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Gémesi szakértői akcionizmusa
nem használ Gödöllő megítélésének
A koronavírus-járvány terjedése miatt a
kormány március 11-én rendelte el a
rendkívüli jogrendet és elkezdte bevezetni a veszélyhelyzeti intézkedéseket, ezáltal az önkormányzatokat érintő kérdésekben is alkottak új rendeleteket. Több héttel a veszélyhelyzeti rendelkezések életbe
lépése után Vécsey Lászlót, a gödöllői
központú Pest megyei 6-os számú egyéni
országgyűlési választókerület kormánypárti képviselőjét kértük a kialakult viszonyok elemezésére.

- Képviselő úr! Önhöz 17 település tartozik. Tapasztalatai szerint mik azok a
megoldásra váró feladatok, amik mindenhol jelentkeznek, és milyen egyedi esetekkel szembesült?
- Az elmúlt hetekben munkatársaimmal
sok ezer embert kérdeztünk meg telefonon,
hogy igényelnek-e segítséget a járványhelyzetben. Személyes tapasztalatom, hogy a veszélyeztetett korosztályhoz tartozók szinte
maradéktalanul betartják a járvány terjedésének lassítására irányuló kormányzati
ajánlásokat. Megható a családok összetartása a bajban, ahogyan a fiatalabb korosztály
gondoskodik az idősebb családtagokról. Jellemzően az agglomerációs településeken találtunk olyan élethelyzetben élőket, akiknek
családtagjai tőlük messze élnek, de az ő környezetükben is akadnak szomszédok, utcabeli jó ismerősök, akik készséggel segítenek.
Egyelőre még nagyon kevesen szorulnak
közösségi, önkormányzati segítségre, de ők
ismerik a lehetőséget és élnek is vele. Hangulatilag széles a paletta, nagyok a felfogásbeli különbségek. Van, aki alig várja, hogy
vége legyen, és találkoztam olyannal is, aki
azt mondta, nagyon élvezi a „családterápiát”.
Konkrét segítséget is tudtunk nyújtani: szájmaszkot, kézfertőtlenítőt vittünk, ügyintézési tanácsokat és segély-kontaktokat adtunk, illetve néhány egyedi kérés kapcsán
személyesen fogok eljárni.
- Ha egy, egytől tízig terjedő skálán kellene értékelni az elrendelt korlátozó intézkedések emberekre, illetve önkormányzatokra gyakorolt hatását és fogadtatását,
amin az egy a legrosszabb és a tíz a legjobb,
Ön milyen érdemjegyet adna, és miért?
- A korlátozó intézkedések célja a magyar emberek egészségének megvédése és

minél több emberi élet megmentése. Szorosan ezután következik a negatív gazdasági hatások mérséklése. Az intézkedések
hatását egyelőre és leginkább a járványgörbe ellaposodása mutatja, ami az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntarthatóságán keresztül megmentett emberéleteket jelent.
Gazdasági téren a károk végleges mértéke, valamint az újraindulás ára és sebessége még nem látható, de a kormány gazdaságmentő intézkedés-csomagja, ezek
eddigi hatása felettébb ígéretes. Magyarbarátsággal nem vádolható források szerint a járvány elmúltával a magyar gazdaság világszinten egyike lehet a legkevésbé
károsodott nemzetgazdaságoknak.
Objektív mércével, tehát, kijárna a legmagasabb osztályzat. A fogadtatást illetően
azonban vegyesebb a kép, pártpolitikai érdekek és szempontok torzítják a járvány elleni intézkedések megítélését. Ez az önkormányzati világban is érzékelhető, ahol a település típusától, méretétől függően is változnak a hatások. Ráadásul, a „közös teherviselés” költségvetési megjelenítése néhány helyen gondot okoz a polgármestereknek.
- Nem tudom, áldás-e vagy átok, de Önnek rendszeresen biztosít reagálási lehetőséget Gémesi György. Gödöllő polgármestere ugyanis szinte minden héten
„gondoskodik” arról, hogy az együttműködés hiánya miatt bírálja, vagy ellehetetlenítéssel, kivéreztetéssel vádolja meg a
kormányzatot az önkormányzatokat
érintő járványügyi intézkedései miatt.
Ám, már nem pártelnöki minőségében teszi ezt, hanem inkább az önkormányzati
szféra tudoraként. Ön ezt miként látja?
- Reagálási lehetőségeimet illető felütésében szerintem mindenki hallja az iróniát,
én ezt tovább nem fokoznám. A járvány és
annak hatásai, következményei elleni védekezésre kell összpontosítani, minden
más csak utána következhet!
Ennek a város vezetésében is így kellene
lennie, a pártelnök azonban megint maga
alá gyűrte a polgármestert. A Gyurcsány
vezette ellenzék – mások mellett – Gémesi
György néhány tucat önkormányzatot
tagjai közt tudó, jobb napokat látott szövetségével is próbálja hitelessé tenni az

„önkormányzatok kivéreztetése” kezdetű sirámot. Pedig ennek hiteltelenségéhez elég
egy pillantást vetni a gödöllői költségvetésre. Nem a „kivéreztetés”, hanem épp
ellenkezőleg: pénzbőség jellemzi. A gödöllői városi adósságállomány állami átvállalásának hála, évente félmilliárddal nő az
éves pénzmaradvány, idén már meghaladja a 2,5 milliárdot.
Azt pedig, hogy ezt a pénzt a polgármester – a törvény adta lehetőségeivel élve,
vagy visszaélve – egyszemélyi döntései
mentén hogyan használja fel, mire költi el,
valamint a járvány tényének végsőkig való,
csökönyös eltagadásából mekkora részt
képviselt a dilettantizmus és a politikai haszonlesés, majd az idő megmutatja.
Egy biztos: a járvány kezdete óta megfigyelhető, olykor az alpáriságot sem nélkülöző „szakértői” akcionizmusa sem a gödöllőieknek, sem Gödöllő megítélésének nem
használ.
- Miután Ön nem tagja sem a kormánynak, sem az operatív törzsnek, csupán arra
kérem, hogy becsülje meg, milyen hosszú
karanténszerű berendezkedésre lehet készülni. Milyen, a választópolgárok egészségét és mindennapi megélhetését segítő feladat vár még a választott képviselőkre az
elkövetkező hetekben, hónapokban?
- A kérdésben említett szervezetek rendelkeznek ez ügyben a legtöbb információval, mégsem vállalkoznak becslésekre.
Nagyon helyesen! Ugyanis senki a világon
nem tudja, mit tartogat még ez az ismeretlen ellenség. Ebben a helyzetben bármilyen becslés egyenértékű lenne a jóslással,
ami nem képviselői feladat.
A kormány folyamatosan monitorozza a
társadalom és a gazdaság egészségi állapotát, ennek során mérlegeli a mi képviselői
jelzéseinket is, és napról-napra meghozza a
szükséges döntéseket. Az országgyűlés és a
bizottságok működnek, ülésezünk. Ha bármely döntés mielőbbi végrehajtása parlamenti határozatot igényel, mi készen állunk,
mert ez viszont minden körülmények között képviselői feladat.
-edo
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Amit az arcmaszkokkal kapcsolatos
légzésvédő szabványokról tudni érdemes
A koronavírus-járvány idején a különféle
szájmaszkok és légzőmaszkok igencsak
keresett árucikknek minősülnek. Viszont,
nem árt tudni velük kapcsolatban azt sem,
hogy milyen mértékű védelmet képesek
biztosítani a számunkra.
Pontosan ennek a védelemnek a definiálására dolgozták ki azokat a légzésvédő
szabványokat, amik egyfajta térképként is
szolgálnak az egyes maszkváltozatok hatékonyságát illetően. A cikk keretei között
ezeket a szabványokat fogjuk bemutatni.
Önmagában egy tetszőleges maszk viselése még nem jelent garanciát a vírus elkerülésére
Kifejezetten fontos eloszlatni a maszkok
viselésével kapcsolatosan tapasztalható
tévhiteket, illetve fals információkat. Sokan gondolnak úgy a légzőmaszkokra és a
szájmaszkokra, hogy ezeket viselve gyakorlatilag 100%-os védettséget adnak a koronavírus-fertőzéssel szemben.
A védelem biztosítása természetesen
adott lehet a maszk viselése által, ugyanakkor a védekezés szintje már sokkal inkább a kérdőjeles kategóriába tartozik.
Merthogy két maszk között is lényeges különbség mutatkozhat abban a tekintetben,
hogy milyen mértékben képesek védeni a
viselőjüket a járvánnyal szemben.
Pontosan mik azok a légzésvédő szabványok?
A jelenleg beszerezhető szájmaszkok és
légzőmaszkok hatékonyságának a sztenderdizálása végett került kidolgozásra egy
olyan egységes szabványrendszer, amit
alapul véve meg lehet győződni egy
maszk védelmi szintjéről.
Az Egyesült Államokban erre az N95
amerikai standard, Európában pedig az
FFP, vagyis, filtering face piece szabvány
alkalmazása vált elterjedtté. Természetesen, az egyes szintek kapcsán kiemelt indikátor a szűrés hatékonysága.
Vagyis, a piacon beszerezhető maszkok
szűrési kapacitásának meghatározásakor
azt vették alapul, hogy a vizsgált maszk
milyen arányban képes kiszűrni a 0,3
mikronnál nagyobb méretű részecskéket.
Ez lett tehát képletesen szólva az alap mértékegység, ehhez kell igazítani minden
egyes jelenleg alkalmazott típust.

