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KÖZ-TÉR

Süket fülek…
A gödöllői székhelyű Szót
Kérünk a Közjóért Egyesület
még 2016-ban, a Városháza
bontását megelőzően, a lebontás indokoltságára
vonatkozó 10 kérdésből álló levelet juttatott el a
polgármesterhez, majd 2017-ben két alkalommal
közérdekű adatkéréssel fordult a település jegyzőjéhez. Sajnos, tértivevényes leveleinkre a mai
napig nem kaptunk választ sem a polgármestertől,
sem pedig a jegyzőasszonytól. Kérdéseinket több
alkalommal ismételten eljuttattuk az illetékesekhez, azokat különböző fórumokon nyilvánosságra
hoztuk.
Annak ellenére, hogy civil szervezetünk
kezdeményezését rendre lesöprik az asztalról, felvetéseink nem veszítik el aktualitásukat, azokra a
továbbiakban is szeretnénk választ kapni.
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Egyesületünk – a
törvényes utat betartva – mindent elkövet annak érdekében, hogy az 1992. évi
LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően
a közérdekű adatokat
részünkre kiadják, és
azokat a nagy nyilvánosság számára elérhetővé tegyük. Nem
adjuk fel!
Vörös István elnök,
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület
(Adalékként szolgálhat, hogy a polgármester rendszeresen az előterjesztésekre hivatkozik, amiben szerinte
benne vannak a válaszok. A jegyzőasszony pedig a hivatali apparátus leterheltségével indokolta az adatok
kiadásának elhúzódását – a szerk.)

Helyi népszavazás

Maradt a 20%-os kezdeményezési küszöb
Mintegy tizenhárom és fél évvel ezelőtt a gödöllői önkormányzat rendeletet alkotott a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről. A jogszabályt – igazodva az időközben bekövetkezett törvényi
változáshoz – hatályon kívül helyezik, mivel a népi kezdeményezés intézménye négy éve megszűnt.
A népszavazási eljárásról szóló törvény részletesen rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére
és az eljárásra vonatkozó szabályokat. Miként azt is, hogy a képviselőtestület rendeletalkotási hatáskörébe kizárólagosan a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása tartozik, ami szintén csak a törvényi keretek között történhet. Azaz, a vonatkozó paragrafusban leírtak alapján a választópolgárok száma nem lehet kevesebb a választópolgárok
tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2004-es önkormányzati rendelet Gödöllőn
húsz százalékban határozta meg a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok
számát. Az új, mindössze két paragrafusból álló, szeptember 21-én elfogadott rendeletben ez a mérték
nem változott, így továbbra is a választásra jogosult gödöllői állampolgárok húsz százalékának – jelen
állás szerint több mint 5 ezer fő – egybehangzó akarata kell ahhoz, hogy helyi népszavazást lehessen
kezdeményezni a városban.
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Nótaéneklésben is jártas, volt kistelepülési
polgármester kerül a piaccég élére
Október 31-ével közös megegyezéssel megszűnik
Vilhelm Ferenc munkaviszonya a Gödöllői Piac
Kft. ügyvezető igazgatói posztján. A belvárosi kereskedelmi objektumot működtető gazdasági társaságot 2000 óra irányító direktor ezt követően a
nyugdíjas éveire fokuszál. Bő másfél évtizedes
ténykedéséért háromhavi illetményének megfelelő jutalmat kap (bruttó 1.350.000 forint)
Annak érdekében, hogy a cég ne maradjon
vezető nélkül, a tulajdonosi jogokat gyakorló
gödöllői önkormányzat pályázatot írt ki. A felhívásban meghatározott határidőig tizenketten
jelentkeztek, közülük öt kandidáló elképzeléseit
ismerhették meg az őket meghallgató bizottság
tagjai. A grémium végül úgy döntött, hogy az
okányi (Békés megye, sarkadi járás) illetékességű Fekete Zoltánt (képen) javasolja az ügyvezető igazgató megválasztásáról az utolsó szót
kimondó képviselőtestületnek. Szeptember 21én a városatyák mindegyike azonosult a bizottság véleményével.

