tagjai a Hajós
Alfréd Általános Iskola átszervezési tervével kapcsolatosan. Egy konzultáció azonban változtatott
a helyzeten, és a tanoda feladatellátása a jövőben
kiterjedhet a mozgásszervi fogyatékos kategóriára, valamint az érzékszervi (hallás) fogyatékos
kategóriára. Ugyanakkor arról is döntés született,
hogy az önkormányzat, mint működtető nem
tudja vállalni az átszervezés utáni feladatbővülés
következtében felmerülő esetleges felújítási- és
beruházási kiadások fedezetének biztosítását.
-tv

Tekintettel a gödöllői közéletben megmutatkozó,
sok esetben joggal kritizálható állapotokra, a városban élő ismert és elismert magánszemélyek
elkerülhetetlennek látták, hogy civil szervezetbe tömörülve, maguk vegyék kézbe a fontos ügyek feltárását, véleményezését, a lakosság jogos érdekeinek védelmét és a polgári értékrend képviseletét.
Egyesületünk nem fogadja el a lokálpatrióta
klub köré csoportosuló jelenlegi városvezetés
által tanúsított politikai gondolkodást, ezért egyik
legfontosabb célkitűzésünk az önkormányzati
munka kontrollja. Nem csak bírálatokat fogalmazunk meg és rávilágítunk a hiányosságokra, hanem megoldást, jövőképet is kínálunk a gödöllői
lakosság számára!
Küldetésünk, hogy nyilvánosságot biztosítsunk a lakosság kárára elkövetett sérelmeknek és
nagyobb aktivitásra buzdítsuk a választópolgárokat az életüket befolyásoló döntések meghozatalakor.
Ennek elengedhetetlen feltétele a civil társadalom összefogásának megteremtése és az egységes
fellépés.
Tevékenységünk a továbbiakban kiterjed minden olyan feladatban való részvételre és képviseletre, ami a KÖZJÓT szolgálja, elsősorban
Gödöllőn.
Egyesületünk az alapítók, a tagok, a támogatók
és a velünk egyetértők, együtt gondolkodók nyílt
szövetségeként működik, sorainkban mindenkit
szívesen látunk!
Várjuk mindazoknak a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak, alapítványoknak, civil szervezeteknek az anyagi támogatását, akik céljainkkal
egyetértenek, azok megvalósításához lelkiismeretük és lehetőségeik szerint hozzá kívánnak járulni.
Bankszámlaszám: 65100266-11405351.
Elérhetőségek: 2100 Gödöllő, Egyetem tér
11/a. • telefon: (06-20) 215-3233 • email-cím:
szotkerunkakozjoert@gmail.com
Vörös István elnök
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Gödöllőn is lehet szavazni

Ön választ, mi segítünk
A Tesco vásárlói május 11-étől szavazhatnak arra, hogy az áruházlánc „Ön
választ, mi segítünk” elnevezésű pályázati programjában mely civil szervezetek nyerjék el az egyenként 400 ezer forintos támogatást. A vásárlók június 7-ig minden vásárlás után egy darab zsetont kapnak a pénztáraknál.
Ezekkel a 208 magyarországi áruházban – köztük a gödöllőiben is – kihelyezett zsetongyűjtő pontokon adhatják le voksukat a számukra legszimpatikusabb helyi kezdeményezésre.
A gödöllőiek három lehetőséget támogathatnak. A Gödöllői PALETTA
2013. Alapítvány Szebb játszóudvarokat bölcsődénknek kezdeményezését,
a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület Rönkvár zöldítési elképzelését,
valamint a SZEDER (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú Egyesület RÁDÉRÜNK Ifjúsági Programját, ami az Erdőkertesen
élő hátrányos helyzetű gyermekeket segíti.
-morpho

Harc a behatoló fafajok ellen
A Pilisi Parkerdő Zrt-nél 2005 óta
foglalkoznak komolyabban a bálványfa, Közép-Európa legveszélyesebb invazív fafaja visszaszorításával: a védekezési módszerek és
technológiák kidolgozásával az
erdészet egész területére – így Gödöllőre is – vonatkozóan lépnek fel
a bálványfa terjedése ellen. Ám az
önkormányzatok, a magánerdőgazdálkodók és a civil kerttulajdonosok tudatosságára és bevonására
is nagy szükség van, hiszen a bálványfa nem csak erdészeti és környezetvédelmi, hanem társadalmi
probléma is – olvasható a társaság
szerkesztőségünkhöz eljuttatott
sajtóközleményében.
A Pilisi Parkerdő Zrt., legutóbbi, a
bálványfa terjedése ellen indított nagyobb horderejű „hadjáratát” uniós
forrásokból valósította meg. 2012től, a „Természetvédelmi fejlesztések a
Pilisi Parkerdőben” 2012-2015 KEOP
pályázat 2015 nyarán történő lezárásáig több mint 400 hektár érintett
területen, mintegy 122 millió forintot fordítottak a bálványfa-állományok visszaszorítására.
A Pilisi Parkerdő Zrt. tapasztalatai
szerint a bálványfa a lakosság körében, számos kertben is problémát
jelent: bekúszik a veteményesekbe,
vagy a kis parcellás kukoricákba. Eltávolítása nem csak többletmunkával jár, hanem a termény (például:
lucerna) minőségében is romlást
eredményez. A Pilisi Parkerdő Zrt.
szakemberei – többek között – Budapest, Bajna, Gödöllő, Ráckeve és
Visegrád térségében kezeltek bálványfa-állományokat, és már a 2016
-os év során is többször kérték a
segítségüket.
HIRDETÉS

