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Vancsó Imréné lesz a város idei díszpolgára
A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés 1996-os újraalapítása óta húsz személy részesült a település legrangosabb elismerésében. Tavaly nem
bővült a díjazottak köre, mert csak egyetlen ajánlás érkezett, de a javasolt személyt a polgármester nem tartotta megfelelőnek a kitüntető
cím elnyerésére, ezért olyan határozat született, hogy – 2011 után másodszor – 2016-ban elmarad a díszpolgár-avatás Gödöllőn.
Idén azonban más lesz a helyzet, hiszen hat jelölés is érkezett a felhívásra, akik közül június 22-én a gödöllői születésű, a Török Ignác
Gimnáziumból 20 évvel ezelőtt nyugdíjba vonult Vancsó Imrénére
esett a városatyák választása. A díszpolgári cím odaítélésével a 82.
életévében járó matematika-fizika szakos pedagógus hat évtizedes gödöllői pedagógusi pályafutását,
gyermekszeretetét, és a Premontrei gimnázium újjászervezésekor végzett iskolateremtő tevékenységét, valamint kimagasló szakmai és példaértékű nevelő munkáját ismerik el. A díszpolgári címet –
a hagyományoknak megfelelően – augusztus 20-ához kötődően adják át.
Az ünnepnapon 16 órakor kezdődik Remsey Jenő (1885-1980) szobrának avatása a múzeum árkádja előtti téren, valamint 20 órakor a Szent István napi városi ünnepség az Alsóparkban.
–G
Fotó forrása: premontrei.hu

Szűk két év múlva készülhet el a kerékpárút
Amint az már április elején nyilvánvalóvá vált, a
gödöllői önkormányzat sikeresen pályázott a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Programból (VEKOP) égisze alatt megvalósuló, a
mindennapi közlekedési célú utazások esetén a
közlekedők körében a gyalogos-, kerékpáros-,
vagy közösségi közlekedési módot választók
részarányának növekedését célzó programra.
Kovács Gergő Péter, a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet Fejlesztési csoportjának vezetője arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I.
ütem elnevezésű projekt szerződött támogatási
összege 299.999.924 forint. A támogatás intenzitá-

sa száz százalékos, a tervezett befejezési határidő
2019. május 31.
A projekt Gödöllő Észak-Dél irányú kerékpáros
nyomvonalának kiépítésére irányul. A tervezett
nyomvonal a Dózsa György úton, a városközpont
(Szabadság tér) és a Haraszti út között, továbbá a
Haraszti úton, egészen a LEAR Corporation bejáratáig tart. A Teghze Lajos. utcán, a Tesco mellett
átkötés történik az Ádám utcáig, valamint a Rákospatakon egy új kerékpáros híd épül.
A projekt részét képezi még kerékpártámaszok,
valamint napenergiával működő köztéri világítótestek létesítése, valamint elkészül az egész településre érvényes Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, és
szemléletformáló kampány is megvalósul.
-D

Kiképzett rendőröket neveztek ki
A Gödöllői Rendőrkapitányság Hivatala illetékesének tájékoztatása szerint július 1-jei hatállyal befejezte a rendészeti
szakgimnáziumi tanulmányait az a 23
fő, akik tavaly szeptember 1-jén kerültek
a Gödöllői Rendőrkapitányság állományába.
A vizsgakövetelmények sikeres teljesítése következtében a fiatal rendőrök
már nem csak járőrtársként teljesíthetnek szolgálatot, kinevezésük után intézkedésre jogosult rendőrökké váltak. A
kinevezésükről szóló okmányt Lajmer
György rendőr alezredes, a gödöllői
kapitányság megbízott vezetője ünnepélyes keretek között személyesen adta
át július 11-én.
-lzs

Ügyvédi iroda munkatársat keres
Gödöllői ügyvédi iroda gépírni jól tudó, alapvető számítógépes ismeretekkel
és középfokú végzettséggel rendelkező munkatársat keres
heti 20 órás munkaviszonyban. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 2101 Gödöllő Pf. 160 postacímen lehet.
HIRDETÉS
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Csinosodik és bővül a bíróság épülete Felsőfokú képzést indít a SZIE
álló épület felújítását, illetőleg 1.150
a csokoládé szerelmesei számára
négyzetméterrel történő bővítését a

Amint arról korábban magazinunk is
beszámolt, a Dózsa György úti épület
teljes rekonstrukciója és bővítése miatt új helyre költözött a Gödöllői Járásbíróság. Elindultak a felújításra és
a különféle árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások, amik közül nemrégiben több is lezárult.
Ennek kapcsán nyilvánosságra
hozták, hogy a 107 évvel ezelőtt
emelt, három szintből álló (pince,
magasföldszint, emelet), közel 1.600
négyzetméteres, helyi oltalom alatt

Átmenetileg tucatnyi
posta-parkolóhely is
áldozatul esik a felújításnak
A Gödöllői Járásbíróság tájékoztatást adott ki arról, hogy a bíróság
Dózsa György úti épületének felújítási munkái miatt ideiglenesen
– előreláthatólag az év végéig –
lezárnak 13 darab gépkocsi
várakozóhelyet a posta és a bíróság épülete közötti parkolóban.