A 2002 és 2014 között
Okány polgármestereként
ténykedett, a nótaéneklésben is jártas Fekete Zoltán
november 1-jétől határozatlan ideig töltheti be a
tisztséget. Munkabérét havi, bruttó 450 ezer forintban állapították meg. A
gödöllői piaccég újdonsült
irányító azt tervezi, hogy Gödöllőre költözik,
hiszen a két település közötti több mint 200 kilométeres távolság nem teszi lehetővé a hatékony
munkavégzést.
Székfoglalójában az újdonsült igazgató kiemelte:
nem csak a piac jellegét szeretné erősíteni a belvárosi létesítménynek, hanem más elképzelések megvalósítását is célul tűzte ki. Ezek közé tartozik, hogy
a piacot fórummá, ha úgy tetszik, agorává alakítsa,
természetesen, a társaság gazdálkodási eredményének veszélyeztetése nélkül.
-ef
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Sportolási lehetőségek az egyetemen Ideje felkészítenie az autóját a télre!
A Szent István
Egyetem (SZIE)
Sport Klubjának egyik legnagyobb újítása az
elmúlt időszakban a felsőoktatási intézmény
polgárain kívüli
érdeklődők bevonása az egyetem sportéletébe. Ahogyan azt
a legutóbbi lapszámunkban közöltük, már bárki részt vehet a különleges csoportos órákon, vagy használhatja az egyetem sportlétesítményeit a SZIE Sport Klub
aktuális szabályzata szerint.
Az egyik különleges óra a Hatha Jóga, ami az egyik legismertebb jógairányzat. A „ha” Napot jelent, a „tha” pedig Holdat, vagyis a Hatha Jóga
kiegyensúlyozza a Nap és a Hold jellegű energiákat a szervezetben. A jóga
egyik fontos része a légzéstechnika elsajátítása, emellett relaxációt és meditációt is tartalmaz a különböző gyakorlatok mellett. A jógának nem csak a
testre van jó hatása, de a lelket is megnyugtatja. Ha valaki néha egy kicsit
szeretne elcsendesülni ebben a zajos, rohanó világban, és közben fizikumán
is javítana, tökéletes választás a jóga.
Ezzel szemben a CrossFit az igazi pörgés és energiarobbanás sportja. Az
órán egyesül az izomerő és állóképesség: olyanokra képes a test, amire nem
is gondoltunk volna. A CrossFit számtalan eszközt használ: kettlebell, TRX,
traktorgumi, kötél, dobozok, medicinlabda, rudak, súlyzók és még sok
minden más. Másfél órán át feszegetik a teherbíró-képesség határát a kevés
pihenést és sok energiát igénylő gyakorlatokkal, így ez az óra azok számára
ideális, akik kiadnák magukból a hétköznapok feszültségét, mellette pedig
igazi erő- és izomfejlesztése vágynak.
Egy kissé nyugodtabb, de az izmokat határozottan igénybe vevő sport a
TRX, ami a fő használati eszközéről kapta a nevét. A TRX egy speciális
kötél, amit egy pontján felfüggesztenek, így nagyon változatos, saját testsúlyt igénylő gyakorlatokat lehet vele végezni. Hasonlóan a CrossFithez, a
mélyizmokat veszi igénybe és fejleszti, így valódi erőnöveléssel párosul az
órákon való részvétel.
Regisztráció után a SZIE Sportnaptárban (www.sziesport.hu/naptar) lehet megtekinteni az órák helyszínét és időpontját. Amennyiben az adott óra
megtelt, és igény merül fel további időpontokra, érdemes jelezni az info@
sziesport.hu email címen, hogy esetleg újabb órákat nyithassanak meg.
Jelentkezésről és a különböző csoportos órákról további információ
a.www.sziesport.hu oldalon érhető el.
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A legtöbb autós – köztük számos gödöllői is – akkor
döbben rá, hogy gondot okoz a zord időjárás,
amikor már lehet, hogy kapkodni kell

Ugyan még csak októbert írunk, ám
hamarosan nyakunkon a téli szezon. Az autózásban ez egy kifejezetten veszélyes időszak, ami a
sofőröktől nagyobb odafigyelést
kíván, emellett elengedhetetlen,
hogy autónkat is felkészítsük a
hideg téli időjárásra. Tanácsok gödöllői járműtulajdonosoknak is.

Jobb ősszel, mint télen!
Mivel már az őszi időszakban is érhetnek bennünket kellemetlen meglepetések az időjárással kapcsolatban, ezért nem árt, ha az autónk téli
felkészítését legkésőbb az ősz közepéig, október végéig elvégezzük.
Ellenkező esetben a hidegben kell
majd autót ellenőriznünk, szerelnünk, vagy autószerelő után szaladgálnunk, amikor a legtöbben ezt
teszik. A téli felkészítés csupán egykét napot vesz igénybe, ám így nyugodtan nézhetünk a tél elé.
A legtöbb autós – köztük számos
gödöllői is – akkor döbben rá, hogy
beköszöntött a tél, amikor a média a
gumiabroncsok cseréjére figyelmeztet, és a legtöbben el is intézik a felkészülést ennyivel: téli gumi van az
autón, jöhet a tél. Pedig nem árt ennél
körültekintőbbnek lennünk, ha nem
akarjuk, hogy kellemetlen meglepetések érjenek minket a hidegben.

Kötelező szerviz, akkumulátor
De, mit is takar egy őszi-téli felkészítés az autón? A téli gumi-csere mellett jó, ha egy autószerelővel átnézetjük a járművünket, és kicseréljük
azokat az alkatrészeket, amiket
szükséges. A vizsgálat terjedjen ki
az akkumulátorok, a fékrendszer –
különös tekintettel a fékbetétek –
állapotára, érdemes ebben az időszakban az ablaktörlő lapátok állapotát is megvizsgálni és cserélni, ha
szükséges. A téli időszakban az ablaktörlők fokozottabb igénybevételnek vannak kitéve, életet menthet,
ha jól működnek.
HIRDETÉS

Télen hamarabb sötétedik, ezért
sokkal többször kapcsoljuk be a világítást, és nem csak azért, mert kötelező, hanem mert látni is szeretnénk. Cseréljük ki azokat az izzókat,
amik nem adnak elég fényt. A téli
időszakban az akkumulátorokat is
jobban dolgoztatjuk, emiatt fontos,
hogy jó állapotúak legyenek. Ha
már régebbi az akkumulátorunk,
tegyünk az autóba újat, vagy legyen
kéznél mindig a töltő, arra az esetre,
ha reggelente nem indulna be az
autónk.

Folyadékok, olaj
A fagyveszély miatt aktuális a fagyálló folyadékok feltöltése is: a fagyálló hűtőfolyadék mellett szükséges
az ablakmosó folyadékok téli változatra való cseréje. Ilyenkor érdemes
egyúttal a fékfolyadék és a motorolaj szintjét is ellenőrizni.
Vértezzük fel magunkat jégkaparóval és jégoldó spray-vel, sok vesződségtől menthetjük meg magunkat. Előfordulhat, hogy télen a zárak
vagy az ajtók beragadnak, ennek elkerülésére kenjük be a zárakat olajozó kenőspray-vel, nem árt ezt megismételni az ajtók zsanérjaival is!