Az inváziós fafajok között legveszélyesebbnek minősülő bálványfa
(képen kezelés előtt) ellen permetezéssel, sorozatos sarjkenéssel (mely
során a vegyszert csepegésmentes
kézi szerkezettel kenik rá a célnövényre) vagy fainjektálással (mely során a hatóanyagot közvetlenül a fa
törzsébe juttatják) lehet védekezni. A
biodiverzitás védelmezéséhez és növeléséhez kulcsfontosságú feladat az
invazív módon terjedő idegenhonos
fajok visszaszorítása, ám valódi siker
a települések lakosságainak segítsége
nélkül nem várható. A kertekből való
kivadulást és magszórást csak ők
tudják megakadályozni, enélkül nem
lehet elejét venni a bálványfa terjedésének, és az őshonos növényfajok
kiszorulásának.
A Pilisi Parkerdő Zrt. – azon túl,
hogy az általa kezelt, csaknem 65 ezer
hektáros területen szoros figyelemmel követi és kezeli a bálványfa nem
kívánatos szaporodását – minden évben részletesen tájékoztatja a területével határos önkormányzatokat erről
a komoly problémáról. Az erdőgazdaságnak ezzel is az a célja, hogy a
bálványfával és az ellene való védekezéssel kapcsolatos tudnivalók minél több csatornán, minél hatékonyabban juthassanak el a lakossághoz,
valamint a magán- és a közterületek
kezelőihez. Hogy egyre kisebb területe legyen a bálványfának, ahonnan
biológiai inváziót „indíthatna”.
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Szondázik a városvezetés
A települést irányító grémium tagjai
április 14-i tanácskozásukon arról határoztak, hogy nem a 30 évvel ezelőtt
átadott Szabadság tér 7. szám alatti
városháza-épület felújításában gondolkodnak, hanem az egykoron több
banknak is helyet adó Szabadság tér
6. számú, a piactér szomszédságában
található ingatlan bővítésében.
A mintegy másfél hónappal ezelőtti döntést felvezető előterjesztésben arra is volt utalás, hogy a felszabaduló Szabadság tér 7. szám alatti
városháza helyén kialakuló területet
– az épület teljes bontása után – más
célra tervezik hasznosítani. Hogy
mire és ki teheti ezt meg, április közepén nem derült ki.
Május 26-án annyival lettünk okosabbak, hogy a közfeladat ellátására
feleslegessé vált ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonából át kell sorolni
az üzleti vagyon körébe. Egyidejűleg meg kell szüntetni a polgármesteri hivatal vagyonkezelői jogát,
az épületet el kell bontani és a szabályozási terv előírásai szerinti telket kell kialakítani.

A döntés-előkészítők nem kívánnak semmit a véletlenre bízni, ezáltal ingatlanhasznosítási pályázatot
írnak ki, hogy szondázzák az érdeklődők szándékait, elképzeléseit. A
dokumentumban ismertetni kell a
tervezett hasznosítás részleteit, a
hasznosítás formáját, a tervezett
funkció(ka)t, a létesítendő épület
főbb paramétereit, ajánlatot a bruttó
vételárra vagy területbérlet díjra, és
nyilatkozni szükséges a pénzügyi
fedezetről, valamint a fizetési feltételekről is.
A pályázat csak személyesen
nyújtható be, szeptember 5-én, hétfőn 8 órától szeptember 9-én, pénteken 10 óráig, munkaidőben. A dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodájára kell eljuttatni, ami a
VÜSZI Kft. Dózsa György út 69.
szám alatt található irodaházában
van. A pályázatokat szeptember 9én 11 órakor nyilvánosan bontják
fel, majd az ajánlatokat – a gazdasági bizottság javaslata alapján – a gödöllői képviselőtestület tagjai értékelik.
-vn

Lelle: felújítással a veszteség ellen

Az önkormányzat tulajdonában lévő,
a Balaton déli partjától több száz méterre lévő, két évtizede botrányos körülmények között felújított balatonlellei üdülőt – a VÜSZI Kft-t követően
– 2003 óta a Kalória Kft. üzemelteti.
Idestova nyolc éve felmerült a téliesített objektum értékesítése, de ezzel
kapcsolatos biznisz azóta sem jött
létre. Négy éve a gödöllői önkormányzat úgy döntött, hogy nem támogatja az ottani kikapcsolódást.
Az idő vasfoga, valamint a vendégek által elvárt követelmények aktuálissá tették az utóbbi években egyre
növekvő mértékű veszteséget termelő üdülő részbeni felújítását, fejlesztését. Felmérték a legfontosabb teendőket, majd beárazták a feladatokat. A
lakóépületek padlózatának megerősítése, felújítása, a padlóburkolatok
cseréje és a főépület külső felújítása
bruttó 6,8 millió forintot emészthet
fel. A vendégszobák és az étterem kli-

