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Szagelszívó felújítására
is költenek a gödöllői piacon

A koronavírus-járvány okán elrendelt ve -
szélyhelyzetben – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján – a minap kvázi
egy személyes testületi ülést tartott Gé me -
si György, aki két, a gödöllői piacot érintő
kérdésben is határozott.

Az egyik, hogy hozzájárult a Gödöllői
Piac Kft és a K&K Monarchia Kft. közötti –
2020. augusztus 1-jén induló és 2030. július
31-én lejáró – 10 évre szóló bérleti szerző -
dés megkötéséhez. Erre azért volt szükség,
mert a rétesházat működtető cég fejlesztést
kíván végrehajtani a bérleményben.

A másik ügy is a vendéglátáshoz köthe -
tő, hiszen akadt olyan vállalkozás, amely
lát fantáziát a piaccsarnok emeletén kiala -
kí tott étterem működtetésében. Az akár
más, a közcélokat talán jobban szolgáló
mó don is hasznosítható helyiség főzőte-
rében van egy szag- és páraelszívó-rend -
szer, ami használható, ám hatásfoka
gyen ge, ezért felújításra szorul. Az előze-
tes szem revételezéskor sacc per kábé
nettó 1-1,5 mil lió forintra taksálták a re -
konstrukció költ ségét, hozzátéve: pontos
összeget csak egy alapos állapotfelmérés
után lehet kapni.

Ettől függetlenül, Gémesi György jóvá-
hagyta, hogy a Piac Kft. – eredménytarta-
lékának terhére – legfeljebb nettó 700 ezer
forintot a szagelszívó rendszer felújításá-
ra fordíthat.

Keretek közé szorítják 
a zajos ténykedést 

Június 22-étől változott a közterületek és
nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról szóló rendelet is. Ne ve -
zetesen:

• Pénteki napokon 13 és 18 óra között –
kizárólag növényi hulladékot – újra
lehet szabadtéren égetni. Az intézke-
dés átme ne ti, miután 2021 január else-
jétől eltörlik azt a rendelkezést, ami
alapján az önkor mány zatok rende let -
ben szabályozhatják az avar és a kerti
hulladék szabadtéri ége tését, ezáltal a
tilalom egész Magyar or szágon általá -
nos lesz.

• Magánszemélyek, jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szer ve -
ze tek – a gazdasági és a mezőgazdasági

öve zetek kivételével – zajjal járó kar -
ban tartási, javítási, szerelési munkát,
hob bi tevékeny séget, továbbá ehhez
kap csolódó elektromos és motoros gé -
pek használatát (kü lö nösen fűnyíró,
gépi földmunka-végzés, be tonkeverés,
anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fú -
rás, vésés, kalapálás, fűrészgép haszná-
lata) hétköznapokon és szombaton
nap pal 7 óra és 20 óra, vasárnap és
mun ka szü neti napokon nappal 10 óra
és 20 óra között végezhetnek. Az azon-
nali hibaelhárítás, rendkívüli kárelhárí -
tási és a balesetveszély elhárítására irá-
nyuló munkavég zés ettől el té rő idő-
pontban is végezhető.

Pályáztak a zsidó temető kerítésének
részleges felújítására

A gödöllői, Fürdő utca felől megköze lít hető
zsidó temető kerítésének és sírem lé keinek
részleges felújítása érdekében a he lyi ön kor -
mányzat pályázatot nyújtott be a Magyar or -
szági Zsidó Örökség Közalapít ványhoz. A
452 millió forintos összfinan szí rozású pá -
lyázaton temetőnként legfel jebb bruttó 20
millió forintos vissza nem té rítendő dotáció
nyerhető el. A támo ga tási intenzitás száz
százalékos és az összeg előleg formájában is
igényelhető. Mindez azt jelenti, hogy az ön -
kormányzatnak nem szükséges erre a célra
anyagi fedezetet biztosítani. 

Annyi kitétel azonban van, hogy nyer -
tes pályázat esetén a városvezetésnek
vállal nia kell a temető 10 éven át történő
fenntartását.

Vezetői megbízásokat toldott 
meg egy évvel Gémesi

Városunkban négy óvoda és egy bölcsőde
vezetőjének a megbízatása jár le a nyár
folyamán. Mivel a koronavírus-járvány
kap csán kihirdetett veszélyhelyzet nem
biztosította a pályázatok jogszerű és körül -
tekintő lebonyolítását, Gémesi György –
élve a rendkívüli jogrendben a polgár mes -
terek számára meghatározott hatáskörrel –
egy évvel meghosszabbította a vezetők
meg bízatását. 

A döntés alapján Fodor Csilla (Egyetem
téri Kikelet óvoda), Gambárné Szántai Il -
dikó (Martinovics utcai Kastélykert óvo -
da), dr. Pappné Pintér Csilla (Szent János
utcai Mesék Háza óvoda) és Karlovics

And rea (Mosolygó óvoda) 2021. július 31-
ig láthatja el a vezetői teendőket, míg Pálfi
Sándorné (Mesevilág bölcsőde) 2021.
augusztus 31-ig irányíthatja a Kossuth
Lajos utcai gyermekintézmény munkáját.
A hölgyek illetménye nem változik.

Július közepétől igényelhető 
a házhoz menő lomtalanítás 

A járványveszély miatt ugyan némi
késéssel, de folytatja az elmúlt évben kia -
lakított hagyományt a gödöllői székhelyű
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., amely
2020-ban is alkalmazza a házhoz menő
lom talanítás rendszerét.

Ennek folyamán évente egyszer, leg fel -
jebb 2 köbméter lomhulladékot lehet ártal -
mat lanítani térítésmentesen. Gödöllőre
vonatkozóan az igény-bejelentési időszak
július 13-tól augusztus 21-ig tart, a
lomtalanítás várható időpontja pedig július
27-e és szeptember 5-e közé esik. To vábbi
információk a www.zoldhid.hu oldalon
olvashatók, az igénybejelentő lap innen is
letölthető. 

Koltay Gábor kapta idén
a Magyar Szabadságért Díjat 

Ebben az évben Koltay Gábor rendező ér -
demelte ki a Magyar Szabadságért Díjat. Az
elismerést június 27-én, Gödöllőn, a Tes tőr -
laktanya (Várkapitányi lak) felújított épü le -
tében vehette át az építészmérnöki diplo-
mával is rendelkező, 70. születésnapját feb-
ruárban ünnepelt művész.