Korrózióvédelem
A téli útsózás és a folyamatos nedvesség fokozott igénybevételnek
teszi ki az autónk karosszériáját,
aminek következtében sokkal hamarabb kezdhet el rozsdásodni az
arra érzékeny helyeken. Ezt úgy
kerülhetjük el, vagy késleltethetjük,
ha rendszeresen mossuk a jármű
alvázát, alvázvédelemmel látjuk el
autónkat, és a keletkező hibákat
azonnal kijavítjuk.
A fentiek mellett fontos, hogy télen nem árt óvatosabban közlekedni, a csúszós, jeges utakon nagyobb
követési távolságot tartani és lassabban vezetni. Legyünk türelmesebbek egymáshoz!
Forrás: evoauto.hu
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Lezárult a gödöllői
kastélytársaság ÁSZ-vizsgálata

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
befejezte a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. január 1. és 2015. december
31. közötti időszakra vonatkozó
ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség szabályszerűen gyakorolta
a tulajdonosi jogokat. A Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. belső szabályozottsága
és a pénzügyi-számviteli feladatok
ellátása összességében megfelelt
az előírásoknak. A tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási feladatok
ellátása szabályszerű volt. A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a 2012-2015. évi
beszámolók a vagyon összetétele
tekintetében nem a valós helyzetet
tükrözték.
Az állami tulajdonú gazdálkodó
szervezetek a nemzeti vagyon részét
képezik, ellenőrzésük kiemelten
fontos a nemzeti vagyon megőrzése,
megóvása érdekében. Az Állami
Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ
ezért ütemezetten végzi az állami
tulajdonú gazdálkodó szervezetek
ellenőrzését, melynek keretében sor
került a Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében
lévő gödöllői Grassalkovich-kastély
Magyarország egyik leglátogatottabb műemléke. A társaság közhasznú tevékenysége keretében a
kulturális szolgáltatás, a kulturális
örökség védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
valamint a nemzeti emlékhelyek védelme területeken látott el közfeladatokat. Az ellenőrzött időszakban
a magyar állam tulajdoni részaránya 84,17%-ot, Gödöllő Város Önkormányzata tulajdoni részaránya
15,82%-ot, a MaHill Mérnöki Iroda

Kft. tulajdoni részaránya 0,01%-ot
tett ki. A társasági részesedés felett a
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2012. január 1. és 2014.
szeptember 11. között az MNV Zrt.,
2014. szeptember 12. és 2015. december 31. között a Miniszterelnökség gyakorolta. A társaság kezelt és
saját vagyonnal gazdálkodott.
Az ellenőrzés megállapította,
hogy a társasági részesedés és a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. kezelésében lévő
nemzeti vagyon feletti tulajdonosi
joggyakorlás szabályszerű volt.
A társaság rendelkezett a gazdálkodást meghatározó alapvető szabályzatokkal, nem készítették el
azonban a közzétételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó szabályzatot,
továbbá a számlarend részeként a
bizonylati rendet.
A pénzügyi-számviteli feladatellátás során a ráfordításokat és a
bevételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. A
közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételeit és ráfordításait,
valamint a vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódó bevételeket és ráfordításokat az előírásoknak megfelelően elkülönítették. A végzett szolgáltatások önköltségét azonban – a
jogszabályi előírások ellenére – nem
állapították meg.
A beszámolók a vagyon megoszlásáról nem a valós helyzetet tükrözték, mert a vagyonkezelt eszközökön végzett, aktivált beruházásokat, felújításokat saját vagyonként
szerepeltették a számviteli nyilvántartásokban. A vagyonkezelési szerződés módosítása a vagyonkezelt
eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal
nem történt meg. A beszámolók
mérlegeit leltárral alátámasztották.
A vagyon változását eredményező
döntések megfeleltek az előírásoknak.
Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának
egy, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg,
amikre 30 napon belül intézkedési
tervet kell készíteniük – olvasható
az Állami Számvevőszék szerkesztőségünkhöz szeptember 20-án
eljuttatott összefoglalójában.
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Elvileg fékezheti a városvezetés
a sportuszoda-építést
A politikai felhangoktól sem mentes vita után
konszenzus született abban, hogy csak a körforgalom
elfogadható az Ady sétány és az Isaszegi út torkolatánál

A dolgok jelenlegi állása szerint a
gödöllői önkormányzat tagjai azt
szeretnék, hogy a létesítendő gödöllői uszoda telkének kijárata már
az első ütem elkészültével egyidejűleg körforgalommal kapcsolódjon a város kezelésében lévő Ady
Endre sétány, illetve az állami fennhatóság alatt lévő Isaszegi út kereszteződéséhez.
Erre azonban – a tervezést és engedélyezést végző szakemberek
szerint – a beruházás megvalósításának első ütemében nincs fedezet,
ezáltal egyelőre csak a jelzőlámpás
torkolat kialakítása jöhet szóba.
A témakörben készült előterjesztést jegyző polgármester arra a forgalmi kapacitásvizsgálatra hivatkozott, ami szerint a szóban forgó közlekedési csomópont a jelenlegi, jelzőtáblával szabályozott formájában,
csúcsidőben az uszoda bekötés nélkül sem tesz eleget az elvárt szolgáltatási szintnek, míg csúcsórán kívül
különösebb torlódás nélkül zajlik a
forgalom. A jelzőlámpa kialakítása
ezen a helyzeten nem segít. Ráadásul, burkolatszél elhúzások és járműosztályozók beiktatása nélkül a
csomópont – az uszoda a megépítését követően prognosztizált forgalommal – csúcsidőben nem tudja
megfelelő szolgáltatási szint mellett
ellátni a feladatát.

