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Betartva a törvényi előírást, a helyi képvise lőtes -
tület tagjai még január végén határozatot fogad-
tak el arról, hogy a gödöllői polgármesteri hiva-
talban – a dolgozók rendes szabadsága kiadá -
sának idejére – nyári igazgatási szünet lép életbe
július 23-a (hétfő) és augusztus 3-a (péntek)
között. A téli igazgatási szünet napjai december
27-e és 28-a (csütörtök és péntek).

Tanácskozási joga lesz az ifjúsági önkormányzat elnökének
Nem sűrűn fordul elő, hogy a gödöllői önkormányzat módosítja szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ). A
ritka alkalmak egyike június 21‐én jött el, amikor Gémesi György polgármester – egy korábbi ígéretét beváltva –
azt javasolta, hogy a Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat mindenkori elnöke tanácskozási joggal vehessen részt a
képviselőtestületi üléseken. A városatyák támogatták a gödöllői főpolgár indítványát.

Ennyiből oldotta meg a kampányát Vécsey László
A Magyar Közlöny június 6‐i számában olvasható, hogy a Fidesz ‐ Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei mekkora összeget áldoztak az április 8‐án lezajlott
parlamenti választás kampányára.

A listán szerepel a gödöllői központú Pest megye 6. számú egyéni országgyűlési választókerületében győztes
Vécsey László neve is, aki – kizárólag dologi kiadásként – 1.024.000 forint költött el a fenti célra. Egészen pon ‐
tosan ezer forinttal kevesebbet, mint ami a törvény szerint állami támogatás formájában járt egy‐egy kép ‐
viselőjelöltnek.

Levélváltás a kerékpárút ügyében
Korábban hírt adtunk a gödöllői, Dózsa György út mentén épülő kerékpárút egy bizonyos szakaszán lakók és dol‐
gozók aggályairól. A közlekedési káosztól és dugóktól tartó tiltakozók képviselője nemrégiben levelet írt a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályának. A beadványban azt
szorgalmazták: meg kell szüntetni ezen útszakasz építésének folytatását és a megkezdett járda vonalán folytat‐
ni‐befejezni azt, hogy a problémák ne fokozódjanak! Íme, a címzett válasza:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi beruházás Gödöllő Város kezdeményezésére és költségviselésével valósul
meg. Társaságunk a kerékpárút terveinek jóváhagyásakor a közlekedésbiztonsági szempontokat vizsgálta, mely
tervek a parkolósáv megszűntetésével biztosítottá váltak. A beruházás keretében történik meg a meglévő jelző‐
lámpás csomópont átépítése is, mivel a város településképét az illetékes, helyi önkormányzat alakítja ki, ezért
társaságunk ebbe nem avatkozik bele. ‐géhá

A fenti időintervallumokban szünetel az általá -
nos ügyfélfogadás, ám a halaszthatatlan ügyek a
telefonos ügyeleten intézhetők. Aki közérdekű
bejelentést szeretne tenni a fenti időszak alatt,
lehetőségként – többek között – a (06-28) 529-180-
as központi telefonszám, vagy a pmh@godollo.hu
email-cím áll a rendelkezésére. 

                                                                                  -r

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte a Mű -
vé szetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú
Kft. gazdálkodásának 2013 és 2016 közötti idő-
szakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megál la -
pította, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának
a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlása sza -
bály szerű volt. A társaság nem alakította ki a sza -
bályszerű működés kereteit, vagyongazdálko dá -
sa nem volt szabályszerű, a jogszabályban előírt
beszámolási kötelezettségét teljesítette. Az ellen-
őrzött időszakban nem biztosította működésé -

nek, gazdálkodásának az átláthatóságát, 2016-
ban nem biztosította a korrupció elleni fokozott
védelmének alapfeltételeit.

Az Állami Számvevőszék jelentésében a Mű -
vészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezetőjének nyolc, Gödöllő Város Önkor -
mányzata polgármesterének egy javaslatot fogal-
mazott meg, amikre az érintetteknek 30 napon
belül intézkedési tervet kell készíteniük. – tudatta
szerkesztőségünkkel az ÁSZ Kommunikációs és
Kapcsolattartási Osztálya.

Művészetek Háza

ÁSZ-vizsgálat átláthatósági hiányosságokkal
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Június elejére befejeződött az első
fészkelési időszak a Gödöllői Erdé -
szeti Arborétumban, ami során a
Pi lisi Parkerdő odútelepén költő
éne kesmadarak félmilliónál is
több hernyót fogyasztottak el, így
hálálva meg az erdészek gondos-
kodását a fészkelő helyekről – ol -
vasható a Pilisi Parkerdő Zrt. által
kiadott sajtóközleményben.

A Pilisi Parkerdő madárvédelmi
prog ramja keretében az erdész szak -
emberek 50 mesterséges odút tarta -
nak fenn a Gödöllői Erdészeti Ar bo -
rétumban az énekesmadarak szá -
má ra. Az idei fészkelés a várako zá -
soknak megfelelően sikeres volt,
ugyanis 38 odúban eredményesen
költöttek a madarak, míg a többi
odút pelék és poszméhek foglalták
el. A madarak közül a legnagyobb
szám ban a széncinegék vették igény -
be a mesterséges odúkat (össze sen
32 pár nevelte ezekben a fiókáit),
míg 4 odúban csúszkák, két helyen

pedig a kisebb testű kékcinke rakott
fészket.