matizálására – a 440 ezer forintra
kalkulált csövezés nélkül – 6 millió
forintos összeget szánnak. Az épületek külső faszerkezeteinek felújítása, karbantartása valamivel több mint
1,4 millió forintba kerülhet. A közös
helyiségek, az étterem és a radiátorok
festésére közel 850 ezer forintot terveztek, míg a balesetveszélyes nyílászárók cseréjét csaknem 740 ezer
forintból gondolják megoldani.
A képviselőtestület tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a munkálatokra
legfeljebb 16.340.000 forintos fedezetet biztosítsanak a városi költségvetés
fejlesztési tartalékának terhére.
Kovács Barnabás (MSZP) azt a kérdést feszegette, hogy mivel az összeg
bruttóban értendő, az ÁFA-visszaigénylés lehetősége miatt a Kalória
Kft. kétszer jut hozzá a mintegy 3,5
millió forintos mértékű általános forgalmi adóhoz: most, amikor megkapja a feladatra a finanszírozást, illetve
akkor, amikor elszámol a NAV-val.
Gémesi György polgármester nem
tartotta aggályosnak ezt a helyzetet,
mondván: a táraság a pénzügyi beszámolója során lehetőség lesz tisztázni a kérdést.
-ed
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Csak a szállodás önkormányzati
cégek termeltek veszteséget
Hét gazdasági társaságból öt eredményesen
gazdálkodott 2015-ben. A Távhő Kft. lett
a nyereségtermelés listavezetője
Hétből öt! Így foglalhatnánk össze a gödöllői önkormányzat által alapított
vagy tulajdonolt gazdasági társaságok 2015. évi gazdálkodását. A papírok
tanúsága szerint csupán a belvárosi szállodához köthető cégek termeltek
veszteséget. A többiek „szárnyaltak”. Különösen a csaknem 42 milliós pozitívummal előrukkolt Távhő Kft.
A gödöllői önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok közül a legtöbb pénzzel a helyi közétkeztetés vezető vállalkozása, a Kalória Kft. gazdálkodott 2015-ben. A tavaly júniustól új ügyvezető igazgató irányításával működő cég a 817,5 milliós forintos bevételéhez képest, 817,2 millió forintot költött
el, így bő 300 ezer forint nyeresége képződött (közhasznú tevékenység -4,6
millió forint, vállalkozási tevékenység +4,9 millió forint). Hatolkai Máté igazgató egy havi bérével egyenértékű jutalmat kapott (bruttó 462.000 forint).
A Dózsa György úton székelő VÜSZI Kft. tavalyi bevétele kevéssel meghaladta az 556,2 millió forintot, miközben kiadásai 519,6 millió forintot emésztettek fel, ami – a közhasznú tevékenység 9,5 millió forintos mínuszának és a
vállalkozási tevékenység 46,1 millió forintos pluszának egyenlegeként – 36,6
millió forintos pozitívumot eredményezett. Gondot jelent azonban, hogy – a
nagyobb anyagi elismerés reményében – egyre több szakmunkás távozik a
cégtől. Lantai Csaba ügyvezető 2 havi bérének megfelelő jutalomban részesült
(bruttó 1.048.000 forint).
Hasonlóan a városgondnoki teendőket is ellátó VÜSZI-hez, a vállalkozási
tevékenységből eredő többlet (közel 4,1 millió forint) segítette csaknem 1,5
millió forintos nyereséghez a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-t, amely közhasznú tevékenysége során 2,6 millió forintos negatívumot
termelt. Tette ezt úgy, hogy összbevétele megközelítette a 404,5 millió forintot.
Kovács Balázs direktor munkáját 3 havi bérével egyező jutalommal honorálták (bruttó 1.309.200 forint).
Újabb sikeres éven van túl a Gödöllői Piac Kft., amelynek a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatnak juttatott osztalék (5 millió forint) megfizetése után is csaknem 4,8 millió forintos nyeresége maradt. Vilhelm Ferenc igazgató jutalma 2 havi bérével megegyező mértékre rúgott (bruttó 691.000 forint).
Kifejezetten jó esztendőt zárt a Gödöllői Távhő Kft. amely a tavaly februárban elfogadott üzleti tervben elgondolt 4,2 millió forint helyett 41,9 millió forintos mérleg szerinti eredménnyel szembesült a 2015-ös gazdasági év lezárásakor. A jelentőssé duzzadt pozitívum kialakulását elsősorban az év közben
történt támogatás fajlagos értékének pozitív irányú változása, valamint a
lakosságnak értékesített hőmennyiség befolyásolta. Geiger Tibor ügyvezetőt
2 havi munkabérének megfelelő jutalom illet meg (bruttó 818.000 forint).
Egy évvel korábban történelmi jelentőségűnek volt aposztrofálható, hogy az
Erzsébet királyné Szállodát működtető G-Magistratus Zrt. 2014-ben – fennállása során először – nyereséges működést produkált (+5,3 millió forint). A
2015-ös esztendő már nem sikerült ennyire jól, hiszen – a foglaltság növeléséből adódó, az üzemeltetés sikerét mutató 46,5 millió forintos szobaár-bevétel
bővülése ellenére – 16,5 millió forintos mérleg szerinti veszteség képződött a
társaságnál. Főként azért, mert a kiadási oldalt jelentősen terhelte a közvetlen
költségek – étteremben generált magasabb forgalomra visszavezethető – növekedése. Laurán Csaba vezérigazgatónak 2 havi bérével egyező jutalmat (bruttó 760.000 forint) szavazott meg a lokálpatrióta klubos többségű városvezetés.
Az elmúlt évben mindössze alig három hetet működött az gödöllői önkormányzat legfrissebb alapítású gazdasági társasága, az Erzsébet királyné Szálloda Kft. Ez a rövidke, december végi időszak arra volt elegendő, hogy
papíron 13 ezer forintos gazdálkodási negatívum képződjön.
–GH-összeállítás

www.godolloihirek.hu
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Hét nyelven beszél
a város idei Talentum díjasa

