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egészségének megóvása érdekében csökkenteni
kénytelen a betegellátási tevékenységét, ezért a
járóbeteg ellátásban (vagyis Gödöllőn) 2017. janu-
ár 1-től nem tud tovább szerepet vállalni.

Ezt azonnal jeleztem hivatalosan a Járási Kor -
mányhivatal keretében működő ÁNTSZ vezető -
jé nek. Mivel a helyettesítő szakellátó hely kijelö -
lése az Országos Tisztiorvosi Hivatal jogköre/kö -
te lezettsége. Eddig azonban erről nem kaptunk
hivatalos, írásos értesítést, így sajnos, mi nem
tudjuk arról tájékoztatni a betegeket, hogy jövőre
hová fordulhatnak UH diagnosztikai vizsgálatra.

Egyelőre annyi biztos, hogy 2016. december 31-
ig ellátjuk betegeink UH-vizsgálatát: hétfőn 9-15
óra, szerdán és pénteken 8-14 óra között. Inté -
zetünk folyamatosan hirdet állást (eddig is és ez -
után is kiemelt jövedelmet biztosítva), de sajnos,
jelentkező nincsen. Ez a magyar valóságos hely-
zet – zárta gondolatait a gödöllői egészségügyi
in tézmény igazgatója.

Időközben annyit sikerült megtudnunk, hogy
az ÁNTSZ-nek nem kell kijelölni intézményt az
UH-vizsgálatra, hiszen Gödöllő és a környező te -
lepülések a kistarcsai és a budapesti, Uzsoki utcai
kórház ellátási körzetébe tartoznak. -br

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) att -
rak ció-fejlesztésekért felelős igazgatói posztját
november 2-től Gönczi Tibor, a Gödöllői Ki rá -
lyi Kastély korábbi igazgatója tölti be.
Az MTÜ turizmus-stratégiai és turisztikai fejlesz-
tésekért felelős vezérigazgatósága előtt álló szak -
mai feladatok egyik kiemelt területe a jelentős eu -
rópai uniós és hazai forrásokkal támogatott térsé -
gek, turisztikai attrakciók vonzóbbá tétele mind a
bel- és külföldről érkező turisták számára. Ennek
érdekében olyan közönségcsalogató, látogatói él -
ményt erősítő fejlesztésekre kerül sor az ország szá -
mos pontján, amelyek megvalósításában az MTÜ
aktív szereplőként is részt vesz. Az MTÜ-nek a tu -
risztikai fejlesztésekben aktív szerepet szán a kor -
mányzat, erről szól ez a szintén mai hírünk. 

Az attrakció-fejlesztésekért felelős igazgatói
poszt ra Gönczi Tibor személyében elismert
szakembert igazolt az MTÜ. A Gödöllői Királyi
Kastélyt Gönczi Tibor 11 év után hagyta el, ahol
először igazgató-helyettesként dolgozott, 2010
decembere óta pedig igazgatóként. A szakember
egyedüli magyarként immár hat éve az Európai
Királyi Rezidenciák Szövetségének elnökségi
tagja, az utóbbi időben a szervezet kincstárnoki
pozícióját tölti be.

Az évi negyedmillió látogatót vonzó attrakció a
szakember vezetése alatt az elmúlt években szá -
mos hazai és nemzetközi elismerést nyert el. A
magyar EU-elnökség eseményeinek Gödöllő és a
kastély egyaránt kiemelt helyszíne volt. Az el -
múlt években a kastély árbevétele jelentősen nö -
ve kedett, köszönhetően annak, hogy az intéz-
mény a hazai kulturális és múzeumi paletta, vala -
mint a rendezvénypiac fontos szereplője, a hazai
és külföldi turisták kedvelt célpontja lett. A kas -
télyt üzemeltető társaság tulajdonosainak kéré sé -
re a szakember új munkaköre mellett ez év vé -
géig a kastély igazgatói feladatait is ellátja.

Forrás: Turizmus Online

A következő év első napjától megváltozik a helyi
iparűzési adófizetés mentességére vonatkozó
összeghatár Gödöllőn. Jelenleg 2,5 millió forint az
a vállalkozási szintű adólap, ami után nem kell a
közterhet megfizetni, 2017-től pedig 2 millió fo -
rint lesz.

Kovács Barnabás (MSZP) megkérdezte: meny -
nyi helybéli vállalkozót érint majd az intézkedés
bevezetése? Hargitai
Zoltán, a polgár mes -
teri hi vatal adóirodájá-
nak vezetője vála szá -
ban 3-400 vállalko zás -
ban határozta meg ezt
a számot.

Magyarázatként azt
hozták fel az illetéke-
sek, hogy a törvény -
javaslat szerint jövőre a
kétszere sére, azaz, 6
millió forintról 12 mil -
lió forintra nő a kis -

adózó vállalkozások tételes adója (KATA) ked -
vező adófizetést jelentő bevételi határa. A
megemelt összegből fakadó adózási előnyök mi -
att várhatóan még többen fogják választani ezt az
adózási lehetőséget, amiből azt a következtetést
vonták le, hogy nem indokolt az ilyen nagy ság -
rendű árbevétel további helyi iparűzési adó
mentessége. -G

Egy közösségi oldalon közzétett bejegyzés arra
en ge dett következtetni, hogy gond van az ult ra -
hang-vizsgálattal (UH) Gödöllőn. Tekintettel
arra, hogy a betegségek, kóros elváltozások megí -
té léséhez, gyógyításához fontos a minél gyorsabb
és pontosabb diagnózis felállítása, rákérdeztünk
a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazga-
tójánál, mire számíthat a gödöllői és környékbeli
lakosság ezen az ellátási területen a jövőben. 

Nagy Árpád a következőket válaszolta felveté-
sünkre:

- Sajnos az az országos jelenség, hogy a még itt-
hon maradt fiatal és középkorú szakorvosok
alap vetően vagy a több lehetőséget biztosító kór -
házakban, vagy a magánellátásban dolgoznak,
jel lemző a gödöllői járóbeteg szakellátás tekinte -
tében is. Ennek következtében több szakterületen
van – betegellátást korlátozó – orvoshiányunk.

A radiológiai szakellátásunk 2016. július 1-től –
azzal, hogy a két szakorvos ilyen/olyan indokok
alapján felállt és elment – szintén jelentős átszer -
vezést kívánt meg. A röntgenvizsgálatok tekin -
tetében nem kellett alapvető korlátozást bevezet-
nünk, mivel a más szakrendelő esetében is jól
működő távleletezési formában el tudjuk végezni
a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat.

A radiológus orvospótlás tekintetében – az or -
szá gosan jelentős humánerőforrás hiány miatt –
csak egy félállású szakorvossal tudtunk szerződ -
ni, aki főállásban fővárosi kórházban dolgozik. Ő
a hét három napján – bár nyilván kevesebb eset-
számban, de – elvégezte az UH-vizsgálatokat.

A kolléganő október második felében bejelentet-
te, hogy fizikális terhelhetőségének határára ért, és

Betegellátást korlátozó orvoshiánnyal
küzd a gödöllői egészségügyi központ

Gönczi Tibor év végégig marad Gödöllőn

Igazgató lett az MTÜ-
nél a kastély társság
vezetője

Iparűzési adó

Csökken a mentességi határösszeg
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- Mit gondol, hol tartana ma
Gödöllő, ha Önt választják meg
2014-ben polgármesternek?- Kovács
Barnabás: - Ha 2014-ben engem
választ a város, akkor is ugyanazt a
„könyvet írnánk”, Gödöllő történetét.
De, persze, ennek a könyvnek egy új
fejezetét. Ebben a fejezetben lenné -
nek felújított SZTK-k, ingyenes len -
ne a parkolás, a nyugdíjasok, kisma -
mák és diákok ingyen utaznának a
helyi autóbuszon. Épülne sportcsar -
nok, de nem egy szűk helyen, a vá -
ros közepén. A Városháza és az ok -
mányiroda is a főtéren lenne. És las -
san már készülnénk a gödöllői ter -
málfürdő ünnepélyes átadására.