Az erdész szakemberek veze tésé -
vel a tavaszi időszakban folyamato-
san ellenőrizték a fészkeket, s össze -
sen 260 madarat számoltak meg.
Nagy részüket meg is gyűrűzték,
ami bevett eszköz a madarak életé -
nek nyomon követésére. Mivel a
ma darak nem a szaglásuk alapján
azonosítják egymást, a szülőket nem
zavarja, ha a számukra is szükséges
nyugalmi időszakon kívül értő
szak emberek megfogják, és meg -
gyű rűzik a fiókákat, egyedileg azo-
nosíthatóvá téve őket a jövőbeni
kutatások számára. Érdekesség,
hogy költő madárként egy tavaly
meg gyűrűzött példány is felbuk-
kant, azaz visszatérő lakói is vannak
a Gödöllői Erdészeti Arborétum
odú telepének.

A madarak meg is hálálták a szak -
szerű gondoskodást: a fiókák felne-
velése során idén tavasszal legalább

Félmilliós hernyófogyasztás
az erdészeti arborétumban

Sikeresnek bizonyult a Pilisi Parkerdő Zrt. madárvédelmi 
programja keretében lezajlott fészkelési időszak

félmillió hernyót fogyasztottak el,
na gyban hozzájárulva ezzel az érté -
kes arborétumi növénygyűjtemény
védelméhez. Egy cinkepár a fészke-
lési időszakban akár 15.000 hernyót
is zsákmányolhat, amelynek 70-90%-
át az erdei fák lomb koronájában ko -
moly károkozásra képes lepkeher -
nyók teszik ki. A Pilisi Parkerdő
szak emberei ezért is segítik az arbo-
rétumokban és növénygyűj temé -
nyek ben mesterséges odútelepekkel
az énekesmadarak megtelepedését:
a gödöllői mellett, a Budakeszi Ar -

borétumban és a visegrádi Bertényi
Miklós Füvészkertben is helyeztek
ki mesterséges odúkat. 

Az erdészek a természetes erdőál-
lományokban is sokat tesznek az
énekesmadarak fészkelésének előse-
gítése érdekében: az örökerdő-gaz-
dálkodás módszereit alkalmazva, az
énekesmadarak számára kedvező
feltételeket biztosító, változatos ko -
rú és vegyes fajösszetételű erdőket
nevelnek, amelyekben a lábon álló
holtfák elegendő természetes odút
kínálnak a fészkeléshez.
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séges anyagi forrást nem az önkor -
mányzatok szedik be.

Kihangsúlyozta: meghívót küld -
tek az ellátási terület valamennyi or -
szággyűlési képviselőjének, hogy
tájékoztassák őket a gondokról és a
várható, aggasztó következmé nyek -
ről, ám az invitálásra csupán egyet-
len honatya reagált. Gémesi egyfajta
„elgondolkodtató érdekességként” tu -
dat ta azt, hogy az elöregedett jármű-
park pótlására és cseréjére elvileg 12
gépjárművet vásárolhattak volna
meg a rendelkezésre álló keretből,
ám a központosított közbeszerzés
miatt csupán 9 autó érkezik majd a
társasághoz. 

A polgármester – a téma lezárása -
ként – megszavaztatta képviselőtár -
sai val, hogy levelet írjon Vécsey
Lász lónak, a gödöllői központú vá -
lasz tókerület kormánypárti ország -
gyű lési képviselőjének az ügyben.
A városatyák 10 igen szavazattal és
2 tartózkodással zöld utat adtak Gé -
mesi szándékának.

Vécsey László: A jelek szerint 
az LMP-s urak folytatják 

a színielőadást
Miután megszólíttatott, a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos drámai

prezentáció során, megkérdeztük Vé -
csey László országgyűlési kép vise lőt,
mi a véleménye a kialakult állapo -
tokról. A honatya ezt vála szolta:

- Hat éve, 2012 óta ugyanez a rio -
gatás folyik. Ha ennyire nehéz a fel-
adat, már régen keresni kellett volna
olyan ügyvezetőt, aki megbirkózik
vele. 2016 óta világos, hogy ez azért
nem történhet meg, mert a Társulás
elnökeként Gémesi György polgár -
mes ter és Gyenes Szilárd ügyve -
zető igazgató, Gödöllő volt, balassa-
gyarmati illetőségű alpolgármestere
ellenzéki, LMP-s pártpolitikai kar -
rier álmokat dédelgettek. Ennél fog -
va a Zöld Híd problémáit nem tud -
ták, nem tudják és nem is fogják
meg oldani. Őket korábban és most
sem érdekli a megoldás, a hulladék-
gazdálkodás ügyét továbbra is a sa -
ját pártpolitikai céljaikra, kor mány -
ellenes hangulatkeltésre akarják
hasz nálni.

Erre mutat az is, hogy Gémesi ál -
lítólag engem meghívott valami
megbeszélésre, miközben én sem -
milyen formában, semmilyen meg -
hívót nem kaptam tőle. A jelek sze -
rint az LMP-s urak folytatják a szí -
nielőadást. 

GH-összeállítás

Gyenes Szilárd, Gödöllő korábbi al -
polgármestere, jelenleg a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. megbízott
ügy vezető igazgatója prezentáci ó val
egybekötött tájékoztatást adott a hul -
ladékgazdálkodás jelenlegi ál la po -
táról a városatyák június 21-i ülésén.