A számos színházi rendezésével, vala -
mint játék- és dokumentumfilmjével kitűnt,
szakmai és állami kitüntető címekkel büsz-
kélkedő Koltay Gábor több alkotását – kö -
szönhetően a Magyar Szabadság Napja al -
só parki előadásainak – az elmúlt években
testközelből is láthatták a gödöllőiek. -GH

Amit nem hagyhatunk szó nélkül…
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A 2018/2019-es tanévben kimagasló tanulmányi- és sport tel -
jesítményt nyújtott fiatalok pályázat útján juthattak az elismerés-
hez, aminek egyértelmű célja az ifjúság ösztönzése az eredmé-
nyes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, valamint a fizikai
aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra.

A miniszteri oklevelet két kategóriában lehetett kiérdemelni.
Rész ben a köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai okta -
tásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-8. év fo -
lyamos tanulók, részben pedig a köznevelési intézmény nappali
rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban
részt vevő 9-13. évfolyamos tanulók részesültek a „Magyarország

jó tanulója, jó sportolója − 2019” címben. Országosan, mindent egy-
bevetve, közel nyolcszázan.

Az elismerésből Gödöllőre is jutott.  A fiatalabb korosztály kép -
viselői közül Kriszt Sarolta (atléta, Gödöllői EAC, Török Ignác
Gimnázium, felül jobbra), Csaba György (úszó, BVSC, Tö rök
Ignác Gimnázium, alul jobbra) és Tóth Ármin (cselgáncsozó,
BVSC, Hajós Alfréd Általános Iskola, alul középen) kapott mi -
nisz teri oklevelet. Az idősebbek táborából Dobránszky Laura
(atléta, Gödöllői EAC, Török Ignác Gimnázium, felül balra), Pót -
ha Johanna (atléta, Gödöllői EAC, Török Ignác Gimnázium, felül
középen), valamint Hanzl András (tőrvívó, MTK, Török Ignác
Gim názium, alul balra) büszkélkedhet a titulussal. -acs

Év végére elkészülhet
az alsóparki versenyuszoda

Két év után távozott posztjáról a Gödöllői SK Pest megyei I. osz -
tályban érdekelt labdarúgó-csapatának vezetőedzője, Pozder Ne -
nad. A szerb származású, egykoron játékosként az NB I-ben is
megfordult tréner közös megegyezés alapján vált meg tiszt -
ségétől. A távozó edző utódja Hevesi Tamás lesz (képen balra).
Az éne kesként is közismert és kedvelt tréner UEFA Pro Licenc
szintű képesítéssel rendelkezik.

Az edzőváltásról szóló június 24-i sajtótájékoztatón Hevesi Ta -
más – többek között – úgy fogalmazott: nagyon szimpatikus szá -
má ra a „gödöllői modell”, amit teljes mértékben a reális céloknak és
elvárásoknak rendelnek alá. Ebben ő is partner lesz, mert meg -
győződése, hogy a sportteljesítmény mellett a közösség for málás
és az ezzel sok esetben társuló családias hangulat köve tendő pél -
da. Az újdonsült tréner elmondta, hogy a támadófoci híve, ezért
„játszó” csapatot szeretne kialakítani Gödöllőn. Való szí nűsíthető,
hogy a hazai bajnoki mérkőzéseket vasárnaponként rendezik
meg, ám Hevesi Tamás nyomatékosította: művészi kar rierje mi -
att nem szorulhatnak háttérbe az edzői teendők. 

A döntéssel kapcsolatosan Rózsavölgyi Sándor szakosztályve -
ze tő elmondta: az elmúlt évek igencsak ingadozó bajnoki sze -

replése (2017: 2. hely, 2018: 13. hely, 2019: 2. hely, 2020: 10. hely – a
szerk.) az látszik alátámasztani, hogy egy sikeres évad után meg -
csappan a játékosok motivációja, ezért indokolttá válik a frissítés a
szakmai munka terén is. Ezúttal sem történt más, a békés és korrekt
körülmények között lezajlott edzőváltás fő célja a játékosok harcos-
ságának növelése, a megfelelő hozzáállás folyamatos, az eredmé-
nyességben is visszatükröződő fenntartása a várhatóan augusztus
22-én rajtoló új bajnoki szezonban. A szakosztály ve zető hozzátette:
továbbra is elsőrendű cél a léptékváltás, aminek alappillére a saját
nevelésű játékosokkal történő építkezés. Az új edző szerződte té sé -
vel összefüggésben elhangzott, annak nem szabtak véghatáridőt,
hanem abban állapodtak meg, hogy min den évben felülvizsgálják
majd az együttműködés folytatásának mikéntjét. -áo

Június 9-én Vécsey László, a Pest megyei 6-os számú, gödöllői
központú országgyűlési választókerület kormánypárti képvise -
lője is részt vett az alsóparki futókör átadásán. Erről közösségi
oldalán egy videóüzenet is tanúskodik, aminek végén szóba ke -
rült a futókör déli részének szomszédságában épülő gödöllői ver -
senyuszoda lehetséges átadási időpontja is.

Vécsey László úgy fogalmazott: a műszaki és pénzügyi szem -
pontokat figyelembe véve, semmi akadálya nincs annak, hogy év
végére elkészüljön Gödöllő történetének legnagyobb közjóléti
beruházása. Ez azt eredményezi, hogy néhány hónap választ el
bennünket attól, hogy – a próbaüzemet követően – mi magunk is
birtokba vegyük a létesítményt. -G

Hevesi Tamás a focicsapat edzője

Hat gödöllői diák lett Magyarország jó tanulója, jó sportolója
Összesen hat, gödöllői iskolában tanulmányt folytató diák érdemelte ki a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2019” címet,
ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapított és adományozott kitüntetés.
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Bő egy éve, hogy a helyi közbeszéd és vá -
ros politikai csatározások kereszttűzébe ke -
rült a gödöllői magánkórház építéséhez
szükséges telekeladás. Tavaly május vé gén
a képviselőtestület tagjai többségi sza va zás -
sal hozzájárultak ahhoz, hogy az ön kor -
mány zat 60 millió forintért eladja a tüdő -
gon dozó épületét és a hozzá tartozó tel ke -
ket a gödöllői székhelyű BOMM Kft-nek.