Vörös István: - Ha megkaptam
volna a bizalmat, polgármesterként
haladéktalanul megkezdtem volna a
„Változást a Városért” programom
meg valósítását, mely a város fenn -
tart ható fejlődését, a lakosság élet mi -
nőségének javítását, a megosz tottság
helyett az együtt gondolkodást, az
összefogást tűzte ki célul. Meg indult
volna a teljes körű átvi lágítás, elszá-
moltatás, ma nem lenne Gödöllőn
kom munális adó, a Város háza lebon -
tása helyett annak felújítása azonnal
elkezdődött volna. Ma Gödöllő nem
lenne „városháza nél küli” város! Lenne
viszont ésszerű vá rosfejlesztés, benne
az egészségügyi helyzet és a tömeg -
közlekedés javításával. 

- A nem kötelező önkormányzati
feladatok közül Ön milyen, a helyi-
ek mindennapi életét befolyásoló
fela datokat részesítene előnyben
városvezetőként?

K. B.: - Súlyos probléma az egész-
ségügyi központ, az orvosi rendelők
leromlott állapota. Csoda, hogy az
orvosok tudnak dolgozni ilyen kö -
rülmények között. Városvezetőként
az első dolgon lenne/lett volna a
XXI. századnak megfelelő körülmé -
nyek kialakítása itt. Súlyos tévedés a
városvezetés jelenlegi hozzáállása,
ami szerint „ez nem kötelezően előírt
önkormányzati feladat”. Szerintem

meg az! Nem jogszabály miatt, ha -
nem mert egy Gödöllő színvonalú
városnak kötelessége, hogy polgá -
rait megfelelő egészségügyi ellátás-
hoz és gyógyulási esélyhez jutassa.

V. I.: - A testvérvárosi kapcsolatok
közül csak azokat részesíteném
előny ben, melyek közelségüknél
fog va a lakosság, a civil szervezetek
és a vállalkozók részére is elérhetők
lennének, a kapcsolatoknak érdemi
hozadéka van. A közösségi élet, a
civil szervezetekkel való együttmű-
ködés területén törekednék arra,
hogy a kulturális, szabadidős, tu -
risz tikai, hagyományőrző- és tö -
meg rendezvények vonzóak és láto -
gat hatóak legyenek az ideérkező
ven dégek és a helybeli lakosság szé -
les köre számára. Támogatásukra
ér tékarányosan fordítanék a köz -
pénzből. Nagyobb gondot fordíta-
nék a rászorulók szociális ellátására,
az időskorúak gondozására, a járó -
beteg-ellátás színvonalának javításá-
ra. Előnyben részesítenék a jelenle-
ginél hitelesebb, tényszerűbb infor-
mációkat a lakossággal megosztó
he lyi sajtóterméket.

- Mi az, amin semmiképp nem
változtatna, illetve mi az, amit
azonnal beszüntetne Gödöllő első
embereként?

K. B.: - Ami jól szolgálja a gödöllő-
ieket, az változatlan maradna. De
„beszüntetném” – például – azt a gya-
korlatot, hogy egyéni politikai célok
és karrierépítés miatt hátrasorolód-
janak városi érdekek. Én megértem,
ha több évtizedes városvezetői
egyed uralom után valakinek már
nem jelent nagy kihívást egy kiüre -
sített, hatáskörétől megfosztott ön -
kor mányzatot vezetni. Különösen,
ha a körzet országgyűlési képvi se -
lője még folyamatosan „leckézteti” is
az embert. Hogy valaki országos po -
litikai szerepre vágyik újra, az se baj.
A baj az, ha ennek árát Gödöllő vá -
rosa fizeti, a levét pedig az itt élő
emberek isszák.

Huszonhat évvel a magyarországi önkormányzatiság színre lépése, vala -
mint huszonhat hónappal a legutóbbi, 2014-es helyhatósági választást
követően, két, a gödöllői közéletben jártas személyt kértünk fel arra,
válaszoljon kérdéseinkre. Közös bennük, hogy – a meggyőző fölénnyel
győztes Gémesi György mellett – ők indultak a Gödöllő polgármestere
titulusért bő két évvel ezelőtt. A jelenlegi városvezető mögött Kovács
Barnabás végzett a második helyen (1.154 szavazat), míg a függetlenként
startvonalra állt Vörös István lett a harmadik (1.033 szavazat). Az MSZP-
Együtt színeiben indult Kovács Barnabás kompenzációs listáról bekerült
a gödöllői képviselőtestületbe, aminek jelenleg is tagja. Vörös István
nem lett városatya, ám időközben elnöke lett egy civil szervezetnek, a
gödöllői székhelyű Szót kérünk a Közjóért Egyesületnek.
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V. I.: - Nehezen lehet találni olyan
területet, amit a közjó érdekében
változtatás nélkül jó szívvel folytat-
nék, azonban az elért eredményeket
tiszteletben tartanám. A racionális
gazdálkodás első lépéseként a hatal-
mas veszteséget termelő, nem köte -
lező feladatként üzemeltetett Erzsé -
bet Királyné Szállodának az értéke -
sítését kezdeményezném. Azonnal
lépéseket tennék a hivatal és az ön -
kormányzati intézmények személyi
apparátusának csökkentésére, ter -
mé sze tesen, a feladatok biztonsá-
gos, szakmailag megfelelő elvégzé-
sének figyelembe vételével. Tényle -
gesen kézbe venném a város irányí-
tását, kontroll alatt tartanám a város
vagyongazdálkodását, a fejlesztése-
ket, beruházásokat, illetve a lakos -
ság szolgálatában üzemeltetett in -
téz mények munkáját. Megvizs gál -
nám a lakosságot sújtó parkolási
rend szert és átalakítanám, esetleg
meg szüntetném azt. Azonnal kez -
deményezném a kommunális adó
és a közműfejlesztési hozzájárulás
visszavonását, melyekre egyébként
a költségvetés fedezetet biztosít.

- Milyen Városházát képzelne el,
ami méltó lenne Gödöllőhöz?

K. B.: - A Városháza nevének
meg felelően: „a város háza”. Szim bó -
lum is, nem csak egy épület, ahol hi -
vatalnokok dolgoznak. A helye pe -
dig nyilvánvalóan a főtéren van. Az
még nem Városháza, ha a vezetés, a
„törzskar” beköltözik egy volt bank
elegáns épületébe. A polgármester
és az országgyűlési képviselő kö zöt -
ti küzdelem, egyéni presztízs harc
„eredményeként” pedig az ok mány -
iroda is kiköltözött a város szélére.
Vagyis, a személyeskedő po li tikai
„kakaskodásból” megint a gö döllői
lakosok húzták a rövi debbet.

V. I.: - Olyan Városházát képzelek
el, mely a KÖZJÓT szolgálja! Erre
méltó hely lett volna a volt járási
hivatal épülete, mely jelenleg szállo -
daként működik. Sajnos, annak ide-
jén erről másképp döntöttek. Olyan
lakosságbarát Városházára lenne
szükség, amelyik rendeltetésnek
meg felelően a lakosság szolgála tá -
ban áll, ahol megkülönböztetés nél -
kül, egy helyen tudjuk intézni min -
dennapi ügyes-bajos dolgainkat. A
Városháza legyen méltó Gödöl lő -
höz, ahol meglévő értékeink, hagyo-
mányaink tisztelete mellett, a szak -
mai tudásra alapozott városfejlesz -
tés, feszültségmentes várospolitika
va lósítható meg a lakosság széles -
körű bevonásával.

- „Csak” polgármester lenne, vagy
kikacsingatna az érdekvédelem és
az országos politika területére is?

K. B.: - Polgármesternek lenni, az
nem „csak”, hanem teljes embert kí -
vánó munka. Ha nem így van, ak kor
annak kárát látja a település. Nem
szeretem, hogy mindenki mindig
Ve resegyházzal példálózik, de arra
azért jó példa, hogy mit je lent, ha egy
település élén mindig elérhető, az
emberekkel folyamatos, közvetlen
kapcsolatot tartó, „teljes értékű, teljes
munkaidős” vezető áll. Persze, mint
min dennek, ennek az „éremnek” is
két oldala van. Végig nézve a mai ma -
gyar valóságot, nem mondhatom,
hogy Gémesi György ebben a me -
zőnyben rossz polgár mes ter. Biztos,
hogy Gödöllőnek lehetne sokkal
rosszabb polgármes tere nála… …és
biztos, hogy lehetne sokkal jobb is.