gödöllői székhelyű Denco Kft. és a
budapesti illetékességű PRO-XXI
Generálépítő Kft. közösen végezheti
el. A biztonságtechnikai és belsőépítészeti feladatokat nem tartalmaz
munkálatok teljesítését nettó 683,3
millió forintért vállalták el a cégek.
Időközben az is kiderült, hogy a
veszprémi székhelyű Balaton Bútor
Kft. és a Falco Sopron Kft. nyerte a
Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői
járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása,
egyedi és típus bútorok beszerzése
tárgyában kiírt közbeszerzést. A
közel 100 millió forintos kiadással
járó teendők ellátása során – többek
között – restaurálják a járásbíróság
elnökének irodájában található neobarokk stílusú berendezéseket, illetve leszállítanak 335 darab ülőbútort
(görgős forgószékek, görgős karfás
munkaszékek, székek, fotelek, ülőgarnitúra), 276 darab asztalt, 242
darab szekrényt, 77 darab padot,
kevéssel több mint 362 négyzetméter fényáteresztő- és sötétítő függönyt, valamint egy darab tapintható térképet is.
Forrás: kozbeszerzes.hu

Megvillantotta tetoválását
Sisi a kastélyban
Július 5-én néhány órára Gödöllőre
költözött Erzsébet királyné fedetlen
vállú – bal oldali lapockáján tetovált
– viaszfigurája. A magyarok körében közkedvelt történelmi személyiséget megjelenítő egész alakos Sisihasonmást a Gödöllői Királyi Kastély dísztermének lovarda felé eső
szegletében állították ki.
A Gödöllőn boldogan időző Erzsébet királyné viaszfigurája eredetileg a bécsi Madame Tussauds
panoptikumban tekinthető meg.
Arabella Kruschinski, az intézmény ügyvezető igazgatója a sajtónyilvános bemutatáson kifejtette,
hogy a villámlátogatás apropóját elsősorban a királyné születésének
180., illetve a királyi pár 1867-es megkoronázásának 150. évfordulója adta.
Az interaktívvá vált bemutató során Kruschinski asszony kérdéseket
tett fel Ujváry Tamásnak, a Gödöllői
Királyi Kastély ügyvezető igazgatójá-

nak, dr. Kiss Ernő történésznek, valamint Johannes Leibetsedernek, a
budapesti Osztrák Nagykövetség
munkatársának. A bécsi panoptikum
irányítója főként a Sisi-kultuszról, a
királyné látogatókban kialakult megítéléséről, illetőleg Gödöllőn töltött
napok érdekességeiről érdeklődött.
Sisi viaszfiguráját még aznap
visszaszállították a bécsi Madame
Tussauds múzeumba, de érdeklődésünkre Ujváry Tamás elmondta:
szándékukban áll megszervezni azt,
hogy a hasonmás belátható időn belül hosszabb ideig is látható legyen a
gödöllői kastélyban.
-eo

A csokoládé világnapján, július 7-én
jelentette be a gödöllői központú
Szent István Egyetem (SZIE) Élelmiszer-tudományi Kara, hogy útjára
indítja az első hazai diplomás képzést a csokoládé, kávé és tea iránt
érdeklődő szakemberek számára. A
képzés azonban annak is hasznos
lehet, aki csak hobbiszinten, fogyasztóként kívánja fejleszteni az
ismereteit – olvasható a felsőoktatási intézmény közleményében.
Magyarországon a pálinka reneszánsza és a sörforradalom után a
kézműves édesipari termékek is
egyre népszerűbbek a fogyasztók
körében, és ma már otthon is sokan
kísérleteznek minőségi trüffelek,
bonbonok, táblás csokoládék előállításával. Ennek ellenére maga az
iparág szakemberhiánnyal küzd.
A gödöllői központú SZIE Budai
Campusán lévő Élelmiszer-tudományi Karon több évtizedes tudományos háttér, számtalan releváns kutatás alapozta meg a 2017 szeptem-

berében induló Csokoládé-, kávé- és
teakészítő mester szakmérnök/
szaktanácsadó képzést. A gyakorlatorientált képzésben 7 különböző
tanszék oktatói mellett mestertanárként jelentős szerepet játszanak a
vállalati szakemberek, akik többek
között olyan cégektől érkeztek, mint
a Szamos, a ChocoMe, a Goodwill,
vagy éppen a Jacobs Douwe Egberts
és a Starbucks. A képzés kiemelt
partnere a Magyar Édességgyártók
Szövetsége.
A munka mellett elvégezhető, levelező tagozaton induló 4 féléves
posztgraduális képzés a szakemberek mellett a csokoládé, a kávé és a
tea iránt hobbiszinten érdeklődő fogyasztókat is várja, akik számára
nemcsak az előállítási technikák, hanem a szakszerű kóstolás, minősítés
és az érzékszervi bírálat is hasznos
ismereteket jelenthetnek.
További információ kérése és
jelentkezés a www.csokoladekavetea.hu honlapon lehetséges.