A társaság irányítója azzal nyitot -
ta mondandóját, hogy drámai a
hely zet, ezért intézkedések szüksé -
ge sek. A probléma gyökerét a nagy -
fokú forráselvonásban, a feladatnö-
vekedésben, illetőleg az adó-, a bér-
és a járulék-növekedésben jelölte
meg Gyenes Szilárd, aki kiemelte,
hogy a tervezett fejlesztésnek mind -
össze 22 százalékát sikerült megva -
ló sítani, és a karbantartás sem érte el
a kívánt szintet.

A megbízott igazgató hozzá tette:
a 2017 áprilisa óta működő cégnek
éves szinte 4,8 milliárd forintos
bevételi igénye lenne, de havi szin -
ten mintegy 136 millió forint hiány-
zik a rendszerből. A tavalyi tört évet
57 millió forintos vesztséggel zárta a
gazdasági társaság. Az éves díjnak
48.569 forintnak kellene lennie ház-
tartásonként, hogy fenntartható le -
gyen a gazdálkodás. Ehhez képest
az átlag jelenleg 22.652 forint háztar-
tásonként, ami azt eredményezi,
hogy a lakossági befizetés rátája
mindössze 47 százalék.

Problémát jelent az alvállalkozói
kintlévőségek növekvő tendenciája,
ami meg haladja a 322 millió forin-
tot, illetőleg az sem segíti a hatékony
működést, hogy a kötelező közszol -
gáltatásért saját begyűjtési díjra nem

számíthatnak, azt a Nemzeti Hulla -
dék gazdálkodási Koordináló és Va -
gyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) támo -
ga tásként folyósítja a részükre.

Kérdésre válaszolva, Gyenes Szi -
lárd elmondta, hogy jelentős segít -
ség nélkül 2019-ben sem tud javulni
a helyzet, sőt! Szemléltetésképpen
ki emelte, hogy, amíg 2014-ben szin -
te órára pontosan jelentek meg a
gyűjtőautók egy-egy háztatásnál,
addig ma a napot sem nagyon talál -
ják el. További gondot okoz, hogy
nem tudják kiszűrni a rendszer „po -
tyautasait”.

Pozitívumként említette, hogy a
terv szerint jövőre megnyílhat a már
évekkel ezelőtt elkészült gödöllői
hulladékudvar a vásártér felé evező
Kőrösi Csoma Sándor utca végén. A
tavaszi lomtalanítás elmaradása
miatt felmerült lakossági észrevéte -
lek hatására elkészült a gyűjtési
rend, ami a www.zoldhid.hu ol da -
lon, az ügyfeleknek/gyűjtési rend
elérhetőségen szabályozza a nagy -
da rabos lomhulladék kiszállítását és
ingyenes lerakását az Ökörtelek-
völgyi telepre.

Úgy, mint társulási elnök és úgy
is, mint polgármester, Gémesi
György ugyancsak megszólalt a
problematikus kérdésben. A város -
vezető kiemelte, hogy a szolgáltatás
veszélyben van. Hiába alakult át a
társaság, előjöttek a korábbi pénz -
ügyi problémák. Nonszensznek
nevezte, hogy a szemétszállítás és -
ártalmatlanítás kötelező önkor -
mány zati feladat, ám az ehhez szük -

Drámaivá vált a szemét-helyzet 
Ezt Gyenes Szilárd megbízott ügyvezető 
igazgató vázolta fel a képviselőtestület 

tagjainak tartott vészharang-kongató prezentációjában

Július 1-jétől emelkednek a taxisok
által alkalmazható tarifák Gödöllőn.
Legutóbb három éve fogadtak el
olyan önkormányzati rendeletet,
ami ben szabályozták a város terü le -
tén végzett személyszállítási szol -
gál tatás vitel- és várakozási díjait.

A polgármester által előterjesztett
javaslatban indoklásként az szere -
pel, hogy a vállalkozók álláspontja
sze rint az elmúlt időszakban több
költségük is jelentősen emelkedett,
ami indokolja a szolgáltatás ellenér-
tékét jelentő hatósági árak emelését.
Többletterhet jelentenek számukra a
járulékok és üzemanyag árak, a
pénz tárgép üzemeltetési- és javítási

költségek, valamint az elektronikus
fizetési módhoz kapcsolódó beruhá-
zások is, illetőleg az is, hogy csak 10
évesnél fiatalabb járművel lehet a
szolgáltatást végezni.

A második félév első napjától a
kö vetkező hatósági árakat kell alkal-
mazni Gödöllőn végzett személy -
taxi-szolgáltatás esetén (zárójelben
az eddigi tarifák és az emelés szá -
zalékos mértéke): alapdíj 700 forint
(450 forint, +55%) • kilométer-díj
300 forint/km (280 forint/km, +7%)
• várakozási díj 75 forint/perc (70
forint/perc, +7%) • viteldíj kivételes
időszakban 600 forint/km (560
forint/km, +7%) -ed

Drágul a személytaxizás
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A feladattal megbízott ceglédi szék -
helyű Hírös Modul Kft. szakembe -
rei elkészítették a gödöllői önkor -
mány zat tulajdonában lévő belterü-
leti utak forgalomtechnikai felül -
vizs gálatát. Az országos közutakra
és a külterületi utakra nem kiter -
jedő, javaslatokat azonban megfo -
gal mazó jelentést a városvezetés
tagjai június 21-én vitatták meg és
fogadták el.