Az önkormányzati határozatba
foglalt véleménnyel nem lehet meggátolni a kiemelt kormányzati beruházások közé sorolt gödöllői uszodaépítés megvalósítását, némiképp
fékezni a folyamatot azonban valószínűleg, igen.
Hogy ez bekövetkezik-e, és menynyi csúszást jelent a kivitelezésben,
egyelőre nem tudni. Az viszont
elmondható, hogy az előterjesztés
kapcsán (párt)politikai felhangoktól
sem mentes vita alakult ki Gémesi
György és hívei, valamint a gödöllői
önkormányzat Fideszes képviselői
között. A szócsata azonban kis idő
elteltével konszenzussá vált. A felek
meg tudtak állapodni a helyi polgárok érdekét előtérbe helyező szakmai kérdésekben. Ennek az lett a
következménye, hogy végül egyhangú voksolással ragaszkodtak a
beruházás első ütemének elkészültével egyidejűleg megépítendő körforgalomhoz, illetőleg ahhoz, hogy
az uszoda hulladék- és medencevize
csak megfelelő tisztítás után juthasson a Rákos-patakba.
Simon Gellért (Fidesz) annyi jó hírrel még szolgált, hogy Vécsey László
kormánypárti országgyűlési képviselő sikerrel járt, ezáltal 50 millió forintos plusz forrás áll majd rendelkezésre az érintett csomópont közúti
kapcsolatainak kiépítésére.
-gb

Október 23-i megemlékezés
Tudomásunk szerint október 23-án, hétfőn 15 órakor kezdődik a városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából
a Művészetek Háza Gödöllő épületének belső udvarán (MUZA-kert).
Az esemény előtt koszorúzást rendeznek a gödöllői nemzetőrség egykori
épületének (Bezsilla-villa) Szabadság út 9. szám alatti kertjében álló
kopjafánál, majd a megemlékezést követően – a hagyományoknak megfelelően – a Dózsa György úti köztemetőbe várják az érdeklődőket, ahol
megkoszorúzzák az 1956-os forradalom gödöllői hősi halottai, Balázsovich
András és Kiss Antal sírját.
-G
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Ne siessünk felejteni!
Ne siessünk felejteni! címmel szeptember
23-án
Ambrus Zoltán
(1861-1932)
emlék-konferencia helyszíne volt
a gödöllői Királyi
váró. A településen lévő (Lovarda
utca 6.) családi nyaralóban sokat alkotó író halálának 85. évfordulója alkalmából megrendezett esemény szervezői a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság és a Török Ignác Gimnázium illetékesei voltak.

A Nemzeti Színház igazgatójaként
is tevékenykedett (1917-1922) Ambrus Zoltán és Gödöllő kapcsolatáról
Gaálné dr. Merva Mária, a városi
múzeum nyugalmazott igazgatónője
tartott előadást, a családi hagyatékot
hosszú évek óta ápoló Szlávik Jánosné (képen) pedig az író és a nők
viszonyát tárta az érdeklődők elé. Az
emlék-konferencián további érdekes
előadásokat is meghallgathattak a
résztvevők, akiknek lehetőségük
nyílt az egykori nyaraló udvarán álló
Ambrus-szobor megtekintésére is.
-eo
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Tovább csinosodik a mozi
Az előtér szépül meg: art-deco stílusú tapéta
és világítótestek várják majd a látogatókat,
és a vizes blokkok is megújulnak

Október elejéig (nyitás október 5-én, csütörtökön) összesen 18 millió forint
értékű beruházást hajt végre a gödöllői mozi üzemeltetője a Hamvay-kúria
Szabadság tér 5. szám alatti épületében található városi filmszínházban. Két
évvel ezelőtt – mintegy 20 millió forint felhasználásával – 7.1-es hangrendszert, új vetítővásznat és új 3D-s technikát kapott a kulturális objektum, most
pedig átalakítják a mozi vendégváró előterét és felújítják a vizes blokkokat.
A munkálatok során elbontják a büfé-, a jegypénztár-, a raktár-, a ruhatárés az irodahelyiségeket, valamint art-deco stílusú tapéta burkolat váltja fel
a lambériát. A mennyezet új álmennyezetet kap, új art-deco világítótestekkel, illetőleg megcserélik, majd teljesen felújítják a férfi és női mosdóhelyiségeket. A megszépülő előtérrel országosan is modern, színvonalas
mozija lesz Gödöllőnek.
Mindez érdeke az épületrész tulajdonosának, az önkormányzatnak is, így
a városatyák hozzájárultak ahhoz, hogy 2030. március 31-ig meghosszabbítsák az üzemeltetővel korábban megkötött bérleti szerződést, illetve
változatlan maradjon a bérleti díj összege, ami havi szinten nettó 100 ezer
forintos tételt jelent a jövőben is a csaknem 500 négyzetméteres területre.
–vn (fotó: facebook)