Közel kétmilliárdból fejleszthet
idén a kistarcsai kórház
Már ebben az évben 40 milliárd forintot fordítanak a közép-magyarországi régió egészségügyi hálózatának
rekonstrukciójára, ami a következő
években a kormány további döntései
nyomán 700 milliárdra is bővülhet közölte Cserháti Péter, az Egészséges
Budapest Program miniszteri biztosa
július 7-én az MTI-vel.
A régióban – amit jelenleg még
Pest megye és a főváros alkot –
négymillió ember ellátásáról gondoskodik az egészségügyi hálózat,
ennek 24 intézménye újul meg a következő években. A kedvezményezetti körben ott van a gödöllői járóés fekvőbetegek ellátásában fontos
szerepet játszó kistarcsai Flór Ferenc

Kórház is. Az egészségügyi intézmény 2017-ben 1,248 milliárd forintot fordíthat orvosi műszer ellátottságának javítására, illetve informatikai fejlesztésekre. Ezen felül 718
millió forint áll rendelkezésre építészeti tervezésre, ami jelen esetben a
konyhafelújításra, a járóbeteg rendelőépület tervezésére és a meglévő
épületek komfortosítására használható fel.
Miután mindkét projekt értéke
meghaladja a 300 millió forintos
összeghatárt, uniós közbeszerzéseket kell majd kiírni a beszerzéseket
és a szolgáltatásokat elvégző vállalkozás kiválasztására.
Forrás: pestmegye.hu
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Fizetőssé teszik a BajcsyZsilinszky utca murvás parkolóit

Nettó 5,5 millió forintba kerül évente a gyermekjóléti
szolgáltatásokat és szociális ellátásokat végző
intézmény épületeinek bérleti díja
A gödöllői önkormányzat immár tíz
esztendeje bérli a Forrás Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezésére szolgáló, a Tessedik Sámuel út
4. szám alatti területen található, hat
darab épületből álló ingatlan-együttest. A Madách iskola kollégiumi toronyépületének szomszédságában
található faházakra vonatkozó bérleti szerződést öt évvel ezelőtt meghosszabbították, ám a kontraktus
idén október végén lejár.
A városvezetés a szerződés prolongálása érdekében megkereste az
állami tulajdonú épületek vagyonkezelésével megbízott a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Köz-

pont illetékesét, aki elfogadta a kondíciókat, és hozzájárult a bérleti jogviszony 2027. október 31-ig történő
meghosszabbításához. A bérleti díj a
szerződés megkötésekor éves szinten nettó 5.454.000 forintos kiadást
jelent a városi költségvetés számára.
A helyi képviselőtestület tagjai július 18-i rendkívüli tanácskozásukon
bólintottak rá az egyezségre.
A polgármester annyit fűzött hozzá a döntéshez, hogy szerinte jogos
igény lenne az önkormányzathoz telepített állami feladatot ellátó intézmény ingyenes elhelyezése, ám ez
irányú törekvéseiket a másik fél
nem támogatta.
-do

Tizennégy utca lakói köthetnek
rá a szennyvízcsatorna hálózatra
Egyösszegű megfizetés esetén 400 ezer
forintos a hozzájárulási díjat szednek be
az ingatlanok tulajdonosaitól
Két területen is bővül a közeljövőben a gödöllői szennyvízcsatorna-hálózat. A belterületi lakóövezetben az utóbbi években szinte teljessé
vált rendszerhez ezúttal az Antalhegy városrész bizonyos utcáiban
(Lomb utca, Erdőszél utca, Kankalin
utca, Bojtorján utca, Boglárka utca,
Kerengő utca, Kökény utca, Mályva
utca), valamint a Meggyes városrész
néhány utcájában (Barackos utca,
Alma utca, Viola utca, Tél utca,
Fenyvesi nagyút, Őz utca) élők csatlakoznak.
A fejlesztések a Gödöllői Víz- és
Csatornamű Beruházó Víziközmű
Társulat és a helyi önkormányzat
közös beruházásában valósulhatnak
meg. Az Antalhegy városrész esetében (112 magántulajdonú és 2
önkormányzati tulajdonú ingatlan)
a munkálatok bruttó 115,2 millió
forintos kiadást jelentenek, míg a

Meggyes városrésznél (26 magántulajdonú és 25 önkormányzati tulajdonú ingatlan) bruttó 57,8 millió
forintos költséggel számolnak.
A működésének biztosításhoz ebben az évben közel 6 millió forintos
önkormányzati támogatást élvező
víziközmú társulat az ingatlanok tulajdonosaitól vagy használóitól
ingatlanonként (érdekeltségi egységenként) egyösszegű megfizetés
esetében 400 ezer forint, részletekben való fizetés esetén pedig 420
ezer forint érdekeltségi hozzájárulást szed be. A gödöllői városvezetés
a település idei költségvetésében
csaknem 265,5 millió forintos előirányzatot tervezett be a helyi
szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások fedezetére. Ebből a közkassza-keretből járulnak hozzá a
fenti fejlesztések megvalósulásához.
-org

Legyen naprakész:
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Szeptember 1-jétől fizetőssé válik a
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca két
oldalán a parkolás. Erről a gödöllői
képviselőtestület tagjai többségi
szavazással döntöttek június 22-én.
Indoklásul elsősorban az utcában
kialakult, a parkolóhelyekre jellemző zsúfoltságot hozták fel, mondván: mára már közlekedés biztonsági szempontból is szükségessé vált a
helyek kijelölése, mivel a parkoló
autók – elsősorban a Szilhát utca
felőli oldalon – akadályozzák a közútra való rálátást, ami folyamatos
balesetveszélyt jelent. Ráadásul, a
parkoló gépjárművek egy része a
közút területét foglalja el, korlátozva
az úttesten történő haladást és egyben veszélyezteti is a biztonságos
közlekedést.
Érdekes megvilágításba helyezi az
önkormányzati rendelet módosítását, kiegészítését, hogy a szóban
forgó utcában – ahol a Petőfi téren
létesítendőekkel együtt mintegy 80
fizetőparkoló hely lesz – csupán
négy olyan ingatlan van, amelynek
tulajdonosa egy darab, a tulajdonában, üzemeltetésében, vagy használatában lévő személygépjárműre
jogosult igénybe venni az ingyenes,
időbeli korlát nélküli parkolási lehetőséget. A 2-es sorszámmal jelzett
várakozási övezethez csatolt területen – ahol nemrégiben még kivágott
fa csonkja okozott kárt egy személy-