Milyen szintjei vannak a légzésvédelemhez használatos maszkoknak?
A jelenleg érvénybe lévő szabványok
között az FFP1 mellett 80%-os, az FFP2
esetében 94%-os, az N95 kapcsán 95%-os,
az FFP3-nál 99%-os, az N100 értéknél pedig a 99,97%-os szűrő kapacitást lehet feltüntetni.
Hogyha a feltüntetett értékeket jobban
megvizsgáljuk, illetve összevetjük az ame-

rikai és európai sztenderdeket, akkor levonhatunk néhány alapvető következtetést. Az N95 – például – az FFP2-nek, az
N100 pedig az FFP3-nak a megfelelőjeként
is értelmezhető.
Ami pedig az N95/N100 és az FFP2/
FFP3 kombinációkat illeti, lényegi különbség nem igazán áll fenn köztük. Merthogy,
minimum 94%-ban képesek ezek a maszkok megszűrni a levegőben szálló részecskéket, ennek megfelelően védelmet
biztosítanak a viselőjüknek.
Forrás:
legjobbmunkaruha.hu

Kétszáz szájmaszkot adományozott a Mapei Kft.
kereskedelmi vezetője a Tormay Károly Egészségügyi Központnak
Április 16-án Szautner Csaba (képen balra), a magyarországi Mapei Kft. kereskedelmi vezetője 200 darab, 95 százalékos szűrőkapacitású FFP2-es típusú szájmaszkot adott át dr.
Dunai Györgynek, a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójának.
A Petőfi Sándor utcai központi épületben lezajlott esemény kapcsán Szautner Csaba úgy
fogalmazott, hogy az építőipari ágazat termékeit világszerte forgalmazó Mapei-csoport hazai
egysége a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben fontosnak tartja a fertőzés
terjedésének lelassításához elengedhetetlenül szükséges védőfelszerelések használatát az
élet minden területén, de különösen olyan ágazatokban, mint az egészségügy. Gödöllői lakosként úgy gondolta, hogy kézenfekvő a helyi lakosság járóbeteg-ellátásában kulcsszerepet betöltő intézmény támogatása.
Dr. Dunai György igazgató a maszkok átvételekor elmondta: hálásak vagyunk a Mapei cég
nagylelkű adományának, ami a legjobbkor érkezett intézményünkbe, hiszen készleteink végesek. Több olyan betegellátó-egységünk is működik, ahol ennek a maszknak a használata
az ideálisabb, nagyobb biztonságot és védelmet nyújt dolgozóinknak. Köszönjük a Mapei Kft.
önzetlen felajánlását, társadalmi felelősségvállalását!
-eF
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Sírás vagy segélykiáltás?
Március végén Gémesi György, városunk polgármestere a következőket mondta egy televíziós beszélgetésben: - Az óvónők fizetését
nem fogja tudni két-három hónapon túl az önkormányzat biztosítani. Akkor ki kell találni, mit fogunk csinálni velük, hogy tudjuk a humán erőforrás-kapacitást becsatolni az ellátásba, illetve ki fogja kifizetni a fizetésüket.
Településünk főpolgárán kívül más, elsősorban ellenzékinek
tekinthető polgármesterek is rendre azzal érvelnek a kormány
koronavírus-fertőzés kapcsán hozott rendeleteivel, intézkedéseivel szemben, hogy azok közül több is az önkormányzati szektor
kiüresítéséhez vezethet és veszélyezteti a helyhatóságok teherbíró képességét, közte a szociális ellátást is.
Indulatkeltő demagógiának tekinthető „sírás” vagy valóságos
probléma mindaz, amit bizonyos, a kormányzati döntésekkel
nem mindig azonosulni képes település-, és/vagy fővárosi kerületi vezetők hangoztatnak? A szinte naponta felmerülő kérdés értelmezésének megkísérléséhez – jobb híján – a gödöllői költségvetés egyik táblázatát vettük alapul.
Ebből – mások mellett – kitűnik, hogy városunk esetében az intézményi támogatást, illetve szolgáltatás-ellentételezést szolgáló,
mindent egybevetve közel 3,622 milliárd forintos összeg 40,2%-át
az állam állja, míg a fennmaradó 59,8%-ot az önkormányzatnak
szükséges biztosítani. Ezen számadatok között ugyan nem
szerepel, de az állami támogatás 2020-as összmértéke Gödöllő
esetében 6,9 százalékkal magasabb összeg (plusz 93.605.057
forint), mint az egy évvel korábbi dotáció.
Ha tovább boncolgatjuk a február közepén jóváhagyott adatokat és Gémesi György gondolatmenetét követjük, látható, hogy a
gödöllői óvodáknak és bölcsődéknek jutó állami pénz 810.167.280
forint (70,8%), míg az önkormányzat „sara” 334.351.720 forintot
tesz ki (29,2%). A teherviselési arányszám a gödöllői önkormányzati bölcsődéknél 61-39%, a helyi közóvodáknál pedig 73-27% az
állam javára.
A béreket és a járulékokat illetően, a gödöllői óvodáknál
803.361.000 forintos, a bölcsődéknél pedig 210.816.000 forintos
összegről beszélhetünk éves szinten.
Továbbá, beszédes adat, hogy az állam nem támogatja az önkormányzat működését a döntések előkészítésével és végrehajtásával szolgáló polgármesteri hivatalt, aminek üzemeltetése több
mint 1,1 milliárd forintos anyagi terhet ró a helyi közkasszára, valamint az is szembetűnő, hogy a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. mindennapi munkáját kevéssel több mint 78 százalékos arányban a város finanszírozza.
Az eddig ismerté vált rendelkezések szerint Gödöllő esetében
115 millió forintos gépjárműadó és 9 millió forintos idegenforgalmi adó elvonása valósulhat meg.
Diszkrét bája ennek az elemzésnek is, hogy az álláspontok „politikai hovatartozástól függően” védhetők vagy támadhatók.
S még valami: a veszélyhelyzetre való tekintettel tartsuk szem
előtt, hogy – miközben a város biztonságos működtetése alapvető
elvárás minden helyi adófizető polgártól – a kényszerbezárások
következtében az intézményi dologi kiadások mérséklődése
némiképp tartalékként is kezelhető, illetőleg a fejlesztések között
akad olyan, aminek részbeni vagy teljes forrásmegvonása csak
kevesek „szemébe csalna könnyeket”…
-ván
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Veszélyhelyzeti kormányzati intézkedések

Teherviselővé vált a helyi közkassza
Április elején szinte nem telt el úgy nap, hogy ne született volna
olyan kormányzati intézkedés (rendelet), aminek deklarált célja a
koronavírus-fertőzés terjedésének lassítása, illetve a védekezési
költségeket tápláló anyagi fedezet biztosítása. A döntések egy része érintette az önkormányzati költségvetések irányszámait, közte
gödöllői előirányzatokat is. Nézzük, milyen módon:
Gépjárműadó

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az április
4-i kormányinfón közzétette, hogy a közös teherviselést szolgáló
járvány elleni védekezési alapba – a bankok (55 milliárd forint) és
a multinacionális kereskedelmi cégek (36 milliárd forint) befizetései mellett – bevonják a párttámogatások ötven százalékát (1,2
milliárd forint), valamint a gépjárműadó önkormányzatoknál
maradó részét is (34 milliárd forint).
Ez utóbbi tétel Gödöllő esetében, a város idei, február 13-án elfogadott költségvetése alapján 115 millió forintos mértékű közpénzt
jelent. Ha abból indulunk ki, hogy település biztonságos működtetése prioritást élvez, akkor ez az összeg a fejlesztési célú, mindent
egybevetve, 2,54 milliárd forintban meghatározott előirányzatot
csökkentheti, aminek legdrágább tervezett eleme a Szabadság tér 6.
szám alatti városháza – sokak szerint ebben a helyzetben felesleges
és indokolatlan – átépítésére és bővítésére szánt tétel.
Ingyenes közterületi parkolás

Április 6-ától díjmentes lett a közterületi parkolás Magyarországon.
Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, mondván: a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját.
Városunkban a VÜSZI Kft. feladata a fizetőparkolási rendszer
üzemeltetése. Külön pénzt erre a célra a gazdasági társaság nem
kap a tulajdonos önkormányzattól. Az idei évre a tevékenységből
– a cég üzleti tervének márciusi jóváhagyásakor – bruttó 153,5
millió forintos bevételt reméltek, ami havi átlagban megközelíti a
bruttó 12,8 millió forintot.
Idegenforgalmiadó-fizetés felfüggesztése

Április 7-én Palkovics László ismertette a kormány gazdaságmentő csomagjának részleteit. Az innovációs miniszter – többek
között – úgy fogalmazott, hogy az év végéig felfüggesztik az idegenforgalmi adó fizetését, amiből Gödöllő költségvetésébe erre az
esztendőre 9 millió forintos bevételt tervezetek be.
Ha már az idegenforgalomnál tartunk, nagy az esélye, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Erzsébet királyné Szálloda Kft.
üzleti terve sem az előzetes elképzelés szerint alakul majd, így azt
feltehetőleg korrigálni lesz szükséges.
Idén februárban még azzal kalkuláltak, hogy a gazdasági társaság
adózott üzemeltetési eredménye – 64 százalékos kihasználtság mellett – megközelíti a 21 millió forintot, és havi félmillió forinttal megemelték a helyi közkasszának fizetendő bérleti díjat, ami január 1jétől visszamenőleg havi, nettó 6 millió forintra emelkedett. -GH
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Budapesti vállalkozásé lett a belvárosi milliárdos meló

Az ügyben rendelkezésre álló aktuális dokumentumokból kiderül, hogy eredményesen zárult a gödöllői, Szabadság tér 6. szám
alatti új városháza átépítését és bővítését célzó közbeszerzési eljárás. A munkálatokat – nettó 999.786.886 forintos ajánlatával (bruttó csaknem 1,3 milliárd forint) – a budapesti székhelyű Generalbau Center Kft. végezheti el. A cég szakemberei tavaly nyáron,
kora ősszel a közel 60 millió forintért vállalták megvalósítani a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Petőfi Sándor utcai
épületének átalakítását annak érdekében, hogy az Ady sétányról
a belvárosi ingatlanba költözhessen a tüdőgondozó-részleg.
A gödöllői városháza-beruházás tárgyában másodszorra (az
első tavaly nyáron fedezethiány miatt eredménytelen lett) kiírt

közbeszerzési eljárás során öt cég ajánlatát ismerhették meg a
bizottság tagjai, akik többsége a későbbi győztest ajánlotta a
végső döntést meghozó Gémesi György polgármester figyelmébe. Az öt kandidáló közül három gödöllői, kettő pedig fővárosi székhelyű vállalkozásként vett részt a három gazdasági
évet érintő beruházás megvalósítása kapcsán meghirdetett pályázaton.
A győztes alvállalkozókat is tervez bevonni a munkálatokba
(épületgépészeti, villanyszerelése, szerkezetépítési munkák, felelős műszaki vezetés), ajánlatában az EU-Line Építőipari Zrt-t, illetve Schletter Ödön egyéni vállalkozót nevezte meg (mindketten budapesti székhelyűek).

A Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Városháza
átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítésére
vonatkozó kivitelezési munkák

homlokzati hőszigetelés, válaszfal, álmennyezet, padlószerkezet, nyílászáró, felületképzés)
• épületgépészet: felújítás és átalakítás a meglévő épületben,
leválás a TÁVHŐ-ről, komplett kiépítés az új épületrészekben (víz-csatorna hálózat, gázbekötés, új kémény, gázkazánok, meglévő radiátoros fűtés egyidejű fenntartásával,
VRV rendszerű fűtésrásegítés és hűtés, légtechnika)
• épületelektromosság: felújítás és átalakítás a meglévő épületben, komplett kiépítés az új épületrészekben (erősáramú
hálózatok), továbbá gyengeáramú hálózat komplett kiépítése
• egyedi belsőépítészeti elemek beépítése
• környezetrendezés (belső kert kialakítása és épület körüli
járda helyreállítása)

A Városháza a meglévő épület átalakításával (komplex megújításával) és bővítésével (a foghíjterületen új épületszárnyakkal és
a belső udvarban földszintes, többfunkciós rendezvényterem
építésével, a meglévő tető beépítésével) jön létre.
A meglévő épület átalakítása és bővítése során az alábbi szerkezetépítési, építőmesteri és szakipari munkák elvégzésére kerül sor:
• a meglévő pillér-gerendavázas épületben szerkezeti bontások
(födém-, fal- és lépcsőszerkezet) új liftakna és nyílászárók kialakításához, valamint a meglévő garázsépület komplett bontása, továbbá volt trezor helyiség falában nyílásbontás
• szerkezetépítés: új felvonó akna kialakítása, födémpótlás, valamint az épületbővítmények (oldalszárnyak és belső, úgynevezett, pavilonépület) szerkezeteinek építése (külső teherhordó falak falazott szerkezetűek, a belső teherhordó szerkezet
monolit vasbeton)
• meglévő, középszelemenes, bakdúcos tetőszerkezet átalakítása, szerkezeti megerősítése, az oldalszárnyak esetében új fedélszék építése
• meglévő épület átalakításához kapcsolódó külső és belső építőmesteri és szakipari munkák (bontás és építés – tetőfedés,
homlokzati hőszigetelés, válaszfal, álmennyezet, padlószerkezet, nyílászáró, felületképzés)
• új épületrészek külső és belső építőmesteri és szakipari munkái kompletten (lapostetőn zöldtető, magastetőn cserépfedés,

Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:
• építőipari munkák kivitelezése, 2000 m2 mennyiségben (alapterület)
• homlokzati hőszigetelési munkák (kőzet vagy üveggyapot
hőszigetelésből) kivitelezése, legalább 800 m2 mennyiségben
• 2000 m2 alapterületen épületvillamossági rendszer kivitelezése, aminek elektromos ellátása minimum 3x250 Amper
• automatikával vezérelt épületgépészeti rendszer (fűtés, VRV
hűtés és hőcserélős szellőztető rendszer) kivitelezését
• tetőszerkezet felújítási munkák kivitelezését, 800 m2 mennyiségben
• homlokzati hőhídmentes alumínium függönyfal beépítésének
kivitelezési munkáit, 100 m2 mennyiségben
• kertépítés kivitelezési munkák, kb. 100 m2 mennyiségben
Forrás: összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2020. április 7.)
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Ön mit gondol, miről ismerszik meg
egy jó városvezető a veszélyhelyzet során?
Egy járványidőszak sok szempontból rá tud
világítani mindarra, hogy egy város vezetésének ilyen helyzetben mi a legfontosabb,
hogyan tud példát adni mindannyiunk
számára, mely lépéseket teszi meg annak
érdekében, hogy egy kisváros majd minden
polgára érezze azt, hogy itt valóban ők a
fontosak.
Március 12-én a „városháza fedezetére történő
kötelezettségvállalás” napirendi pontjánál kifejtettük, hogy az egy nappal korábban életbe lépett veszélyhelyzet milyen következményekkel járt már eddig Európában és a
világ más tájain, ezért mi várható hamarosan hazánkban is. Előrevetítettek egy alternatív költségvetés elkészítését, hogy úgy
várja Gödöllő az új helyzetet, ami alapján
felelősségteljesen tudjuk átvészelni nem csupán a kialakuló válságot, hanem annak
következményeit is. Akkor a polgármester
úr és képviselői mosolygások közepette gyakorlatilag dilettantizmussal vádolták a Szövetség Gödöllőért képviselőit. A körülöttünk
lévő helyzetet a világban azóta látjuk,
sajnos, igazunk lett, nem is szeretnénk ezt
kommentálni. Majd jött április 24-e, és –
ugyan mosolygás nélkül – nyilvánosságra
került a gödöllői költségvetés számos területet érintő módosítása. Gémesi György
saját hatáskörben 800 millió forintot volt
képes átcsoportosítani a költségvetésben,
amire előtte a lokálpatrióta klubos képviselők nem láttak lehetőséget.
Április 22-én Gödöllő Város Önkormányzata nevében a polgármester aláírta a szerződést a polgármesteri hivatal kivitelezéséről a
GENERALBAU CENTER Kft-vel, mely
megállapodás alapján az épület 999.786.886
forint + ÁFA értékű vállalkozói díj ellenében
valósulhat meg 2022 elejéig.

büdzsében), de Gödöllő körzeteire nincs 40
millió forint, vagyis 10 körzettől elvesz
egyenként, átlagosan 4-4 millió forintos
járda-felújítási keretet, ami minden gödöllői
embert szolgálna! Egy budapesti székhelyű
(tehát az iparűzési adót is a fővárosnak fizető) céggel építteti a városházát, miközben
már sok gödöllői érzi saját bőrén a válságot.
Valaki úgy, hogy csökkentik a bérét, vagy
fizetés nélküli szabadságra küldik, mások a
városi intézményeken keresztül kénytelenek
elszenvedni a spórolást, de vannak, akik közvetlenül egy-egy civil szervezet vagy sportklub támogatásának csökkentése miatt kerülnek nem várt helyzetbe. Egyszóval, Gémesiék a polgármesteri hivatal építését mindenek elé helyezték.
Már előre bejelentették sok városi alkalmazottnak is, hogy idén nem lesz jutalom. A
szükséghelyzet idején a város vezetése tehát
mindenkin spórol, szinte csak önmagán
nem. A polgármester új terepjáró autót vesz,
a Testőrlaktanyába soron kívül gyorsan
betervez 80 darab széket mintegy 4,5 millió
forint értékben, arra hivatkozva, hogy valamikor, egyszer majd lesznek rendezvények,
amihez kell a darabonként 55-60 ezer forintos szék. Az autó- és székvásárlást már az év
elején, a költségvetés felelős és hosszan tartó
elkészítésénél is figyelembe lehetett volna
venni, de Gémesi inkább a válság alatt lépte
meg a nem létfontosságú beszerzéseket.
Továbbá, üresen áll a gödöllői tulajdonban
lévő, de a piac üzemeltetésében álló piaccsarnok galériáján található 445 m2 alapterületű
helyiség, ami pár lépésre található a városházától. Ezzel egy időben a gödöllői költségvetés havonta közel egymillió forint közpénzt
fizet egy tehetős vállalkozásnak bérleti díjként (lásd 15. oldal!).

Kérdezzük: polgármester úr miért ragaszkodik ennyire a városháza projekthez, és
ehhez miért a gödöllői önkormányzatnál
dolgozó emberektől veszi el a pénzt? Miért
fontos egy irodabővítés a veszélyhelyzet idején a 33 ezer fős Gödöllőért „élő” és „munkálkodó” városvezetőnek?