V. I.: - Polgármesterként a válasz -
tópolgárok felhatalmazása alapján
kizárólag Gödöllő érdekeit szem
előtt tartva végezném munkámat.
Úgy gondolom, választott polgár -

Nem jó a szerepeket keverni
Interjú Kovács Barnabással és Vörös Istvánnal,

akik 26 hónapja voltak riválisai a 26 éve 
polgármesterként regnáló Gémesi Györgynek

mes terként a városnak kárt okozó,
súlyos hátrányokkal járó „érdekvé -
del mi szervezetben” vagy országos
politikában nem vennék részt. Meg -
tapasztalva, hogy a teljesítmény csak
a minőséggel együtt jelent érté ket,
ezért mindennapi munkám so rán be -
csülettel és tisztességgel csak a vá ros -
ért, az egészséges, valódi lo kál pat ri -
otizmusért, a családokért, vala meny -
nyi polgárért hoznék ál dozatokat.

- Van-e hobbija? Ha igen, mennyi -
re tartaná fontosnak azt erőltetni,
hogy a lakosság is folyamatosan
értesüljön erről?

K. B.: - Értem a kérdésben rejlő
finom utalást a jelenlegi városve ze -
tőre, és van is ennek a célzásnak
alapja. Ideális esetben a polgár mes -
ter hobbija ugyanaz, mint a mun ká -
ja: az itt élő emberek életének ké -
nyelmesebbé, komfortosabbá tétele.
Hogy a helyzethez illően fogalmaz-
zak: nem jó a „szerepeket” keverni! Se
képletesen, se szó szerint, erőltetve
meg különösen nem! De nincs ala-
pom kritizálni polgármesterünk szí -
nészi „babérjait”, két okból sem. Egy -
részt én Nyíregyházán ugyanabba a
gimnáziumba jártam, mint Pécsi
Ildikó. Csak ő jóval előttem, és akkor
még „ch”-val írta a nevét. Másrészt,
1976-ban a Pécsi Diák Országos
Színjátszó Fesztivál díját egy olyan
színdarab nyerte, aminek én voltam
a főszereplője. Nem lenne tőlem ele-
gáns, ha most a színészkedéséért
izélgetnék egy „kollégát”.

V. I.: - Mint a legtöbb embernek,
nekem is van hobbim, azonban erre
nagyon kevés időm marad. Egyál -
talán nem tartom fontosnak, hogy a

lakosság erről értesüljön. Meggyő ző -
désem, hogy a város és a lakosság ér -
dekében elvégzett munkának az
igazi értékmérője a választó polgá rok
részéről kinyilvánított elégedettség.

- A végére egy személyes kérdés. A
közéleti dolgoktól eltekintve, ho -
gyan érzi magát 2016-ban Gödöllőn?

K. B.: - Köszönöm szépen a kér -
dést, jól érzem magam, jól vagyok. És
ha már személyes kérdést tett fel, had
adjak rá személyes választ. Ha en -
gem 2014-ben polgármesternek vá -
lasz tanak, akkor a munkaidőm több
mint a duplájára nőtt volna, a jöve -
del mem pedig több mint a felére
csökkent volna. Így aztán még az el -
lenségeim sem mondták, hogy sze -
mélyes okokból indultam a pol gár -
mesteri tisztségért. Azért indultam,
mert elképzeltem egy jó hangulatú,
lakóival „együtt lélegző”, min den nap -
jaiban boldog várost, amely az itt
élők nek a magas életminőség lehe tő -
ségét nyújtja. Egy barátságos, bizton-
ságos, környezetére vigyázó várost,
amelynek lakói tisztessé ge sen, nyu -
ga lomban élnek. Progra munk nem
kapott többséget, ezt tu domásul vet -
tem. Önkormányzati kép viselőként
pe dig azzal a meg győződéssel dol-
gozom a testület ben, hogy szükség
van a kontrollra, a konstruktív kriti -
kára, amit kép viselek.

V. I.: - Köszönöm szépen jól va -
gyok, hiszen családom, gyermekeim
és unokáim nagyon sok örömet
okoznak, erőt adnak ahhoz, hogy
napjaim nyugodtan, boldogságban,
egészségben teljenek, feladataimat
el tudjam végezni. Köszönettel tar -
tozom nekik! -stv

Kovács Barnabás Vörös István

A melósok fél-, a vezetők egyhavi pluszpénzt kapnak
Kiegészítve az eltérő mértékű bérmaradványt, a gödöllői képviselőtestület
tagjai anyagi fedezetet biztosítottak ahhoz, hogy az önkormányzat által
fenntartott intézményekben munkát vállalók kapjanak év végi jutalmat:
a vezetők egyhavi, a dolgozók kétheti, differenciáltan szétosztható pénzre
számíthatnak. Gödöllő idei kiegyensúlyozott és stabil gazdálkodásának
folyamatos fenntartásáért, a feladatellátás körülményeinek biztosításáért,
a feladatellátás körülményeinek biztosításáért, illetőleg az elvégzett és fo-
lyamatban lévő fejlesztések érdekében végzett tevékenységért egyhavi ext-
rapénzben részesült városunk polgármestere és egyik helyettese. Gémesi
György bruttó 598.300 forintra, míg Gyenes Szilárd főállású, nem
képviselő alpolgármester bruttó 538.500 forintra tarthat igényt. -bi
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Néhány hete a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) munkatársai ellenőrzést
végeztek a gödöllői városi piacon. A kutakodás részleteiről nincs pontos in -
for mációnk, de Salgó Attilától, a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigaz ga -
tóságának sajtóreferensétől az alábbiakat sikerült megtudnunk:

- A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága az illetékességi területén
működő kijelölt piacokkal – a piacfelügyelőség segítségével – felvette a kap -
csolatot a bérlői lista beszerzése érdekében és tájékoztatta az üzemeltetőt a
piacaikon várható folyamatos adóhatósági
jelenlétről. 

Az adatgyűjtést követően a piacokon
szám la- és nyugtaadási kötele zettség telje -
sítésére, valamint foglalkoztatottak beje len -
tési kötelezettség tel je sítésére vonat ko zó
vizsgálatokat folytattak le kollégáink hét -
köznap és hétvégi időpontokban. A pi ac -
üzemeltetők az adatgyűjtés során együtt -
működők voltak. Az ellenőrzött piacok kö -
rébe beletartozik a gödöllői piac is, ahol
Igazgatóságunk munkatársai ellenőrzése-
ket végeztek, és jogsértéseket tár tak fel az
előzetes figyelmeztetések ellenére is.    -eo

November első vasárnapján a helyi
művészeti csoportok ünnepi műso -
rának kíséretében adták át a Mű vé -
szetek Háza Gödöllő épületének
meg újult színháztermét. Az eredeti-
leg szeptember elejére megvaló sí tani
tervezett beruházás kivite le zését ösz -
szesen valamivel több mint 275 millió
forinttal dotálta a gödöllői köz kassza.
Az előirányzott összeg ből 245,5 millió
forintot a város idei, februárban jóvá-

hagyott költségve tésé ben biztosítot-
tak, majd 30 millió fo rin tos pótpénz -
ről is határoztak a vá rosatyák. A re -
konstrukció horderejére utal, hogy a
kulturális célú fejlesztésre csaknem
másfélszer annyit ál doztak, mint
amennyi bevételt re mél nek 2016-ra a
Gödöllőn az ebben az évben beveze-
tett kommunális adóból.

A Művészetek Háza Gödöllő épü -
le tének első, jelentős felújítása ha -
zánk európai uniós elnöksége előtt,
2010 végére valósult meg. A mos -
tani fejlesztés során 450 fő befogadá-
sára vált alkalmassá a színházterem
nézőtere, modernizálták a színpad -
technikát és biztonságosabbá tették
az elektromos hálózatot is.

A bordó szín többféle árnyalatával
bevont, a korábbinál nagyobb ké -
nyelmet biztosító széksorokkal kia -
la kított kupolaterem átadásával is -
mét beindulhat a színházi élet a kul -
turális intézményben. Többek kö -
zött december 2-án (ismét) színre
vit ték Edmond Rostand Cyrano de
Bergerac című darabját, aminek
cím szerepét nem más, mint Gödöllő
polgármestere játszotta. -org

Újra düböröghet a színházi élet

November 1-je óta a korábbinál is
nagyobb területen végzik a ka -
taszt rófavédelem kéményseprői a
lakossági kémények tisztítását, el -
lenőrzését. Jelenleg 17 megye 2.499
települése – közte Gödöllő is –
tartozik a katasztrófavédelem ellá-
tási területéhez. A gazdálkodó
szer vezetek tulajdonában lévő ké -
mények ellenőrzését és tisztítását
változatlanul a kéményseprőcégek
végzik megrendelésre – tájé koz -
tatta szerkesztőségünket Csámpai
Attila, a Pest Megyei Kataszt ró -
favédelmi Igazgatóság szóvivője. 
Az, hogy milyen gyakran érkezik
valakihez a kéményseprő, attól függ,
hogy az adott háztartásban milyen
tüzelőberendezéssel fűtenek, nem
pedig attól, hogy fűtési időszak van-
e. Gázüzemű és zárt égésterű tüzelő -
eszköz esetén kété vente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében éven -
te érkezik a ké ményseprő. 

