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Díjátadás a gödöllői
Semmelweis-napon
Lapzártánk után, június 30-án
a városi Semmelweis-napi ünnepség keretében a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ Dózsa György
úti épületében átadták a település vezetése által tizennyolc esztendeje alapított Gödöllő Egészségügyéért díjat és
az azzal járó pénzjutalmat (magánszemély esetében 100 ezer
forint, közösség esetében ennek a duplája).
Az előzetesen közzétett felhívásra hat jelölés (5 magánszemély és 1 közösség) érkezett. A
helyi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága közülük – miután a felterjesztett szakmai közösség
2005-ben már megkapta ezt a díjat – két személy
kitüntetésére tett javaslatot, amit a képviselőtestület
tagjai június 16-i zárt ülésükön jóváhagytak.
A határozat értelmében, 2016-ban – az 1994 és
2002 közötti időszakban önkormányzati képviselőként is ténykedő, nemrégiben nyugdíjba vonult
– Jeneyné dr. Szkalák Ilona háziorvos (felső
kép), valamint Kovácsné Sorger Katalin iskolavédőnő vehették át a Gödöllő Egészségügyéért
díjat. Mindketten a saját szakterületükön több évtizeden át végzett lelkiismeretes és magas
színvonalú tevékenységükért érdemelték ki az
elismerést.
-D

Nem elég 245,5 millió
forint a helyi kultúra
házának csinosítására
A 200 millió forintos
kommunális adóbevétellel számoló gödöllői költségvetési
rendelet februári elfogadásakor 245,5 millió forintot irányoztak
elő a Művészetek Háza Gödöllő épületének részleges (színházterem) felújítására. A munkálatok
előkészítése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása
során azonban kiderült, hogy ez az összeg nem
fedezi a tervezett kiadásokat. Többek között azért
nem, mert a színpad és a nézőtér teljes körű felújításához hozzátartozik a fali és a mennyezeti faburkolat felújítása, cseréje. Ráadásul, helyreállítási munkálatok (festés, burkolatjavítás, álmenynyezet helyreállítás) is szükségessé válnak.
A többletköltség 30 millió forintra rúg, amit a
városi büdzsé fejlesztési tartalékának terhére biztosítottak az önkormányzat tagjai. A helyi kultúra
háza szeptember 9-ig lesz zárva.
-ed
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Vélemény

Városházát a városháza helyére!
Mi épüljön költségkímélés címén lebontásra kerülő „régi városháza” helyén? Kérdezi a nagyérdeműt a gödöllői polgármesteri hivatal.
Válaszom: RATHAUS, azaz, VÁROSHÁZA!
Már magát a kérdésfeltevést is álságosnak, hazugnak tartom. A döntést csupán a lokálpatrióta
klubos képviselők támogató szavazatával hozták
meg és költségkímélésről szó sem lehet. Mert
miközben a polgárok ügyintézését szolgáló irodákat öt helyszínre szórták szét a városban – súlyos
bérleti díjakat fizetve – a törzskar beköltözik a főtérre, egy 600 millió forintos kiadást felemésztő
beruházást igénylő, fénylő, tanácsteremmel kialakított épületbe.
Tehát RATHAUS, vagyis, VÁROSHÁZA!
Mert, ha már nem épült meg a Gödöllőt elkerülő
út, ha továbbra is kettészeli a várost a HÉV és a
vasút, megszűnt a strand, nem lesz termálfürdő, a
környező települések lakosságát is beszámítva, 150
ezer járóbeteg ellátását biztosító Tormay Károly
Egészségügyi Központból sorra menekülnek az
orvosok, miért ne lehetne egy a 21. századi városképet megszépítő Városháza?
Különben is, adódik a kérdés: e nélkül mit hagyna hátra az utókor számára a több mint negyedszázada Gémesi György polgármester uralta gödöllői városvezetés?
Csáky Zoltán

www.godolloihirek.hu
Tálalókonyha kialakítására pályáznak
Egy, a jogszabályoknak mindenben megfelelő
tálalókonyhát szeretne kialakítani a gödöllői önkormányzat a Szent János utcai Mesék Háza
Óvoda egyik, jelenleg üresen álló, de felújításra
szoruló épületrészében.
A 40 millió forintra becsült beruházáshoz pályázati úton támogatás nyerhető el. Sikeres kandidálás esetén a kiadási költségek fele ebből a forrásból előteremthető lenne, így a gödöllői közkasszát – a felhalmozási tartalékból – 20 millió
forintos önrész terhelné.
A nemzetgazdasági miniszter által – az emberi
erőforrások miniszterrel és a belügyminiszterrel
egyetértésben – meghirdetett, önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket szolgáló pályázatra június
29-ig lehetett jelentkezni.