Az ügyletet a Fidesz-KDNP akkori és ta -
valy októberben megválasztott képviselői
egyaránt mutyi-szerűnek ítélték, mi több,
az is megfogalmazódott, hogy a telkek –
sze rintük – áron aluli értékesítés miatt
bün tetőfeljelentést tesznek.

Az elmúlt esztendő novemberében – a Fi -
desz-KDNP-s városatyák nyomására – Gé -
mesi György beleegyezett, hogy új ér ték -
becslés készüljön az évtizedeken át a tüdő -
gondozónak otthonául szolgált ingatlanról
és a mellette fekvő területről. Ebből idén feb-
ruárban az derült ki, hogy a költ ségek le vo -

nása utáni maradványérték brut tó 52 millió
forint, amihez képest a 60 millió forintos
eladási ár kedvezőnek te kinthető.

Már-már úgy tűnt, hogy elcsitulnak a
hul lámok, és lassan elindulhat a beruházás
folyamata, amikor közbeszólt a korona -
vírus-járvány.

Bók Károly, a telkeket megvásárló cég
ügy vezetője – túl azon, hogy július 30-ig
járványkezelési centrum céljára díjmente-
sen visszajuttatta a teljes épületet az ön -
kormányzatnak – újratervezésre kénysze -
rült. Szerződésmódosításra vonatkozó
ajánlatát eljuttatta az önkormányzatot,
mint eladót képviselő polgármesternek.
Gé mesi Györgyöt – a koronavírus-járvány
kapcsán bevezetett rendkívüli jogrend kö -
vetkeztében – sajátos körülmények között
érte a megkeresés, hiszen a veszélyhelyzet
miatt jogában állt egyedül dönteni a szer -
ződés bizonyos pontjainak módosításáról.
Ezt meg is tette.  Első kísérlete azonban ku -

darcba fulladt, mert – mint írta – „a szer -
ződésmódosítás  szövegében elírás történt”.

Néhány nap elteltével, május 29-i kelte -
zés sel a javítás megtörtént. Az alap-kont -
rak tusban – 2019. június 25-étől számítva –
80 ágyas kórház létesítése szerepelt, azzal
a kikötéssel, hogy ellehetetlenülés esetére
30 hónapos határidővel rögzítették az
eladó (önkormányzat) elállási lehetőségét.

Ehhez képest a módosítás – egyebek
mel lett – azt tartalmazza, hogy az egész-
ségügyi beruházás több ütemben is meg -
valósítható. Az első ütem legfeljebb 60 hó -
napos határidővel (2024 júniusa) és lega -
lább 30 darab aktív ágy rendelkezésre ál -
lásával számol. -edo

Jókora fordulatot vett a magánkórház ügye

Június 12-én Gémesi György „gondolt
egyet”, és a járványügyi veszélyhelyzet
vár ható feloldása előtt néhány nappal
„kép viselőtestületi ülést” tartott, gyakorla-
tilag, magának. Még mielőtt bárki hatás-
körének túllépésével vádolná meg a vá -
rosvezetőt, el kell mondani: a polgármes -
ter jogszerűen járt el, amikor döntéseket,
határozatokat hozott. Az egyszemélyes
ha tározatok közül az élre kívánkozik az
önkormányzati gazdálkodás 2019. évi
zárszámadásának elfogadása, aminek fo -
lyamatában nagy valószínűséggel nem
került vitába önmagával Gémesi.

A számhalmaz tanúsága szerint 2019-
ben a gödöllői költségvetés 10,265 milliárd
forintos (egy évvel korábban 11,938 mil li -
árd forint) bevételre tett szert, amiből ke -
vés sel több mint 7,665 milliárd forintot
(egy évvel korábban 10,362 milliárd forint)
köl töttek el. 

A két tétel közötti, csaknem 2,6 milliárd
forintos különbséget költségvetési marad -
vány ként nevesítették, amiből közel 1,993
milliárd forintot különféle célokra beépí-
tettek a település idei, eredeti (februárban
elfogadott) büdzséjébe. Szabad marad -
vány ként közel 426,2 millió forintot az
általános célú tartalékba helyeztek, és ez is

fedezetéül szolgált a koronavírus-járvány
kapcsán elrendelt veszélyhelyzetben fel -
me rült védekezési kiadásoknak.

A helyi adókból 3,26 milliárd forintos
nagyságrendben tervezett bevétel (épít -
mény adó, telekadó, iparűzési adó, idegen-
forgalmi adó, kommunális adó) az év vé -
gé re meghaladta a 3,6 milliárd forintot. Fő -
ként a helyi cégek jártak az élen a forrás
nö velésében, akik a reméltnél (3,4 milliárd
forint) több mint 400 millió forinttal fizet-
tek be többet a gödöllői közkasszába. A
2016 januárjában történt bevezetése óta
rend szeresen komoly vita és ellenérzés tár -
gyát képező kommunális adóból 209
millió forint folyt be 2019-ben, annyi, mint
egy évvel korábban.

Miután a kormány az idei évre már el -
vonta és az ország jövő esztendőre terve -
zett költségvetési javaslata alapján to vább -
ra is elvonni tervezi a gépjárműadót, ér -
demes megemlíteni, hogy 2019-ben a gö -
döllőiek 124,1 millió forinttal táplálták
ezen a jogcímen a helyi közkasszát.

Napjaink politikai felhangoktól sem
men tes vitáját alapul véve, sokatmondó
adat, hogy az elmúlt évben az állam – az
eredetileg tervezett 1,363 milliárd forinttal
szemben – 1,554 milliárd forinttal támo -

gat ta a gödöllői költségvetést (+14%),
miközben szolidaritási hozzájárulásként
430 millió forintot vontak el a gödöllői
önkormányzat költségvetésétől 

Hosszú ideig lehetne elmélyülni a zár -
szám adási előterjesztés sorai között, hogy
– főként a kiadási oldalon – teljes képet
kapjunk arról, papíron milyen gazdálko-
dást folytatott a tavalyi választási évben a
gödöllői településvezetés. 