A kötelező lakossági sormunka
az egész országban ingyenes. A ké -

mény seprő 15 nappal az ellenőrzés
előtt írásos értesítőt dob a posta -
ládába. Ha a kéményseprő az érte -
sítésben megadott időpontban nem
találja otthon a kéménytulajdonost,
újabb időpontról hagy értesítést.
Ha a sormunkát a kéményseprő a
má sodik időpontban sem tudja
elvégezni, akkor a kémény tulajdo -
nos nak 30 napon belül egyeztetnie
kell egy új, közös időpontot, ami-
kor el végezhető a sormunka. A

harmadik, közösen egyeztetett idő-
pontban elvégzett munkáért már ki
kell fizetni a kiszállási díjat (kö -
rülbelül 500 forint), de nem kész -
pénzben, hanem csekken, vagy át -
utalással.

A kötelező és ingyenes lakossági
sormunka magában foglalja a ké -
mény és az összekötő elem ellenőr-
zését, tisztítását, a levegő-utánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló
műszaki berendezések okozta hatá-
sok vizsgálatát, továbbá az égéster -
mék paramétereinek ellenőrzését, il -
letve ahol elő van írva, ott a szén-
monoxid-érzékelő működőké pessé -
gé nek ellenőrzését is. A sormun ká -

ba nem tartozó tevékenységekért
vál tozatlanul fizetni kell.

Természetesen, lehetőség van arra
is, hogy valaki az ingyenes sormun -
kán túli kéményellenőrzést vagy
tisz títást rendeljen meg. Ezt a 1818-
as telefonszámon, azon belül a 9-es,
majd az 1-es menüpont kiválasz tá -
sával elérhető ügyfélszolgálaton te -
heti meg. A két kötelező sormunka
között megrendelt ellenőrzés és a
sormunkába nem tartozó munkák
elvégzése költségtérítés terhére tör -
ténik. A kéménysepréssel kapcsola -
tos információk elérhetők a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem
.hu weboldalon.

A kötelező sormunka ingyenes

A katasztrófavédelem ellenőrzi 
a lakossági kéményeket

Jogsértéseket tártak fel 
az adóellenőrök a piacon
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Február 18-a után, idén másodszor,
ezúttal november 8-án tartottak
köz meghallgatást a települést irá-
nyító képviselőtestület tagjai Gö -
döllőn. Az évente legalább egy al -
kalommal kötelező nyilvános ese-
mény helyszíne a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
épületének rendezvényterme volt.
Az intézmény először fogadta az
ér deklődőket közmeghallgatáson,
aminek fő napirendjéül a 2017-es ön -
kormányzati fejlesztésekről (utak,
közművek, főtér) szóló tájé koz tatót
választották az illetékesek.
A kérdéskört Gémesi György pol -
gármester fejtette ki. A városvezető
elmondta, 2017-ben folytatódnak az
infrastrukturális fejlesztések (kerék -
párút, utak, járdák), amik anyagi
fedezetéhez kommunális adójával a
lakosság is hozzájárul. Az egyezteté-
sek és a közbeszerzés lefolytatása
után, várhatóan tavasszal, elkez -
dőd het a városi sportcsarnok építése
a volt belvárosi teniszpálya helyén.
Tervben van – és sikeres pályázat
esetén megvalósulhat – a Művé -
szetek Háza Gödöllő épülete felső
szintjének hőszigetelése. Ezen kívül
mintegy 60 millió forintot szánnak a
Testőrlaktanya külső homlokzatá-
nak rekonstrukciójára, illetőleg el -
kez dődhet a Hattyús-tó tervezése,
valamint van befektetői érdeklődés
az egykori Kastélykert étterem épü -
le tének hasznosítására is. Az új Vá -
rosházát a Szabadság tér 6. szám
alatt alakítják ki, csaknem 2 ezer
négyzetméteres hasznos alapterüle-
ten, amiből 635 négyzetméter lesz a
piac felé eső bővítés. Az elképzelés
szerint a lehető legtöbb irodát sze -
ret nék visszatelepíteni ebbe az épü -
let-együttesbe, kivéve az építés ha tó -
sá got, amely marad a mostani helyén.

Ami a régi Városháza épületét il -
leti, a polgármester megerősítette,
hogy a létesítményt lebontják. A
mun kálatok indítását tavaszra ter ve -
zik. Az objek tum helyének hasznosí-
tására meg hirdetett nyílt véle mény -
nyilvánítás során több száz javaslat
érkezett. Ezek mintegy 20 százaléka
volt olyan tartalmú, hogy maradjon
meg Város házának az épü let. A
jelentős többség a főtér sza badidős
funkciókkal tör ténő bővítése mellett
állt ki. Ebből ki in dulva, öt fiatal,
mesteriskolás épí tész ötletelt a terület
beépítési le he tőségeiről. A végle -
gesnek még nem tekinthető vázla -
tokat Mé szá ros Judit (alsó képen) fő -
építész projektoros pre zentáció segít -
ségével ismertette.

A tájékoztató végeztével Gémesi
György felvázolta a legvalószínűbb
megoldást: minőségi játszótér gyer-
mekeknek, színpad öltöző- és rak -
tár-épülettel, illetve árkádos, kiülős,
színvonalas vendéglátás azok, amik
preferált funkcióknak tekinthetők.

Miként a gödöllői közmeghall ga -
tá sokon rendszeresen, a lakossági
hozzászólások során ezúttal is fel -
me rültek a város már-már visszaté -
rőnek számító problémái. Más felve-
tések mellett elsősorban a közle ke -
dési nehézségek kerültek szóba (me -
nekülőutak hiánya, gyorshajtás bi -
zonyos utakon, körforgalom kiala -
kí tása az M3-as autópálya lehaj tó -
jánál, Köztársaság úti vasúti átjáró
anomáliái), de felmerült a szabad -
idős sportolási lehetőségek bővítése,
a nyilvános WC aluljáróba történő te -
lepítése, valamint az autópálya zaj -
védő fal megépítésének szüksé ges -
sége is. A kérdésekre Gémesi György
mindenkinek adott választ, eseten-
ként utalva arra, hogy a prob lémák
orvoslása során az önkor mány zatnak

sok esetben igencsak kor látozott a
moz gástere, beleszólása.

A lakossági hozzászólások döntő
többsége kulturált hangvételű volt.
Két esetben azonban kihozták a
sodrából Gödöllő első emberét. Az
egyik úr véleménye szerint a kor -
mányhivatal kiebrudalása vezette a
polgármestert, azért nem újul meg a
régi Városháza, majd a véleményét
kifejtő férfi hozzátette: én még olyan
várost nem láttam, ahol nincs Vá -
rosháza.

A „néphangot” megtestesítő má -
sik idős úr ennél is messzebbre me -
részkedett. Szavait – amit időnként
gyér taps kísért – nem mindig vá -
logatta meg. Ezért hangozhatott el
Gémesinek címezve többek között
az, hogy „Szabad-e hazudni, vagy ígér -
ni a hülye is tud?”, vagy „csak a sza -
vazatok kellenek a lakótelepiektől, utána
meg le vannak sz..va”, vagy „Ön egy
despota, Fidesz fóbiája van”, illetőleg
az, hogy „országos lefedettségű TV-
adót kell építeni a főtérre, ahonnan Ön
egész nap szidhatná a Fideszt”. 