véleményező és döntéshozó fórumot meggyőzött, ezáltal augusztus 1-jétől öt évig, azaz: 2021.
július 31-ig állhat az óvoda élén.
Garantált illetményét havi, bruttó 308.580 forintban állapították meg a gödöllői képviselőtestület tagjai, intézményvezetői pótléka pedig
68.573 forinttal egyenértékű.
-GH

Élvezi a bizalmat a Zöld Óvoda vezetője
Nem kellett megküzdenie rivális kandidálóval, így nem volt
kérdés, hogy bizalmat
kap a Gödöllői Zöld
Óvoda vezetésére a
Batthyány Lajos utcában található gyermekintézmény eddigi
irányítója, Tiborczné Garai Katalin. A régi-új
vezető pályázata, szakmai felkészültsége minden
HIRDETÉS
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Van-e már kiszemelt vállalkozó,
akinek szüksége lenne
a Városháza épületére?

Május 6-án levelet írt a gödöllői
székhelyű Szót kérünk a közjóért
Egyesület vezetése Gémesi György
polgármesternek, amiben tíz, a Szabadság tér 7. szám alatt található,
elbontásra ítélt Városháza épületének sorsával kapcsolatos kérdést
tettek fel.
A településvezető június 8-án reagált az egyesület levelére (megtekinthető a www.godolloihirek.hu
honlapon). Az ebben foglaltakat
nem találták elfogadhatónak Vörös
Istvánék, ezért úgy döntöttek, hogy
június 12-én nyílt levél formájában
is közzéteszik kérdéseiket. Íme:

NYÍLT LEVÉL GÉMESI GYÖRGY
POLGÁRMESTERHEZ
Tisztelt Polgármester Úr!
A gödöllői székhelyű SZÓT KÉRÜNK A KÖZJÓÉRT EGYESÜLET
Gödöllő Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 2016. április
14-i ülésén a VÁROSHÁZA épületével kapcsolatos, a lokálpatrióta
klubos képviselők által támogatott
döntését ELLENZI!
Május 6-án ez ügyben küldött levelünkre június 8-án keltezett válaszát nem tudjuk elfogadni, mert érdemben nem válaszolt az általunk
feltett alábbi kérdésekre. Ezért most
– a helyi közvéleményt is tájékoztatva – nyílt levél formájában megismételjük kérdéseinket:
1. Az elmúlt 10 évben – évenkénti
bontásban – mikor, milyen mélységű tervek készültek és mekkora
összegű közpénzből az épület állagmegóvása, tervezett felújítása, átalakítása, korszerűsítése, esetleg bontása témában?
2. Az elmúlt 10 évben – évenkénti
bontásban – milyen jellegű külső/
belső felújításokra, korszerűsítések-

re, átalakításokra került sor a Városháza épületén, és ezek mekkora
összeggel terhelték az éves költségvetéseket?
3. Ki(k)nek a javaslata alapján, milyen előkészítés, lakossági fórum
után – mikor és hol lett meghirdetve, megtartva – született meg a
2016. április 14-i képviselőtestületi
ülésre az előterjesztésben foglalt ötlet a gödöllői Városháza épületének
tervezett elbontásáról és a terület
hasznosításáról?
4. Van-e már kiszemelt (esetleg
önként jelentkező) vállalkozó, akinek szüksége lenne az épületre
és/vagy a területre?
5. Miért volt olyan sürgős tavaly
szeptemberben a kiköltözésről határozni, majd azt végrehajtani,
miután bő fél éve üresen áll az
épület? A rendkívül sürgős kiköltözésre milyen szakvélemény alapján került sor?
6. Nem érzi-e közpénz-pocsékolásának azt, hogy a szétköltözés következtében – a bérlemények alkalmassá tételének költségei és rezsiköltség
nélkül – csaknem nettó 1 millió forint
bérleti díjat fizet havi szinten a város
a különféle irodák elhelyezésére?
Kiktől és pontosan milyen feltételekkel bérelik az irodákat?
7. Nem gondolja-e, hogy a közpénzből fizetett polgármesterétől
többet érdemlő gödöllői lakosság
kárára történő luxus beruházás a
piac melletti terület bővítése során –
egy kulturált belvárosi kormányablak (okmányiroda) megvalósulása
helyett – üléstermet kialakítani,
miután, mint tulajdonos önkormányzat, akár a Művészetek Házában, akár az Erzsébet királyné Szálloda báltermében színvonalas környezetű tanácskozási lehetőséggel
rendelkezik?
8. Készült-e a kiköltözést megalapozó szakvélemény, gazdaságossági számítás, fenntarthatósági tanulmányterv? Volt-e széleskörű társadalmi konzultáció? A közérdekű
dokumentumokat, jegyzőkönyveket szíveskedjen részünkre megküldeni.
9. Ki a felelős a lakosság kárára
meghozott, nem szolgáltató-barát
döntésért, miszerint a polgárok ügy-

intézését kiszolgáló irodákat a város
területén szétszórva helyezik el,
aközben a „grémium” egy 600 milliós beruházást igénylő új épületben
luxus körülményeket teremt saját
kényelmének kielégítésére?
10. Valóban úgy véli a regnáló
városvezetés, hogy Gödöllőnek