A helyzetelemzést és probléma-
megoldási ajánlásokat egyaránt tar -
talmazó tervdokumentációnak fon-
tos kitétele a KRESZ-táblák egy ré -
szének nem megfelelő állapota. A
vizsgálat időpontjában 3.125 darab
közlekedési jelzőtábla, kiegészítő- és
egyedi tábla, valamint 24 darab for-

galomtechnikai tükör volt a városi
fenntartású utak környezetében. A
közlekedési táblák közül 190 dara-
bot cserélni szükséges, aminek meg -
valósítását elrendelte a gödöllői
kép viselőtestület tagsága. -eF

HIRDETÉS

Közel 200 darab elhasználódott
KRESZ-táblát kell lecserélni

Idén sem szakad meg a helyi busz-
megállók megújulási folyamata, ami
az elmúlt évben 9 darab várako -
zóhely kicsinosításával kezdődött el.
Az előzetes elképzelés szerint szep -
tember 30-ig a VÜSZI Kft. elvégzi,
illetve alvállalkozó bevonásával el -
vé gezteti további 6 darab gödöllői
buszmegálló peronjának és utasvá -
ró-felületének kialakítását.

A munkálatokra megközelítőleg
bruttó 10 millió forintot áldoz a gö -
döllői büdzséből a városvezetés. A
fejlesztési folyamat a következő
hely színeket érinti: Hegedűs Gyula
utcai megállóhely (Grassalkovich
An tal utcán található, befelé vezető
oldal) • Blaha Lujza fürdő megál ló -
hely (befelé vezető oldal) • Fenyves
ABC megállóhely (befelé vezető

oldal) • Tél utcai megállóhely (befe-
lé vezető oldal) • Klapka utcai elá -
gazó megállóhely (befelé vezető ol -
dal) • Rigó utcai megállóhely (befelé
vezető oldal). Ezt követően a váci
székhelyű Ser vitum Reklám Kft.
illetékesein a sor, hogy elhelyezzék a
plakátvitrines felépítményeket.

Előleg és intézkedési terv
Ugyancsak a VÜSZI Kft-t érintő hír,
hogy a gazdasági társaság 100 millió
forint erejéig előleget igényelhet a
Művészetek Háza melletti parkoló-
bővítés kivitelezési munkálatainak
fedezetére, valamint az is, hogy a
cég ügyvezetője elkészítette az ÁSZ-
vizsgálat során megállapított hiá-
nyosságok kiküszöbölését szolgáló
intézkedési tervet. -G

Tízmilliót költenek újabb
hat buszmegálló csinosítására

Június 21-i tanácskozásukon több,
sze mélyi kérdést érintő témakörben
döntöttek a gödöllői képviselőtes tü -
let tagjai. Az önkormányzati fenn -
tar tású intézmények vezetésére meg -
hirdetett pályázatok elbírálását kö -
vető határozati javaslatok elfogadá-
sa után végérvényessé vált, hogy

• július 1-jétől 2023. június 30-ig a
tisztségre egyedüliként kandidáló
eddigi irányító, Forrainé Murányi
Judit vezetheti a Gödöllői Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Központ munkáját. Havi, bruttó
illet ménye a pótlékokkal együtt
441.793 forint.

• augusztus 1-jétől 2023. július 31-
ig a tisztségre egyedüliként kan di -
dáló eddigi irányító, Kovács Ibolya

lesz a Gödöllői Fenyőliget Óvoda
(volt Ganz-óvoda) vezetője. Havi,
brut tó illetménye a pótlékokkal
együtt 430.710 forint.

• október 1-jétől 2023. szeptember
30-ig a tisztségre egyedüliként kan -
di dáló eddigi irányító, Kerényi né
Ba konyi Eszter igazgathatja a Gö -
döl lői Városi Múzeum szakmai te -
vé kenységét. Havi, bruttó illetménye
a pótlékokkal együtt 381.500 forint.

• szeptember 1-jétől 2023. augusz-
tus 31-ig a pozícióra egyedüliként
kandidáló eddigi megbízott irányí-
tó, Liskáné Fóthy Zsuzsanna állhat
a Gödöllői Városi Könyvtár és In -
formációs Központ élén. Havi,
brut tó illetménye a pótlékokkal
együtt 366.273 forint. -rr

Maradnak székükben a városi
intézmények vezetői

Három magánszemélyt díjaznak a városi Semmelweis‐napon
Július 5‐én, csütörtökön 16 órakor kezdődik a városi Semmelweis‐napi ünnepség a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Dózsa György úti épületében. Az ese‐
ményen átadják a település vezetése által két évtizede alapított Gödöllő Egész ‐
ségügyéért díjat és az azzal járó 100 forintos pénzjutalmat. Az előzetesen közzétett fel‐
hívásra nyolc jelölés (6 magányszemély és 2 közösség) érkezett. A helyi önkormányzat
egészségügyi és szociális bizottsága közülük – miután a felterjesztett szakmai
közösségek jutalmazásától ezúttal eltekintett – három személy kitüntetésére tett javas‐
latot, amit a képviselőtestület tagjai június 21‐i zárt ülésükön jóváhagytak.

A határozat értelmében, 2018‐ban dr. Ilonczai Larisza, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ fül‐orr‐gégész főorvosa, Turai Lajos Ferencné, a Gödöllői
Palotakert Bölcsőde intézményvezető‐helyettese, valamint dr. Buiyan Shafiqul
Islam háziorvos vehetik át a Gödöllő Egészségügyéért díjat. Valamennyien a saját
szakterületükön több évtizeden át végzett lelkiismeretes és magas színvonalú
tevékenységükért érdemelték ki az elismerést. ‐vn
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Csáky Zoltán sokak nevében, de gö -
döllői polgárként levelet küldött
Balogh Péter Piusz O. Præm kor -
mányzó perjelnek, a Gödöllői Pre -
mont rei Perjelség vezetőjének az
egyetemi strand ügyében. Tette ezt
azért, mert – mint fogalmaz – a gö -
döllői közállapotok anomáliájának
egyike a strand, az uszoda hiánya.