Gémesi György – miközben ki -
hang súlyozta, hogy nem szokott a
kihívásoktól megijedni – határozot-
tan visszautasította a neki szánt
meg jegyzéseket, és kijelentette,
hogy méltatlan rágalmazásnak tart -
ja az elhangzottakat. –GH

Felelőssé tették Gémesi Györgyöt
November 17-i ülésükön a gödöllői
önkormányzat tagjai az alábbi hatá-
rozati javaslatot fogadták el a régi
Vá rosháza épületének lebontása
után felszabaduló terület hasznosí-
tására:

Gödöllő Város Képviselőtestülete
támogatja, hogy a Szabadság tér 7.
szám alatti korábbi Városháza el -
bon tásával felszabaduló önkor -
mány zati területen – figyelembe
véve a tárgyban lezajlott lakossági
és építészeti ötletpályázat, illetve la -
kossági konzultáció ered mé nyeit,
tanulságait – a Főtér közösségi és
kulturális funkcióinak kiterjesztése,
ezen funkciók további fejlesztése
valósuljon meg. Mindezek megva -

ló sulásáért Gémesi György polgár -
mestert tették felelőssé.

Lovas szobrot javasoltak Orbán
Viktornak Gödöllő főterére

Miként az a gödöllői önkormányzat
november 8-i közmeghallgatásán is
szóba került, nyílt véleménynyil vá -
nítási lehetőségük volt a helybéliek-
nek, hogy javaslatokat küldjenek a le -
bontásra ítélt régi Városháza épü lete
helyének hasznosítására. A felhívásra
több száz ötlet érkezett. Hasznosak és
komolytalanok egyaránt.

L. Péterfi Csaba arról tájékozta -
tott, hogy levélben, emailben, face -
bo okon és szóban is érkeztek javasla-
tok. Több mint ötszáz, de szám sze -
rűsíteni azért nem tudták, mert volt
olyan személy, aki egymaga 30 ja -
vaslatot küldött, és ebben – pél dául –
szerepelt a Városháza meg ma ra dása
és lebontása is, illetve to vábbi ötle -
tek. Olyan is volt, hogy egy email-
címről több név alatt ír tak. Összes -
ségében közel 400 javaslat volt az,
ami valóban érdemle ges nek tekint -
he tő. Ennek kevesebb mint 20 szá -
zaléka javasolta a Város háza meg -
maradását, a többség a te rület főtér-
hez való csatolását és kö zös ségi térré
való átépítését sze retné. Persze, itt is
több verzió sze repelt: játszótér, sza -
badtéri színpad (ez kifejezetten a
kul turális csoportok javaslata volt),
több zöld felület, park. Mivel ezek
sze repeltek az első három helyen,
ezekre készülnek el a tervek. Ter mé -
szetesen, a jövőben lesz még lakos -
sági fórum és a ter vekhez hozzá
lehet majd szólni, mint az korábban,
a főtér-projektnél is történt.

A gödöllői önkormányzat kom -
mu ni kációs igazgatója azt is elárul-
ta, hogy érkeztek olyan „humoros”
javaslatok is, mint, például: lovas
szobor Orbán Viktornak, aki letekint
népére, vagy folyton körbe menő
kis vasút, ami nem tudni honnan
indul és hova tart, illetve a golfpálya
ötlete is felmerült. - Ez utóbbiakat én
nem igazán tartom komoly javasla-
toknak. Persze, attól még javaslatok
– tette hozzá L. Péterfi Csaba.

Kihozták a sodrából Gémesit 
a közmeghallgatáson

A polgármester rágalmazásnak minősítette
a neki címzett szavakat. Tavasszal kezdődhet 

a régi Városháza épületének bontása
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- Hogyan és mikor találtál rá a
fehérje diétára? Miért emellett a
mód szer mellett tetted le a vok so -
dat? - kérdeztük Tomán Szabinát.

- Öt évvel ezelőtt a kislányommal
még otthon voltam. Elkezdtem fo -
gyókúrázni, mert nem éreztem jól
magam a bőrömben. Rátaláltam egy
szlovák termékre és a fehérjediétára,
ami annyira hatásos volt, hogy na -
gyon gyorsan látványos eredményt
hozott. Miközben átváltoztam,
egész séges és végig jókedélyű ma -
radtam. Az ismerőseim rögtön el -
kezd tek kérdezősködni. Mivel én
még kijártam akkor Szlovákiába, el -
kezdtem behozni nekik a terméket.
Olyan gyorsan keltette fel a termék
egy széles réteg érdeklődését, hogy
egyik napról a másikra kizárólagos
forgalmazójuk lettem. Az elmúlt
évek alatt rengeteget tanultam, ta -
pasztaltam, ezért úgy döntöttem,
meg csinálom a saját termékeimet.

azokat a kiváló minőségű hasznos
kivonatokat, amire a szervezetnek
szüksége van.

- Hogyan és hol juthatok hozzá a
termékekhez?

- Ez nem egy polcról levehető ter -
mék, hanem életstílus. Személyre
szab juk a diétát. Be kell jelentkezned
egy Toman-szalonba. Most már 10
városban vagyunk jelen az ország -
ban. Honlapunkon minden ezzel
kap csolatos információ elérhető:
www.tomandiet.com.

A gödöllőiekhez a legközelebb
eső Toman-pont a kistarcsai, ami a
(06-30) 302-6462-es telefonszámon
érhető el.

- Nem csak modellként, üzletem -
berként is helytállsz az utóbbi idő-
ben, ráadásul anya is vagy. Hogyan
lettél üzletasszony, mi motivált ar -
ra, hogy saját vállalkozásba kezdj? 

- 180 fokos fordulatot vett az éle -
tem. Öt évvel ezelőtt egy négyéves
kis lány anyukája voltam. Ahhoz ké -
pest most a nagylányom mellett egy
cég élén is állok. Természetesen,
tovább ra is az az első, hogy gyere-
ket ne velek. A második, hogy a
cégem meg alapításával segítem az
embereket.

Ma már tudom, hogy többet kell
letenni az asztalra, és nem a feminis-
ta nő szólal meg belőlem. A női ideál
a mai világban más, mint korábban.
Az önállóság fontos lett. A hagyo-
mányos női szerep élvezete önma -
gá ban kevés. A nőideálom ma egy
önálló ember, akinek van egy imá-
dott gyereke, de közben saját magá -
val is foglalkozik. Tudatosan él.

- Említenél röviden egy siker -
sztorit?

- Egy fogorvosnővel a mai napig
kapcsolatban vagyok, aki a férjével
jött hozzám. A férje mondta, hogy itt
van az Ulla Popken aranykártyánk,
és az én feleségem vágya az, hogy a

Zaraban és a Mangoban vásároljon.
Ezt nem sikerült elérni 10 év alatt,
most bármit megteszünk, bármire
készen állunk. Elkezdtünk dolgozni
a hölggyel, akitől a mai napig min -
dig kapok képet, hogy most épp az
előbb említett üzletek valamelyi ké -
ből jön ki. Az aranykártyát azóta
ket tévágták. Még a cipőmérete is
megváltozott, és sokkal sikkesebb
láb beliket vásárolhat, és hordhat
magassarkút is. 

- Hogy kell elképzelni a Toman
Diet működését a mindenna -
pokban? 

- A Toman Diet lényege, hogy a
vércukor szintet nem engedi leesni,
így nem alakul ki éhség. Az édes
ízeknek köszönhetően nem lesz
édes séghiányunk és nem fogunk
hozzányúlni a tiltott édességekhez.
Minden van a diétában, amire szük -
sége van a szervezetnek: ásványi
anya gok, vitaminok, só. A diéta
során nem lassul le az anyagcserénk
a gyakori étkezéseknek köszönhe -
tően. A diéta második szakaszától
már fogyaszthatók tejtermékek, de
közülük csak a joghurt és zsírsze -
gény túró, ami megengedett. A To -
man Diet termékek tartalmazzák

December 2-án, a budapesti Vár me -
gye háza dísztermében – Pest-Pilis-
Solt vármegye 357 évvel ezelőtti,
1659. december 4-i alapításának emlé-
kére – megrendezett Megyenap prog -
ramjának részeként 15 kategóriában
köszöntötték és jutalmazták az idei
esztendőben kiemelkedő tevékeny sé -
get végzett szakembereket, művé -
szeti és közéleti közösségeket.