XX/7. 2016 július
nincs szüksége a rangjához méltó
Városházára? Nem gondolja, hogy
ilyen horderejű döntésben ki kellene
kérni a 32 ezres város lakosságának
véleményét?
Vörös István elnök
Szót Kérünk
a Közjóért Egyesület

Szemétszállítás: vagy jön pénz,
vagy repül a törölköző
Ha nem jut anyagi forráshoz a gödöllői központú
Zöld Híd Régió Kft., július 1-jétől a katasztrófavédelemre
hárulhat a közszolgáltatás megszervezése

Június 16-án, egy nappal az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás elnökségi ülése és közgyűlése előtt, Gémesi György polgármester és a 109 település részvételével életre hívott szervezet elnöke
megelőlegezte, hogy a társulás tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Kft.
– sem a társulásnak, sem a társaságnak fel nem róható okok miatt – június 30-ával felmondja a szemétszállítási szerződéseit az önkormányzatokkal. A gödöllői városvezetéshez
június 14-én érkezett meg a „törölköző bedobásáról” szóló levél. Az
önkormányzatnak nem lesz más
lehetősége, mint a katasztrófavédelemhez fordulni, amelynek joga
van kijelölni a szolgáltatást ellátó
szervezetet.
Gémesi György azt is elmondta,
hogy Gödöllőnek mintegy 30 millió
forintba kerülne havonta a szemétszállítási szolgáltatás biztosítása, ám
ezt a település nem tudja vállalni és
nem is teheti meg. Megnyugtatásul
közölte, hogy a cég dolgozóinak 2
havi fizetés a rendelkezésükre áll,

hiszen a társulás az ezt fedező összeget korábban tartalékolta.
Lapzártánk idején még nem volt
egyértelmű, milyen következményekkel kell számolni. A helyzetet
javíthatná, ha az áprilistól működő
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV Zrt.) átutalja azt a működéshez szükséges források fedezetére szolgáló 60 százalékos előfinanszírozási előleget, amit – amint az a
társaság állásfoglalásában olvasható
– április 18-án felajánlott a Zöld Híd
Régió Kft-nek. Mondván: az NHKV
célja, hogy valamennyi közszolgáltatóval együttműködjön, a társaság
eddigi gyakorlatához hűen a jövőben is nyitott minden egyeztetésre a
hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetése érdekében.
Sajtóértesülések szerint a Zöld Híd
Kft. által benyújtott 267 millió forintos
igényt az NHKV illetékesei nem tartották kifizethetőnek, mivel azt nem
működésre, hanem – értelmezésük
szerint – az eddig felhalmozódott hiány fedezetére kérték. Ettől függetlenül június 27-ére egyeztetésre várták
a cég menedzsmentjét.
-efg
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Döntött a kormány: Gödöllő
nem lesz tankerületi központ
Dunakeszihez fognak tartozni a településükön
működő, állami fenntartású alapés középfokú oktatás intézmények

A parlamenti többség által (120 igen,
64 nem és 1 tartózkodás) elfogadott
törvénymódosítás értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) helyébe állami fenntartóként, önálló költségvetési szervekként működő tankerületi központok
jönnek létre. Az erről szóló kormányrendelet értelmében országosan 59 tankerület lesz, ezek közül kilenc Budapesten működik majd,
Pest megyében pedig hat.
Miután a KLIK létrejötte és a működtetői szerepkör megjelenése óta
folyamatos problémákat okozott a
fenntartó és a működtető feladatai-

nak elhatárolása, ezen feladatokat
összevonják az állami fenntartónál,
tehát ismét egységes fenntartói irányítás jön létre.
A jelenlegi, mindent egybevetve
198 tankerületet felvonultató rendszer szerint a gödöllői és az aszódi
tankerületet ugyanaz a személy
vezeti, ám a jövőben – napra pontosan 2017. január 1-jétől – ez a helyzet
megváltozik, mivel a gödöllői járásban fellelhető, állami fenntartású
alap- és középfokú oktatási intézmények – az aszódi régióban lévőkkel együtt – Dunakeszihez fognak
tartozni.