Program-tippek

Ebben az évben június 9-én, csütörtökön 16 órától rendezik meg a
városi pedagógusnapi ünnepséget a
Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében. Az eseményen átadják
a település vezetése által tizennyolc
éve alapított Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért díjat. A kitüntetettekről a
helyi képviselőtestület tagjai május
26-i zárt ülésükön döntöttek. A díjazott személyeket 9, míg a jutalmazott közösséget 3 javaslat mérlegelése után választották ki.
A határozat értelmében, idén Sipos Andrásné (Éva néni), a Gödöllői
Kastélykert Óvoda (Martinovics ut-

Június 25-én, szombaton 20.30 órakor kezdődik a XXVI. Magyar Szabadság Napja programja Gödöllőn,
az alsóparki világfánál. Az ingyenes
eseményen az ExperiDance Production Nostradamus – Világok vándora című produkcióját láthatják a
helyszínre kilátogatók.

cai) óvodapedagógusa, Deme Istvánné, a Gödöllői Damjanich János
Általános Iskola tanára, valamint a
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
szakmai közössége vehetik át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat.
Az idei gödöllői pedagógusnapon
– a tavalyi debütálást követően –
átadják a Gödöllő Talentum díjat is.
Az előzetesen közzétett felhívás hatására érkezett ajánlások közül a hét
nyelven beszélő, nyelvész és nyelvtanár, online nyelviskolát működtető Csigi Balázs tehetsége győzte
meg a döntéshozókat.
-eF

Nyárra bezár a Művészetek Háza
Szeptember 9-ig felújítás miatt zárva lesz a Művészetek Háza Gödöllő
épülete. A Belvárosi jegyiroda augusztus 31-ig, hétfőtől péntekig 10 és 18
óra között nyitva tart, szombaton és vasárnap azonban nem. Szeptember 1jétől a megszokott nyitva tartással várják az érdeklődőket
A helyi kultúra háza kötelékébe tartozó Királyi Váró minden nap 10 és 18
óra között fogad látogatókat. A Támasz-pont iroda (Kontakt Alapítvány) a
Művészetek Háza felújítása miatt ideiglenesen a Gödöllő, Szilhát utca 14. szám
alá költözik, ahol keddenként 9 és 14 óra között kereshetők fel.
-muza
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XXVI. Magyar Szabadság Napja
az Alsóparkban

Koronázási hétvégéje színes forgatagának ez évi részletes programja a
www.kiralyikastely.hu weboldalon olvasható.

Éjszakázzon a múzeumokkal!
Koronázási hétvége a kastélyban A várossá nyilvánításának 50. évforJúnius második hétvégéje – 11-e,
szombat és 12-e, vasárnap – ebben
az esztendőben sem telhet el más
látnivalóval Gödöllőn, mint a család
valamennyi tagjának kellemes kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek kínáló Koronázási hétvége
programjaival. A korábbi években
hagyománnyá vált kétnapos esemény egy 149 évvel ezelőtti történelmi momentumhoz kötődik, nevezetesen ahhoz, amikor az ünnepélyes külsőségek közepette uralkodóvá vált Ferenc Józsefet és hitvesét, Erzsébet királynét a magyar állam megajándékozta a gödöllői kastéllyal. A Gödöllői Királyi Kastély

dulóját idén ünneplő Gödöllőn számos helyszínen kínálnak látványosságokat június 25-én, szombaton – a
Budapesten tizennegyedik, vidéken
pedig tizenkettedik alkalommal – lezajló Múzeumok éjszakáján. A programok jelentős része a városközpontban lesz, de megéri majd kilátogatni
az egyetemi városrészbe is.
Ahogy azt a korábbi években
megszokhattuk, az este folyamán 30
percenként induló ingyenes buszjárat szállítja az érdeklődőket a helyszínek között, és várhatóan
szolgálatba áll majd a minimális
összeg megfizetése esetén igénybe
vehető városnéző kisvonat is.