- Egy 33 ezres lakosságú városnak
évtizedek óta nincs uszodája, né -
hány esztendő kivételével strandja.
Két esztendeje az egyetem kezelésé -
ben végre megnyílt a régóta bezárt
strand, melynek működésében idén
is reménykedtünk. Most, június ele-
jén az immár beköszöntött nyári ká -
nikulában, zárt kapuk fogadják az
arra járókat, és zöld hínár borítja a
medence felszínét – olvasható Csá -
ky Zoltán levelében.

A kérdéseket is megfogalmazó
írá sos megkeresés így folytatódik:

- Többek kérésére tájékozódtam:
az egyetem részéről telefonon azt a
választ kaptam, hogy már nem az
övék a strand, azt a Rend kapta meg,
több ingatlannal együtt, idén ta -
vasszal. A strand helyreállítója és
eddigi kezelője az egyetem részéről
nem kapott felhatalmazást az idei
nyitásra.

- Örvendetes, hogy a Premontrei
Rend a fennállásának közelgő 900.
évfordulójára nagy volumenű beru-
házásokkal rendelkezhet és ingatla-
nokat kap vissza az állami tulaj -
donból – teszi hozzá a levélíró,
majd, az iránt érdeklődik, hogy
amennyiben az egyetemi strand a
Rend tulajdonába került, mit szán -
dékozik tenni. Kinyit-e az idén? Egy
strand megléte egy 33 ezres város -
ban nem csupán sportolási lehető -
ség, hanem egészségügyi igény is.
Saj nos, a gödöllői polgárok számára
ez évtizedek óta nem adatik meg.

Egyetlen reményünk most Önök -
ben van, hiszen a kiemelt kormány -
zati beruházásként már 2014-ben

beharangozott, a Miniszterelnök Úr
tavaszi gödöllői látogatásakor újfent
megígért, a Fidesz választási kiad -
vá nyában már megvalósultnak ne -
ve zett létesítményként bemutatott
uszoda kivitelezéséből a helyszínen
egyetlen kapavágás sem történt –
zárul a levél.

Balogh Péter néhány napon belül
válaszolt a hozzá intézett sorokra.
Ebben – mások mellett – kifejtette: a
kormány szándéka, hogy támogas -
sa a Premontrei Rendet a közelgő
évforduló kapcsán, aminek része
néhány, környezetükben lévő terü -
let visszaadása, ezzel is biztosítva a
fejlődés lehetőségét.

- Bár a területek felülvizsgálásáról
szóló kormányrendelet több mint fél
éve megszületett már, és az átadás -
ról szóló rendelkezés is közel két hó -
napos, az ingatlanok átadása (benne
a strandé) az állam részéről még
mindig nem történt meg. Sajnos, ad -
dig, amíg nem történik meg az áta -
dás, nem rendelkezünk az ingatla-
nokkal, nem dönthetünk sorsukról.
A strand nyitását egyébként mi is
mindig nagyon vártuk a gimnázium
területén szervezett nyári gyermek-
táboraink kapcsán – fogalmazott a
perjelség irányítója.

Emlékezetes, hogy az egyetemi
strandot a 2011-es nyári szezon vé -
géig a VÜSZI Kft. – évről évre
növek vő veszteséggel – üzemeltette.
Ezt követően öt évet kellett várni,
hogy – egy komolyabb horderejű
felújítást követően – 2016 júliusában
újra kinyisson a település egyetlen
ilyen jellegű létesítménye. A két év -
vel ezelőtti fél szezonban és tavaly a
SZIE Sport Kft-re hárult a vizes
objektum működtetése, a jelekből
ítél ve azonban nagyon úgy tűnik,
hogy a területátadás elhúzódása és a
karbantartási munkák elmaradása
miatt idén nyáron nem lesz lehető -
ség strandolásra az egyetem terüle -
tén található létesítményben…-stv

HIRDETÉS

Több évre visszanyúló probléma a
gödöllői piacon, hogy beázik a csar-
noképület üvegteteje. Ennek oka
elsősorban az, hogy a tömítés a nap -
sugárzás hatására elporladt. Mivel a
szakemberek szerint a lokális ja -
vít(gat)ás nem szünteti meg a kel -
lemetlen helyzetet, szükségessé vált
a tetőszerkezetet borító üveglapok

teljes cseréje.
A várhatóan
július kö ze -
pén kez dő -
dő és két hó -
napig tartó
re kon struk -
ció becsült
költsége net -
tó 22 millió

forint, ami a piacot működ te tő kft.
eredménytartalékából ki gaz dál kod -
ható.

A fentieken túl egy kisebb volu -
menű korszerűsítés is megvalósul a
gödöllői piacon. Kicserélik az udva -
ron lévő 14 darab vasvázas sátor -
pony vát, amire nettó 840 ezer forin-
tot költenek majd. -ka

A megújulás előtt-alatt álló gödöllői főtér védelme érdekében a döntésho-
zók szükségesnek tartották szigorítani a közterületek használatáról szóló
helyi rendeletet. A szeptember 1-jétől hatályba lépő jogszabály módosítása
arra vezethető vissza, hogy a főtéren tartózkodó egyes személyek esetében
előfordulnak olyan deviáns viselkedésformák, amik a lakosság és a várost
látogató turisták komfortérzetét is nagymértékben csökkentik. Szinte ki -
vétel nélkül egészségügyi ellátás nélküli pszichiátriai-, vagy szenvedély -
betegekről van szó, akik betegségtudatuk hiányában nem kérnek, illetve
nem fogadnak el orvosi-, illetve egyéb segítséget.