A gödöllői tankerület kötelékében
30, az aszódiban 10, KLIK-érintettségű oktatási intézmény található.
Az érintett települések listája: Aszód,
Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal,
Tura, Verseg, illetőleg Csömör,
Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg,
Kerepes, Mogyoród, Nagytarcsa,
Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló,
Veresegyház, Zsámbok.
A dunakeszi tankerülethez napjainkban 15 intézmény tartozik, Csomád, Dunakeszi, Fót és Göd területéről.
A Magyar Közlönyben június 10én megjelent kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon
belül az oktatásért felelős miniszter
a KLIK elnökének javaslatára intézkedik a tankerületi központok létrehozásáról, az igazgató felkéréséről,
az igazgató és a tankerületi központ
gazdasági vezetője kinevezéséről,
megbízásáról. 2016. december 31-ig
őket az oktatásért felelős miniszter
nevezi ki, menti fel, bízza meg, illetve vonja vissza a megbízást. Az
igazgatóval és a tankerületi központ
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gazdasági vezetőjével kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat a KLIK
elnöke gyakorolja.
A döntésről kikértük Vécsey
László országgyűlési képviselő
véleményét. A gödöllői központú
választókerület kormánypárti honatyája azt válaszolta: kormánydöntés született. Egyetlen tankerületi
központ kijelölése esetében sincs
külön indoklás. Egyelőre.
Gémesi nem asszisztál az iskolák
államosításához
Egyetlen tankerületi központ kijelölése esetében sincs külön indoklás
– válaszolta Vécsey László, a gödöllői központú választókerület országgyűlési képviselője

Gémesi nem asszisztál
- Nem asszisztálok az iskolák államosításához – jelentette ki Gémesi
György a gödöllői képviselőtestület
június 16-i ülésének egyebek napirendi pontjainak tárgyalásakor. A településvezető elmondta, nem támogatja az iskolai ingatlanok átadásával
kapcsolatos szerződést, ezért azt, ha
eljön az ideje, nem írja alá.
-bi

Öt esztendő után idén sem lesz
Lemondott Pecze
Dániel alpolgármester díszpolgára a városnak

Június 30-ától megvált alpolgármesteri tisztségétől Pecze Dániel, aki a
2014-es választások óta társadalmi
megbízatású településvezető-helyettesként dolgozott. A hírt Gémesi
György jelentette be a gödöllői képviselőtestület június 16-i ülésén, az
egyebek napirendi pontok között.
Pecze nem volt jelen a tanácskozáson, így a polgármesterre hárult a
feladat, hogy elmondja a döntés indokát. Ez összefoglalva így hangzott: helyettese egzisztenciális törek-

vések miatt mondott le, de képviselői mandátumát megtartja.
Pecze Dániel 2013. január 2-ától lett
a város alpolgármestere, amikor Fábián Zsolt megüresedett helyét vette
át. Havi, bruttó illetményét akkor 490
ezer forintban állapították meg. 2014.
október 22-én Peczét újra alpolgármesternek választották, de már társadalmi megbízatású státuszban.
Illetménye a korábbihoz képest havi,
bruttó 269 ezer forintra mérséklődött.
Egyelőre nem született arról döntés, hogy lesz-e utódja Pecze Dánielnek. A nyári szünetben Gémesi konzultál lokálpatrióta klubos képviselőtársaival és ez alapján határoz a
társadalmi megbízatású helyettesi
státusz esetleges odaítéléséről. -G

A Gödöllő Város Díszpolgára kitüntetés 1996-os újraalapítása óta húsz
személy részesült a település legrangosabb elismerésében. A díjazottak köre
ebben az esztendőben nem bővül, mivel a gödöllői képviselőtestület tagjai
június 16-i zárt ülésükön úgy döntöttek, hogy 2016-ban nem avatnak díszpolgárt.
Öt évvel ezelőtt történt már ilyen, ugyanakkor olyan esztendő is volt
(2003), amikor két személy érdemelte ki a kitüntető címet.
Az idei gödöllői „díszpolgár-mentesség” oka prózai: az önkormányzati
rendelet értelmében a polgármester megszólította a képviselőtestület tagjait, a város nevelési-oktatási intézményeinek vezetőit, az egyházakat, az
irodavezetőket, a társadalmi szervezeteket, közösségeket, hogy tegyenek
javaslatot a kitüntető cím jelöltjeire.
A felhívás több alkalommal megjelent a helyi médiában, annak érdekében, hogy a város lakosainak is legyen lehetősége javaslatát megtenni. A
megadott május 20-i határidőig csupán egy javaslat érkezett a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez. A javasolt személyt azonban a polgármester nem tartotta megfelelőnek a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím elnyerésére, ezért olyan határozat született, hogy az önkormányzat
a címet 2016-ban nem adja ki.
-stv
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Városunk kastélya lett
a legjobb rendezvényhelyszín

Az üzleti utazók magazinja, a Business Traveller Hungary olvasóit és
üzleti partnereit kérte fel, hogy 9
kategóriában szavazzanak az ország
legjobb hivatásturisztikai szolgáltatóira. A véleménynyilvánítók szállodától, légitársaságon át, a rendezvényhelyszínekig adhatták le voksukat a Business Excellence díjra.
Az egyes kategóriák három „shortlist-es” jelöltjéről ezúttal is egy szakmai zsűri döntött, az olvasók ezek
közül választhatták ki kedvencüket.
Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Gödöllői Királyi Kastély egy-