Mit tesz Gödöllő város vezetője
a fentiekkel párhuzamosan
a politikai fronton?
Gyakorlatilag heti szinten, a szebb napokat
látott MÖSZ elnökeként megjelenik az ATV
stúdiójában. Ott megtámadottnak beállítva
és sértőnek érezve a jelenlegi helyzetet, az
önkormányzatok vezetői nevében elmondja,
hogy kivéreztetik a településeket, és inkorrektnek tartja, hogy az ország vezetése kéri
az önkormányzatokat, hogy fogjanak össze

A jelenlegi lokálpatrióta klubos prioritás,
hogy polgármesteri hivatalra van bruttó 1,27
milliárd forint (ebből 700 millió forint az idei

és legyen közös a teherviselés. A 2011-2014
közti időszakban ugyanez a kormány mintegy 1.369 milliárd forint értékben konszolidált több mint háromezer hazai önkormányzatot, ebből Gödöllőnek akkor 7,8 milliárd
forintos „fellélegzés” jutott. Ekkora összeget
vállalt át az állam a várostól a hitelekkel és
annak kamataival együtt. Most a veszélyhelyzet idején a teljes országra vetítve 34
milliárd forintot kér az állam az önkormányzatoktól, melyből Gödöllőnek mintegy 150
millió forintos „szelet” jut, de ebből is elsősorban a gépjárműadó (115 millió forint) megy
vissza a központba, míg az idegenforgalmi
adóból és a parkolásból kieső összeg közvetlenül a gödöllői polgároknak jelent könynyebbséget. Ha konjunktúra idején Gödöllő
kapott 7,8 milliárd forintot ugyanettől a
jobboldali kormánytól hitelei kiváltására,
akkor baj esetén nem lehet probléma egy Gödöllő méretű település számára 150 millió
forint közös teherviselés, amit egy újabb gazdasági fellendülés esetén valószínűleg újra
visszakaphat a város. Még ebben a helyzetben is inkább az államra mutogat a város
vezetője, kivéreztetésről és az 1990-es évek
előtti pártrendszerről beszél mindenhol. Ne
legyünk naivak, a közös teherviselést érti a
polgármester, de politikailag mégsem akarja
megérteni.
Feltesszük hát újra a kérdést: milyen felelőssége van egy polgármesternek veszélyhelyzet idején? Miért nem tudunk ebben a
helyzetben összefogni, és kizárólag a gödöllői
emberek érdekében cselekedni? Miért az a
projekt a legfontosabb ilyenkor is, amivel
saját városházáját építi, miközben forrásokat
vesz el emberektől közvetlen vagy közvetett
formában? Egy vezetőnek ebben a helyzetben példát kell mutatni a város polgárainak,
határozottan és rendíthetetlenül azt üzenni,
hogy számára csak és kizárólag a gödöllői
emberek a fontosak, nem másokra mutogatni. Hasonlóan, mint egy igazi családfőnek, olyan döntéseket kellene hoznia, ami
elsősorban a család biztonságáról szól, hogy
jöhet bármi, összetartunk és együtt átvészeljük.
Örülnénk, ha az ellenzéki képviselőknek
nem kellene még ilyenkor is tükröt tartani a
város vezetésének, mert ha valamikor fontos lenne a gödöllői polgárok mindennapjaiért történő összefogás, akkor az itt és
most van.
Kolozs Csaba
és Török Sándor
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Május 4-étől indulnak az írásbeli vizsgák

Érettségi: most a legfelkészültebbek
Az érettségit először Európában 1788ban Poroszországban vezették be, Magyarországon pedig 1850-ben a Habsburgok rendeleti úton írták elő a középiskolai tanulmányokat lezáró vizsgát. Sok ember életében az első komoly próbatétel ez a vizsga, melynek
során egyszerre teszünk tanúbizonyságot a felkészültségünkről a tudományok legkülönfélébb területeiről.
Magyarországon az érettségi nemcsak
lezár egy folyamatot, hiszen a matúra egyben sok tízezer magyar diák számára felvételi is, ezért komoly téttel bír. Az elmúlt hetekben a sajtóban és a közösségi médiában az
érettségivel kapcsolatban is számos kérdés
merült fel a koronavírus-járvány okán. Megtartható-e biztonsággal? Ha igen, mikor, érdemes-e csúsztatni az időpontot? Ha nem,
miként értékeljék a végzős diákok teljesítményét az iskolák? A kormányzati döntés megszületett: május 4. és 21. között lesznek az
érettségik Magyarországon, szinte csak írásbelik. Kizárólag akkor kerül sor szóbeli vizsgára, ahol sosem volt vagy nem lehet írásbeli
vizsga (például: testnevelés, hittan tantárgyak). Így a korábban tervezett 320 ezer helyett legfeljebb 4500 szóbeli érettségi várható
idén. Törlik az előrehozott érettségiket, csökkentve ezzel is a kontaktusok számát.

MTI/Vasvári Tamás

Nézzük sorra a felmerülő kérdéseket!
A járvány miatt az egészségügyi szemponttal érdemes kezdenünk. Az idei érettségi
megszervezésének szabályairól szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny 2020. évi
77. számában jelent meg, ebben a biztonságos megrendezés garanciái is szerepelnek.
Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a
rendelet megjelenése után újságírói kérdésre
megerősítette, hogy az állam minden diák
számára biztosít maszkot. Persze a diákok
halaszthatják is az érettségit, nem kötelező
most érettségizni: a rendelet alapján választhatják az őszi érettségit is. Tegyük hozzá, aki
ezt választja, automatikusan kizárja magát a
felsőoktatás őszi szemeszterkezdéséből. A
tanárok is biztonságban lesznek, hiszen lehetőség van arra, hogy a veszélyeztetett csoportba tartozó pedagógusok ne vállaljanak
felügyeletet. Felügyelő tanár a jelenlegi szabályozás mellett is lehet bárki, akinek középiskolai tanári végzettsége van, függetlenül
attól, hogy tanárként dolgozik-e.
A szakmai szempontokra rátérve, itt az
időpont eltolása merült fel leggyakoribb érvként. Egy-két-három hónappal később vagy
akár egységesen ősszel is lehetne vizsgákat
tartani a járványhelyzetben, szól a kormányzati döntést bírálók egyik érve. Érdemes itt
meghallgatnunk az egészségügy szakma

„nagyágyúinak” a véleményét. Dr. Ternák Gábor professzor bizakodóan írt arról, hogy
Magyarországon elkerülhetjük a koronavírus-járvány elszabadulását, a káoszt és rémületet, amit Olaszországban vagy Spanyolországban láthattunk. Dr. Merkely Béla,
a Semmelweis Egyetem rektora talán az
elmúlt másfél hónap legfontosabb interjúját
adta a témában. A Pesti Srácoknak adott április 18-i interjúból kiderül: a klinikai járványelemző munkacsoportot vezető professzor
szerint az adatok azt mutatják, hogy az itthoni intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően sikerült a járvány
lefolyását elnyújtanunk, a halálesetek és a
fertőzések száma várhatóan már nem fog
drasztikusan emelkedni. Merkely kiemeli:
„Egyre több információnk van a vírusról, és a
viselkedését látva állíthatom, hogy a néhány elrettentő példa ellenére, ötven-hatvan év alatt ez a fertőzés nem tűnik veszélyesebbnek, mint az influenza, idősebb korban viszont igen.” Témánk, az
érettségi szempontjából az ország legjobb
orvosi egyetemének rektora a következő
megállapításra jut: „Mindannyiunk közös eredménye, hogy hamarosan nálunk is sor kerülhet
lazításokra, főleg olyan csoportok javára, akik
fontos feladatok előtt állnak az életükben, mint
például az érettségizők, vagy a végzős egyetemi
hallgatók. Mégsem úszhat el egy egész évük…”
Mindez rossz hír a Facebook-virológusoknak,
akik magukat mindenkinél – az orvosoknál
is – tájékozottabbnak hiszik. Viszont jó hír
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az érettségizőknek, hiszen a rektor érveléséből logikusan következik,
hogy semmi értelme bármilyen mértékű halasztásnak, az érettségi
biztonságosan lebonyolítható. A pedagógiai szempontot is hozzátehetjük mindehhez: a diákok négy éve erre az időpontra készülnek,
most naprakész a tudásuk, miért hosszabbítsuk meg feleslegesen
újabb, tanulással eltöltött idővel a nyarukat? Van egy szociális szempont is, ami megint csak a halasztás ellen szól. A gazdagabb családokból származó diákok számára vonzó lehetőség lehet az érettségi
őszre halasztása, mert a biztos családi háttér miatt megtehetik, hogy
hónapokig „szabadok” maradnak, magántanárok különóráival „felvértezve” tovább készülhetnek. A szegényebb hátterű diákok egy idő
után munkába kényszerülnek, az önfenntartás terheivel küzdve
egyre kisebb valószínűséggel tudnak maguknak lehetőséget adni az
érettségire. A májusi érettségi mindenki számára ugyanazt az esélyt
adja: a felkészülés nagy része iskolai keretek között zajlott, az utolsó
másfél hónapban pedig a távoktatás jelentett mindenki számára
lehetőséget. A digitális munkarendre való átállás rendben lezajlott az
országban, a felkészülés nem szakadt meg, az esélyek egyenlőek. A
több hónapos halasztás pont az esélyegyenlőség elvét venné el a tanulók egy részétől.
Felmerült még két szempont: az online érettségi lehetősége és a félévi/év végi jegyek beszámítása. Ha a digitális átállás ilyen jól sikerült,
miért ne lehetne online vizsgáztatni? Nos, a digitális munkarend és
az érettségi két teljesen különböző dolog. Az egyik egy több hónapos
folyamat, ahol lehet hibázni (például: a Zoom-os óra pár perccel
később indulhat), korrigálni, a másik egy záróvizsga, ahol mindennek
100%-an kell egy adott pillanatban működnie. Tekintettel az iskolák,
pedagógusok és diákok eltérő informatikai felkészültségére, a
kísérletezés minimum kockázatosnak tűnik több tízezer diák esetében. A félévi/év végi jegyek beszámításánál sérülne leginkább az igazságosság elve, ugyanis nagy különbség lehet az egyes iskolák értékelése között. Egy jeles teljesen mást jelenthet egy erősebb vagy gyengébb iskolában, az érettségit pont azért találták ki, hogy egységes
szempontrendszer alapján mérjék a diákok tudásszintjét. És végül
egy rövid európai kitekintés: Németországban lesz érettségi, sőt a
középiskolák végzős évfolyama május elejétől szigorú biztonsági előírások mellett visszatér az iskolába, egy tanteremben legfeljebb 15
tanulóval. Ausztriában is megtartják az érettségi vizsgákat május közepétől. Még a járványügyi szempontból egyik legsúlyosabb helyzetben lévő Olaszországban is megszervezik júniusban az érettségi
(csak szóbeli) vizsgákat.
Minden szempontot mérlegelve: az érettségi Magyarországon is
biztonságosan lebonyolítható. A szakmai érvek felől nézve különösen érthetetlennek tűnik a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ) bojkottra szóló felhívása, melyben az
érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat. Bár, ha ehhez
hozzátesszük, hogy a PDSZ az elmúlt évtizedekben rendre helyeselte
a baloldali kormányok oktatáspolitikai lépéseit, a jobboldali
kabinetek döntéseinél pedig a kritika és az elutasítás volt legtöbbször
a meghatározó, akkor már értjük a lépés hátterét. Értjük, de meg
nem értjük, hiszen ebben a nehéz helyzetben diákokat és
pedagógusokat politikai célokra felhasználni, egészen elképesztő és
megdöbbentő…
-PG
Akik az érettségi vizsgák további részleteire kíváncsiak,
a www.oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak.
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Új szakaszába lép a védekezés