A részletekbe teljes mélységben nem
men nénk bele, ám azt mindenképpen meg
kell említeni, hogy – a településüze mel -
tetésre fordított 696 millió forinton, a lakó-
és nem lakóépületek fejlesztésére, felújítá-
sára elköltött 377 millió forinton, illetőleg
az út-, járda-, kerékpárút-, parkoló- és
busz váró építésre felhasznált 538,7 millió
forinton kívül – a Testőrlaktanya (Várka pi -
tányi lak) helyreállítása csaknem 185 mil -
lió forintos kiadással járt.

Főtéri eszközbeszerzésre és -telepítésre
ke véssel több mint 3,4 millió forintot fordí-
tottak, ugyanakkor a városháza új, Sza bad -
ság tér 6. szám alatti épületének áté pí tésére
és bővítésére eredetileg betervezett 500,2
mil lió forintot nem tudták „felélni”, miután a
beruházással kapcsolatban kiírt közbeszer -
zé si eljárás eredménytelenül zárult. -ván

Hol hasznosultak tavaly a helyi közkassza százmilliói?
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Varga Mihály pénzügyminiszter május 26-án benyújtotta az ország jövő évi
költségvetéséről szóló elképzelés-csomagot. Az azóta eltelt időszakban a politikai
közélet szereplőinek akadt idejük véleményezni a számhalmazt, annak elő-
irányzatait. A szakemberek és az elemzők többsége úgy vélte, hogy hazánk
2021-es büdzséje nem mentes a kockázatoktól, részben azért, mert szűknek
tűnik a kormányzat gazdasági mozgástere, részben pedig azért, mert a
kormányzati és önkormányzati bevételek közötti átrendezés bizonyos
települések esetében okozhat átmeneti likviditási gondokat. Ugyanakkor, az
is kivehető a főbb adatokból, hogy a kormány a következő évben is kezelni
kívánja a koronavírus-járvány esetleges kedvezőtlen gazdasági hatásait.

A 2021-es állami költségvetést július első napjaiban tárgyalta és fo-
gadta el az országgyűlés. A döntéshozók között ott volt Vécsey László,
a gödöllői központú választókerület kormánypárti parlamenti kép -
viselője is, aki az alábbiakban reagált kérdéseinkre.

- Képviselő úr! Röviden megfogalmazva, Ön szerint mik az ország jövő évi
költségvetésének prioritásai?

- Magyarország 2021-es költségvetése a gazdaságvédelem költség -
ve tése. A koronavírus-járvány hatásai miatt ez elengedhetetlen,
ugyanakkor a jövő évi büdzsé a járványügyi készültség fenntartása
mellett is tartalmazza a szükséges forrásokat a gyermeket nevelő csa-
ládok támogatásához, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, a munka he -
lyek megtartásához és új munkahelyek létrehozásához. A gazdaság-
és munkahelyvédelmi alapra 2.500 milliárd forintot, a járvány elleni
védekezésre 3.000 milliárd forintot, a gyermekes családokra 2.300
milliárd forintot, a 13. havi nyugdíj első ütemére 53 milliárd forintot,
a biztonságra és rendvédelemre 953 milliárd forintot biztosítunk. Ezen
felül több pénzt biztosítunk az egészségügynek, az oktatásnak és az
önkormányzatoknak is.

- Talán nem véletlenül hagyta a felsorolás végére az önkormányzatokat.
Egyes, szinte kizárólag baloldali településvezetők pénzhiányról és kivéreztetésről
beszélnek. Nincs igazuk? 

- Röviden: nincs! Jelentősen több költségvetési forrás jut a helyi ön -
kormányzatoknak 2021-ben, az idei nagyjából 739 milliárd forintos
forrás helyett jövőre 857 milliárd forintból gazdálkodhatnak majd. A
kormány emellett folytatja a magyar falvak és városok fejlesztését. A
koronavírus-járvány az államnak és az állampolgároknak okozta a
legnagyobb veszteségeket. Ehhez képest az önkormányzatok vesz -
tesége – arányait tekintve – szerény. Ugyanakkor az önkormány -
zatoknak is van felelőssége. Közös országban élünk, közös
kár  meg osztás van. Ha az emberek áldozatot vállalnak, akkor ezt a
gazdagabb, jó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak is
meg kell tenniük! -ág

Ha az emberek áldozatot 
vállalnak, akkor ezt 
a gazdagabb önkormányzatoknak
is meg kell tenniük!

Segítsünk együtt, mert a Tormay mindannyiunké! – szólította meg április
végén a Szövetség Gödöllőért felhívása Gödöllő lakóit. Jó hírrel szol -
gálhatunk: az adományok összege átlépte az 1 millió forintot! Ez azt
bizonyítja, hogy összefogással bármit elérhetünk! 

Mint ismeretes, a februárban elfogadott városi költségvetésben –
az állami normatíva felett – a Tormay Károly Egészségügyi Központ
számára 0, azaz, nulla forint működési finanszírozás áll. Sajnos, a
városvezetés folyamatosan másra mutogat, miközben törvény [Eütv.
152. § (3) pont] rendelkezik arról, hogy ha az önkormányzat végzi a
járóbeteg-ellátást, akkor kötelezően ellátandó feladat a szakellátás
működtetése. 

Vitán felüli, hogy a folyamatos betegellátás érdekében az infra-
struktúra és a gép-, illetve műszerfejlesztés sokáig nem halasztható
az intézményben. 

Ezért azzal a kéréssel fordultunk minden jó szándékú gödöllői pol -
gárhoz, hogy amennyiben van rá lehetőségük, akkor támogassanak
egy jó ügyet a járvány-időszakban, és célzottan a Tormay Károly
Egész ségügyi Központ támogatására küldjenek adományt, ami az
intézmény segítségére lesz a technikai feltételek javításában és orvosi

műszerek, gyógyászati eszközök beszerzésében, valamint szakor vo -
sok foglalkoztatásában.

Számunkra alapvetés, hogy magunkénak érezzük és segítjük a
Tormay Károly Egészségügyi Központ ügyét, hiszen ők az év minden
napján értünk dolgoznak. Teszik ezt akkor is, ha a városvezetés – saj -
nos – nem könnyíti meg, vagy támogatja elvárható mértékben a
működésüket! 

A segítő szándékkal nem vagyunk egyedül, hiszen a Dr. Lumniczer
Sándor Alapítvány – a Tormay Károly Egészségügyi Központ adomá-
nyainak fenntartott – alszámlájára (OTP Bank: 11742049-20343435) a
vezetőség tájékoztatása szerint június 24-ig 1.010.000 forint érkezett.