HIRDETÉS

mást követő két évben is jelölést kapott rendezvényhelyszín kategóriában, ráadásul, ebben az esztendőben egyedüli, fővároson kívüli helyszínként.
A szakma és az üzleti partnerek
támogatása egyértelműen fontos
visszacsatolása annak a bizalomnak,
miszerint: a történelmi környezetben, hatalmas angol tájképi kerttel
ölelt épületegyüttes továbbra is jeles
helyszíne a különlegességeket keresőknek. A kastély díszterme egyedi
eleganciájával, egykori lovardájából
kialakított többcélú konferenciaterme és a hozzá tartozó szekciótermek
mind-mind egy királyi környezetbe
álmodott rendezvényt ígérnek. Természetesen, a klasszikusan elegáns
közeg is folyamatos minőségi fejlesztésekre törekszik, hogy az eseményeken résztvevőknek minél
teljesebb élményben és magas szolgáltatási minőségben legyen részük.

A hat évvel ezelőtt alapított díjat
egyre nagyobb érdeklődés kíséri,
egyre komolyabban veszi a szakma.
Ma Magyarországon ez az egyetlen olyan elismerés, ami az üzleti
utaztatásban kimagaslóan teljesítő
szolgáltatókat díjazza. Ez pedig egy
különösen fontos szegmens a hazai
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turizmus számára. A gödöllői kastély illetékesei ezúton is köszönik a
szakma képviselőinek és a
szavazóknak a bizalmat és az elismerést – olvasható a műemlékegyüttest működtető gazdasági
társaság által kiadott sajtóközleményben.

Enyhülhet a káosz két csomópontban
Nemrégiben elkészült a 3-as számú
főút (Szabadság
út) és a Testvérvárosok útja, valamint az egyetemi
kijáró
(SzentGyörgyi Albert
utca) kereszteződésének átalakítása, ezért némiképp változott a forgalmi rend ezen, az egyébként sok esetben igencsak kaotikus közlekedési állapotokkal terhelt helyszínen.
Az újonnan felfestett burkolatjelek segítik a torkolathoz akár a Testvérvárosok útja, akár az egyetem felől érkező és a balra kanyarodni
szándékozó autósokat, akik a manőver után – úgynevezett – védett sávba
kerülnek, ahonnan könnyebben kapcsolódhatnak be a főút közlekedésébe.
Arra viszont az eddiginél jobban kell figyelni, hogy Máriabesnyő felől a
szóban forgó csomópontoknál egy sávra szűkül a főváros irányába haladó
forgalom. Ezen felül megszűnik a balra kanyarodási lehetőség a Kiss József
utcából.
-ist
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Veszélyekkel is járhat a vakáció

A nyár a felhőtlen időtöltés évszaka, azonban nem feledkezhetünk
meg arról, hogy ez az időszak többszörösen hordozza magában a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett
az egész napos felelősség a családokra hárul – osztotta meg szerkesztőségünkkel a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által kiadott közleményt a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékese.
A nyári vakáció nem csak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy
gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban töltött szabadság érzése során csemeténk figyelmetlenebbé, könnyelműbbé
válhat. A statisztikák szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő során
adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondoljuk végig, hogy
hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még időben
hívjuk fel ezekre és a következményeikre is a figyelmüket.
Erősítsük gyermekünkben a felelősségtudatot! Térjünk ki arra, hogy
mindig úgy kell cselekednie, hogy
tetteiért vállalni kell a felelősséget!
Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a
biztonságra, hogy mi magunk jó
példát mutatunk nekik.

Néhány jó tanács!
♦ Adódik úgy, hogy amíg a szülő
dolgozik, addig a gyermek a játszótérre, barátokhoz vagy ismerősökhöz látogat el. Minden esetben beszéljük át közösen gyermekünkkel,
hogy csak a korábban megbeszélt
helyre menjen játszani, a hazatérés
időpontját mi határozzuk meg.

♦ Amennyiben gyalogosan vagy
kerékpárral közlekedik gyermekünk, ne feledjük vele átbeszélni a
közlekedési szabályok betartását.
♦ Beszéljük meg gyermekünkkel,
hogy idegenekkel szemben legyen
körültekintő, bizalmatlan és tudjon
nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, hogy kísérje el
valahova, mert mutatna vagy adni
szeretne neki valamit.
♦ Tudatosítsuk benne, hogy abban
az esetben, ha egyedül tartózkodik
otthon, ne engedjen be a lakásba
ismeretlen személyt, egy esetleges
telefonhívás alkalmával ne árulja el,
hogy egyedül van otthon.
♦ Otthon is történhet baleset, így
ennek elkerülése érdekében beszéljünk a gyermekünknek a villamos berendezések szakszerű használatáról.
♦ Az értékek megóvása is kiemelt
fontosságú, így készpénzt csak
annyit tartson magánál, amennyi
feltétlenül szükséges.
♦ Tanítsuk meg gyermeküknek,
hogy otthonról történő elinduláskor
gondosan zárja be a nyílászárókat, a
lakáskulcsot ne tegye látható helyre.
(nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul.
Közösen beszéljük meg ki az a
személy a lakókörnyezetünkben,
akihez baj, illetve veszély esetén fordulhat. Tanítsuk meg neki a fontosabb telefonszámokat, amikre veszélyhelyzetben szüksége lehet:
mentők 104 • rendőrség 107
• tűzoltóság 105 • segélyhívó 112
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Strandot Gödöllőnek –
egy kis segítséggel
Minden jel arra utal, hogy a nyár derekától négy év után
újra kinyit a felújított és átalakított egyetemi fürdőhely