autóban – javarészt vállalkozások
működnek, illetőleg olyan, döntő
újépítésű ingatlanok találhatók,
amelynek lakói (bérlői) saját telkükön tudnak parkolni.
Az utcában tartózkodási hellyel
rendelkezők (például: szolgáltatók,
vendéglátósok) kedvezményes áron
(a jogosultságtól függően, a 125 ezer
forintos éves díj 10 és 50 százalékáért) juthatnak parkolási engedélyhez, ami kizárólag erre az övezetre
lesz érvényes. A parkolóhelyeket
bazaltkővel tervezik elválasztani. A
fejlesztés költsége 8 millió forint
körül alakul, amiből a jelentősebb
anyagi teher a négy darab napelemes parkolóóra beszerzése és telepítése.
További fontos eleme a rendeletmódosításnak, hogy a gödöllői
várakozási zónák területén a parkolási díj megfizetése nélkül korlátlan
ideig várakozhatnak a zöld alapszínű rendszámmal ellátott környezetkímélő gépkocsik.
A felszíni parkolási díj Gödöllőn –
a Művészetek Háza előtti és melletti,
illetve a Királyi váróval szemközti,
valamint a Kossuth Lajos utca 31-33.
szám alatti üzletsor mögötti rész
kivételével – 250 forint óránként,
amit – a kastély környékét leszámítva – munkanapokon 8 és 18 óra,
szombaton pedig 8 és 12 óra között
kel megfizetni.
-org

Új igazgatót keresnek a piaccég élére
Pályázati úton kívánja megtalálni a Gödöllői Piac Kft. leendő ügyvezető
igazgatóját az önkormányzat. A direktorváltást az indokolja, hogy a tisztséget 2000 óra betöltő, időközben nyugdíjba vonult és visszafoglalkoztatott
Vilhelm Ferenc helyére olyan vezetőt keresnek, aki képes lesz biztosítani a
gödöllői piac hosszú távú, eredményes működését.
Aki kedvet érez arra, hogy igazgatná a gödöllői piacot üzemeltető önkormányzati tulajdonú kft-t, augusztus 31-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Titkárságára (Szabadság tér 6.), vagy elektronikusan a pmh@godollo.hu
email-címre juttathatja el jelentkezését. A kandidálásnak tartalmaznia kell
a szakmai önéletrajzot, a végzettsége(ke)t igazoló okmány(ok) másolatát,
valamint a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai vezetői
programot.
-D
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Lángoló konty egy gödöllői írónő tollából Megújítanák a „kis SZTK” épületét

Néhány évvel azt
követően, hogy –
Pauline Simon név
alatt – megírta első,
Füstté vált életek című kötetét, másodszor is elszánta magát a könyvírásra
Goldner Józsefné, keresztnevén
Gyöngyi. A 91 éves, Gödöllőn élő
asszony a Lángoló konty címet adta
közel 200 oldalas kiadványának. A
könyv története aktuális és tanulságos, szereplői kitalált személyek.
- Mint középiskolai irodalmi és idegen nyelvet tanító nyelvtanár, nyugdíjazásom utolsó évében elvégeztem
egy idegenvezetői tanfolyamot. Utazgatva a turistáimmal, szabadidőmben lapokra írogattam. Miután abbahagytam az idegenvezetést, kezembe
kerültek a lapok és hozzákezdtem
könyvem írásához – idézi fel a kötet
születésének előzményeit a városban
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sokat által ismert és tisztelt Goldnerné Gyöngyi.
Már a Lángoló konty
cím is sejtelmes, a könyv
mottója pedig a szerző
szerint kettős: részint egy
tanmese a szüleikkel még
együtt élő gyermekeknek csellengéseik megelőzésére. Másfelől egyfajta riadó-fújás azoknak a
nagyon elfoglalt szülőknek, akik napi feladataik
mellett már nem szánnak egyáltalán
időt saját gyermekeik néha igenis fontos problémáinak meghallgatására.
Amiből következhet, hogy a magát
feleslegesnek érző fiatal végső megoldásként a sok esetben komoly veszélyekkel járó csellengést választja. Mi
több, hasonló sorsú társaival akár áldozatául eshet a bűnözés csábításának.
A szerző 2.500 forintért kínálja
könyvét. Gyöngyit a (28) 410-877-es
vagy a (06-30) 233-3609-es telefonszámon érhetik el a kötet megvásárlása
iránt érdeklődők. A fordulatokban
gazdag történetet feldolgozó olvasmány – ami rendkívül tanulságos –
ajándékként is megállja a helyét. -or