Mivel szabálykövető magatartásra – kevés kivételtől eltekintve – a ré -
szük ről nem lehet számítani, szigorúbb rendeleti szabályozással, továbbá a
közterület-felügyelet, a rendőrség, a polgárőrség, valamint a szociális szak -
ma összefogásával, illetve rendszeres ellenőrzéssel szükséges kezelni a
prob lémás helyzeteket. Túlmenően, védeni az újonnan elhelyezésre kerülő
utcabútorokat, játszóeszközöket.

A jogszabályban – mások mellett – megfogalmazódik, hogy a Tulipános
szökőkút környékével kiegészülő gödöllői főtér közterületein (képen piros
vonallal jelölve) megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki

• az utcabútorokat, illetve játszóeszközöket nem rendeltetésszerűen hasz-
nálja, továbbá beszennyezi.

• a főtéren elhelyezett utcabútorokat, játszóeszközöket közegészségügyi,
higiéniai szempontból kifogásolható, a közösségi együttélés szabályainak
nem megfelelő, erősen szennyezett ruhában használja.

• bódult vagy ittas állapotban a földön, az utcabútorokon, a játszóeszkö-
zökön fekszik vagy tartózkodik.

• a közterületi zöldfelületen lévő fákról, növényekről, leveleket, virágot
szed, vagy a növényekben kárt tesz.

Ezen felül a rendelet megtiltja azt is, hogy gödöllői főtér közterületein
bárki görkorcsolyával és gördeszkával közlekedjen. Ja, és még valami: azon
közfeladatot ellátó személyek, akik a főtér süllyedő pollerekkel (kötélbak)
lezárt, fokozottan védett területére hajtanak gépkocsijukkal, és rendelkez -
nek a süllyedő pollerek kezeléséhez szükséges rádiófrekvenciás távve zér -
lővel, kötelesek a süllyedő pollert a gépkocsival történő áthaladást követően
azonnal, minden esetben visszaemelni az eredeti (zárt) állapotába. -gb

Szigorodik a főtér használata
Szeptembertől lép hatályba a rendeletmódosítás,

ami főként az új utcabútorok 
és eszközök vagyonvédelmére fókuszál

FÓKUSZBAN

Megszüntetik az üvegtetős
piaccsarnok-épület beázását 

Csekéllyé vált az esélye, 
hogy idén kinyit az egyetemi strand 



8 XXII/7. 2018 júliusCIVIL KÖR

HIRDETÉS

Június 18-án a Művészetek Háza Gödöllő épü -
le tének zsúfolásig telt színháztermében kö -
szön tötték a néhány nappal korábban befejező-
dött 2017/2018-as tanévben kimagasló tanul má -
nyi- és sporteredményeket elért gödöllői fiata-
lokat. A késő délelőtti órákban lezajlott díját-
adásra több száz fő kapott meghívást.

A szellemi-, művészeti-, illetve sportteljesít mé -
nyü kért elismert gödöllői általános- és közép -
iskolás diákok döntő többsége tárgyjutalmat ka -
pott, míg a városban működő oktatási intézmé-
nyek vezetői által kiválasztott egy-egy legjobb dí -
szes serleggel térhetett haza.

A Damjanich János Általános Iskolából az akro-
batikus tornász Jacsó Gréta, az Erkel Ferenc
Általános Iskolából a röplabdázó Vecsey Fanni
(képen balra), a Hajós Alfréd Általános Iskolából
a több sportágban is jeleskedő Csizmeg Balázs
(képen jobbra), a Petőfi Sándor Általános Iskolá -
ból a röplabdázó Nagy Léna, Gréta, a Török Ig -
nác Gimnáziumból a vívó Morvai Ákos, a Pre -
montrei Szent Norbert Gimnáziumból a taek -
won-do küzdősportot űző Patakfalvy Luca, a
Református Líceumból a rúdugró atléta Szamosi
András, míg a Szent Imre Katolikus Iskolából a
főként asztaliteniszben élenjáró Hankó Csenge
tanulmányi- és sporttevékenységét értékelték a
legtöbbre a június 15-én lezárult 2017/2018-as
suli-idényben. A Montágh Imre Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola illetékesei

az elsősorban asztaliteniszben eredményes Ban -
kó György Dávid jutalmazására tettek ajánlást,
míg a Fréderic Chopin Zenei Alapfokú Művésze -
ti Is kola döntéshozói Udud Zsófia zongora-sza -
kos növendéküket tartották a legméltóbbnak ar -
ra, hogy sikereit a Zeneiskola legkiválóbb növen -
dé ke címmel ismerjék el.

Ebben az évben a Madách Imre Szakgimná -
zium, Szakközépiskola és Kollégium részéről
nem érkezett jelölés kiemelt jutalmazásra méltó
tanulóra.

A gödöllői tanodák rangsorában, az általános
iskolák kategóriában a Hajós Alfréd nevét viselő
lett a legeredményesebb a most zárult tanévben,
míg a középiskolák táborában a Török Ignác
Gim názium bizonyult a legsikeresebbnek. A
trófeákat az intézményvezetők vették át, hogy ezt
követően ők is élvezhessék a 2016-os Sztárban
sztár nyertese, Veréb Tamás színész, énekes pro -
dukcióját. -org

Májusi tanácskozásukon a gödöllői városatyák négy, a helyi önkormányzat által a korábbi évek -
ben alapított közalapítvány 2017-ben folytatott gazdálkodását bemutató kuratóriumi beszámoló
elfogadására is áldoztak néhány percet. Az előterjesztéseket vita és ellenvetés nélkül hagyták jóvá
a települést irányító grémium tagjai.