Hosszú évek óta – egészen pontosan négy éve – jogosan hiányolja
Gödöllő lakossága a város strandját, illetve annak használhatóságát.
Már csoportosulás is alakult a legnépszerűbb közösségi portálon az
ügy érdekében, úgy tűnik, nem
hiába.
Bár, már tavaly felröppent a hír,
hogy a Szent István Egyetem strandja kinyithat, ez a terv azonban csak
ebben az évben látszik megvalósulni. Az intézmény külső támogatás
segítségével tavaly valóban felújította az egyik legfontosabb gödöllői
nyári közösségi teret: a 2015-ös medence felújítási és gépészeti feladatok után idén már az igen fontos
esztétikai munkák is sorra kerülnek,
így teljes fényében tündökölhet újra
a gödöllői strand.
A nyitás július közepére várható
(július 11., hétfő a tervezett időpont),
vagyis: a nyár derekától a lakosság
már birtokba veheti a komplexu-

Polgármestereket díjaztak a lovardában
Június 24-én, pénteken és 25-én,
szombaton tizenegyedik alkalommal
volt házigazdája a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának Gödöllő. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szervezésében lezajló
esemény helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély lovardája, fő témája pedig a
hazai és a külhoni önkormányzatok jelene és jövője volt.
A kétnapos rendezvény nyitónapján átadták a Polgármesteri Ezüstláncdíjat, illetőleg a Polgármesteri Arany Pecsétgyűrűt. Az MTI közleménye
szerint az előbbi elismerést idén Sütő Lajos, Beregújfalu (Kárpátalja) és
Tilhof István, Mátyásdomb (Fejér megye) polgármestere kapta, míg a
Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű díjjal Beszkid Andor (Rimóc, Nógrád
megye) és Kecze István (Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
munkáját ismerték el (képen balról jobbra). A kitüntető címekben évente
azok a hazai és határon túli magyar polgármesterek részesülnek, akik
nagyban hozzájárulnak a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez.
Fotók forrása: facebook

mot. Addig is akad még – elsősorban szépítgetési – tennivaló a strand
területén. Többek között virágültetés, kerítésfestés, fűnyírás, a nyári
üzembehelyezési feladatok, vizesblokk szépítgetése és egyéb kerti
munkák váratnak magukra. Illetve
nem csak magukra, hanem a lakosságra is. Nagyon sok jelzés érkezett
a város és az egyetemi polgárok részéről, hogy szívesen segítenének,
bekapcsolódnának a felújításba társadalmi munkában.
Mint a strand üzemeltetője, a SZIE
Sport Kft. ezúton is felajánlja a lehetőséget, hogy minél többen beletehessék a saját munkájukat, és ezáltal
részt vállaljanak a végső feladatok
befejezésében. Ezzel az egyetem
nem csak közösségkovácsoló programot nyújt Gödöllő polgárainak,
de szívesen fogadja a felajánlott fizikai segítséget is. Többen jelezték,
hogy szívesen támogatnák a fenntartási, működtetési feladatokat is.
Erre is lesz lehetőség, amiről hamarosan tájékoztatást kaphatunk.
Mind a nyitás pontos részleteivel,
mind pedig a társadalmi munka és a
pénzbeni támogatásokkal kapcsolatban a következő napokban a sziesport.hu honlapon és a facebook.
com/sziesport oldalon olvashatnak,
illetve a későbbiekben is innen tájékozódhatnak a stranddal kapcsolatos információkról – tájékoztatta
magazinunkat a Szent István Egyetem Sportközpontjának igazgatója.
Balázs Zoltán hozzátette: talpra
Gödöllő, hogy ezen a nyáron már
egy szép strand várjon minket a forró hétvégéken! Amennyiben kérdéseik lennének, kérjük, strand@sziesport.hu email címen juttassák el
hozzánk!
-eo

AKTUÁLIS - KITEKINTŐ

8

XX/7. 2016 július

Megnyílt a kormányablak a haraszti városrészben
Könnyebb lehet a helyi és környékbeli állampolgárok
ügyintézési menete a Kotlán Sándor utca 3. szám alatti épületben