Nemzeti Vágta 2017

Idén sem jutott a középfutamba
a Gödöllőt képviselő lovas

Miként az elmúlt években rendszeresen, idén is volt lovasa és lova Gödöllőnek a szeptember 15-17. között a
budapesti Hősök terén lezajlott 10.
Nemzeti Vágtán. Városunk ezúttal
sem az elővágták során szerzett jogot
az indulásra, hanem a rendezvény
egyik médiapartnere, a fővárosi székhelyű Funzine Média Kft. nevezte be.
A Gödöllőt képviselő induló, a 21
éves, móri illetékességű Nagy AnnaHIRDETÉS

bella Róza – Durcás nyergében – az
ötödik előfutamban állt rajthoz,
méghozzá a zöld színnel jelölt 1-es
pályán. Riválisai Kóny, Csetény,
Kaposvár, Decs és Keszthely lovasai
voltak. A településünk nevében a két
és félkörös, mintegy 1.100 méteres
távot teljesítő versenyző még sohasem tudta megszerezni a középfutamba történő továbblépéshez szükséges első két hely valamelyikét.
Sajnos, ezúttal sem jött össze a történelmi tett. Nagy Annabella Róza a
3. helyen ért célba 84,27 másodperces idővel. Teljesítménye csaknem két és fél másodperccel maradt
el a második helyezett kónyi (81,87
mp) és több mint hat másodperccel
a futamgyőztes csetényi (77,83 mp)
versenyzőétől.
Fotó: facebook
forrás: vagta.hu

F ÓKUSZBAN

XXI/10. 2017 október

Ki fog közösségi teret építeni?

A rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a gödöllői önkormányzat augusztus második felében írt ki közbeszerzést Épületépítés, tereprendezés és közösségi
tér kialakítása tárgyában. A cím
nem takar mást, mint a Szabadság
tér 7. szám alatt állt Városháza lebontása után fennmaradt, egyelőre
lekerített terület hasznosítási elképzeléseinek megvalósítását.
Úgy tűnik, a tervezett feladatok
elvégzését vállaló cég kiválasztásával még várni kell, mivel az ajánlattételi határidő a napokban lejárt,

és – miként azt szeptember 21-én a
polgármester is megerősítette –
egyetlen értékelhető pályázat sem
érkezett a felhívásra. Annak ellenére nem, hogy a városvezetés öt
vállalkozóval is felvette a kapcsolatot, hogy meghívásos alapon
vegyenek részt a közbeszerzési eljárásban.
Az illetékesek ezúttal az építőipari
vállalkozói kapacitás hiányában látják a probléma legfőbb okát. Ettől
függetlenül nem adják fel, hanem új
– ezúttal nyílt – közbeszerzési eljárást írnak ki.
-bi

Félszáz milliós városi közpénz-támogatás

Vívócsarnokot emelne a Gémesi
unokaöccse által képviselt cég
Feltehetőleg a polgármester sportkarrierjének múltja is hozzájárul, hogy
Gödöllőn időről-időre felmerül a vívócsarnok építésének lehetősége. A
Gödöllői EAC-ban folyó magas szintű szakmai munka egyelőre az egyetem
épületében zajlik. Korábban volt olyan elképzelés, hogy teniszcentrumot
alakítanak ki a Táncsics Mihály úti sportközpont területén, ahol a centerpálya létesítményének földszinti részén kaptak volna helyet a gödöllői pengeforgatók. Ez a terv azonban füstbe ment.
Most újabb lehetőség kínálkozik arra, hogy vívócsarnok épüljön Gödöllőn, méghozzá a Hajós iskolával szemközti, évekkel ezelőtt jégcsarnoknak
szánt, Isaszegi út 6-8. szám alatti területen. Az optimizmust táplálja, hogy a
gödöllői székhelyű Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. – amelynek képviselője a polgármester unokaöccse, a csapatban idén júliusban világbajnoki
ezüstérmet szerzett kardozó, Gémesi Csanád – támogatást nyert a kormánytól, amiből a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemeltnek titulált 16
sportág – így a vívás is – szakszövetségeinek sportágfejlesztési koncepcióiban leírtak dotálhatók.
Gödöllő esetében, mondjuk, egy vívócsarnok, ami elsősorban az utánpótlás-nevelés céljait szolgálja, illetve helyszíne lehet az iskolai tanítás keretében
megvalósuló vívásoktatásnak. A gödöllői beruházás vissza nem térítendő
támogatással telesülhet be, a helyi önkormányzat részéről a projekt megvalósításához – a telken felül – 50 millió forintos – akár önrésznek is felfogható
– támogatás biztosítása szükséges. A szóban forgó közpénz-összeget a jövő
évi városi költségvetés terhére hagyták jóvá a képviselőtestület tagjai.
A kiszemelt ingatlanon már meglévő, korábban TAO-támogatásból megépített pályák közül az egyiket át kell majd helyezni, vagy iskolaudvari,
vagy iskola közeli telepítéssel. A tervezett létesítmény parkolási igényeinek
biztosítására pedig a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területet jelölték meg.
A nyilatkozatok többségi képviselői (12 igen) elfogadása után elhárult az
akadálya annak, hogy az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. a felépítendő
gödöllői vívócsarnokra építési engedélyt kérjen. Kovács Barnabás (MSZP)
kérdésére, miszerint: kié lesz a vívócsarnok tulajdonjoga, Gémesi György
egyelőre nem tudott választ adni.
-stv
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A polgármester testvérének is?