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lép
- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök április 29-én,
az esti órákban a Facebook-oldalán.
A közös erőfeszítésnek köszönhetően Orbán Viktor úgy látja, a
magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére
is. „Ma már nem kell attól tartani, hogy bárki megfelelő ellátás nélkül
maradna” – fogalmazott a kormányfő, idézve korábbi szavait: „a
legrosszabbra készülünk, de persze a legjobban reménykedünk”.
A kormányfő azt mondta: a vírus elleni védekezés új szakaszába
lép. Ebben közösen megpróbálhatjuk újraindítani az életet Magyarországon, de fokozatosan és szigorú menetrend szerint kell eljárni tette hozzá.
Ez azt jelenti, hogy az idősek és a legfertőzöttebb területen élő
honfitársak feszes védelmét továbbra is fenn kell tartani. Emlékeztetett, hogy fertőzések a fővárosban és a környékbeli területeken,
településeken összpontosulnak. Ezért az itt élők védelmében, vagyis
Budapesten és környékén, a kijárási korlátozások érvényben maradnak.
Vidéken a kijárási korlátozás helyébe új védelmi intézkedések lépnek majd.
Az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak. Az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak. A szabadtéri strandok
látogathatóak lesznek. A 1,5 méteres védőtávolság betartása és az arc
eltakarása vagy maszk viselése azonban az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelező lesz. Az idősek védett időzónájára vonatkozó
intézkedéseket fenntartják – fejtette ki Orbán Viktor, aki az időseket
továbbra is arra kérte, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják
el otthonaikat.
Orbán Viktor kiemelte: a kormány folyamatosan konzultál a járványügyi szakemberekkel és kéthetente felülvizsgálják a hatályban
lévő védelmi szabályokat.
Forrás: MTI, koronavirus.gov.hu
A Magyar Közlönyben megjelent rendelkezés alapján – miként az
várható volt – Pest megyében, ezen belül Gödöllőn május 4-étől nem
enyhültek a kijárási korlátozás szabályai.
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Kalandozások a nagypolitika világában

Ha én szél lehetnék...
Nagy fába vágja a fejszéjét az, aki Gémesi György politikai pályáját és ambícióit
szeretné végigjárni, megértetni. Mi, most mégis kísérletet teszünk eme igencsak
kacskaringós és nehezen átlátható életút bemutatására. Hogyan válik valaki
Fideszes országgyűlési képviselőből egy balliberális párt – időközben lemondott –
elnökévé, majd a gyurcsányista ellenzék egyik „civil” megmondó-emberévé?

Gémesi Györgyöt az őt igazán ismerők, hozzá közel állók mindig is ambiciózus, hatalmat szerető emberként jellemezték. 1990-től
polgármester (még az MDF támogatásával,
de már lokálpatrióta jelöltként), emellett
1998-2006 között országgyűlési képviselő
Fidesz-MDF színekben. 2006-ban, mindenkit meglepve, a második fordulóban kikap
szocialista ellenfelétől, Fogarasiné Deák Valériától az országgyűlési választásokon, ezzel
kiesik a parlamentből. Ez a vereség komoly
fordulópont életében, és viharos körülmények között, egykori pártját ostorozva, kilép
az akkor már a baloldallal kacsintgató MDFből. Ez a kilépés akkoriban még szimpatikus
is volt elvhű, túlnyomó többségében jobboldali érzelmű szavazóinak szemében, azonban történelmi távlatból szemlélve, ma már
kijelenthető: ez csak a politikai ámokfutás
kezdete volt, az új Gémesi György születése.
Ekkor alapozta meg ma is használt politizálási technikáját: az áldozattá válást, amit
azóta is előszeretettel alkalmaz.
Gondolják csak végig: mikor fordult elő
olyan politikai karrierje során, hogy valamiért vállalta a felelősséget? Sokat kutattunk,
de nem találtunk ilyen epizódot. Ha valami
balul sikerül, mindig jön a szokásos forgatókönyv: becsapták, megtámadták, felültették,
mindenki hibás rajta kívül, hiszen ő csak leg-

jobbját próbálja nyújtani. Mindig, mindenért valaki más a hibás, ő mindig csak áldozat, akit személyében támadnak, ellehetetlenítenek, akiről valótlanságokat állítanak.
Az MDF-ből való kilépés után néhány
nyugodt, csendes év következett, nagypolitikai megnyilatkozások és szerepvállalás nélkül. Munkájában Gödöllőre, és az akkoriban
még szárnyaló, azóta teljesen súlytalanná
vált és inkább csak papíron létező Magyar
Önkormányzatok Szövetségére koncentrált.
A nagypolitikai álmok hajszolása körülbelül 2010-től érhetők tetten nála újra. Megnyilatkozásaiban egyre többször hibáztatja
az újonnan megalakult második Orbán-kormányt, és szépen, fokozatosan érzékelhetővé válik a balra fordulása. A nemzeti ünnepeket módszeresen politikai csatatérré változtatja, nyilvános felszólalásait a kormány bírálatára, folyamatos ellenségkép-gyártásra
használja, mindennapos vendéggé válik a
baloldali médiában. A kormányzattal szemben indított háborúja „casus belli”-jeként ismét a szokásos panelt veszi elő: a Fidesz becsapta őt, felrúgta az állítólagos paktumukat, és dr. Boros Andrea személyében polgármester-jelöltet állított ellene az önkormányzati választáson.
Mivel a paktum részleteiről vagy létezéséről egyetlen forrásunk sem tudott hiteles in-