Közel 150 millió forintos támogatást remél
a Nemzetgazdasági Minisztérium
pályázatán az önkormányzat
Július 18-i rendkívüli ülésükön a gödöllői városatyák ellenvetés nélkül
határoztak arról, hogy a településvezetés részt vesz azon a pályázaton,
amit a Nemzetgazdasági Minisztérium hirdetett meg Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására címmel. Sikeres kandidálás
esetén a Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú Rendelőintézete – köznyelven szólva: kis
SZTK – Szabadság tér 3. szám alatti
épületének energetikai (nyílászáró
csere, külső szigetelés, napelem),
műszaki (elektromos központ rekonstrukciója) felújítása, fejlesztése
valósulhat meg. Az egykori pártház
épülete jelenleg az egészségügyi
alapellátást szolgáló háziorvosi-,
házi gyermekorvosi ellátásban, a
védőnői szolgálatnál, valamint az
orvosi ügyeleten dolgozóknak biztosít helyet.
A támogatás intenzitása 85 százalékos. Ennek értelmében, az itt elér-

hető költségkalkuláció alapján az
önkormányzatra mintegy 26 millió
forintos önrész vállalása hárul a
mindent egybevetve 173 millió forintos összköltségű projektből, amit
– sikeres kandidálás esetén –másfél
éven belül kell megvalósítani. A két
összeg közötti 147 millió forintos
különbséget a szaktárca állná.
Gémesi György szóbeli kiegészítésében arra kérte munkatársait,
hogy a döntésről küldjenek levelet –
az ülésről más irányú elfoglaltsága
miatt távol maradt – Simon Gellértnek, a gödöllői önkormányzat
egészségügyi bizottsága Fideszes
elnökének, hogy lobbizhasson a
pályázat sikeréért.
-ván
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Aláírták a gödöllői uszoda
építési szerződését
Sajtótájékoztatón látta vendégül a
média munkatársait június 27-én
Vécsey László, a gödöllői központú
választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője. A politikus
a gödöllői uszodaépítés szerződésének aláírása témakörben hirdette
meg az eseményt, ami jelen volt a
létesítmény beruházója, kivitelezője és tervezője.
A 2014 márciusában bejelentett
fejlesztés megvalósításának folyamatában fontos momentum volt a
kormányhatározat Magyar Közlönyben június közepén történt
megjelenése, amivel egyértelművé
vált, hogy a beruházás első üteméhez szükséges anyagi fedezetet biz-

tosított. Időközben arra is fény derült, hogy a gödöllői uszoda építésének első ütemét (600 fős lelátó, 50
méteres versenymedence, 6x10 méteres tanmedence, öltözők, wellness-részleg, kiszolgáló egységek) a
2016 decemberében kiírt közbeszerzési eljárás során – a beérkezett négy
ajánlat közül – nyertes, budapesti
székhelyű Grabarics Építőipari Kft.
valósíthatja meg.
Az erre vonatkozó szerződést a
cég képviseletében Karacs László
ügyvezető (balra), a Nemzeti Sportközpontok nevében pedig Kovács
Norbert főigazgató (jobbra) írta alá
Vécsey László parlamenti képviselő, illetve Jánosi János Ybl-díjasi

építész, mint tervező jelenlétében, a
gödöllői Rézgombos Inkubátorházban.
A beruházás végrehajtásának következő fázisa az engedélyezési eljárás lesz, ennek lezárultával pedig
elkezdődhet az alapozás a Szent
István Egyetem egykori kertészetének
helyén. A gödöllői uszoda – aminek

esetleges kapcsolódási lehetőségeit
2015 elején vizsgálták, majd elvetették
az idei, budapesti világbajnoksághoz
– második üteme, összhangban az
egyetemi utánpótlás nevelés sportszakmai programjával, egy 10x25
méteres bemelegítő medence és a
vízilabda-csapatok öltözőinek kialakítását tartalmazza majd.
-eF

Letarolták…

millió forintos közpénz-kiadást
von maga után.
Az ezt követő viszonylagos csendet 2016 áprilisának derekán törte
meg a városvezetés: azzal álltak elő,
hogy az épület átépítése bruttó 1,5
milliárd forintba kerülne, ami jelentősen megterhelné az önkormányzat teljesítőképességét. Az új helyzetben a polgármester megkereste a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, kérvén, járuljanak hozzá a felújítás költségeihez. A kormánymegbízott válaszában leírta, hogy –
miután a kormányablak (okmányiroda) városszéli Kotlán Sándor utcába történt költöztetése csaknem
100 millió forintjukba került – a
Kormány újabb forrást nem tud
nyújtani erre a beruházási célra. A
kormánymegbízott arra is felhívta a
figyelmet, hogy a városházi elhelyezést a település központjában to-

vábbra is szükségesnek tartja, illetőleg kiemelte: az önkormányzatnak
be kellene tartania a jogszabályban
és a megállapodásban előírt kötelezettségeit. Ezen a területen a helyzet
azóta sem változott…
A bontási folyamat viszont beindult. Több irányban is. A település
elmúlt évi költségvetésében elkülönített 600 millió forintot elegendőnek ítélték a Szabadság tér 6. szám
alatti épület bővítéssel történő megújítására. Másfelől ki kellett fundálni, hogy mi kerüljön az elbontott
épület helyére. Akár helyi népszavazást is kiírhattak volna, de nem ez
történt. Inkább ötletbörzére invitálták a lakosságot. Ennek az lett az
eredménye, hogy – a városvezetők
elmondása szerint – a több száz
beérkezett javaslatnak csupán 20
százaléka volt olyan tartalmú, hogy
maradjon meg Városházának az