F ÓKUSZBAN
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Nincs többé fagyizás a legendás
besnyői cukrászdában
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Megcsapta az orvoshiány szele
az egészségügyi központot

A megromlott egészségi állapotára is hivatkozó Barna Illés
egy hét után döntött úgy, hogy nem fogad el senkitől segítséget
Május közepén nagy port vert fel az
internetezők táborában, hogy május
15-én kényszerűségből bezárt Gödöllő és – nem túlzás állítani – az ország
egykoron egyik legkedveltebb cukrászdája, a Barna Illés nevével fémjelzett Szabadság úti fagyizó és krémesező egység. Az ok prózai: névtelen, zöld számon történt bejelentés
alapján, május 11-én a hatóság munkatársai kivonultak a helyszínre,
majd a higiéniai körülmények láttán
úgy döntöttek, hogy ebben a formában nem működhet tovább a napjaink elvárásaihoz képest valóban
elavult feltételek mellett ténykedő
„besnyői cuki”.
A történtekkel kapcsolatosan alaposan megoszlottak a – sok esetben
az érzelmeket az ésszerűség elé helyező, mi több, petíció megírásához
is vezető – vélemények. Egy ideig,
egészen pontosan május 19-ig csupán annyi tűnt biztosnak, hogy
május 16-ától nem nyit ki a cukrászda. Az a hely, ahol néhány évtizede
még százak álltak sorban, sokszor a
főút két oldalán parkoló autóbuszokból leszállva… …és a fagyira,
krémesre, vagy egyéb süteményfinomságra várva szemezhettek a
kerítés és a terasz közötti részt díszítő kerti törpékkel.
Ekkor olyan bejelentés született,
ami végett vetett Barna Illés gödöllői
cukrászmester kálváriájának. Elmondása szerint a történések nagyon megviselték az idős vállalkozót, aki – megromlott egészségi
állapotára is hivatkozva – úgy döntött, hogy nem fogad el semmilyen
segítséget, hanem végleg bezár.
Felmerült, hogy az „antik” berendezéseket, amik higiéniai állapotát

az élelmiszerbiztonsági ellenőrök
kifogásolták, a gödöllői önkormányzat felvásárolja, és a helyi múzeum
kiállításon mutatja be az utókornak.
-stv

A vizsgálat hatására nem
a hatóság, hanem Barna Illés
döntött úgy, hogy bezár
A legendás gödöllői cukrászda bezáratását több forrás is a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) nyakába varrta. Szerkesztőségünk megkereste a szervezet
Élelmiszer-biztonsági Kockázatértékelési Igazgatósága Fogyasztói
Kommunikációs Osztályát, ahonnan a következő választ kaptuk:
- Az említett ügyben nem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság (NÉBIH) járt el, így pontos, részletes információk híján hivatalunk
jelenleg nem tud tájékoztatást adni a
konkrét esettel kapcsolatosan. A
konkrét esettel kapcsolatosan javasoljuk, hogy forduljanak az ügyben
eljáró hatósághoz, a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz.
Megtettük. Érdeklődésünkre az
alábbi választ kaptuk a Pest Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének sajtóreferensétől:
- A Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatala lakossági
bejelentést követően tartott ellenőrzést az említett cukrászdában. Erre a
hivatalt jogszabály kötelezi, minden
lakossági bejelentést körültekintően
ki kell vizsgálni. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrök a helyszínen szabálytalanságokat tártak fel (például:
festéssel javított, rozsdás, így az
egészségre ártalmas keverőgépben
készültek a sütemények), jegyzőkönyvet vettek fel.
A vizsgálat folyamán a tulajdonos a
cukrászda bezárásáról döntött. A
kormányhivatal a
mai napig sem bezárásról, sem egyéb
szankciók meghozataláról nem hozott döntést, nem
indított eljárást a
cukrászda ellen.

Bár, az előterjesztés a Tájékoztató a
Tormay Károly Egészségügyi Központ humánerőforrás helyzetéről
címet viselte, ha leegyszerűsítjük a
dolgot, egyfajta „segélykiáltásnak”
titulálható a – környező települések
lakosságát is beszámítva – csaknem
150 ezer fő járóbeteg-ellátásában vezető szerepet betöltő gödöllői központú intézmény igazgatójának,
Nagy Árpádnak a tájékoztatója,
amivel a helyi képviselőtestület tagjai május 26-i ülésükön szembesültek.
Néhány fontos gondolat, felvetés, kérés az írásban benyújtott
anyagból, a teljesség igénye nélkül
A mai magyar egészségügy strukturális és finanszírozási „elhanyagoltságából” eredően a betegellátás
aktuális helyzetét jelentős mértékben befolyásolják az orvosok rendelkezésre állásának anomáliái. Ennek
okai – egyebek mellett – a következők: alacsony anyagi elismerés (bérezés) • a média többségében egyoldalú kommunikációjának is köszönhetően egyre mélyebbé vált a szakadék a betegellátó munka és a lakosság között • a betegek ellátási és
gyógyulási igénye sok esetben nincs
összhangban az orvosok számára
rendelkezésre álló feltételekkel • a
hajszolt (többállásos) életmód jelentősen megterheli az orvosokat, ami
kiégéshez, pályaelhagyáshoz vezet
• az orvosok mintegy 15 százaléka
nem közvetlenül a gyógyító területen vállal munkát hazánkban.
Ezek a „tünetek” az 55 orvost (20 fő
közalkalmazott, 3 fő munkaszerződéses, 25 fő vállalkozó és 7 fő megbízási jogviszony) foglalkoztató gödöllői egészségügyi intézményben
is jelen vannak, ráadásul, a főváros
közelsége sem kedvező, hiszen ott
magasabb jövedelmi viszonyokat
nyújtó állásokhoz juthatnak a gyógyítók.