Ezúton is köszönjük, hogy segítettek és segítenek annak az intéz-
ménynek, amely évtizedek óta óvja valamennyiünk egészségét és
gyó gyítja a helybélieket. Természetesen, a gyűjtést folytatjuk! 

Eltökélt szándékunk, hogy rendbe tegyük, és minden erőnkkel
támogassuk a helyi egészségügyet, ezért a közeljövőben további akci-
ókkal készülünk és minden eszközzel támogatni fogjuk azokat az
orvosokat és nővéreket, akik értünk, gödöllőiekért dolgoznak. 

Szövetség Gödöllőért

Sikeres az egészségügyi központot támogató adománygyűjtési akció 
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A Haladás szobrát ledöntötték az egyesült
államokbeli Wisconsinban, és kisvártatva
Európába is átterjedt a nem feltétlenül a bé-
kességéről elhíresült Black Lives Matter moz -
ga lom. Sajnos, hazánk sem marad(t) ki a
sor ból, miután Winston Churchill egykori brit
miniszterelnök budapesti szobrát fekete fes-
tékkel lefújták. Belegondolt már valaki, hogy
– ha tehetnék – mit döntenének le Gödöllőn
a liberális anarchisták? 

Minap kaptuk a hírt, hogy – többek között
– már az amerikai Wisconsin állam „Haladás”
mottóját jelképező szobor is áldozatául esett
a szobordöntögetők agresszivitásának. Ráadá -
sul, a wisconsini zavargók hősies szobor dön -
tésük közben megvertek egy, magát „meleg,
progresszív demokratának” nevező szenátort is,
mert fotózta őket. Gondolhatnánk, hogy
ebben semmi új nincs, tudva levő ugyanis,
hogy „a forradalom felfalja saját gyermekeit”, így
a demokraták egyék csak meg, amit főztek. 

Azonban mégsem mehetünk el szó nélkül
az események mellett. Már csak azért sem,
merthogy Európába is megérkezett „Black
Lives Matter” (a fekete élet számít) mozgalom
hatása, és ez a csodás demokrata politikai
termék máris mozgósította az anarchista
Antifa (Amerikában már terrorszervezetnek
minősített) szervezet európai csoportjait is.
És, hogy mennyire begyűrűzött az öreg kon -
tinensre a hatás, azt jól mutatja, hogy
Winston Churchill budapesti, városligeti
szob ra sem úszta meg a „Black Lives Matter”

égisze alatt rongálás nélkül.  Hogy mi pon -
tosan a bűne, azt nem tudni. A Szabadság
téren demonstrációt is tartottak az USA
nagykövetsége előtt.  

És ha már eljutottak Budapestig, akkor
miért állnának meg ott? Hiszen a liberaliz -
mus térítő vallásnak nevezhető, ami akár azt
is feltételezheti, hogy Gödöllő sem maradhat
ki a jóból. Ezért eljátszottunk a gondolattal…

A Teleki Pál szobor, vagy a Trianon-em-
lékmű, esetleg az Erzsébet királyné szobor,
netán Wass Albert szoba? Ha ez nem lenne
elég, akkor Mária Terézia vagy a Petőfi Sándor
kellene, hogy magán viselje a baloldali prog -
resszív kézműves önkifejezés nyomait? 
Ne héz kérdések ezek, és bevalljuk, hogy né -
miképp tanácstalanok is vagyunk. Oly -
annyira, hogy a Momentum Mozgalom háza
táján néztünk körül, azt kutatván, hogy most
mi ott a hivatalos vonal, hiszen Donáth Anna
és Cseh Katalin európai parlamenti képviselők
úttörők hazánkban a „Black Lives Matter” (a
fekete élet számít) üzenet terítésében. Igaz,
Donáthnál változott az üzenet, hogy itthon
is érthető legyen: „A roma élet is számít” - han-
goztatta a tavaly januárban az, úgynevezett,
rabszolgatörvény elleni tiltakozás során, Gö -

döllőn, az Alsóparkból indult demonstráción
is felszólalt politikus. 

Ha valakik, akkor „momentumék” bizonyára
tudják, ki érdemes arra a múltból, hogy
szobra állhasson Gödöllőn, és ki az, akinek
menni kell. Meg azt is, hogy milyen élet szá -
mít, és milyen nem. 

Valljuk be, hogy nagy „momentum” lenne Gö -
döllő életében Cseh Katalin törvénykezése a
történelmen. A helyi baloldal „újabb kezdete”
valószínűleg nyitna is erre lehetőséget, ugyanis
városunk polgármestere már évekkel ezelőtt
hitet tett az Amnesty International mellett.
Szerinte „ők a jövő”. Ezek a moz gal mak, ezek a
„civilek”, amelyek mind egy tőről fakadnak, és –
többször is bizonyítottan – romlott forrásból
táplálkoznak, ők lennének a jövő…

Értjük, hogy a baloldalon ez most feladat,
és azt is értjük, hogy az amerikai demokrata
agendát végre kell hajtani. Az is világosan
látszik, hogy a baloldal nemzetköziségéből
adódóan amúgy is hagyománya van az egy-
szerre lépünknek: ha rongálják a szobrokat a
messzi nyugaton, akkor rongálják majd itt is,
ha skandálnak, tombolnak, őrjöngnek kint,
akkor skandálnak, tombolnak, őrjöngnek
majd itt is. Más kérdés, hogy biztosak va -
gyunk benne: nem jó irány ez.

Gödöllő érdekében és a közbeszéd méltó -
ságának mentéseként még időben szólunk,
hogy erre a vonatra most nem kell felülni.
Akkor sem, ha fizetik a jegyet. Mert Gödöllőn
– szerencsére – nincs kultúrája ennek az
újfajta „nyugatos” szemléletnek, BLM-estől,
LMBTQ-stól, gender-elméletestől...

Ma radjon Teleki és maradjon Petőfi! -mk

Elérheti-e városunkat a szoborrongálási láz?

Maradjon Teleki és maradjon Petőfi!