A haraszti városrészben található Kotlán Sándor
utca 3. szám alatti ingatlanon nyílt meg június 9én a Gödöllői Kormányablak. Az ünnepélyes
megnyitón – mások mellett – részt vett Baltay
Tímea, a Miniszterelnökség kormányablakokért
felelős helyettes államtitkára (képen középen),
Tarnai Richárd Pest megyei Kormánymegbízott
(balra), Vécsey László, a térség országgyűlési
képviselője (jobbra), Gémesi György polgármester, Nagy Lajos, a Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnökhelyettese, valamint dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői
Járási Kormányhivatal vezetője.
A magyar közigazgatási
rendszer évek óta zajló átalakításának egyik vívmánya a kormányablak, aminek elsőrendű célja az
ügyüket intéző állampolgárok mindennapjainak
megkönnyítése. Másként
fogalmazva: a korábbi,
bürokrácia központú állami ügyintézés, emberközpontú, ügyfélközpontú, valódi szolgáltató
ügyintézéssé történő kiterjesztése, úgy, hogy az
eddig széttagolt, párhuzamosan működő területi
szervek irodái helyett egy helyen lehessen
valamennyi hivatal ügyeit intézni. Például,
ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal, nyugdíjjal,
egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket lebonyolítani, családi pótlékot, gyest igényelni vagy
általános tájékoztatást kérni.
-eF

Felnőttként kell adózniuk a dolgos nyári
vakációra készülő diákoknak
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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Megyei
Adó- és Vámigazgatósága által szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.
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 16T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről szóló megállapodás
előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a
NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ugyanis az adóhátralékos, a felfüggesztett,
a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató
cégeknél kockázatos munkába állni.

HIRDETÉS

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, amire a diáknak
jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallás tervezetéhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az
írásban megkötött – minimum az alapbért és a
munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, az
alkalmi munka és idénymunka esetében viszont
ez nem kötelező. A munkakeresésben és munkavállalásban segítséget nyújtanak a diákszövetkezetek, de bárki önállóan is feltérképezheti a
lehetőségeket.
HIRDETÉS
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Üzemeltető-váltás a skateparkban
Júliustól az önkormányzat által alapított sport
közalapítvány működteti a súlyos tízmilliókból
megépített létesítményt

Emlékezetes, hogy a 2014-es önkormányzati választás előtt egy nappal
átadott, több tízmillió forintos kivitelezési kiadást felemésztett Kornya
Mihály utcai skatepark üzemeltetését a Gödöllői Sport Klub (GSK)
extrémsport szakosztályára bízta az
önkormányzat. Tavaly szeptemberben kiderült, hogy a létesítmény
működtetése 1,5 millió forintot meghaladó veszteséggel járt a nyitás utáni első évben. Július 1-jétől változás
lesz az üzemeltető kilétében, mivel

Pelyhe József, a Gödöllői Sport Klub
nemrégiben megválasztott elnöke – a biztonságos működtetés
ellátásának aggályaira
hivatkozva – kezdeményezte az erre
vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A városvezetés ehhez hozzájárult,
és határozatlan időre a Gödöllői
Sport Közalapítványt bízta meg a
közel kétezer négyzetméteres extrémsport objektum üzemeltetésével.
A sportág gödöllői és környékbeli
hódolói továbbra is pénzért mehetnek rá a pályára: alkalmanként minimálisan 800 forintért, míg a 10
alkalomra szóló bérletet 6 ezer forintért kínálják.
-rg

Gödöllői gólok, pontok, pofonok
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Gödöllői SK – Viadukt-Biatorbágy SE 2-0 (2-0) Gólszerzők: Mudroch
Mendel, Koziorowski Richárd.
A Gödöllői SK együttese 48 ponttal (14 győzelem, 6 döntetlen, 10 vereség),
34-29-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 5. helyét szerezte meg.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 30. forduló
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II. 1-4 (1-1) Gödöllői gólok: Tóth Bence (3),
Gráczer Krisztián.
A GSK II. csapata 62 ponttal (20 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség), 95-51-es
gólkülönbséggel a csoport táblázatának 3. helyén végzett.
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Strandröplabda ob: fél gödöllői
ezüstérem a kispesti homokon
Lutter Eszter, a Gödöllői RC strandröplabdázója (képen) idén is az
UTE-s Lakatos Enikővel indult harcba az
országos bajnokságon
(ob) azért, hogy a végelszámolásnál triplázzon, ami a sorozatban
elnyerhető bajnoki címet illeti. Az ob nyitófordulóját június 17-e és 19-e között Kispesten rendezték
meg.
A Lutter, Lakatos duó a főtábla nyolcaddöntőjében 2-0-ra verte a Tátrai
Nikolett, Tóth-Lakits Petra kettőst, majd a negyeddöntőben ugyancsak 20-ra diadalmaskodott a Földi Vivien, Zolnai Vanda páros felett. Egyenes
ágon azonban nem sikerült az elődöntőbe jutás, mert a szerb Alekszandra
Alekszics, Nina Skarics duó 2-0 arányban győzött ellenük.
A vigaszágon következett az ugyancsak gödöllői színekben versenyző
Szabó Dorka, Tóth Eszter kettős, amely 2-0-ra alulmaradt. Az elődöntőben
a Szombathelyi Szandra, Villám Lilla (Vasas) alkotta páros ellen 2-1-re
nyertek Lutterék, majd a döntőben ugyanilyen arányban elvéreztek az érdi
Delta RSC Dömötör-Mátrai Beáta, Nagy Krisztina (egykoron ő is Gödöllőn
teremröplabdázott) összetételű duójától.
Az ob második fordulójának július első hétvégéjén Nyíregyháza ad
otthont. A Gödöllői RC versenyzői szép számban vesznek részt a 2016-os
strandröplabda-bajnokságon, aminek döntőjét augusztus 6-án rendezik
meg.
-or