formációval szolgálni, így lehetséges okok
után kutattunk, és találtunk egy érdekes
egybeesést: L. Péterfi Csaba, jelenlegi kabinetvezetője és főtanácsadója éppen a 2000-es
évek végétől kezdődően jelent meg egyre
többször a színen. L. Péterfi liberális körökben jól ismert, jó kapcsolatokkal rendelkező,
egykori SZDSZ-közeli arc, aki az évek alatt
egyre nagyobb ráhatással bírt Gémesi ténykedésére, gondolkodására, miközben szisztematikusan építette ki teljhatalmát a hivatalon belül. Megkérdezett önkormányzati forrásaink egybehangzóan állítják, hogy ma
már semmi nem történik és történhet L.
Péterfi Csaba tudta és beleegyezése nélkül a
szervezet egyetlen részében sem.
Azonban L. Péterfi nem csak az önkormányzat ügyeiben bír döntő szereppel, komoly szerepet vállalt a Gémesi által 2016-ban
indított „Józan ész forradalmában”, majd az Új
Kezdet Párt 2017-es megalakulásában is.
Apropó, Új Kezdet: a névválasztás valószínűleg nem a véletlen műve, hiszen 2004-ben
pontosan ugyanezzel a névvel hozott létre
alapítványt néhány SZDSZ-közeli figura,
akik utána aktív szerepet vállaltak a 2006-os
országgyűlési választásokon az SZDSZ-es
pártfinanszírozásban is.
Az SZDSZ 2010-ben esett ki a parlamentből. Abban az évben még 108 millió forintos
állami támogatást kapott, ami 2011-re megszűnt, a párt csak hárommillióból gazdálkodhatott.
A párt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint szabálytalanul fogadott el 2009-ben egy
56,5 milliós adományt az Új Kezdet Liberális
Alapítványtól, nem igazolta ugyanis, hogy
az alapítvány nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési
szervi támogatásban (ez szükséges feltétel az
ilyen adományok elfogadásához). Az összeget a törvény szerint be kellett volna fizetni
a központi költségvetésbe, csakhogy erre
semmi esély nem mutatkozott, mivel a pártnak addigra már szinte egyáltalán nem voltak bevételei.
A 2004-ben született Új Kezdet Liberális
Alapítvány elsősorban szimpatizáns magánszemélyektől, illetve külföldi – német, osztrák – testvérszervezetektől jutott pénzhez,
és már a 2006-os választási év előtt segített
feltölteni az SZDSZ kasszáját. Az Új Kezdet
kuratóriumi elnöke az akkori kisebbik kormánypárt egyik vidéki politikusa, Mohos
Antal volt, létrehozói Halda Aliz, Világosi
Gábor és Wittinghoff Tamás voltak. Az a
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Wittinghoff Tamás, aki az Új Kezdet Párt zászlóbontásakor feltűnően sokat mutatkozott Gémesi György oldalán, majd később valószínűleg Gémesi számára is felvállalhatatlan lett zűrös ügyei miatt.
Az SZDSZ-es kapcsolatoknál is érdekesebb, hogy megalakulásakor
milyen forrásokból sikerült felépíteni az azóta is mérhetetlen Új
Kezdet Pártot. A párt zászlóbontásakor Gémesi kijelentette: országos
párttá válnak, országos hálózatot építenek, és 2018-ban önállóan
méretik meg magukat az országgyűlési választásokon.
Egy országos párt felépítése mai léptékben sok százmillió forintba
kerül. Ahhoz, hogy egy párt országos hálózatot építsen, és ismerté
váljon a választók előtt, nagyon komoly adminisztrációs-, személyzeti- és eszközállomány szükséges. Folyamatos országjárásra, mérhetetlen mennyiségű nyomdai anyagra, komoly szakértői- és tanácsadó stábra, reklámszakemberekre, online és offline hirdetési felületekre, közvélemény-kutatásokra, mérésekre van szükség, amik különkülön is nagyon költséges mutatványok. (Gondoljanak csak a Momentumra, amely jó helyzetből, alapismertségből indulva is jóval több, mint
fél milliárd forintot költött a 2018-as kampányra, amellyel persze nem tudnak elszámolni.)
Emlékezhetünk, Gémesi pénzt, időt és energiát nem sajnálva, ezen
lépések mindegyikét megtette, de a „miből” kérdésre továbbra sincs
válasz (bár, ha a névrokon alapítvány példáját vesszük alapul, akkor
valószínűsíthetően soha nem is lesz).
A rengeteg munka és áldozat, Gémesi folyamatos ellenségképgyártása ellenére, a látható siker azonban elmaradt, az Új Kezdet párt
nem volt képes önállóan indulni a 2018-as országgyűlési választáson,
és az ekkor már szintén nagyon nehéz helyzetben lévő LMP-s
szövetségkötéstől várta a politikai megváltást. A minimális küszöböt
(5%) meg is ugrották, Gémesi György listáról újra a parlamentbe
jutott 12 év után, igaz, már nem keresztény-konzervatív, hanem balliberális (és radikális zöld) színekben. Parlamenti mandátumáról
azonban lemondott, és átadta helyét a listán következő Hohn
Krisztina párttársának. A hivatalos indoklás szerint ő továbbra is
polgármesterként, Gödöllőért szeretne tevékenykedni (amely munkáját hosszú évek óta némiképp feláldozta a pártépítés oltárán), ám
engedékenységét a valóságban inkább kudarca hallgatólagos beismeréseként értelmezhetjük.
De, mi lehetett az oka a kudarcnak? Az Új Kezdet bukása egyrészt azt bizonyítja, hogy jelenleg
a balliberális térfél túltelített, nincsen benne hely és igény újabb
mikro-pártoknak. Másrészt Gémesi egykori hűséges, jobboldali érzelmű szavazói nem voltak nyitottak
a balliberális fordulatra. Harmadrészt pedig valószínűsíthetően a
helytelen politikai stratégia és
inkompetens, a modern politika
világában tapasztalatlan tanácsadók okozhatták Gémesi legnagyobb politikai kalandjának a
vesztét.
Pártelnöki munkájáról továbbra
sem mondott azonban le, és gőzerővel fordult rá a 2019-es önkor-
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mányzati választásra. A képlet egyszerű volt: a láthatóan nagyon
erős kormánypárti jobboldal ellen erős baloldaliként állni a csatatéren. Egy balliberális párt elnökeként arra alapozott, hogy jobb alkupozícióból indulhat a pálya bal térfelén, és legalább polgármesteri
„hatalmát” megtarthatja.
Számítása végső soron bejött a Momentummal kötött hallgatólagos megállapodásának köszönhetően, és vélhetően az MSZP-DK tábor sem tett meg mindent jelöltjük megválasztása érdekében. Elég
csak a körzetekben az MSZP-DK-ra, és a polgármester-jelöltjükre,
Kovács Barnabásra leadott szavazatok számát összehasonlítani.
A helyzet azonban nagyot fordult azzal, amikor a kormánypártok
által támogatott, független képviselőjelöltek 6 egyéni körzetben tudtak nyerni, míg az Új Kezdet párelnökével is fémjelzett lokálpatrióta
klubos jelöltek csupán 4 körzetben diadalmaskodtak. Az önkormányzatban egyfajta patthelyzet alakult ki, de ami ennél is fontosabb: Gémesi komoly, nagy támogatottságú és erős városi ellenzéket
kapott, amely teljesen új helyzetet teremtett. Alakulata gyakorlatilag
elveszítette a választásokat, még ha ő a polgármesteri székét meg is
tarthatta.
Ez a második, kijózanító pofon már számára is bizonyíték volt,
hogy Új Kezdet nevű politikai kalandja komoly kudarc, és egyre kínosabb a megítélése szempontjából. Ezzel magyarázható, hogy február
26-án lemondott pártelnöki tisztségéről, hogy ezzel is minimalizálja
támadási felületeit.
Azonban ellenzéki szerepvállalása korántsem ért véget, sőt, aktívabb, mint valaha. Az önkormányzati választás óta egyre több színfalak előtt és mögött zajló egyeztetésen vesz részt a Gyurcsány Ferenc
vezette baloldal prominens személyiségeivel (gondoljunk csak a DK-s
Gy. Németh Erzsébettel való legutóbbi izraeli egyeztetésére), valamint
az is árulkodó lehet, hogy március 15-én éppen a Momentum gödöllői
szervezetével koszorúzott együtt. Bizonyosan nem a véletlen műve az
sem, hogy az elmúlt hetekben a gyurcsányista baloldal szószolójaként
tündököl a baloldali médiában, ha bármilyen, az önkormányzatokat
akár csak áttételesen is érintő téma kerül napirendre.
Itt tartunk jelenleg, és bizton kijelenthetjük: Gémesi György és a
balliberális oldal számára 2022 már elkezdődött.
-pJb

HIRDETÉS
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Mesterséges intelligencia a termőföldtől az asztalig
Amit néhány éve sci-fi történetekben
tudtunk csak elképzelni, egyre inkább kézzel fogható valósággá válik.
A szántóföldeken már önműködő
high-tech drónokat és műholdakkal
kommunikáló önvezető traktorokat is
bevetnek a gazdák, sőt manapság
akár már okos telefonról is lehet irányítani egy modern gazdaságot. A
mesterséges intelligencia által vezérelt csúcstechnológiájú rendszerek
valós időben gyűjtenek és értékelnek
adatokat a termelési környezetről,
sőt képesek követni a növények fejlődését és a haszonállatok életfunkcióit
is. A Szent István Egyetem e kihívásoknak megfelelő, folyamatosan megújuló képzésekkel várja a felvételizőket, hogy a modern agráriumhoz kötődő kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységekbe ők is bekapcsolódhassanak.
A Szent István Egyetem Gödöllői Campusa város a városban, ahol postától a patikáig,
élelmiszerboltoktól orvosi rendelőkig számos
szolgáltatás elérhető. Mivel a Duna-Tisza
vízválasztóján fekszik, nemcsak az ország
egyik legnagyobb, hanem legmagasabban elhelyezkedő egyetemi negyede, ami a mezőgazdaságtól az iparig képez agrár-, műszaki
és gazdasági szakembereket. Hogy hallgatóink a nagybetűs életben, valós körülmények
között is tesztelni tudják tudásukat, szakmai partnereinkkel életre hívtuk az Agrovirtus egyetemi digitális agrártechnológiai versenyt, továbbá Innopool Campus néven
hallgatói innovációkat ösztönző programot
is indítottunk, amely segíti a termék- vagy
szolgáltatás-ötletek megvalósítását, piacra
juttatását.
A pályakövetési kutatások egyértelműen
bizonyítják, hogy az Egyetemen szerzett
diploma kiváló elhelyezkedési lehetőségeket
nyújt a munkaerőpiacon, mely annak is köszönhető, hogy évről évre nő azok aránya,
akik tanulmányaik alatt külföldi oktatási intézményben is kipróbálják magukat. Ennek
támogatására Egyetemünk már közel 6
millió eurós ösztöndíj-támogatást nyújtott
Erasmus program keretében, ami több mint
kétezer kiutazást jelentett a skandináv országoktól Lengyelországon át Szicíliáig vagy
akár a Kanári-szigetekig. Akik február 15-ig
benyújtották jelentkezésüket intézmé-

nyünkbe, most két dolog miatt izgulnak. Az
alap- és osztatlan képzésekre jelentkezők
azért, hogy ebben a rendkívüli helyzetben
miként hozhatják ki magukból a legjobbat
az érettségin, a mesterszakokra felvételizők
pedig azért, hogy milyen eredményekkel sikerül teljesíteni szakdolgozatukat és záróvizsgájukat. Elsősorban ugyanis ezeken múlik, sikerül-e elérni a továbbtanuláshoz szükséges bűvös ponthatárt. Emellett a sikeres
felvételihez többletpontokkal is közelebb lehet kerülni, melyeket például emelt szintű
érettségi vizsgaeredmény, nyelvvizsga, szociális helyzet, továbbá tanulmányi, művészeti
vagy sportversenyen elért eredmény alapján
lehet szerezni.
Fontos, hogy a pontszámításhoz szükséges igazolások pótlására július 9-ig van lehetőség, sőt eddig az időpontig egy alkalommal az E-felvételi rendszerben megjelölt szakok sorrendjén is módosíthatnak a felvételizők. Elképzelhető, hogy ezzel a lehetőséggel
az idei évben a megszokottnál többen fognak élni, hiszen a veszélyhelyzet idején sokan átértékelhették a biztonságot nyújtó