Önök szerint Gödöllőn mely szobrok ron -
gálása fejezhetné ki leginkább azt a világfáj-
dalmat, ami a progresszív baloldal lelki
bé kéjét olyannyira megborította, hogy most
kénytelenek a nyugati kultúra emlékeit fel-
számolni?
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Június 12-én Gémesi György határozatot hozott a városi ki tün -
tetések, díjak és elismerések alapítását és adományozásának
rend jét szabályozó önkormányzati rendelet teljes át- és újra -
gondolásáról, egységesítéséről, ami július 1-jén lépett hatályba.

Gödöllő legrangosabb önkormányzati kitüntetése a díszpolgári
cím, amit az eddigi gyakorlat alapján augusztus 20-án adnak át
(idén dr. Révész T. Mihály egykori kastélyigazgatónak). A díjak
körét a Gödöllő Városért díj (átadás: március 15.), a Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díj (átadás június, pedagógusnap), a
Gödöllő Kultúrájáért díj (átadás: január 22., Magyar Kultúra
Napja), a Gödöllő Egészségügyéért díj (átadás: július 1., Sem -
melweis-nap), a Gödöllő Vállalkozója díj (átadás: szeptember
közepe) és a Gödöllő Talentum díj (átadás: június eleje, peda gó -
gusnap) alkotják, míg az elismerések közé a  Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért tartozik.

Vizsgálva a rendeletbe foglalt módosításokat, megállapítható,
hogy a legnagyobb változás a Gödöllő Város Díszpolgára kitün -
tető címet érinti. Az évente legfeljebb egy személynek adomá-
nyozható elismeréshez eddig díszoklevél és a kitüntetett mono -
gramjával, illetve a város címerével ékesített arany pecsétgyűrű
járt. Júliustól már 300 ezer forint pénzjutalom is. Kiegészült a
dísz polgárt megillető jogosultságok köre is. Új elemként bekerült,
hogy halála esetén a temetési költségek vagy azok egy részének

Mennyi pénzjutalomra 
számíthat, aki városi díjat kap?

átvállalásával az önkormányzat saját halottnak tekinti, és gödöl-
lői sírhelye a védett sírok körébe tartozó síremlékké válik.

A díjakhoz eltérő mértékű pénzjutalom is társul, az alábbiak
szerint:

• Gödöllő Városért díj – személy 200.000 forint, közösség
400.000 forint

• Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért
díj és Gödöllő Egészségügyéért díj – személy 150.000 forint,
közösség 200.000 forint

• Gödöllő Talentum díj – személy 100.000 forint
Fontos tudnivaló, hogy az elismeréseket nyilvános ünnepségen

a polgármester adja át. Kitüntetés, díj és elismerés posztumusz
nem adományozható. Amennyiben a kitüntetésben, díjban, vagy
elismerésben részesülő személy az erről szóló döntés és az átadás
közötti időszakban elhalálozik, a kitüntetést az örökösnek kell
átadni nyilvános ünnepségen. A kitüntetést, díjat, elismerést
vissza kell vonni attól, akit a bíróság szándékos bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen elítélt. –ist

Nyár végére, ősz elejére tolódnak a díjátadások
A járványügyi védekezési szigorítások feloldása előtt néhány
nap pal Gémesi György kihasználta a veszélyhelyzetben őt, mint
polgármestert megillető jogi lehetőséget, és – nem felrúgva a
szak bizottságokban kialakult többségi véleményt – városi díjak
adományozásáról döntött.

Június 11-én aláírta, hogy:
• a négy személyre és két közösségre érkezett ajánlások közül

Gubáné Csánki Ágnes, a Petőfi Sándor Általános Iskola tiszt -
ségéből távozó igazgatónője (utódja Ginczli Lajosné), Fábián
Tünde, a Petőfi Sándor Általános Iskola orosz és német nyelv sza -
kos pedagógusa, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda szakmai kö -
zössége kapja idén a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjat.

• a városban élő, 15 és 25 év közötti tehetséges fiatalok elisme-
rése érdekében alapított Talentum díjat ebben az esztendőben –
két jelölt közül – Vecsey Fanni, a Török Ignác Gimnázium 17 éves
tanulója, a Gödöllői RC korosztályos Európa-bajnoki 8. helyezett
strandröplabdázója veheti át. A díjakat várhatóan augusztus vé -
gén adják át.

Előreláthatólag szeptemberre tolódik a Gödöllő Egészség ügyé -
ért díj átadása, amit 2020-ban három személy vehet át (jelölés
négy személyre és egy közösségre érkezett). A jutalmazottak kö -
rét dr. Tőke István háziorvos, dr. Kostyál Anna, a Tormay Ká -
roly Egészségügyi Központ pszichiátriai szakellátás és -gondozás
gondozóvezető főorvosa és dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermek-
orvos alkotják. -D

HIRDETÉS
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Az van, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszély hely -
zetben önálló döntési jog- és hatáskörrel rendelkeznek a pol gár -
mesterek. A sajátos szabályozás utolérte a Gödöllőn működő
sportegyesületek és -szakosztályok számára a város idei költ -
ségvetésében elkülönített keretösszegek felosztását is. Gémesi
György május végén egymaga döntött. Lássuk, hogyan!

Induljunk ki abból, hogy a város idén februárban elfogadott
költségvetésében 2020-ra 37 millió forintos keretösszeg állt ren -
delkezésre a helyi sportélet szereplőinek működési támogatására.
Nem sokkal később jött a járvány, és a védekezési költségek biz-
tosítása miatt át kellett csoportosítani a városi büdzsé előirányza-
tait. A sportfeladatokra szánt keret 20 százalékkal csökkent, an -
nak mértéke 29,6 millió forintra zsugorodott.

További csavart jelentett a történetben, hogy a rendkívüli hely-
zet miatt ezúttal elmaradt a gödöllői sportegyesületek és -szak -
osz tályok tényleges munkájának megszondázása, Gémesi
György a helyi „műhelyek” tavaly leadott eredményességi- és lét -
számadataiból indult ki. Ez önmagában nem is lett volna ör -
dögtől való, ám tudni kell, hogy a városi sportkoncepcióban
pénz elosztási alapfeltételként szereplő pontrendszer viszony la -
gos objektivitása – főként a kiemelten dotált szakosztályoknál –
az elmúlt évben is háttérbe szorult. Így, most is, íme:

A kiemelten támogatott kategóriába sorolt egyéni- és csapat
ver senysportágak gödöllői reprezentánsai két részletben (június
15-ig, majd október 30-ig) juthatnak hozzá a részükre elkülönített,
mindent egybevetve – az eredetileg elkülönített 15 millió forint
helyett – 12 millió forintos (tavaly13 millió forint) önkormányzati
dotációhoz. 