Régen fordult elő, hogy az elisme-
résre méltóak táborában volt gödöllői
illetékességű. Ezúttal azonban igen,
hiszen a magyar világzenei színtér
meghatározó zenekara, a Cimbali -

band Pest Megye Népművészetéért
Díjban részesült. A zenekar számos
hazai és külföldi rangos zenei elisme-
rés birtokosa, közel 120 helyszínen
mu zsikálnak évente, a nagyobb fesz-
tiváloktól kezdve az egészen kicsi
ren dezvényekig, klubokig. A díjat
Unger Balázs, a zenekar vezetője
vette át. -st 

Fotó forrása: facebook

Idén is megrendezték az Erzsébet királynénak emléket állító vers- és pró -
zamondó versenyt. A 22. alkalommal lezajlott kulturális megmérettetés mot -
tójának „A múlt a jelen alakja; a jövő a jelen illata” Weöres Sándor-idézetet
választották a szervezők, helyszíne pedig a Gödöllői Királyi Kastély barokk
színháza volt november 19-én. Az I. kategória (10-12 évesek) győztese Si -
monváros Zille (Hajós iskola) lett, a II. kategóriában (13-15 évesek) pedig
Gémesi Hunor (Hajós iskola) bizonyult a legjobbnak. A III. kategória (16-20
évesek) első helyét Farkas Emese (budapesti Fazekas Mihály gimnázium)
érdemelte ki, míg zenei fellépők között Szabó Petra (Chopin zeneiskola)
nyert. -fzs

HIRDETÉS

Megyei elismerés a Cimbaliband
zenekarnak

Erzsébet királynéra emlékeztek
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Az Invitel évek óta kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy ügyfelei elé-
gedettségét helyezze szolgáltatásai
középpontjába. Ezért több hóna-
pos előkészítő munkálatok, elége-
dettségi felmérések és kutatások
után megújította ügyfélszolgálati
rend szerét, amelynek az eredmé-
nyét már a felhasználók is láthat -
ják és tapasztalhatják a szolgáltató
weboldalán. Az új felület egy hó -
napja működik, azóta számos po -
zitív visszajelzés mellett, 25 száza -
lékkal emelkedett a megvalósított
kérések és az elintézett ügyek
száma. 
Az Invitel folyamatosan tanulmá -
nyozza az online ügyintézéssel kap -
csolatos felhasználói szokásokat,
ügy felei észrevételeit, visszajelzé -
seit. Az elmúlt időszakban szerzett
tapasztalatokra alapozva döntöttek
a korábbi online ügyfélszolgálat
megújítása mellett. Nem csak for-
májában és felépítésében, hanem a
felhasználói funkciók tekintetében is
megújult a rendszer.

„Fontos feladat volt számunkra az
online ügyfélkiszolgáló rendszer megújí -
tása, mert az elmúlt években nem csak a
technikai lehetőségek, hanem ügyfeleink
igényei is megváltoztak. Számunkra az
ügyfél kényelme az első és ezt nem csak
minőségi szolgáltatásaink kialakítása -
kor, hanem az ügyintézésnél is szem
előtt tartjuk. Személyesen az Invitel
Pon tokban és az Invitel Napokon fordul-
hatnak hozzánk ügyfeleink, de elérhet-
nek minket Telefonos Ügyfélszolgála -
tun kon, valamint e-mailben, chaten,
Face bookon és a honlapunkon is” –
mondta el Langsteiner Marianne, az
Invitel Csoport lakossági és kisvál -
lalati üzletágának vezetője.

Még egyszerűbb, 
gyorsabb ügyintézés 

Egyszerű csomagváltás, hibabejelen-
tés, kiegészítő szolgáltatások vásárlá -
sa, számlaegyenleg megtekintés,
ügy félszolgálati nyomtatványok on -
line kitöltése és beküldése, elektroni-
kus műsorújság, edukációs tartal -
mak elérése, valamint online idő -
pont foglalás azoknak, akik a szá -
muk ra legmegfelelőbb időpontban
szeretnék várakozásmentesen intéz-
ni ügyeiket az Invitel személyes ügy -
félszolgálati irodáiban. Mindez csak
pár példa arra, hogy mi mindenre
használhatjuk a cég megújult online
rendszerét.

Kiemelt ügyfélkezelés 
online és offline is

Az Invitel nem csak online, hanem a
többi ügyfélszolgálati ponton is lé -
pést tart a fejlődéssel. Az Invitel
Pon tokban dolgozó kollégák a haté-
kony ügyfélkezelés és probléma -
meg oldás érdekében folyamatosan
tréningeken és továbbképzéseken
vesznek részt. A telefonon beérkező,
üzemeltetéssel kapcsolatos bejelen-
tések 65 százalékát pedig már a beje-
lentéssel egy időben, a telefonbe -
szélgetések alatt megoldják. Az ok -
tóber elején megújított online ügy -
félszolgálat használatával az ügyfe -
lek időkorlát nélkül intézhetik beje-
lentéseiket, ügyeiket.

Gyorsabb, átláthatóbb,
felhasználóbarátabb
Megújult az Invitel online ügyfélszolgálata

Szobrot kap Remsey Jenő

A dolgok jelenlegi állása szerint biz-
tosra vehető, hogy szobrot kap
Rem sey Jenő Gödöllőn. Az 1980-
ban – 95 éves korában – elhunyt,
1977-ben díszpolgári címmel kitün -
tetett neves művész bronzból ké -
szült mellszobrához 3,5 millió fo -
rinttal járult hozzá a Nemzeti Kul tu -
rális Alap Képzőművészet Kollégi -
uma. A város legújabb köztéri mű -
tárgya bruttó 9.177.300 forintba ke -
rül, a támogatás és a felmerülő
összköltség közötti 5.677.300 forin-
tot önrészként a gödöllői költség ve -
tésből biztosítják.

Remsey Jenő szobrát – a kollé -
gium illetékeseinek döntése alapján
– Papp Edina szobrászművész ké -
szítheti el, helye pedig a Gödöllői
Városi Múzeum előtt, a Körösfői-
Kriesch Aladárt és a Nagy Sándort-
Kriesch Laurát ábrázoló alkotások
mellett lesz. A projektnek 2017. júli-
us 15-ig kell megvalósulnia.

Költözik a járásbíróság
Még az idei évben megkezdődnek a
Gödöllői Járásbíróság épületének –
bővítést és felújítást egyaránt tartal -
mazó – rekonstrukciós munkálatai.
Emiatt a bíróság a Dózsa György
útról új helyre, a Gödöllő, Tessedik
Sámuel utca 6. szám alatti épületbe
költözik – közölte lapunkkal Gyi -
mesi Kinga, a Budapest Környéki
Törvényszék sajtótitkára. 

December 12-től (hétfő) – úgy
tudjuk, legalább egy évig – a bíróság
zavartalanul működik tovább az új
épületben. A már kitűzött tárgya lá -
sokat a közölt időpontban az új bíró-
sági épületben tartják meg. A bíró-
ság dolgozói az épület földszintjén
kialakított ügyfélcentrumban válto -
zatlan ügyfélfogadási időben várják

az ügyfeleket, és Gödöllői Járás bí -
róság elektronikus elérhetőségei, il -
letve telefonszámai sem változnak.

Bútorra is kell a milliókból
az újonnan kialakított 

irodákban
A város tavalyi gazdálkodásáról
szó ló zárszámadás áprilisi elfogadá-
sakor a gödöllői képviselőtestület
tagjai kevéssel több mint 66 millió
forintos összeg zárolásáról döntöt-
tek, mondván: felmérik az intéz -
ményi igényeket és a pénz felhasz-
nálásáról a prioritások alapján hatá-
roznak.

Ennek november 17-én jött el az
ideje. Közel 54 millió forint haszno-
sult. A legtöbb közpénzt, csaknem
38 millió forintot a polgármesteri
hivatalnak engedélyeztek elkölteni.
Hogy mire? Az önkormányzatok
szá mára fontos informatikai alkal-
mazások elérését szolgáló ASP-
rendszerhez való csatlakozásra és a
hivatal átépítése során kialakításra
kerülő helyiségek bútorainak be -
szerzésére.

Kovács Barnabás (MSZP) nem
ment el szó nélkül a tételek mellett.
Rákérdezett: melyik célra mennyi
szánnak fordítani? Konkrét választ
sem dr. Nánási Éva címzetes főjegy-
ző, sem Gémesi György polgár mes -
ter nem tudott adni. Csupán annyit
mondtak, hogy szükségszerűen
hasz nálják fel a pénzt, és elképzelhe-
tő, hogy nem is kell majd az egész
összeg.