épület. Magyarul: egy inkább irreálisnak, mintsem reprezentatívnak
nevezhető véleménykutatás hatására történt a dózerolás, valamint a
fedett szabadtéri színpaddal megálmodott közösségi tér, mint új funkció 200 millió forintból tervezett – a
nép torkán közmeghallgatáson is
lenyomott – megvalósítása.
A nemrégiben lezárult bontást
bruttó 190 millió forintért vállalta el
egy konzorcium. Az, hogy a munkálatok során akadtak hiányosságok
(munkavédelmi-, munkajogi szabályszegés, egészségre ártalmas
azbesztet tartalmazó pala szakszerűtlen tárolása), nem verte ki az
önkormányzati góréknál a biztosítékot. Lényegében azzal intézték el a
dolgot: ők korrekt szerződést kötöttek a vállalkozóval.
Az eset több tanulsággal is szolgálhat. Egy: az eddig ismert forintális számokból arra lehet következtetni, hogy a költségek könnyen
elérhetik (akár meg is haladhatják)
azt a bizonyos másfél milliárd forintot, amibe az épület átépítése került
volna. Kettő: aki igénybe akarja
venni az okmányiroda szolgáltatásait, bumlizhat. Annak ellenére,
hogy a törvény szerint az önkormányzati vagyont biztosítani kell
ingyenes használatba a feladat ellátásának időtartalmára az állam részére. Három: a bontásról szóló döntést kizárólag a polgármesterhez hű
lokálpatrióta klubos képviselők szavazták meg, ismét – és feltehetőleg
nem utoljára – sajátosan értelmezve
a képviseleti demokráciát.
-GH

Nemrégiben véget értek a bontási
munkálatok, amik következtében
a föld színével lett egyenlő a gödöllői Városháza egykori, Szabadság
tér 7. szám alatt állott épülete.
Egyesek vagyonvesztést emelgetnek, mások szerint végre megszabadult a település egy csúf látványától. Összeállításunkban, némi kronológiai logikát is követve,
arra próbálunk meg rávilágítani,
hogy értelmezésünk szerint minek
esett áldozatul az épület. Előre
eláruljuk: főként a képviseleti demokráciának, ami akár arra is képes, hogy valóra váltsa egy szűk
érdekcsoport elképzelését.
A gödöllői Városháza – akkor
még – átépítésének első írásos emléke 2015 szeptemberére datálódik,
amikor a lokálpatrióta többségű gödöllői képviselőtestület tagjai a kiköltözésről és az irodák elhelyezéséről is döntöttek. A 44 millió forintos
értékkülönbözet megfizetésén, valamint a 77 millió forintot érő ingatlanátadáson felül, ez utóbbi történés
szerves része volt a bérleti szerződések megkötése, összesen 332
négyzetméterre – rezsi- és közös
költség nélkül – nettó 3 ezer forint/négyzetméter áron, 2015. szeptember 15-től másfél évre előre,
megközelítőleg bruttó 23 millió
adóforintért. Mivel a kontraktus
idén tavasszal lejárt, határozni kellett annak meghosszabbításáról, ezúttal 2018 végéig, immár 482 négyzetméterre, ami mintegy bruttó 38,5
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Újra aktívak a telefonos csalók

Továbbra is folytatják tevékenységüket a telefonos csalók. A megnyerő stílusú szélhámosok
ismeretlen számról hívják fel a sértetteket, egy ismert szolgáltató ügyintézőjének kiadva magukat.
Elmondják a hívott félnek, hogy egy nyereményjátékban kisorsolták őket, azonban a nyeremény
átvételéhez egy ATM automatánál a csaló által
lediktált tranzakciót kell végrehajtani. Azonban
ezt nem követi az ígért nyeremény átutalása! Aki
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a felszólításnak eleget tesz, a
tranzakció végrehajtásával
15 ezertől több százezer forintig terjedő kárt szenvedhet!
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának munkatársai arra
kérnek mindenkit, hogy fogadja meg tanácsaikat!
Íme:
• Ne kövesd a csalók utasításait! • Ne tölts fel
pénzt a megadott telefonszámra, és ne fizess a
hívónak! • Ne add meg saját bankszámlád, bankkártyád adatait! • Kérj egy visszahívható központi számot! • Amennyiben ilyen hívást fogadsz, jegyezd fel a hívás időpontját, majd azonnal tegyél bejelentést az ingyenesen hívható 107es vagy 112-es központi telefonszámok valamelyikén!
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Pest megye marad
Pest megye neve
A pestmegye.hu tájékoztatása szerint a közgyűlés április 28-i ülésén tárgyalta a megye
nevének megváltoztatásáról szóló előterjesztést.
Az elfogadott határozat szerint felkérte a Miniszterelnökséget, hogy készítsen megalapozó
tanulmányt a névváltoztatás következtében felmerülő pénzügyi hatásokról, a közigazgatási és
egyéb szerezetek átnevezésével kapcsolatos feladatok mértékéről, a közhiteles nyilvántartások
módosításával kapcsolatos feladatokról, valamint
a névváltoztatás egyéb társadalmi-gazdasági
hatásairól.
Pest Megye Önkormányzata a határozatot a
közgyűlést követően a Miniszterelnökségnek
megküldte, a megalapozó tanulmány nem készült el. A megyei önkormányzat felkérte a Pest
Megyei Levéltárt, hogy történelmi szempontból
vizsgálja meg a megye nevének változását.
A levéltár az 1949 előtti országos és helyi lapok,
az országgyűlési (felsőházi, főrendiházi, képviselőházi, nemzetgyűlési) naplók digitálisan elérhető változata alapján megállapította, hogy a
köznyelvben a hivatalosan elfogadott Pest-PilisSolt-Kiskun vármegyenév helyett az egyszerűbb
Pest megye elnevezést használták, a hivatalos
nyelvben értelemszerűen a hosszabb névváltozatot, bár ott sem minden esetben. Az Országos
Széchényi Könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár ingyenesen hozzáférhető, 1949. december 31. előtti számaiban 9.864 esetben említik meg
teljes egészében kiírva Pest-Pilis-Solt-(Kiskun)
vármegyét, és 28.097 helyen szerepel a Pest
(vár)megye alak, a hivatalos közlönyökben
14.412 esetben a hosszabb és 2.155 esetben a
rövidebb névváltozat fordul elő.
Mindezek figyelembe vételével – a névváltozás
pénzügyi hatásairól nem készült tanulmány, a
köznyelvben több mint száz éve a Pest (vár)megye kifejezést használja a megye lakossága – a
közgyűlés június 30-i ülésén nem támogatta a
megye névváltozását.
-aa
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Csapatvilágbajnoki ezüstéremmel
gazdagodott Gémesi Csanád