Három évvel ezelőtt megszűnt
Gödöllőn a gasztroenterológiai, az
onkológiai és a gyermek kardiológiai szakrendelés, és könnyen elképzelhető, hogy – elsősorban az orvoshiány miatt – további korlátozások is szükségesek lesznek, mivel,
ha egy szakma egy éven keresztül
egyáltalán nem működik, az OEP
megszünteti a finanszírozási szerződést. Az év közepétől a radiológián
és a reumatológián kell megoldást
találni arra, miként oldható meg a
jövőben csupán részállású közalkalmazottként dolgozni kívánó szakorvosok pótlása, már csak azért is,
mert a röntgen- és az ultrahangvizsgálatok az alap-diagnosztika
fontos részei.
Gondot okoz, hogy a korábbi
években felhalmozott belső anyagi
tartalékok kimerültek, és a Petőfi
Sándor utcai intézménynek jelentős
belső adósságai vannak. Fontos lenne, hogy a kormányzati intézkedések kihassanak az egészségügyben
dolgozók bérének tisztességes megélhetést biztosító emelésére, valamint segítséget jelentene az is, ha a
gödöllői önkormányzat – értékelve
az intézmény által a város és a környék lakossága egészségi állapotának megőrzésében, helyreállításában betöltött szerepét – anyagi lehetőségeinek függvényében, átmenetileg további, az OEP-finanszírozást
kiegészítő működési támogatást
biztosítana a Tormaynak – kérte
tájékoztatójának lezárásaként Nagy
Árpád igazgató, aki azt javasolta,
hogy a naprakész rendelési információkért érdemes felkeresni az
www.tormay.hu honlapot.
A gödöllői egészségügyi központban kialakult helyzetről a városvezetés írásban tájékoztatja Vécsey
Lászlót, a gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjét.
-br
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Húsz év kincsei a kastélyban
Május 19-én nyitották meg azt az időszaki kiállítást a Gödöllői Királyi Kastélyban, ami október 2-ig tekinthető meg, és a műemlék-együttes elmúlt 20 évének
kincseit tárja az érdeklődők elé.
A mintegy négy és fél hónapon át felkereshető tárlat apropóját az adja, hogy
idén ünneplik a gödöllői kastély megnyitásának 20. évfordulóját, és ebből az
alkalomból az elmúlt két évtized legérdekesebb szerzeményeit, letéti tárgyait
és restaurátori munkáit osztják meg a nyilvánossággal.
A Kaján Marianna és Kovács Éva Marianna által rendezett kiállításban nem
csak szép és értékes műtárgyakat mutatnak be, hanem megismerhetővé teszik
a hozzájuk kötődő történeteket és az adományozó személyeket is. A legkülönlegesebb 20 tárgyról katalógus készült.
-gkk

Mire költik adóforintjainkat a képviselők?
Május 26-án – számos, lényeges döntés mellett –
az alábbi témakörökben is állást foglaltak a
gödöllői képviselőtestület tagjai.

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására benyújtandó gödöllői pályázat.

Bővül a helyi csatornahálózat

A Gödöllői Református Egyházközség már több
éve foglalkozik a város főterén található templom
felújítási programjának előkészítésével, a statikai
problémákra visszavezethető süllyedés azonban
sürgetővé tette a helyreállítási munkálatok megkezdését. Ehhez a városvezetés 10 millió forintos,
vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Közpénz-dotáció templomfelújítására
Megvalósíthatóvá vált az Antalhegy I. ütem
szennyvízcsatorna-program, ami 101 ingatlan
érint. A tulajdonosok közül 75 már belépett a
vízközmű társulatba – amely a Szabadság út 3.
számú épületbe (városi piac) költözik –, és közel
30 millió forintos összegben fizetett be érdekeltségi hozzájárulást. A 94,5 millió forintra taksált
beruházás megvalósításához hiányzó 65 millió
forint rendelkezésre bocsátását az Út és járdaépítés elnevezésű keretből történő átcsoportosítással
az önkormányzat magára vállalja.

Fejlesztések pályázati pénzből
Projektenként legfeljebb 30-30 millió forintos önrész biztosítását vállalták magukra a városatyák a
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai)
IV. számú épületének energetikai felújítása (nyílászáró- és kazán csere, külső hőszigetelés), valamint a Széchenyi István utca útburkolatának
felújítása tárgyában, ha sikeres lesz az önkor-

Ingatlanapport a kastélyt működtető kft-be
Egy korábbi szándék megvalósításaként három, a
műemlék-együttes közvetlen közelében lévő
ingatlant (kivett beépített terület, kivett társasház,
kivett lakóház-udvar) apportál a gödöllői városvezetés a gödöllői kastélyt működtető gazdasági
társaságba, amelynek az önkormányzat kisebbségi résztulajdonosa. Az apport együttes értéke
45,3 millió forint. Kiderült, hogy az „üzlet” az önkormányzatnak azért kedvező, mert megszabadul egy olyan tehertől, ami pénzbe került, és állami feladattá válik a még erre érdemes épület (Török Ignác-ház) méltó rekonstrukciója.
-géhá
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Gödöllőiek a küzdőtéren