A háromszereplős táborból idén a legtöbb pénzt – akárcsak ta -
valy, egyaránt 4,5-4,5 millió forintot (2019-ben 5-5 millió forint) –
a Gödöllői EAC atlétái és vívói kapják. A Gödöllői Sport Klub – a
kiemeltek közé hét éve felvett – asztaliteniszezői 3 millió forintra
(tavaly 3 millió forint) tarthatnak igényt 2020-ban. Meg kell je -
gyez ni, hogy társasági adókedvezményben (TAO) részesülő gö -
döllői egyesületek (Gödöllői Kézilabda Sport Egyesület, Gödöllői
Sport Klub labdarúgó és kosárlabda szakosztály, valamint a Gö -
döllői Röplabda Club) idén sem szerepelnek az önkormányzati
támogatást élvezők körében.

Csupán a történeti hűség kedvéért: az eredményességi muta -
tókon és a létszámadatokon alapuló elosztási elv következetes
betartása esetén a Gödöllői EAC atlétáinak 7.280.000 forint, a
Gödöllői EAC vívóinak 3.636.000 forint, míg a Gödöllői SK asz-
taliteniszezőinek 1.084.000 forint járt volna.

Ki lehet számolni, hogy a Gödöllői EAC nemzetközi mércével
mérten is komoly eredményeket elérő, olimpiai indulási joggal
rendelkező versenyzőket is soraiban tudó kollektívája több mint
egymillió forintot (9 milliót kapnak és közel 10,1 millió járna
nekik) veszített a döntésen, amiről Gémesi György az elmúlt év -
ben úgy nyilatkozott, hogy a pontrendszer csak tájékoztató jelle-
gű, más, fontos szempontok is vannak és figyelembe kell venni a
sportágak sajátosságait is. Az egyelőre nem derült, ki, hogy mi -

ben vagy ki(k)ben rejlik a gödöllői asztalitenisz-szakosztály azon
sajátossága, ami „felülreprezentálttá” teszi őket.

A kiemelt támogatásban nem részesülő gödöllői verseny -
sport-szakosztályok az alábbiak szerint osztoznak a 4,8 millió
forintos (tavaly 6 millió forint) keretösszegen (zárójelben a 2019-
es támogatás):

• Grassalkovich SE (akrobatikus torna) 800 ezer forint (1 millió
forint) • Gödöllői Taekwon-do SE 800 ezer forint (1 millió forint)
• VUELTA SE (ritmikus gimnasztika) 400.000 forint (500 ezer
forint) • Jumpers Tánc és Sport KE 400.000 forint (500 ezer forint)
• Kirchhofer SE (atlétika) 400.000 forint (500 ezer forint)  • TIG
Diáksport Egyesület 384.000 forint (480 ezer forint) • Sainó
Karate-Do Közhasznú SE 256.000 forint (320 ezer forint) •
Gödöllői Sport Klub HUN-TER terepíjász szakosztály 240.000
forint (300 ezer forint) • BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület
200.000 forint (250 ezer forint) • Gödöllői Contact ITF Taekwon-
do SE 176.000 forint (220 ezer forint) • 1 WD Motorsport
Egyesület 144.000 forint (180.000 forint) • Team Coach Kuzma
Team 136.000 forint (170.000 forint) • Gödöllői Sakkbarátok
Egyesülete 120 ezer forint (150 ezer forint) • Gödöllői Sport Klub
tenisz szakosztály 120.000 forint (150 ezer forint) • Fujinaga
Karate-Do SE 120.000 forint (150.000 forint) • Gödöllői Judo Klub
104 ezer forint (130 ezer forint).

A szabadidős sportszervezetek közül az alábbiak kaptak a ta -
valyival megegyező mértékű, 1,35 millió forint összértékű támo -
gatást az erre a célra elkülönített keretből: 

• Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egye -
sület 500.000 forint • Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület
400.000 forint • Gödöllői Wado Egyesület 200.000 forint 

• Pelikán Horgász Egyesület 150.000 forint  • Aikido Test -
gyakorló Egyesület 100.000 forint.

Fontos adalék, hogy mindazon sportszervezetek, amelyek a
Gö döllői Sport Közalapítvány felé lejárt esedékességű szám la -
tartozással rendelkeznek, a támogatás összegét a lejárt esedékes-
ségű tartozás összegéig nem kapják meg, hanem azt a Gödöllői
Sport Közalapítvány számlájára utalják át.

Epres György: támogatásomat kérte a polgármester úr
Gémesi György döntéséről kikértük Epres György – a Fidesz-
KDNP támogatásával képviselői mandátumot szerzett – sport -
ügyi tanácsnok véleményét is.

A bekövetkezett pandémiás időszak miatt, sajnálatos módon –
ha sonlóan a kulturális csoportok pénzügyi elvonásához – a gö -
döllői sportegyesületeknél is 20 százalékos csökkentést kellett
alkalmazni. Ebben támogatásomat kérte a polgármester úr. A
sportügyi tanácsnok hozzáfűzte: reményei szerint a veszély hely -
zet elmúltával Gödöllőn is beindul a sportélet, amiben nem csak
mint sporttanácsnok, hanem mint sportot szerető ember is részt
kíván venni, úgy, ahogy tette ezt eddig is. -géhá

Önkormányzati sporttámogatás, polgármesteri döntés

Idén is kárvallottjává vált 
a pénzelosztásnak a Gödöllői EAC
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A koronavírus-járvány befolyásolta és
meg is változtatta vásárlási szokásainkat
részben a kijárási korlátozás, részben az
üz letek nyitva tartásának változása miatt.
Az elektronikus kereskedelem (röviden: e-
kereskedelem) a járványveszélytől függet-
lenül is évről-évre növekszik, a jövőben is
várható a további elterjedése, hasonló
hely zetben szükségszerű is lehet. Ezért ér -
demes minél előbb megismerkedni az e-
kereskedelem legfontosabb szabályaival,
koc kázataival, és érdemes kipróbálni a vá -
sárlást is. A cikk a természetes személyek
vásárlásaival foglalkozik, de minden cég-
tulajdonos és tisztségviselő a személyes
szük ségleteinek beszerzése során magán -
sze mélynek minősül. A járványügyi hely-
zet időszerűvé tette az e-kereskedelem il -
let ve az online vásárlás fontosabb lépései -
nek és kockázatainak megismerését. Mire
figyeljünk?