RÖPLABDA
Gyermekbajnoki hatos döntő, lányok, Nyíregyháza
Csoportmérkőzések: TEVA-Gödöllői RC – Kecskeméti Sportiskola 3-2
(23, -17, 20, -16, 12) • TEVA-Gödöllői RC – Vasas 2-3 (-14, 24, -16, 14, -15)
Középdöntő: TEVA-Gödöllői RC (A-csoport 2.) – Békéscsaba (B-csoport
3.) 3-1 (18, -20, 22, 20) Elődöntő: TEVA-Gödöllői RC – Nyíregyháza 2-3 (11, 21, 19, -19, -13) Bronzmérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Felsővárosi
Masita (Székesfehérvár) 1-3 (16, -10, -18, -15)
HARCMŰVÉSZET
WOMAA országos bajnokság, Budapest
A Gödöllői Muay Thai és Boksz Egyesület harcosai közül Hornok Edina
(jobbról a második) 2. lett a -62 kilogrammosok mezőnyében. Szabó Zsófi
(balról a második) aranyérmet
nyert az 58 kilogrammosok között.
Villányi Tamás (balról az első) a
második helyen végzett (72 kilogramm), míg Módi Zsolt (középen) elsőként zárt (96 kilogramm). Edzők Varjú László
(képen jobbra) és Ócsai Zsolt.
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Derüs percek (VII.) 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)

Július 3-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Két részeg kifelé tántorog a kocsmából. Amikor
már mintegy 400 méterre tartanak az ivótól,
megszólal az egyik: - Te, nagy gond van, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: E) 12.
Az egyik nyelvet 13. Kábítószer 14. Európa Kupa
15. Ozmium vegyjele 17. Hírügynökség 18. Melyik tárgyat? 20. Komédia jelzője is lehet 23. Alkoholfajta 25. Alulmaradt 26. A poén második
része 29. Mennyei 30. Római számok 31. Mindig
ez van 33. Idegen olaj 35. A hosszúság jele 36. Kiss
…, Kate! 37. Apróra zúzott kő 38. Kalauz nélküli
járat jelölése 39. Híradástechnikai márka 41. Kapcsolat van ilyen 42. Japán autójelzés 43. Francia
folyó 46. Majomfajta 48. Egészségügyi vizsgálatának eredménye
Függőleges: 1. Bútor jelzője 2. Bács-Kiskun megyei település3. Forint 4. Német fagyi 5. Málnaszemek! 6. Győri sportklub 7. Joule 8. Állóvíz 9.
Irodalmi műfaj 10. Személyes névmás 11. Afrikai
berber nép 16. Konyhastúdió 19. Becézett Tímea
21. Földet forgat 22. Személyesen tapasztal 24.
Alma centruma! 25. Világbajnokság 27. Fohász

28. Kis József 32. Erdei altalaj 34. Tanoda 36. A poén harmadik, befejező része (M) 37. Megszüntet
38. Iskolai írószer 40. Éppen 44. Becézett Ilona 45.
Végtelenül telít! 47. Erre fele! 49. Latin kötőszó 50.
Igekötő 51. Nincs nélküle teke! 52. Nano
A megfejtéseket július 22-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.

Július 4-től július 10-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Július 11-től július 17-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Július 18-tól július 24-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Július 25-től július 31-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.).
Tel.: 410-251
Augusztus 1-jétől augusztus 7-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Június 3-i lapszámunk helyes megfejtése: ÉS
MIÉRT JÓ NEKEM, HA KÍVÜL VAN A
TOJÁSTARTÓ?.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Pintér Anna Egyetem tér 6.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Lipták Irén Radnóti Miklós u. 11.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Sebő

Magazinunk következő
száma

2016. augusztus 5-én,
pénteken jelenik meg.

Györgyné Semmelweis u. 2.
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