Szatmári Andrással (j2), Lipcse
újdonsült egyéni világbajnokával,
valamint a tavalyi, riói olimpia
győztesével, Szilágyi Áronnal (b1),
illetve Decsi Tamással (j1) és a Gödöllői EAC versenyzőjével, az
egyéniben 21. helyen zárt Gémesi
Csanáddal (b2) vágott neki július
24-én a kardozók csapatversenyének a magyar formáció.
A lipcsei világbajnokságon a
mieink a legjobb 32 között kapcsolódtak be a küzdelmekbe, ahol
Guatemala ellen 45-13-ra nyertek.
Ezt követően Fehéroroszország csapata jelentette az akadályt: itt szoros
meccsen – Gémesi Csanád vezérletével – vívták ki a sikert a magyarok
(45-43). A legjobb négy közé jutásért
Irán legjobbjai ellen kellett pástra
lépni. Ezt a kihívást is teljesítették
Szilágyiék, akik 45-42 arányban diadalmaskodtak.
Az elődöntőben az első helyen kiemelt, címvédő olaszok jöttek szembe. Nehéz jelzőket találni az igencsak drámai összecsapásra. Elég
annyi, hogy az olasz alakulat az

utolsó, Szilágyi Áron-Luca Curatoli
asszó előtt 40-34-re vezetett? Kétszeres olimpiai bajnokunk azonban
nem ismert elveszett tust: 44-43-ra
fordított, majd 44-44 után bevitte a
döntőt érő találatot.
A fináléban az amerikai csapatot
45-44-re felülmúló Dél-Korea volt az
ellenfél. Az ázsiaiakat csupán a második csörte végéig tudták tartani a
mieink, majd 10-8-as magyar vezetés után gyakorlatilag az történt a
páston, amit a távol-keletiek akartak. Dél-Korea együttese 45-22
arányban nyert, és lett aranyérmes.
A magyar kvartett pedig a dobogó
második fokára állhatott fel.
A világbajnoki ezüstéremmel – a
Navarrete József szakmai irányításával készülő – Gémesi Csanád sportkarrierje legnagyobb eredményét érte
el. Ráadásul, magasabb szintre emelte a nagybátyját, az 1981 és 1985
között válogatott kerettag Gémesi
Györgyöt is soraiban tudó Gémesivívódinasztia legsikeresebb tagjának
járó titulus kiérdemlését.
-st
Fotó forrása: fie.org
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Túl drága volt a vállalási ár

Egyelőre annyi a városi sportcsarnoknak
Hiába a kétszeri, közbeszerzési eljárás kiírása, egyelőre nem lesz városi
sportcsarnoka Gödöllőnek. Ezt Gémesi György jelentette be a képviselőtestület július 18-i rendkívüli
ülésén, az egyebek napirendi pontban.
Az ok prózai: az ajánlattevő cég
több mint 2 milliárd forintért építette volna meg a település kellős közepére, a Szabadság tér 20. szám alatti
önkormányzati ingatlanra (volt
teniszpálya) elképzelt létesítményt,
azonban ilyen összegű anyagi forrás
nem áll rendelkezésére a városnak
erre a célra. A polgármester azt is
hozzátette, hogy a 2019-ig tartó
önkormányzati választási ciklusban
már nem kívánja napirendre venni a
gödöllői városi sportcsarnok létesítésének kérdését.
Emlékeztetőül álljon itt, hogy az új
városi sportcsarnokot milyen paraméterekkel szándékozták megépíttetni: a háromszintes (pince, földszint, emelet) építmény magja egy

22×44 méter méretű, többféle sportcélra (például: kosárlabda, röplabda, kézilabda) és rendezvényre alkalmas játéktér lett volna, ami 8 és
fél méteres szerkezeti belógás nélküli tiszta belmagasságával az épület legnagyobb egybefüggő terét alkotta volna. A pályához egyik hosszoldalán egy – részben fix, részben
mobil kialakítású – 440 fő befogadóképességű lépcsőzetes lelátó csatlakoztatását tervezték. A csarnok mobil
térelválasztó függönyökkel 3 részre
osztható lett volna. A földszinti bejárati előtérhez és lobbyhoz ruhatár,
portahelyiség, technikai helyiségek,
büfé is csatlakoztak volna. A pinceszinten a pálya használatát kiszolgáló egységek funkciói sorakoztak
volna. A pinceszintet a földszinti előtérből nyitott lépcsőn, vagy liften
keresztül tervezték megközelíteni. Az
épület egészéhez képest kis alapterületű emeleti részen a házat kiszolgáló
gépészet kapott volna helyet.
-ergé