Csb-döntős a GEAC

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 25-29. forduló
Vecsési FC – Gödöllői SK 0-0
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 4-2 (3-1) Gödöllői gólszerzők: Varga
Bence (2), Kékesi Alex, Koziorowski Richárd.
Üllő SE – Gödöllői SK 0-2 (0-0) Góllövők: Koziorowski Richárd, Milkó
Dávid.
Gödöllői SK – Törökbálinti TC 0-0
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 2-0 (2-0)
A Gödöllői SK együttese 45 ponttal, 32-29-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 6. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 25-29. forduló
Gödöllői SK II. – Úri KSK 2-1 (1-0) Gödöllői gólszerzők: Tóth Bence, Pintér
Krisztián.
Szentmártonkátai SE – Gödöllői SK II. 2-1 (1-0) Gödöllői gól: Szekeres
László.
Gödöllői SK II. – Üllő SE II. 0-2 (0-3)
Szada SE – Gödöllői SK II. 0-3 (0-0) Gólszerzők: Gráczer Krisztián, Tury
Viktor, Pintér Krisztián.
Gödöllői SK II. – SK Tóalmás 8-2 (5-0) Gödöllői gólok: Pintér Krisztián,
Szabó László (2-2), Szeles Dávid, Gráczer Krisztián, Dolhai Máté, Gál Csaba.
A GSK II. csapata 59 ponttal, 91-50-es gólkülönbséggel a csoport táblázatának
4. helyét foglalja el.

Két évvel ezelőtt első, tavaly drámai körülmények
között második lett a Magyar Atlétika Szövetség által
2014-ben újjáélesztett pénzdíjas csapatbajnokságon a
Gödöllői EAC-BEAC-Ikarus egyesített formációja. A
kimagasló szereplésre idén is jó eséllyel pályázó
„összefogás” erre a szezonra annyiban változott, hogy –
mivel kettőnél több szakosztály nem egyesülhetett – a
BEAC kikerült a triumvirátusból, ezáltal városunk atlétái a mátyásföldi Ikarus BSE-vel alkottak közös csapatot.
A GEAC-Ikarus BSE együttesének tagjai a – 16 csapatot számláló – Keleticsoport május 14-én és 15-én Debrecenben, zord időjárási körülmények
között megrendezett viadalán harcoltak azért, hogy a legjobb hatban
végezzenek, és bejussanak a Székesfehérváron szeptember 10-11-én esedékes országos döntőbe. A versenyzők a két nap során 40 versenyszámban
(20-20 női és férfi) mérték össze a tudásukat.
Az első napon 21 számban hirdettek győztest. A GEAC-Ikarus fúzióból
létrejött csapat atlétái 212 pontot halmoztak fel, amivel a második helyen
álltak. Vasárnap ehhez hozzájött még majdnem ugyanennyi egység, így
mindent egybevetve 423,5 ponttal – az első pozícióban zárt DebrecenNyíregyháza alkotta alakulattól 37,5 ponttal elmaradva – a második helyen
végeztek, és bejutottak a döntőbe. A második hely 1,4 millió forintos pénzdíjat hozott a konyhára.
Fotó: Bodó Béla

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 20-22. forduló
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 30-16 (17-9)
Heves SE – Gödöllői KC 25-24 (11-13)
Gödöllői KC – Váci KSE U23 37-29 (17-12)
A Gödöllői KC együttese 30 ponttal, 592-512-es gólkülönbséggel a 4. helyen
zárta a 2015/2016-os bajnoki idényt.
A gödöllői klub juniorcsapata 24 ponttal, 462-290-es gólkülönbséggel a 2. helyen végzett az NB II. Északi-csoportjának tabelláján.
RÖPLABDA
Juniorbajnoki hatos döntő, nők, Kecskemét
Csoportmérkőzések: TEVA-Gödöllői RC – Békéscsabai RSE 0-3 (-15, -15, 17) • TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 3-0 (22, 24, 18) Középdöntő: TEVAGödöllői RC (A-csoport 2.) – Nyíregyháza (B-csoport 3.) 3-0 (28, 15, 18)
Elődöntő: TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest 2-3 (-18, -12, 23, 14, -15)
Bronzmérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Békéscsabai RSE 1-3 (-22, 17, -15, -16)
Ifjúsági bajnoki hatos döntő, lányok, Békéscsaba
Csoportmérkőzések: TEVAGödöllői RC –
Nyíregyháza 32 (-22, -17, 21,
21, 18) • TEVAGödöllői RC –
Békéscsaba 3-0
(24, 21, 24) Elődöntő: TEVAGödöllői RC – MTK Budapest 3-1 (22, 9, -23, 17) Döntő: TEVA-Gödöllői
RC – Vasas 3-2 (25, -25, -10, 21, 13)
Ebben a korosztályban gödöllői csapat először nyert bajnoli aranyérmet.
FUTSAL
NB II. U20-as bajnoki négyes döntő, Gödöllő
Elődöntő: Airnergy FC – Covritas Futsal Team Gödöllő 3-1 (0-0, 1-1, hoszszabbítás után) Gödöllői gólszerző: Gruber Bálint.
3. helyért: Covritas Futsal Team Gödöllő – Váci Futsal SE 7-2 (4-1) Gödöllői
góllövők: Varsányi Botond (3), Gruber Bálint (2), Tóth Márk, Berta Balázs.