Telekértékesítés a becsült érték feléért
Létezik egy 437 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú telek a Szabó
Pál utca és a Németh László utcák által határolt terülten, ami korábban
közút volt, de nemrégiben beépítetlen területté minősítették. A négy telekszomszéd közül három vételi
szándékot jelentett be az ingatlanra,
aminek értékét közel 3,6 millió forintra becsülte a szakértő.
A szóban forgó terület felére (219
négyzetméter) a megadott határidőig
vételi ajánlat érkezett egy Veres Péter
utcai ingatlantulajdonostól. A potenciális vevők azonban közölték, hogy
csak a szakértő által megadott érték
felét tudják megfizetni, azaz: 1,8
millió forint helyett 900 ezer forintot
kívánnak erre a célra áldozni.
Némi csavart jelent ez egyesek szerint vagyonvesztésnek titulált történetben, hogy a terület másik felére
(218 négyzetméter) vételi nyilatkozat
két ingatlantulajdonostól érkezett, a
vételár elfogadásával és a telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatot viszont nem adták le időre, így ez a rész
csak később kerül értékesítésre. Az
egyik érdeklődő nem más, mint a gö-

döllői polgármester testvére.
Családi érintettsége okán a város
első embere bejelentette, hogy nem
vesz részt a szavazásban. Később
azonban úgy döntött, tartózkodik.
Gémesi György azt javasolta a
képviselőtestület tagjainak, hogy fogadják el az ajánlatot. A többség megtette (11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás). A
polgármester az ingatlan adottságaira, a kialakult használati viszonyokra,
valamint az értékesítés szűk korlátaira hivatkozott.
A napirendi pont vitája során az értékbecslő által megadott összeghez
való ragaszkodás, illetve a keresletikínálati viszonyok prioritása jelentette az ütközőpontot. Az előbbit Kovács Barnabás (MSZP) tekintette követendőnek, mondván: nem magántulajdonról van szó, hanem közvagyonról. A polgármesterhez hű lokálpatrióta klubos képviselők viszont
azzal érveltek, hogy a terület csak
azok számára értékes, akik a közvetlen közelében laknak, ráadásul, gyakorlatilag azt az ingatlant vásárolják
vissza, amit elődeiktől elvett a
tanácsrendszer.
-gé
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Fiatal műholdas földmegfigyelési
szakemberek Gödöllőn
Magyarország teljes jogú tagként 2015 végén
csatlakozott az Európai Űrügynökséghez (ESA).
A csatlakozás lehetőséget teremtett – az ESA
rendszeres továbbképzési programjának keretében – a 7. Földmegfigyelési Tanfolyam megrendezésére Gödöllőn, amire a 185 jelentkező közül
33 ország 74 fiatal – köztük 19 magyar – kutatója
kapott meghívást. A résztvevők legtöbbje doktori vagy poszt-doktori kutatásán dolgozik hazájában, de vannak köztük, akik a magánszektorban és a közigazgatásban ténykednek.
Szeptember első hétfőjén dr. Tőzsér János, a
Szent István Egyetem rektora nyitotta meg a tanfolyamot. Dr. Michéli Erika, a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Környezettudományi
Intézetének igazgatója üdvözlő szavai után, a
társrendező NFM Magyar Űrkutatási Iroda képviseletében Zboray Zoltán szakmai tanácsadó
ismertette a teljes jogú ESA-tagsághoz vezető út
mérföldköveit, valamint a tagságból eredő lehetőségeket és terveket. Ezután az Európai Űrügynökség képviseletében dr. Bartalis Zoltán áttekintést adott az ESA földmegfigyelési programjairól.
A tanfolyam célja a következő szakember-generáció képzése és a földmegfigyelő műholdak
adatainak feldolgozásához szükséges legújabb

eszközök és eljárások ismertetése volt. A tárgyalt
alkalmazási területek többek között kiterjedtek a
mezőgazdaságra, vízgazdálkodásra, környezetvédelemre, katasztrófavédelemre és a lakott
területek felmérésére.
A tanfolyam keretében a résztvevők megismerték az európai műholdak tudományos alapjait,
főként az Európai Bizottság által finanszírozott,
az ESA által kivitelezett és működtetett Sentinel
műholdak optikai és mikrohullámú technológiáit, továbbá a földmegfigyelés alkalmazási területeit is. Az európai távérzékelési kutatás-fejlesztés
legismertebb szakemberei – 19 előadó kilenc
országból, beleértve hazánkat is – tartották az előadásokat és a számítógépes gyakorlatokat.
A résztvevők nemcsak befogadói voltak az új
információknak, de az általuk kiállított posztereken keresztül bemutatták társaiknak és az
érdeklődőknek saját kutatási eredményeiket is –
olvasható a Szent István Egyetem által kiadott
sajtóközleményben.
Fotó: Balázs Gusztáv

Megszabadulnak a hatvani kastélytól

Bekövetkezett az, amire számítani lehetett: a vonatkozó kormányhatározat értelmében a korábban mintegy 3 milliárd forintos európai uniós
támogatásból felújított, állami tulajdonban lévő
hatvani Grassalkovich-kastély az Országos Magyar Vadászkamara működtetésébe került. A

Tornaterem
kiadó
tanfolyamokra,
előadásokra.
Érdeklődni: Vadász Móni
telefon: 06-70/286-5111
email: vadimone1@gmail.com

2018. január 1-jétől érvénybe lépő változást azzal
indokolták, hogy az intézkedés hozzájárul a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum feladatai ellátásának
elősegítéséhez, valamint ahhoz, hogy a magyar
szellemi örökség elidegeníthetetlen részét képező
vadászati kultúra megismertetése és továbbadása
a jövő vadásznemzedéke kinevelésének elengedhetetlen eszköze legyen. A feladatellátást szolgáló ingatlant – a rendelkezésre álló személyi-,
tárgyi-, vagyoni- és pénzügyi feltételekkel együtt
– teljeskörűen kell átadni a kamarának.
A működtetéshez forrásokat is rendeltek a
kormány tagjai: 2018-ban legfeljebb 231,2 millió
forint, 2019-ben legfeljebb 201,2 millió forint, 2020
és 2022 között évente legfeljebb 171,2 millió forint
állhat erre a célra rendelkezésre.
Gödöllői szemszögből nézve, a döntésnek azért
van jelentősége, mert tavaly február 1-jétől a Gödöllői Királyi Kastély Kft. látja el a hatvani Grassalkovich-kastély üzemeltetését. Ehhez akkoriban a társaságban kisebbségi tulajdonos gödöllői
önkormányzat képviseletében a polgármester is
hozzájárult, azzal a kikötéssel, hogy az intézkedés sem a város, sem a gödöllői kastély – beleértve a munkavállalókat is – számára nem járhat
hátránnyal. Úgy tudjuk, ez a kívánalom megvalósult. Januártól pedig a gödöllői kastélyosoknak
már nem kell foglalkozniuk a hatvani műemlék
üzemeltetésével.
-rg
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SPORT