Az elmúlt évben az elsősorban rezsihátralékos gödöllői családok anyagi gondjainak enyhítéséhez
hozzájáruló Segítség Közalapítvány nem kért, ezáltal nem is kapott közpénz-dotációt az
önkormányzattól. Ráadásul, támogatási kérelem sem érkezett az alapítványhoz, amelynek meg -
szűntetése elkezdődött, a jogi eljárás folyamatban van. Tavaly ősszel az alapítvány felszabadította
lekö tött betéteit és a folyószámláján lévő teljes összeget felhasználta: tartósan súlyos gonddal küzdő
vagy krízisben lévő négy család részére egyszeri támogatást adott 4,7 millió forint értékben.

Alapvetően a közel 3,5 millió forintos önkormányzati támogatás és a pályázatokon elnyert pénzek
eredményezték a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tavalyi, 5.512.000 forintos bevételi forrását,
miközben a közhasznú ráfordítások – 50 ezer forint híján – ugyanekkora összeget emésztettek fel.

Az elmúlt években vásárolt, majd a helyi rendőrségnek adományozott három darab gépkocsi
értékcsökkenési leírásának magas összege miatt kevéssel több mint 2,5 millió forintos veszteséggel
zárta a 2017-es évet a 26 éve évtizede működő Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Köz -
alapítvány, amelynek 550 ezer forinttal gyarapodott a bankszámlája az elmúlt esztendőben, miközben
a kiadási oldalon bő 3,1 millió forinttól szabadult meg a helyi központú rendvédelmi egységgel jó
viszonyt ápoló szervezet.

A Gödöllői Sport Közalapítvány beszámolójából kitűnik, hogy 2017-ben valamivel több mint 29,4
millió forintos bevételt realizáltak, miközben kiadásaik megközelítették a 25,3 millió forintot (ebből
közel 10,2 millió forint személyi kiadás volt), így a döntően a közösségi tulajdonban lévő sportcélú
ingatlanok – köztük a Kornya Mihály utcai skatepark – hasznosításából származó üzleti tevékeny -
ségük eredménye 4,1 millió forintra rúgott. -ergé

Döntöttek a képviselők, hogy háromra 
mérséklődjön a helyi közalapítványok száma 
Folyamatban van a rezsihátralékos családokat támogató szervezet megszüntetése.

Veszteséges volt tavaly a közbiztonság javítását segítő alapítvány

Tanulásban és sportolásban kiemelkedő nebulók
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LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 26-29. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi FC 3-1 (0-0) Gödöllői gólok: Méhes Pál,
Mudroch Mendel, Tóth-Ilkó Áron.
A Gödöllői SK együttese 29 ponttal, 40-45-ös gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 13. helyén zárta a 2017/2018-as bajnoki idényt, amivel megőrizte
tagságát a megyei élvonalban.
Pest megyei II. osztály, Északi-csoport, 25. és 29-30. forduló
Fortuna SC-Kismaros – Gödöllői EAC 5-2 (2-0) Gödöllői góllövő: Kvaka
Bálint, Vitárius Tamás.
Gödi SE – Gödöllői EAC 9-1 (4-0) Gödöllői góllövő: Mánfai Milán.
Gödöllői EAC – Veresegyház VSK 3-4 (0-2) Gödöllői gólszerzők: Vitárius
Tamás (2), László Viktor.
A Gödöllői EAC csapata 9 ponttal, 47-142-es gólkülönbséggel a 15. helyen
végzett a csoport táblázatán, és kiesett a Pest megyei II. osztályból. (Játékosok
jogosulatlan szerepeltetése miatt a GEAC-tól 5 pontot levontak.)
Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 26. forduló
Fóti SE – Gödöllői SKII. 1-3 (0-2)
Gödöllői gólok: Szabó László (2), Pakuts Barna.
A Gödöllői SK II. csapata 19 ponttal, 45-62-es gólkülönbséggel a 8. helyet
szerezte meg a csoport tabelláján. Értesülésünk szerint a csapatot nem
nevezik be az ősszel induló Pest megyei IV. osztályú bajnokságba.

Gödöllői gólok, pontok

Miután az egyéni versenyben a nem
túlságosan előkelő 22. helyen vég -
zett, a 12 indulót felvonultató csa-
patversenyben is érdekelt volt a Gö -
döllői EAC kardozója, Gémesi Csa -
nád a szerbiai Újvidéken június 16-
21. között megrendezett vívó Euró -
pa-bajnokság zárónapján.

Második helyen történt kiemelé -
sé nek köszönhetően, nemzeti kard -
csa patunk a nyolcaddöntőben erő-
nyerő volt, így a negyeddöntőben
kapcsolódott be a küzdelmekbe,
ahol Ukrajna legjobbjai ellen lépett

pástra a Szilágyi Áron, Szatmári
And rás, Gémesi Csanád, Decsi Ta -
más összetételű magyar formáció. 

Az összecsapást a mieink fölénye-
sen, 45-25 arányban nyerték meg
(Szilágyi +10, Gémesi +5, Szatmári
+5), és az oroszokat felülmúló
románokkal nézhettek farkasszemet
a döntőbe jutásért. Ez az ütközet
ugyan nagyobb feladat elé állította a
magyarokat, ám a mieink 45-37
arányban (Gémesi +6, Szilágyi +2,
Szatmári 0) diadalmaskodtak, így az
első helyen kiemelt olaszok ellen
vívhattak a fináléban.