családi fészek közelségének fontosságát. A
környék középiskolásai egyébként jól ismerik
a Fácános szívében fekvő Gödöllői Campus
sokszínű képzési palettáját, ösztöndíjrendszerét, hallgatói életét és más előnyös adottságait, hiszen pályaorientációs napokon
vagy tudománynépszerűsítő rendezvényeken rendszeresen vendégül látjuk őket.
A felvételi szempontjából nem lesz eseménytelen a nyári időszak sem. A ponthatárokat várhatóan július 23-án hirdetik ki, ám
azoknak sem kell csüggedniük, akiket végül
sehová sem vesznek fel. Augusztus elején
ugyanis pótfelvételi eljárást is meghirdethetnek, amelynek során azok jelentkezhetnek,
akiket az általános eljárás során nem vettek
fel egyetlen megjelölt szakra sem, vagy nem
adtak be jelentkezést egyetlen felsőoktatási
intézmény által meghirdetett, szeptemberben indítandó képzésre sem. A pótfelvételi
során viszont csak egy önköltséges szakot
lehet majd megjelölni, ám aki felvételt nyer,
idén szeptemberben máris fejest ugorhat a
modern agrárium világába.
Forrás: SZIE Médiaközpont
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Adócsökkentéssel a munkahelyek
védelméért és a gazdaság újraindításáért
Az adócsökkentések segítik a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára
az operatív törzs sajtótájékoztatóján.
Izer Norbert hangsúlyozta: ez a kormány
az adócsökkentést választotta válságkezelési
módszerként, szemben a baloldali kormánnyal, akik „adóemelésekkel és megszorításokkal operáltak” 2008-ban. Kiemelte: továbbra is az adócsökkentés politikájában hiszünk.
A kormány már több mint 600 milliárd forintot költött védekezésre, illetve a védekezést szolgáló eszközök beszerzésére, csak
adóintézkedésekre pedig több mint 300 milliárd forintot fordítottak. Hozzátette: a meghozott intézkedések szintén 300 milliárd
forintot hagynak a vállalkozásoknál, illetve a
családoknál.
Az adócsökkentési intézkedések közül kiemelte: a kisadózó vállalkozások tételes adójából (KATA) 26 tevékenységi körben dolgozók kaptak négyhavi mentességet. Ez, a június 30-ig tartó négyhavi adómentesség 26
milliárd forintot hagy a kisvállalkozóknál mondta.
Hozzátette: a kedvezményt az adóhatóság automatikusan, kérelem nélkül biztosítja. A katások az adómentesség ideje alatt is
ugyanazokra az ellátásokra jogosultak, mint
korábban, és ezt az időszakot is figyelembe

veszik a nyugdíj beszámításakor. Elmondta:
több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell közterheket fizetnie a bérek
után. A turizmusban, a vendéglátóiparban és
a mezőgazdaságban igénybe vehető négyhavi adókönnyítés 66 milliárd forintot hagy a
munkavállalóknál és a munkáltatóknál.
A Pénzügyminisztérium számításai szerint 220 ezer munkavállaló érintett az adókönnyítésben, akik bére után csak a személyi
jövedelemadót (szja) és egy 7.710 forintos
maximális összegű egészségbiztosítási járulékot kell levonni - emelte ki. Példával érzékeltetve azt mondta: egy szakképzett munkás minimálbére esetén havi 71 ezer forintról
mond le a központi költségvetés a foglalkoztató és a munkavállaló javára.
A turizmusban az első félévben nem kell
turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnie a
szektorban dolgozó 15 ezer vállalkozónak, és
június 30-ig a SZÉP-kártya adóterhelését is
kevesebb, mint a felére csökkentette a kormány. Az eddigi 32,5 százalékos adó helyett
már csak 15 százalékot kell fizetni, valamint
a keretösszeg is emelkedett, a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer, a közszférában
200 ezerről 400 ezer forintra. Szintén a turizmust segíti, hogy az év végéig az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni.
Izer Norbert közölte: az átmeneti intézkedések mellett a veszélyhelyzet után, hosszú

távon is fennmaradó adócsökkentésekről is
döntött a kormány. A kormány a szociális
hozzájárulási adó (szocho) mértékét további
két százalékponttal, 17,5 százalékról 15,5
százalékra csökkenti július elsejével. Ez az
intézkedés körülbelül 160 milliárd forintot
hagy a vállalkozásoknál, közel négymillió
embert és 300 ezer vállalkozást érint a
könnyítés - hangsúlyozta.
Hozzátette: a kisvállalati adó (KIVA) mértéke is csökken, január elsejétől 12 százalék
helyett már csak 11 százalékot kell fizetni a
kisvállalkozóknak, így mintegy 51 ezer vállalkozásnál hagy a kormány körülbelül tízmilliárd forintot.
A szocho csökkentésével az államtitkár
szerint a katások magasabb ellátási alapot
számíthatnak ugyanolyan összegű adóbefizetéskor, és az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulást (ekho) választókra is a csökkentett 15,5 százalékos szocho szint vonatkozik.
Izer Norbert arról is tájékoztatott, hogy az
adócsökkentések mellett több adózási határidő – például, a társasági adóé – szeptember
30-ra módosul a vállalkozásoknak, a veszélyhelyzet miatti fizetési nehézségekkel küszködőknek pedig lehetőségük van 12 havi
részletfizetésre, vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztásra is, ötmillió forintos limitig.
Akiket még súlyosabban érint a járvány
hatása, azoknak akár az adófizetési kötelezettséget is lehet mérsékelni szintén ötmillió
forintos keretösszegig - mondta.
Forrás: MTI, koronavirus.gov.hu

14
Az idei koronavírus-járvány sok tanulságot adott minden
ember számára. Rájöttünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk sok tekintetben, de azt is megmutatta, hogy
össze kell fogni minden helyzetben, mert felelősek vagyunk
egymásért, az idősekért és minden gödöllői emberért.
A Tormay Károly Egészségügyi Központ dolgozói az elmúlt években rengeteget segítettek a gödöllői embereken, amit magától értetődőnek gondoltunk. Most itt az idő, hogy mi segítsünk az intézmény
dolgozóinak, támogassuk a mindennapi munkáját, mellyel értünk
tesznek nap mint nap. A februárban elfogadott városi költségvetésben az állami normatíva felett a Tormay Károly Egészségügyi Központ számára 0, azaz, nulla forint működést szolgáló finanszírozás
áll. A városvezetés sajnos folyamatosan a kormányra mutogat, hogy
a finanszírozás az állam feladata, miközben törvény rendelkezik arról, hogy ha az önkormányzat végzi a járóbeteg-ellátást, akkor kötelezően ellátandó feladat a szakellátás működtetése (amit az Eütv.
152. § (3) pontja definiál). A folyamatos betegellátás érdekében az infrastruktúra és a gép-, illetve műszerfejlesztés sokáig nem halasztható az intézményben. Szerettük volna elérni, hogy a Tüdőgondozó

Májusban elkészülhet
a több emberen alkalmazható
lélegeztető-rendszer prototípusa
Májusban elkészülhet a több emberen alkalmazható, egyetemi fejlesztésű lélegeztető-rendszer prototípusa - közölte az Innovációs és
Technológiai Minisztérium.
Az Óbudai Egyetem szakembereinek munkáját dicsérő rendszer
segítségével egyszerre akár ötven, kritikus állapotban lévő beteget el
lehet majd látni kórházi körülményeken kívül is.
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Ha tehetjük, segítsünk együtt,
mert a Tormay mindannyiunké!
eladásából származó bevétel egy az egyben a Tormay Károly Egészségügyi Központ fejlesztésére fordítódjon, de ebben sem volt partner
a város vezetése, ráadásul, az ingatlan ár alatt cserélt gazdát, az ügyletet a hatóság vizsgálja.
Azzal a kéréssel fordulunk minden jószándékú gödöllői polgárhoz,
hogy amennyiben van rá lehetőségük, akkor támogassanak egy jó
ügyet a jelenlegi járványidőszakban, és célzottan, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ támogatására küldjenek adományt, ami az
intézmény segítségére lesz a technikai feltételeinek javításában és orvosi műszerek, gyógyászati eszközök beszerzésében, valamint szakorvosok foglalkoztatásában. Adományaikat a Dr. Lumniczer Sándor
Alapítvány OTP-nél vezetett 11742049-20343435 számú alszámlájára várják. Köszönjük, hogy segítenek annak az Intézménynek,
amely évtizedek óta óvja valamennyiünk egészségét és gyógyítja
szeretteinket.
Szövetség Gödöllőért
A tájékoztatás szerint a lélegeztető-rendszer akár tábori-kórházi
körülmények között is alkalmas lehet 5-50, kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására. Az eszköz a kilélegzett levegő elvezetésével
és központi szűrésével védi az egészségügyi dolgozókat. Az Óbudai
Egyetem munkatársainak fejlesztése, a lélegeztető-rendszer klinikai
prototípusa várhatóan május végére készülhet el - közölték. Az egyedülálló készülék elkészítésének terve az egyetemen, annak Egyetemi
Kutató és Innovációs Központjában és Neumann János Informatikai
Karán született meg. A MassVentil Team versenyt fut az idővel, hogy a
rendszer mielőbb a gyakorlatban is segíthesse a gyógyító munkát - írták.
A közleményben idézték Palkovics Lászlót, aki hangsúlyozta: a hazai egyetemi, kutatóintézeti és vállalati innovátorok villámgyorsan
hadrendbe állították képességeiket a koronavírus terjedésének lassítása, a betegek megfelelő ellátása érdekében. A miniszter kiemelte: a tárca több
mint félszáz továbbgondolásra alkalmas ötletet kezel,
több mint húsz támogatott
projekt már a megvalósítási
szakaszban van. A veszélyhelyzet világossá tette, hogy
Magyarországnak
minél
több területen képessé kell
válnia az önellátásra. A minisztérium határozott célja,
hogy a vírusválságban folyamatosan bővülő szakmaitudományos kapcsolatrendszert a magyar gazdaság újraindítása, megerősítése érdekében hosszabb távon is
egyben tartsa - fogalmazott
Palkovics László.
Forrás:
MTI, koronavirus.gov.hu
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A gödöllői piac közösségi oldalán a következő felhívás olvasható: bérleti üzemeltetésre kiadó a gödöllői városi piaccsarnok
galériáján található 445 négyzetméteres össz-alapterületű étterem helyiségcsoport.