Lázár-testvérek: 21 vb-arany
Egyéni címét ugyan nem tudta megvédeni, ám csapatban – öccsével együtt
– világbajnok lett a sportág Gödöllőn élő legendája, Lázár Vilmos a kettesfogathajtók lipicai (Szlovénia) világbajnokságán. A szeptember 21-24.
között lezajlott megmérettetésen a díjhajtás után Lázár Zoltánt szabálytalan
eszközhasználat miatt kizárták a túl szigorú bírák. Az érthetetlen döntés
következtében nagyobb nyomás helyeződött Lázár Vilmosra, illetve az
egyéni viadalt megnyerő 20 éves Hölle Martinra, hiszen – mivel a csapatversenybe két hajtó eredményét kell beszámítani – egyikük sem hibázhatott
nagyot, hogy beteljesüljön a magyar csapatarany-vágy.
Az újabb sikerrel Lázár Vilmos immár tizenkétszeres világbajnoknak mondhatja magát, míg öccse, Zoltán kilenc világelsőséggel büszkélkedhet.
-ed

Gödöllőiek a küzdőtéren
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 4-7. forduló
Szentendre VSE – Gödöllői SK 0-0
Taksony SE – Gödöllői SK 2-1 (1-0) Gödöllői gólszerző: Kaiser László.
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 0-2 (0-1)
Maglódi TC – Gödöllői SK 2-2 (1-2) Gödöllői góllövők: Pancsuska Tamás,
Nagy Tamás.
A Gödöllői SK együttese 5 ponttal, 9-12-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella
12. helyét foglalja el.
Magyar Kupa, legjobb 64 közé jutásért
Jánoshalmi FC – Gödöllői SK 0-2 (0-0, 0-0, 0-1) Góllövő: Koziorowski
Richárd (2).
A legjobb 32 közé jutásért az NB I-es Újpest FC csapata lesz az ellenél. A
mérkőzést október 25-én, szerdán 13.30 órától rendezik meg Gödöllőn.
Pest megyei II. osztály, 1-2 és 4-6. forduló
Gödöllői EAC – Mogyoród FC 5-3 (1-1). Gödöllői gólok: Kővári Patrik (2),
Beregszászi Béla, Simó Dániel, Ivanics Sándor.
Pilisszentiván SE – Gödöllői EAC 0-2 (0-2) Góllövők: Kurunczi Dániel,
Müller Péter.
Piliscsaba SE – Gödöllői EAC 4-3 (1-0) Gödöllői góllövő: Kővári Patrik (3).
Gödöllői EAC – VS Dunakeszi 1-6 (1-1) Gödöllői gól: László Viktor.
Gödöllői EAC – Erdőkertesi SE 3-4 (2-2) Gödöllői góllövők: Gyetván Péter,
Angyal Zoltán, Kővári Patrik.
Öt mérkőzés alapján a Gödöllői EAC. csapata 6 ponttal, 14-17-es gólkülönbséggel 10. a csoport táblázatán
Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 2-5. forduló
FC Sződ – Gödöllői SK II. 0-2 (0-2) Gólok: Tóth Bence, Papp Richárd.
Gödöllői SK II. – Püspökszilágy SE 2-3 (1-0) Gödöllői gólok: Szabó László,
Pataki László.
Mogyoród KSK – Gödöllői SK II. 3-1 (0-0) Gödöllői gól: Szemjaninyov Sándor.
Gödöllői SK II. – Váchartyán KSE 1-2 (1-0) Gödöllői gól: Tóth Bence.
A Gödöllői SK II. csapata 3 ponttal, 6-8-as gólkülönbséggel 10. a csoport
tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 1. forduló
Budakalászi SC – Gödöllői KSE 28-27 (12-12) • ifjúságiak: 17-44
A Gödöllői KSE együttese 0 ponttal, 27-28-as gólkülönbséggel 7. a csoportban.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 1-4. forduló
Scoregoal Kecskeméti FC – Covritas Futsal Team Gödöllő 15-1 (8-0) Gödöllői gól: Berta Balázs.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Rubeola FC Csömör 2-6 (0-3) Gödöllői
gólok: Dékány József, Magyar Zsolt.
Energia SC Gyöngyös – Covritas Futsal Team Gödöllő 6-5 (3-0) Gödöllői
gólok: Berta Balázs (3), Magyar Zsolt, Molnár Márton.
Újpest FC-220 VOLT – Covritas Futsal Team Gödöllő 2-4 (1-0)
Gödöllői góllövők: Magyar Zsolt, Berta Balázs, Molnár Márton, Varsányi Botond.
A CFT Gödöllő csapata 3 ponttal, 12-29-es gólkülönbséggel a 11. helyen áll.
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Grózer György vezeti
a röplabdás lányok edzéseit
Tizenhét év elteltével újra a legmagasabb bajnoki osztály 8. helyén
végzett a Penta-Gödöllői RC női
röplabda-csapata a 2016/2017-es
évadban. A pozíció elérése azonban
nem érdem, hanem visszaesés, hiszen néhány évvel ezelőtt még bajnoki döntőt játszott várunk hatosa.
Hamarosan újra csatasorba állnak a
lányok, akik október közepétől az
extraligás tagság megszerzéséért (is)
harcolnak majd.
A hullámvölgy okait hosszú lenne
elemezgetni, bűnbako(ka)t keresni
pedig nem biztos, hogy érdemes. A
jövőre nézve azonban cseppet sem
mellékes, hogy a 2017/2018-es szezon végén melyik helyen zárja az NB
I-et a gödöllői formáció, hiszen a
következő, 2018/2019-es idényben
már csak a legjobb hat csapat lesz érdekelt az újjáéledő Extraligában.
Hogy ennek mezőnye kialakuljon, a
12 együttest két, egyenként 6-6 csapatot felvonultató csoportba sorolták. A
Penta-Gödöllői RC különítménye a
bajnok Békéscsaba, a Jászberény, az
UTE, a Budaörs és az újonc Szombathely gárdájával harcol majd. A
másik csoportban a Vasas, a Nyíregyháza, az MTK, a Kaposvár, a
TFSE és a Palota alakulatai kaptak
helyet. Dupla alapszakasz elé néznek
a csapatok, aminek lényege, hogy 10
mérkőzés (egy oda-vissza kör) után
kialakul a felső- és az alsóház
mezőnye. Itt újabb 10 mérkőzés (egyegy oda-vissza) vár a formációkra,
aminek végén az első két helyezett
automatikusan elődöntős lesz.
A leendő élvonalba jutásra esélyek pontos köre egyelőre megjósolhatatlan. Ennek tudatában reménykedhetnek a gödöllőiek is, akik a
Németországból kilenc év után hazatért Grózer György vezetőedző
(képen), valamint Szalay Attila másodedző irányításával készülnek fel
a megmérettetésekre. A gazdasági
társasággá alakult egyesület munkáját a korábban évekig Gödöllőn
játszott Rácz Márta is segíti, főleg a
TAO-támogatási rendszer lehetőségeinek kiaknázásában lesz feladata.
A játékoskeret összetétele a nyár
folyamán alaposan átalakult. A
távozók névsorát Kötél Zsanett és
Takács Doroti (MTK), valamint
Radomszki Boglárka és Maurer
Katalin (Budaörs), illetve Czina