Díszdoktorrá avatták 
a FAO főigazgatóját 

A Szent István Egyetem Doctor
Honoris Causa, tiszteletbeli doktori
címet adományozott José Graziano
da Silva úrnak (képen balra), az
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) főigazgatójának
több mint három évtizedes, az ag -
rár- és vidékfejlesztésért, az élelmi -

Hírek, aktualitások - röviden szerbiztonságért és az éhínség meg -
szüntetéséért végzett kiemelkedő
nemzetközi tevékenysége elismeré-
seként. 

A 67 éves, amerikai születésű bra-
zil szakember díszdoktorrá avató
ün nepségét november 24-én ren -
dez ték meg a felsőoktatási intéz-
mény gödöllői campusának föld-
szinti dísztermében. Az eseményen
részt vett és beszédet mondott a
kormányzat részéről Tóth Katalin, a
Földművelésügyi Minisztérium

nem zetközi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára, valamint dr.
Tőzsér János, a Szent István Egye -
tem rektora, aki ismertette a díjazott
eddigi szakmai életútját és mun -
kásságát.

A pezsgős koccintást követően
José Graziano da Silva és Tóth Ka -
talin FAO-ösztöndíjas hallgatókkal
találkozott, majd Tőzsér János kí -
séretében sétát tettek a Szent István
Egyetem gödöllői központjában. 

GH-válogatás

www.godolloihirek.hu
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November 17-én – számos, fontosnak tekinthető
döntés mellett – az alábbi témakörökben is állást
foglaltak a gödöllői képviselőtestület tagjai.

Újra pályázatot írtak ki 
a volt Kastélykert étterem 
épületének hasznosítására

Befektetői érdeklődés miatt – figyelembe véve a
vonatkozó helyi vagyonrendelet vonatkozó elő-
írásait – ismét pályázatot írtak ki a Szabadság út
4. szám alatt található, legutóbb Kastélykert
étteremként működött önkormányzati tulajdonú
épület hasznosítására. A korábbi, közel két évvel
ezelőtt meghirdetett pályáztatás sikertelen volt, a
megadott határidőig nem volt érdeklődő.

A jóváhagyott határozati javaslat értelmében a
felhívásban tájékoztatni kellett a pályázót a hasz-
nálati díj utolsó összegéről, továbbá javaslatot
kellett kémi az épület felújítására, a felújítás pénz -
ügyi forrásának biztosítására szóló tervezettel, a
saját forrás hitelt érdemlő megjelölésével.

Közbeszerzési tervbe emeleték
a Testőrlaktanya felújításának 

III. ütemét

Zajlik a Testőrlaktanya épületének részleges
hely reállítása, aminek során az eredeti barokk
tetőszerkezet és a belső fafödémek helyreállítása,
a magastető fedésének, bádogozásának cseréje,
valamint a kétszintes fa veranda helyreállítása
valósul meg. Ha lesz rá lehetőség, a belvárosi in -
gatlan – főként a homlokzat rekonstrukcióját
érin tő – helyreállítási munkálatai jövőre folyta-
tódnak. Pénzügyi fedezetről egyelőre nincs dön-
tés, de a jövőbeli kivitelezési költségek éssze rű -
sítése érdekében felmerült egy feltételes közbe -
szerzési eljárás lefolytatásának lehetősége, ezáltal
a projekt bekerült a gödöllői önkormányzat idei
közbeszerzési tervébe.

Megújulhat a Hajós iskola 
tornacsarnoka

A Magyar Kézilabda Szövetség által közzétett
Országos Tornaterem Felújítási Program ré sze -
ként újulhat meg a Gödöllői Hajós Alfréd Álta -
lános Iskola egyre rosszabb műszaki állapotban
lévő tornacsarnoka. Pályázati úton legfeljebb
bruttó 100 millió forint nyerhető el egy-egy
projektre, amihez 30 százalékos önerő biztosítása
szükséges. Sikeres kandidálás esetén az önkor -
mányzat tagjai vállalták a 30 millió forint ren del -
kezésre bocsátását.

Nem emelkednek a helyiség-, 
a földterület- és a földhaszon-bérleti díjak

Sem a helyiség-, sem a földterület-, sem a földha-
szon-bérleti díjat nem emel 2017-ben a gödöllői
városvezetés. Erre a polgármester tett javaslatot,
amit a képviselőtestület tagjai elfogadhatónak
tartottak. Indokként – mások mellett – azt hozták
fel, hogy az üresen álló önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérbevétele iránt egyre kisebb az
érdeklődés, illetőleg a földet bérlők olyan költ -
ségeket vállalnak magukra, ami egyébként a vá -
rosi közkasszát terhelné.

Pályázati pénzt remélnek I. világháborús
hadisírok rendbetételére

Összesen négy darab, az I. világháborúban el -
hunyt katona földi maradványainak nyugvóhe -
lyet adó hadisír található Gödöllőn, a Dózsa
György úti köztemetőben: Révész Nándor krip -
tája, Sztrehovszki Pál sírja, Képes József kriptája,
illetve Sipos Géza síremléke. Felújításukra tá mo -
gatás igényelhető a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézetétől és Múzeumától. Síron -
ként legfeljebb 100 ezer forint. Sikeres kandidálás
esetén az elnyert összeget ugyanannyival kie -
gészíti az önkormányzat, hogy a sírok részbeni
fel újítása megtörténhessen.

Szándéknyilatkozat vasúti felüljárók
felújítás utáni vagyonkezelésére

A várost irányító grémium tagjai szándék nyilat -
kozatot adtak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. részére arról, hogy a Szentgyörgyi Albert
utcánál (egyetemi bejáró) és a Tisza utcánál fekvő
vasúti felüljáró teljes körű felújítását követően,
átadás-átvételi eljárás keretében vállalják a va -
gyonkezelési és üzemeltetési feladatok ellátását. 

GH-összeállítás

Pályáznak és pályáztatnak a képviselők
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RÖPLABDA 
NB I., nők, alapszakasz 4-9. forduló
TFSE – Gödöllői RC 0-3 (-18, -18, -11)
Vasas Óbuda – Gödöllői RC 3-1 (21, -24, 19, 18)
Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 1-3 (24, -25, -22, -23)
Gödöllői RC – Újpesti TE 2-3 (23, -20, -21, 21, -13)
MTK Budapest – Gödöllői RC 3-0 (19, 24, 20)
Penta-Gödöllői RC – Palota RSC 3-0 (19, 27, 15)
A Penta-Gödöllői RC együttese 13 ponttal, 17-16-os szett- és 765-739-es
pontaránnyal a 7. helyet foglalja el a tabellán.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő
TFSE – Gödöllői RC 0-3 (-23, -22, -17)
Gödöllői RC – TFSE 3-0 (11, 11, 17)
A gödöllőiek kettős győzelemmel (6-0) jutottak be a legjobb nyolc közé, ahol
a Jászberényi RK együttese lesz az ellenfelük.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 13-15. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK 2-0 (0-0)
Gödöllői SK – Tököl VSK 2-1 (2-0) Gödöllői gólok: Varga Bence,
Koziorowski Richárd.
Gödöllői SK – Pilisszentiván SE 6-1 (2-0) Gödöllői gólok: Koziorowski
Richárd (2), Papp Tamás, Kaiser László, Kiss Szilárd (11-esből), Maródi
György.
A Gödöllői SK együttese 31 ponttal, 39-14-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 3. helyét foglalja el az őszi szezon után.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 3. és 10-13. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Mogyoród FC II. 4-1 (2-0) Gödöllői gólok:
Mészáros Dávid, Pakuts Barna (2-2).
Kistarcsai VSC – Gödöllői SK II.-Szada 1-1 (0-0) Gödöllői gólszerző: Nagy
Péter.
Zsámboki SE II. – Gödöllői SK II.-Szada 0-2 (0-0) Ggólok: Gál Levente,
Pakuts Barna.
Gödöllői SK II.-Szada – SK Tóalmás 4-0 (2-0) Góllövők: Szabó László,
Dolhai Máté, Tóth Bence, Molnár Dániel.
A GSK II. csapata 22 ponttal, 45-14-es gólkülönbséggel a csoport
táblázatának 6. helyezettje lett az őszi idényben.
Gödöllői EAC-SZIE – Gödöllői SK II. Szada 0-2 (0-1) Góllövők: Mudroch
Mendel, Sztriskó Zoltán.
Gödöllői EAC-SZIE – Dány KSK 9-3 (3-1) Gödöllői gólok: Angyal Zoltán,
Müller Péter, Beregszászi Béla (2-2-2), Bánki Edömér, Abdalla Aimen,
Kohlmann Ferenc.  
Vácszentlászló SE – Gödöllői EAC-SZIE 0-4 (0-3) Góllövők: Müller Péter,
Kohlmann Ferenc, Angyal Zoltán, Somogyi Levente.
Gödöllői EAC-SZIE – Kóka KSK 9-2 (3-1) Gödöllői gólszerzők: Abdalla
Aimen (3), Somogyi Levente, Beregszászi Béla (2-2), Angyal Zoltán, László
Viktor. 
Gödöllői EAC-SZIE – Kisalag SC 17-2 (8-0) Gödöllői góllövők: Beregszászi
Béla (8), Angyal Zoltán (3), Somogyi András, Müller Péter, László Viktor,
Vida Balázs, Barkóczi Ádám, Bánki Edömér.
A GEAC-SZIE együttese 32 ponttal, 86-19-es gólkülönbséggel 1. a csoport
tabelláján az őszi idény meccsei alapján.

KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 7-10. forduló
Gödöllői KC – TFSE 31-20 (18-9) • juniorok: 25-22
Gödöllői KC – Gyömrő VSK 28-23 (14-11) • juniorok: 26-25
Csömöri SSZN Kft. – Gödöllői KC 26-26 (14-13) • juniorok: 17-24
Gödöllői KC – Rév és Társa SC 17-25 (10-12) • juniorok: 30-25
A Gödöllői KC együttese 13 ponttal, 270-256-os gólkülönbséggel 3. a
tabellán.

Országos bajnoki ezüst- és bronzérem jutott a GEAC kardvívóinak
Tizenhét csapat lépett pástra november utol -
só vasárnapján a fővárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban lezajlott fel nőtt
országos bajnokságon, a férfikardozók
mezőnyében. A Gödöllői EAC két alakulatot
küldött csatába, amelyek közül a Gé mesi
Huba, Morvai Ákos, Gémesi Bence, vala -
mint az egyéniben bronzérmes Gémesi Csanád (képen balról jobbra) alkot-
ta első számú szerepelt jobban, ezüstérmet nyert, a GEAC 2 pedig a 13.
helyen végzett. Az egyetemi klub társulata – amely a döntőben a Vasassal
szemben maradt alul 45-30 arányban – egy évvel korábban is a második
helyen zárta az országos bajnokságot.

Jelzálogjog terheli a sportcentrumba tervezett öltözőépítést
Miközben a gödöllői képviselőtestület tagjai októberi ülésükön meg erő -
sítették és megújították több mint két évvel ezelőtti határozatukat, ismétel-
ten tulajdonosi nyilatkozatot fogadtak el a Táncsics Mihály úti sporttelepen
a Gödöllői Sport Klub illetékesei által kezdeményezett öltözőépítéssel kap -
csolatosan.

A projekt társasági adó (TAO) támogatásból valósulna meg, amihez szük -
ség van arra, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat nyilat -
kozatban vállalja, hogy az adókedvezmény mértékéig hozzájárul a jelzálog-
jog bejegyzéséhez a Magyar Állam javára.

Válogatott feladóval erősödtek a röplabdások
Hat év franciaországi légióskodást követően hazatér Kö -
tél Zsanett, és a Gödöllői Röplabda Club csapatában foly-
tatja pályafutását – adta hírül a Professional Volleyball
Girls.

A válogatottal Európa Liga-győztes (2015) feladó utolsó
csapata, az Ami ens anyagi okokból nem tudta vállalni a
francia másodosztályban való indulást, a játékos így klub
nélkül maradt, végül elkötelezte magát ahhoz a csapat-

hoz, amelynek színeiben 2005-től 2007-ig korábban is szerepelt.
Gödöllői pályafutása során tagja volt a 2007-ben országos bajnoki címet

szerzett junior-csapatnak, valamint az ugyanebben az idényben fennállása
során először bajnoki döntős felnőtt együttesnek. -GH

SPORTHÍREK - röviden

Gödöllői gólok, pontok FUTSAL
Magyar Kupa 2. forduló, nyolcaddöntő
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Swietelsky Haladás VSE 2-7 (0-4)
Gödöllő gólszerző: Magyar Zsolt (2).
NB II. Keleti-csoport, 8-12. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök 4-4 (2-1)
Gödöllői gólok: Baranyai Pál, Magyar Zsolt, Molnár Márton, Gruber Bálint.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Debreceni EAC 3-3 (2-1) Gödöllői gólok:
Szente Tamás (2), Szilágyi Károly.
Miskolci Egyetemi AFC – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 6-7 (3-3)
Gödöllői góllövők: Gruber Bálint, Baranyai Pál (2-2), Szente Tamás, Nagy
Roland, Magyar Zsolt.
A MAG-LOG csapata 11 ponttal, 44-46-os gólkülönbséggel a 7. helyen áll a
csoport táblázatán.
Főnix ISE-SZIE – Miskolci Egyetemi AFC 4-8 (4-3) Gödöllői gólszerzők:
Annus Árpád (2), Somogyi Szabolcs, Beregszászi Béla.
MVFC-Berettyóújfalu II. – Főnix ISE-SZIE 16-0 (7-0)
Főnix ISE-SZIE – Energia SC Gyöngyös 4-5 (2-3) Gödöllői gólszerzők:
Annus Árpád (2), Somogyi Szabolcs, Mánfai Milán. .
Főnix ISE-SZIE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 2-3 (1-1) Góllövők:
Annus Árpád, Beregszászi Béla, illetve Nagy Roland (2), Molnár Márton.
A Főnix ISE együttese 0 ponttal, 26-69-es gólkülönbséggel a 10. helyet fog-
lalja el a csoport táblázatán.
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Kérdőszó 26. Épphogy 28. Fordított szamárhang!
32. Egyik szülő 34. Zamatot árasztó kemény anyag
36. Hajlata 38. Díszelőadás 42. Piás 43. Számukra
45. Némán váró! 49. Bizonyítást alátámasztó
körülmény 51. Évszak 53. Óra méri 56. Idegen
utóirat 57. Egyforma hangzók 59. Védelmez 60.
Római szám 61. Japán autójel 

A megfejtéseket január 6-ig kérjük levele -
zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
November 4-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIÉRT, EZREDES ÚR? MERT A MUN KÁ -
JÁNAK NINCS NYOMA.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyer -
tese: György József Alkotmány u. 18/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Zsolnay András Kazinczy u. 21.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Lipták
Irén Radnóti Miklós u. 11.

Szilveszteri bulin odamegy egy jóképű férfi egy
nőhöz. – Mondja, hölgyem, van már partnere a
következő tánchoz? – Még nincs! – csillan fel a
nő szeme. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: S) 12.
Simán csúszó 13. Fékez 14. Körszem! 15. Sze -
mélyes névmás 16. Idegen gróf 17. Téli sport 18.
Keservesen sír 20. Kiejtett mássalhangzó 22.
Középen szab! 23. Zavaros váz! 24. Ő, egyedül 27.
Szájat nyit 29. Spanyol autójelzés 30. Hazai hír-
centrum 31. Női név 33. Segéd 35. Mező 37. Fehér-
nemű 39. Kis patak 40. Félig mese! 41. A poén
második része (Z) 44. Névelő 45. Magot szór 46.
Rangjelző 47. Lám 48. Mázsál 50. Növényi rész 52.
Egynemű baki! 54. Ablakvégek! 55. Európai nép
56. Török rang 58. Orvos a szlengben
Függőleges: 1. A poén harmadik, befejező része
(G) 2. Mely személy? 3. Társasági forma 4. Déli
bogyó 5. Fába vés 6. Hosszúság jele 7. Elismerő
kifejezés 8. Torok része 9. Neves építész volt
(Miklós) 10. Igekötő 11. Nép is van ilyen 19. Figyel-
meztetés 21. Felhők közötti 23. Ellenőrzi 25.
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Magazinunk következő
száma

2017. január 27-én,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

December 11-ig: 
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

December 12-től december 18-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749 

December 19-től december 25-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251 

December 26-tól 2017. január 1-jéig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002 

Január 2-től január 8-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Január 9-től január 15-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Január 16-tól január 22-ig: 
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Tel.: 545-585
Január 23-tól január 29-ig: 

Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

Derüs percek (XII.)
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