Mik az elektronikus 
kereskedelem előnyei 

a vásárlók (fogyasztók) számára?
• kényelmes, otthonról elintézhető • nincs

kötve nyitvatartási időhöz • nincsenek
földrajzi korlátok, más településen vagy
akár külföldről is vásárolhatunk • széle -
sebb az áruválaszték, mint a hagyomá-
nyos üzletben • ár, műszaki jellemzők,
kivitel szempontjából könnyebb az
össze hasonlíthatóság.

Mik az online vásárlás
hátrányai? 

• a vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata
az eladóval, nem ismeri sem a kivá lasz -
tott webáruházat, sem az eladót, vele a
vásárlás során nem találkozik, személy -
telenné, arctalanná válik a kapcsolat,
legtöbbször csak email-ben történő
levélváltásokra korlátozódik,

• a kiválasztott termék nem vehető kézbe,
nem vizsgálható meg, jó fogása van-e,
elfér-e zsebben, a táskánkban, ruhane -
műk színe és varrása megfelelő-e, nem
sérült-e a könyv, nem hiányoznak-e la -
pok belőle stb.,

• az eszközt, gépet, készüléket csak a vé -
telár megfizetése és átvétele után lehet
kipróbálni,

• fennállhat a megtévesztés veszélye, a
ter mékről téves tájékoztatást kaphatunk,
de elhallgatott információ is előfordul-
hat,

• a javítást végző szerviz lakóhelyünktől
távol van, nincs országos szervízhálózat,
egyes készülékek, gépek csak külföldön
javíthatók,

• megtévesztő lehet, ha a weboldal ma -
gyar nyelvű, magyarul rendelhetünk,
fo rinttal fizethetünk, de a webáruházat
külföldi cég, esetleg nem európai uniós
székhelyű vállalkozás működteti, utóbbi
esetben lehetetlenné válhat a jogérvé-
nyesítés,

• megtörténhet, hogy elfogadjuk az ügy -
let kötés burkolt sürgetését, már csak né -
hány termék áll rendelkezésre, a gyártó-
nál sincs készleten, a meghirdetett árnál
kedvezőtlenebb lesz az utánrendelés,
csak most ilyen olcsó,

• általános hátrány az élőszóban nem
meg beszélhető információ hiánya. Pél -
dá ul: a típusszám szerint megrendelt ké -
zi szerszám helyett egy számjegyben el -
térő típusszámú terméket küldenek.
Rek lamáció esetén nem derül ki, hogy az
új típusszámú kéziszerszám műszakilag
mennyiben azonos-e a régebbivel,
milyen műszaki jellemző változott, mi
az eltérés, alkalmas vagy sem az elvég-
zendő munkához.
Érdemes figyelembe venni, hogy nem

minden termék alkalmas e-kereskede lem -
ben történő beszerzésre. Például; kozme ti -
kumok vagy higiéniai termékek nem cse-
rélhetők. Káresemény forrása lehet, ha
csak az alacsonyabb ár miatt és fénykép
alapján választunk készüléket, gépet,
általában tartós fogyasztási cikket. (A cikk
folytatása a www.godolloihirek.hu hírpor-
tálon olvasható!) 

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos, 

európai uniós kkv tréner

Az online vásárlás szabályai és kockázatai

Magazinunk következő
száma

augusztusban
jelenik meg.
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A kormánypártoknak fontos az emberek véleménye
A minket körülvevő környezet, ezen belül országunk és a nemzetközi szintér is folyamatos változásban van. Éppen ezért a Ma gyar -
ország kormánya azt vallja, hogy nem elég négyévente választani, hanem egyetértési pontok kellenek a ciklus közben is. A kormány
már többször kikérte az emberek véleményét az életünket befolyásoló fontos kérdésekben: most is ezt teszi. 

Nemzeti konzultáció indult a koronavírusról
A konzultáció kiemelt célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a járvány elleni védekezésről és a gazdaság talpra állításáról.
A nemzeti konzultáció során összesen 13 kérdésben a koronavírus-járvány esetleges második hullámával kapcsolatos intézkedésekről,
a gazdaság újraindításáról, a munkahelyek védelméről és a magyar vállalatok külföldi felvásárlása elleni fellépésről, továbbá a soha
vissza nem fizethető Soros-kötvényről kérdeznek minket. A kérdőívek –, amiket postai úton juttatnak el a háztartásokba – előrelát-
hatólag július 15-éig minden címzetthez meg kell, hogy érkezzenek, és

augusztus 15-ig ingyenesen vissza lehet küldeni,
de akár online is ki lehet tölteni. 

A nemzeti konzultációról szóló levelek nem könyvelt küldemények, ezért nem személyesen adják át őket, hanem a postaládákba
dobják be a kézbesítők. Előfordulhat, hogy valaki nem kap kérdőívet, aminek két oka lehet: vagy kérte adatai titkosítását, vagy nem
a bejelentett állandó lakcímén tartózkodik. Ilyen esetben a 1818-as a kormányzati ügyfélvonalon lehet érdeklődni.

Térzenével köszöntötték 
az egészségügyi dolgozókat
Az egészségügyi ágazatban dolgozó szak em be reknek a koronavírus-
járvány idején ta núsí tott helytállásáért szólaltak meg kö szönetképpen
az In Medias Brass zenekar  hangszerei Gödöllőn, a Tormay Károly
Egész ségügyi Központ előtt. A Semmel weis-nap alkalmából július 1-
jén lezajlott eseményt – az országos „Térzene” prog ram ba bekapcsolód-
va – Vécsey László or szággyűlési képviselő és a Szövetség Gö döllőért
tagsága kez deményezte. A fiatalokból álló ötfős zenei formáció közel

félórás koncerttel ör vendeztette meg az arra járókat, egyidejűleg a szervezők nevében is megköszönve mind azt, amit a gödöllői egészségügyben
dolgozók a városban la kó kért és a szakellátásokat igénybe ve vőkért nap mint nap tesznek. -géhá