A döntőben mindvégig a magya -
rok akarata érvényesült. Volt, hogy
több mint tíz tussal is elhúztak Gé -
me siék, akik végül 45-33 arányban
nyertek (Szilágyi +11, Szatmári +5,
Gémesi -4), és lettek Európa-bajno-
kok! A gödöllői pengeforgató pálya -
fu tása során először szerzett arany-
érmet felnőtt világversenyen! 

Navarrete József tanítványa, Gé -
mesi Csanád és csapattársai legkö ze -
lebb a kínai Vuhsziben július 19-27.
között lezajló világbajnokságon ad -
hat nak számot felkészültségükről.

-gb

Gémesi Csanád Európa-bajnok!

Az alapszakasz után kieső helyen
álltak a gödöllői futsalosok. Az alsó-
házi rájátszásra azonban megtálto -
so dott a csapat, amely megtartotta
NB II-es tagságát a Keleti-csoport-
ban. Ez azonban senkit nem vi -
gasztal, mert dr. Lajos Attila, a Cov -
ritas Futsal Team Gödöllő szak osz -
tály-igazgatója (képen) a Régió
Plusz Televízió és a Gödöllői Hírek
TÉRFÉL című műsorában bejelen-
tette: ősztől nem neveznek felnőtt
csapatot a bajnokságba.

- Nagyon vártuk már, hogy vége
legyen a szezonnak. A bennmara-
dás keserédes örömet jelentett, mert

már akkor sejteni lehetett, hogy sem
Baranyai Pál edző, sem én nem vál -
laljuk tovább a felnőtt csapat ver se -
nyeztetését.

A szakvezető hozzátette: egy évti -
zede került közelebbi kapcsolatba a
gödöllői futsallal, és sok szép sikert
ért meg akár a felnőttekkel, akár az
utánpótlás korú formációkkal. Mára
azonban kiderült, egy szűk körön
kívül senkit nem érdekelt a sportág
helyi jövője. A legnagyobb hibát
talán akkor követtük el, amikor
tavaly beneveztük a csapatot a baj-
nokságba – zárta gondolatait Lajos
Attila. -bi

Megszűnik a felnőtt futsal

A sportkedvelő gödöllőiek legna -
gyobb örömére teljesen megújult,
kor szerű rekortán borítást kapott és
szervezetten, rendszeres sportolási
lehetőséget nyújt az egyetemi futó-
pálya.

A belépéshez nincs más teendő,
mint a sziesport.hu oldalon – a re -
gisztrációt követően – az egyetemi
te niszpályán a jelképes összegű, a
hosszútávú fenntartáshoz elenged-
hetetlen bérletet megvásárolni és él -
vezni a mozgás örömét. Nyári idő-
szakban hétfőtől péntekig 6.30 órá -
tól 9.30 óráig és 19 órától 21 óráig,
illetve sötétedésig, szombaton és
vasárnap pedig a teniszpálya nyitva
tartásának megfelelően futhatunk a
vadonatúj pályán.

További jó hír az egyetemi nyüzs -
gő sportélettel kapcsolatban, hogy

dübörög a SZIESport pontgyűjtő
rend szere, aminek keretein belül az
egyetemi Spirit Klubban, az Owl
büfében és a kollégiumi büfében
egy aránt a vásárlás végösszegéből
5%-ot pontok formájában a kártyá -
jára visszakap a tudatos sportked -
velő vásárló, aki az így szerzett pon -
tokat sportra és kultúrára költheti el.
Ennek köszönhetően akár a tesson -
line.hu oldalon pontokból vásárolt
sportruházatban is róhatjuk a körö -
ket a futópályán, ahol az 5-ös és a 6-
os sávok állnak a sportos nagykö -
zön ség rendelkezésére

További információ az egyetemi
sportéletről, többek közt az idei
sport táborról is a SZIESport face -
book oldalán és a sziesport.hu
web oldalon olvasható.

Fotó: Tardy Tamás

Egyetemi sportklub

Vadonatúj világszínvonalú futópálya
és kedvezmények garmada
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28. Kis József 32. Erdei altalaj 34. Tanoda 36. A po -
én harmadik, befejező része (M) 37. Megszüntet
38. Iskolai írószer 40. Éppen 44. Becézett Ilona 45.
Végtelenül telít! 47. Erre fele! 49. Latin kötőszó 50.
Igekötő 51. Nincs nélküle teke! 52. Nano

A megfejtéseket július 20-ig kérjük levele -

zőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László

köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu

e-mail címre eljuttatni.

Június 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: …

ÉS MIÉRT JÓ NEKEM, HA KÍVÜL VAN A

TOJÁSTARTÓ?

Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány

nyertese: Adorján Petra Palotakert 14.

TRATTORIA La Mamma 2 személyes piz -

za-utalvány nyertese: Sebő Györgyné Semmel -

weis u. 2.

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

2018. augusztus 3-án,
pénteken jelenik meg.

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

Július 1-jéig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Július 2-től július 8-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069 

Július 9-től július 15-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.). 

Tel.: 545-585

Július 16-tól július 22-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

Július 23-tól július 29-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). 

Tel.: 419-749 

Július 30-tól augusztus 5-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). 

Tel.: 410-251 

Mit nyerhet?
1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

Humoros csattanó (VII.)
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