Sportpénz átrendeződés
Május 26-i ülésükön a képviselők
elfogadták a településen működő
sportegyesületek és -szakosztályok
számára az idei költségvetésben elkülönített keretösszegek felosztására tett javaslatot. Nézzük:
A kiemelten támogatott kategóriába sorolt egyéni- és csapat versenysportágak helyi reprezentánsai két
részletben (június 15-ig és október
31-ig) juthatnak hozzá a részükre
elkülönített 18 millió forintos önkormányzati dotációhoz.
Közülük idén a legtöbb pénzt a
Gödöllői EAC atlétái kapják, 6,3 millió forintot (tavaly 5,2 millió forint).
A Gödöllői EAC vívói 4,7 millió forintra (tavaly 5,6 millió forint), a
Gödöllői Röplabda Club 5,1 millió
forintra (tavaly 5 millió forint), míg a
Gödöllői Sport Klub – a kiemeltek
közé három esztendeje felvett – asztaliteniszezői 1,9 forintra (tavaly 2,2
millió forint) tarthatnak igényt ebben az évben.
A kiemelt támogatásban nem részesülő gödöllői versenysport-szakosztályok az alábbiak szerint osztoznak a 3 millió forintos keretösszegen
(zárójelben a tavalyi támogatás):
Gödöllői Taekwon-do SE 1,2 millió forint (1 millió forint), VUELTA
SE (ritmikus gimnasztika) 850.000
forint (640.000 forint), Jumpers Tánc
és Sport KE 530.000 forint (600 ezer
forint), Grassalkovich SE (sportakrobatika) 420.000 (760.000 forint).

A Gödöllőn működő szabadidős
sportszervezetek közül az alábbi 16
(eggyel több, mint tavaly) kapott támogatást az erre a célra elkülönített
2,5 millió forintos költségvetési keretből (zárójelben a tavalyi támogatás):
Gödöllői Sport Klub HUN-TER
íjászok 420.000 forint (100 ezer forint), Gödöllői Ördögök Rugby SE
250.000 forint (0 forint), Kirchhofer
SE (atlétika) 200.000 forint (450 ezer
forint), Gödöllői Muay Thai és
Boksz Egyesület 200.000 forint (80
ezer forint), Gödöllői Contact ITF
Taekwon-do SE 180.000 forint (160
ezer forint), BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 160.000 forint (140
ezer forint), Gödöllői Wado Egyesület 160.000 forint (190 ezer forint),
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
150.000 forint (300 ezer forint),
Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület 140.000 forint (300 ezer
forint), Fujinaga Karate Do SE
140.000 forint (200 ezer forint), Sainó
Karate-Do Közhasznú SE 110.000
forint (120 ezer forint), Gödöllői
Sakkbarátok Egyesülete 100.000 forint (130 ezer forint), Gödöllői Sport
Klub tenisz szakosztály 100.000
forint (70 ezer forint), Pelikán Horgász Egyesület 70.000 forint (70 ezer
forint), Aikido Testgyakorló Egyesület 70.000 forint (70 ezer forint),
TIG Diáksport Egyesület 50.000
forint (0 forint).
-fr
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Derüs percek (VI.) 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)

A szőke nő hűtőgépet vesz. Az eladó próbálja
győzködni: - Asszonyom, ez a legjobb minőség:
AAA energiaosztály, és az ajtaja is megfordítható. Erre a szőke nő: …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: K) 12.
Haszonállat 13. Kísérlet 14. Erre a helyre 15.
Földművelő eszköz 17. Politikai párt 18. Igekötő
19. Azonban 20. Folyadék 22. Idegen művészet
24. Országos Mérésügyi Hivatal 25. Kevert vese!
27. Haza, hon 28. A poén második része 31. Ilyen
lábú rovar is van 33. Hírügynökség 35. Növényi
rész 36. Közterület 37. Gondja-baja 39. Angol fül
40. Repülőgép típus 41. Húros hangszer 44. Osztrák schilling, röviden 46. Átló centruma! 47. Megvitat 51. A poén harmadik, befejező része
Függőleges: 1. Lét 2. Számos 3. Római szám 4.
Ilyen cím is van 5. Pest megyei város 6. Ravasz
állat 7. Társadalombiztosítás 8. Történelmi konferencia helyszínén 9. Régi 10. Nikkel vegyjele 11.
Közismert tejtermék 16. Alapvetően 21. Idejét
múlt 23. Kevert part! 24. Egykori rendezőiroda
25. Téli sportoló 26. Más 28. Házon kívülre lökte

29. Római szám 32. Képes rá 34. Idegen Pál 37.
Egykori magyarországi város 38. Puha fém 39.
Táplál 42. Női hang 43. Szabadtéri látnivaló 44.
Csúszásgátló fékrendszer 45. Kockáztatott összeg
48. Morzehang 49. Egynemű ezer! 50. Igavonó
patás 52. Semmi
A megfejtéseket június 17-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Április 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
EGYÜTT VISSZARAKJUK A DOBOZBA A
KUKORICAPELYHET.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Bátori Gizella, Blaháné út 105.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Bártfai Benedek, Ivánka Imre u. 4.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: V. Mészáros-Kis Márton, Kossuth Lajos u. 13.

Június 5-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Június 6-tól június 12-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Június 13-tól június 19-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Június 20-tól június 26-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Június 27-től július 3-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Magazinunk következő
száma

2016. július 1-jén,
pénteken jelenik meg.
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