Lenyűgözték a zalaegerszegi
zsűrit a rúdsportos lányok

Hazai pályán kezd a gödöllői tizenegy
Augusztus 12-én, szombaton 17
órakor megkezdi szereplését a Pest
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2017/2018-es idényének
őszi szezonjában a Gödöllői SK csapata. A 2016/2017-es kiírásban
ezüstérmes Táncsics Mihály úti társulat ebben az évadban is Szász
Ferenc edző irányításával vág neki a
megmérettetés sorozatnak, és a játékoskeretben sincs jelentős változás a
tavalyihoz képest.
Városunk első számú tizenegye a
Dabas II. ellen mutatkozik be, majd
egy héttel később Pilisre látogat.
Augusztusban még egy meccse lesz a
gárdának, 26-án, szombaton 16.30
órától a Tápiószecső együttesét fo-

gadják. A november 19-ig tartó őszi
szezonban a Szentendre (hazai), a
Taksony (idegenben), a Biatorbágy
(h), a Maglód (i), a Százhalombatta
(h), a Nagykáta (i), a Dabas-Gyón (h),
a Dunavarsány (i), a Szigetszentmiklós (h), a Sülysáp (i), a Tököl (h) és
a Nagykőrös (i) formációjával találkozik még a gödöllői legénység
A bajnoki rajt előtti vasárnap (augusztus 6., 17 óra) Ikladon (megye
II.) lép pályára a Magyar Kupa Pest
megyei ágának első fordulójában a
Gödöllői SK focicsapata. Továbbjutás esetén Szász Ferenc alakulata a
Veresegyház (megye II.) csapatánál
vendégeskedik augusztus 9-én,
szerdán 17.30 órakor.
–r-r

Július 16-án, Zalaegerszegen rendezték meg az I. Restart Rúdsport
Versenyt, amin a gödöllői Catwalk
Ironairbase rúd- és légtorna stúdió
négy kategóriában, tizenkettő versenyzővel képviseltette magát. Ezzel az aktivitással kiérdemelte a verseny Legjobb stúdiójának járó különdíjat.
Amatőr női középhaladó kategóriában az aranyat Berkes Szandra, a
bronzérmet pedig Ress Adrienn
szerezte meg. Szandra koreográfiáját ezúttal zumbával ötvözte, amivel
le is nyűgözte a hazai rúdsport és
rúdművészet kiválóságaiból álló
zsűrit, míg Adrienn művészi önkifejezésével halmozta a pontokat.

Amatőr női haladóban indult a
legnagyobb mezőny: a gödöllőiek
közül a legjobb eredményt Fábián
Réka érte el hetedik helyével.
Elit női egyéniben a stúdió három
trénere, Sárai Tícia, Váry Kinga és
Farkas Lilla mérette meg magát,
akik az 5., a 6., és a 7. helyet szerezték meg. Tícia – a tisztes helytállás
mellett – különdíjat is kiérdemelt
produkciójával.
A gödöllői Catwalk stúdió további indulói voltak: Pogácsás Bettina,
Resch Borbála, Fábián Réka, Ivancsó Viktória, Varga Tímea, Kovács
Alíz, Hajdú Henrietta, akiket Sárai
Tícia, Farkas Lilla, Váry Kinga készítettek fel a versenyre.
-fl
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Fő a jókedv (VIII.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

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

Augusztus 6-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).

Fiatal srác lemegy a garázsba és meglátja, hogy
az apja a motorban hagyta a nemrég vett jármű
kulcsát. Nem tud ellenállni a kísértésnek,
nyeregbe pattan. – Apu, kipróbáltam az új
motorodat. –Na, és? -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Égövi jegy 13. Lekapcsol 14. Észak-európai ország
sportjelzése 15. Különleges szín 16. Iromány kezdő
oldala 18. Idegen tagadás 19. Azonban 20. Versus,
röviden 22. Fejlődik 24. Egyik szülő 26. Dokumentum 28. Igekötő 30. Kérlel 32. Penge része 33.
Állati csapda 35. Idegen szent 37. Félig emel! 38.
Puha fém 39. Német autójelzés 40. Kettős mássalhangzó 41. Togo fővárosa 43. Hosszúság jele 45.
Megfelelő 47. Verőfényes idő jelzője lehet
Függőleges: 1. Hagy 2. Kettős hangzó 3. Milyen,
népiesen 4. A poén második része 5. Piszkos 6.
Kötőszó 7. Római 50 8. Francia férfinév 9. Tönkretesz 10. Magyar Futball Akadémia 11. Hangszer
kelléke 17. Ritka női név 21. Háztető pereme 23.
Férfinév 25. Jogvita 26. Idősebb, röviden 27. A távolabbit 28. Alkotórész 29. A poén harmadik, befeje-

ző része (A) 31. Európa Kupa 34. Elege van 36.
Rangjelző 40. Fátum 42. Fúvós hangszer 44.
Nyomdai felbontás idegen rövidítése 45. Vészkiáltás 46. Folyós 48. Amerikai hírügynökség 49.
Bánat 50. Hínárdarab! 51. Társadalombiztosítás
52. Szélein szán!
A megfejtéseket augusztus 18-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Június 30-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIT MONDOTT, DOKTOR ÚR, ELMEHETEK VAGY ELMEBETEG?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Veres Rózsa Major u. 5.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: György József Alkotmány u. 18/A.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Lipták Irén Radnóti Miklós u. 11.

Tel.: 545-585
Augusztus 7-től augusztus 13-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Augusztus 14-től augusztus 20-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Augusztus 21-től augusztus 27-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Augusztus 28-tól szeptember 3-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Magazinunk következő
száma

2017. szeptember 1-jén,
pénteken jelenik meg.
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