Kata (UTE) alkotják. Széles Petra,
Nagy Kitti, Nagy Andrea, Nagy
Zsuzsanna, Tóth-Bagi Réka és
Kovács Adél maradtak Gödöllőn.
Az érkezők között Horváth Petrát
(TFSE), a visszatérő Hackl Szilviát,
valamint a nyáron négyszeres strandröplabda-bajnokká lett Lutter Esztert
és Lakatos Enikőt üdvözölhetjük.
Utóbbiak azonban csak akkor játszanak teremben, ha ez nem ütközik a
strandröplabdás programjukkal.
Szeptember 6-án sajtótájékoztatón
jelentették be a klubnál történt változásokat. Pánczél Ottó klubelnök –
többek között – kihangsúlyozta,
bázis szeretnének építeni Gödöllőn,
a Penta Kft. ezt vállalta, amikor tavaly decemberben a klub támogatása mellett döntött. Komoly gondot
jelent, hogy a csapatnak nincs állandó otthona, amin változtatni kívánnak. Akár egy csarnok építése is
szóba jöhet – fogalmazott az elnök.
Az igazi szenzációt azonban az jelentette, hogy – Borkovits Zoltán
helyett – idősebb Grózer György személyében új vezetőedzője lesz a gödöllői csapatnak. A sportág legendáját Németországból sikerült hazacsábítani. Az új gödöllői tréner székfoglalójában elmondta, hogy komoly
elképzelése van arról, mit kell tenni
az utánpótlás nevelés területén, hiszen manapság minden arról szól,
hogy ki tud több légióst igazolni, kinek van több pénze erre. A saját nevelésű játékosok pedig a kispad végén ülnek. Koncepciójához jól igazodik a TAO-rendszer, és amikor felvázolták neki a gödöllői törekvéseket,
úgy gondolta, tervei találkoznak a
saját bázis építését, nevelését előtérbe
helyező klubvezetés nézeteivel.
- Egy légiós soha nem a csapatért játszik, hanem a pénzért. Ezért, ha nem
muszáj, nem kell légiós játékosban gondolkodni – hangsúlyozta Grózer
György, aki új csapatával szemben
elvárásként a legjobb hat közé
kerülést fogalmazta meg.
-efgé
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REJTVÉNY

XXI/10. 2017 október

Fő a jókedv (X.) 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)

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

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

Keresztül 34. Feltéve 36. Névelős betegség 38. A
poén harmadik, befejező része (K) 39. Magad 41.
Ünnepelt női sztár 44. Lengyel légitársaság 45.
Lejjebb 47. Székesegyház 48. Létezik 50. Szolmizációs hang 52. Alkotmánybíróság 53. Baltavégek! 54. Római szám

Október 2-től október 8-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Október 9-től október 15-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Október 16-tól október 22-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

A megfejtéseket október 20-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Szeptember 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: AKARTAM MENNI, Ő MEG MINDENÁRON VELEM AKART JÖNNI.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Bátori Gizella Blaháné út 105.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Tóth Sándor Szabadka u. 6/A.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának
nyertese: Herczeg Adrienn Szőlő u. 12.

Október 23-tól október 29-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Október 30-tól november 5-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Magazinunk következő
száma

2017. november 3-án,
pénteken jelenik meg.
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