Elgondolkodtató a piaccsarnok
emeleti részének bérbeadása

Első ránézésre egy szimpla kereskedelmi felhívásról beszélhetünk, ám – mivel a Piac Kft. önkormányzati tulajdonú cég – a
közpénz-felhasználás hatékonyságának oldaláról is érdemes
megvizsgálnia az esetet. Lássuk a főbb szempontokat:
• A korább bérlőtől az idén januártól érvénybe lépett tarifatáblázat alapján nettó 150 ezer forintot kértek havonta.
• Ha nem lenne veszélyhelyzet és ezzel egyidejűleg nem fenyegetne napról napra egyre jobban a gazdasági válság, akkor sem biztos, hogy ilyen mértékű bérleti díj megfizetése mellett rentábilis
vállalkozást lehetne az akadálymentes emeleti részben folytatni.
• Többen is osztják azt a nézetet, hogy a hivatali épület lebontásával és a benne működött, a lakosságot szolgáló okmányirodai funkciók város szélére történt kitelepítésével csökkent a piac forgalma.
Ezt a negatív trendet látszik alátámasztani, hogy erre az évre ideiglenesen alkalmazható bérleti díjakat is bevezettek egyes bérlőknél.
• 2012 októberében olyan megállapodás jött létre, hogy 2013. január 1-jétől a gödöllői központú járási kormányhivatal – ha úgy
tetszik, az állam – ingyenes használatba kapja a polgármesteri hivatal épületének földszintjén található okmányiroda, lakosságszolgálati iroda, illetve adóiroda helyiségeit a teljes eszközállománnyal. Az irodarendszer együttes alapterülete valamivel több
mint 442 négyzetméter.

• A városháza régi, Szabadság tér 7. szám alatti épületét időközben lebontották, a szerződés szerint azonban az akkor vállalt kötelezettségek továbbra is fennállnak. Ezt 2018 októberében dr. Tarnai
Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője megerősítette.
• De, beszélhetünk egyfajta B-tervről is. A gödöllői költségvetés
jelenleg havi szinten nettó 996 ezer forintot fizet egy helyi vállalkozásnak bérleti díjként a Petőfi tér 4-6. szám alatti (107 négyzetméter) és a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti (225 négyzetméter)
helyiségekért. A mindent egybevetve 332 négyzetméteres területen zajló hivatali munka fizikailag elférne 445 négyzetméteren,
legfeljebb a bérbeadó cég „bukna” az ügyön.
• A Piac Kft. erre az évre közel 5,2 millió forintos adózott eredményt tervezett. Ha az önkormányzat lépne elő bérlővé, és nem
fizetne, akkor ez az összeg nettó 1,8 millió forinttal mérséklődne
éves szinten.
• Az előző pontban elkezdett gondolatmenetet folytatva, a települési költségvetés bérleti díjjal kapcsolatos kiadási oldalára jótékonyan hatna a hivatali irodák piaccsarnokba történő költöztetése: a havi, nettó 846 ezer forintos bérletidíj-spórolás éves szintre
vetítve, több mint 10 millió forintos megtakarításhoz vezetne.
Mindezen tényeket, érveket és lehetőségeket szem előtt tartva,
lehet, hogy jó lenne újragombolni azt a bizonyos kabátot…-stv

Gémesi Györgyé a felelősség, de
döntései utólag felülvizsgálhatók
Törvényi rendelkezés szól arról, hogy mit tehetnek, miről dönthetnek a polgármesterek – köztük Gödöllő első embere, Gémesi
György – veszélyhelyzetben. Ebből egyértelműsíthető, hogy ilyen
esetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. A településvezető azonban nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
De, mi van a képviselőtestületi ülésekkel, azok összehívásával?
A válasz megkérdőjelezhetetlen, ugyanis veszélyhelyzetben
nem engedélyezett a képviselőtestületi ülések összehívása, miként a bizottsági üléseké sem. A képviselőtestület valamennyi
hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogökre.
Az viszont megengedett, hogy a polgármester elektronikus
úton (e-mail) kikérje a képviselők véleményét, ám a döntési felelősség minden esetben kizárólag a polgármesteré. A polgármester minden szükséges kérdésben dönthet a képviselőtestület helyett. Veszélyhelyzetben a település vezetője rendeleteket is alkothat. Viszont a veszélyhelyzet elmúltával az önkormányzati
képviselők felülvizsgálhatják a polgármesternek a veszélyhelyzet
ideje alatt hozott döntéseit, valamint az alkotott rendeleteit is. A
polgármester kezébe adják azt is, hogy eldöntse, a veszélyhelyzet
alatt kapnak-e tiszteletdíjat a képviselők.

Kényszerből átszabott költségvetés

A részletezett jogszabályi háttér azért vált aktuálissá, mert április
23-án, csütörtökön összeült volna a gödöllői képviselőtestület, de
ez nem történt meg. A veszélyhelyzet által biztosított jogosultságával élve, Gémesi György egyedül döntött. A kényszerből
számos előirányzat esetében átszabott számhalmaz április 23-án
hatályba is lépett. Néhány adat, a teljesség igénye nélkül:
• 14,3 millió forinttal mérséklődött az önkormányzati marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok kerete,
• három szervezet kivételével csökkent a kiemelt művészeti
csoportok támogatása, viszont 5 millió forinttal bekerült ebbe a
körbe az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola,
• A VÜSZI Nonprofit Kft. alapesetben 669 millió forintos önkormányzati támogatást kapott volna erre az évre a cég, amely
szolgáltatási díj ellenérték jogcímen 11 millió forintot, míg a korábban közpénzből nem dotált parkolási tevékenységére (a bevételkiesés kompenzálására) 35 millió forintot tudhat a magáénak,
• A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. februárban jóváhagyott 164,7 millió forintos önkormányzati támogatása 30 millió
forinttal csökkent,
• A Kalória Nonprofit Kft. 821,4 millió forintos városi támogatással vághatott neki az idei évnek. Ez az összeg közel 28,2 millió
forinttal mérséklődött,
• a városháza átépítésére és bővítésére szánt 700 millió forintos
fedezet változatlan maradt,
• bár, a képviselőtestület és bizottságai jogilag nem működnek
a veszélyhelyzetben, a népképviselet működtetésére betervezett
96,4 millió forinthoz nem nyúlt a polgármester.
-G
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Motivációs hiányt okoz az olimpia elhalasztása

A következő oldalon olvasható írásunkban
körképet adtunk arról, hogy a járványügyi
helyzet kellemetlenül érintette a jelentősebb
gödöllői labdajáték csapatsport-egyesületeket és -szakosztályokat. Hogy a nem túl
örömteli kép teljesebb legyen, dr. Kriszt Balázst, a Gödöllői EAC elnökét arra kértük,
vázolja fel, hogy az olimpia kvótával már
rendelkező sportolókat foglalkoztató egyetemi klub miként éli meg és kezeli a sajátos
kihívásokat.
- Elnök úr! Egyfelől örömtelinek nevezhető, hogy a Gödöllői EAC sportolói közül
többen világszínvonalú teljesítményre is
képesek, másfelől viszont elszomorító,
hogy felkészültségüket nem lesznek képesek
aprópénzre – akár éremre – váltani ebben az
évben, hiszen az esztendő fő sporteseményét, a tokiói olimpiát a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztották.
- Igen, ez így igaz, de ne felejtsük el,
hogy az egész világban kialakult járványhelyzetben ez egy másodlagos, sőt, marginális kérdés ahhoz képest, hogy nap mint
nap ezrek távoznak el közülünk a koronavírus-járvány miatt.
Ha csak az olimpiát, vagy csak a sportot
tekintjük, akkor megállapítható, hogy az
olimpia, a világversenyek, hazai bajnokságok, kis utánpótlás versenyek hiánya minden sportolónak óriási problémát, motivációs hiányt okoz. Nekem legalább olyan
fontos egy 10 éves gödöllői kissrác vagy
kislány érzése, gondolata, mint az élversenyzőinké.
- Vegyük sorba az olimpikonokat. Kezdjük az alig 18 éves Mészáros Eszter sportlövővel, aki a légpuskások 10 méteres versenyszámában képviselheti hazánkat az
olimpián. Fiatal kora miatt talán nem
okozott neki akkora fájdalmat, az olimpia elhalasztása. Vagy tévedek?

- Először picit csalódott volt, de ma már
úgy van vele, hogy nem nagy tragédia.
Nem érte meglepetésként, némiképp már
várták is, hogy mikor jelentik be. Annak
viszont örül, hogy csak halasztásra került
az olimpia, nem pedig törlésre, így több
ideje lesz felkészülni. Persze, már hangolt
Tokióra, egyre többször gondolta végig,
hogyan is kellene ott csinálni a dolgokat,
miként tudja kezelni majd a szituációt. A
jelenlegi helyzetben szerinte is a legjobb
döntés született. Addig is keményen kell
dolgozni és a legjobb formában érkezni.
- Gémesi Csanád kardvívó a magyar
csapat tagjaként utazhat majd Tokióba,
ám stabil harmadik emberként az egyéni
küzdelmekben a pástra léphet. Ő 35 éves
lesz jövőre, az utolsó reális esélye, hogy
részt vegyen az ötkarikás játékokon. Őt
mennyire viselték meg a történtek?
- A döntés előtti napokban már lehetett
érezni, hogy halasztás lesz, de az egy éves
halasztás így is fejbe vágta. Az elmúlt 2-3
év erre a nyárra lett felépítve, nem csak neki, hanem a családjának és a környezetének is. Nehéz átprogramozni az ember
agyát, életét pár nap alatt, de nincs más
lehetőség, így előre nézünk és Csanád felkészül a következő évi olimpiára. A nehézségek ellenére úgy gondoljuk, hogy
egy szükséges döntést hoztak meg a NOBban. A saját és környezetünk, sőt, mindenki egészsége fontosabb az olimpiánál.
- Az említett két sportolón kívül akár
további kvótákat is szerezhetnek még a
GEAC versenyzői. Lövészetben főként
Klenczner Mártonra lehet számítani,
atlétikában pedig Nádházy Evelin számára alakulhatnak úgy a dolgok, hogy
400 méteres síkfutásban ott lehet Tokióban. Ha úgy vesszük, ők még jól is járhatnak az egy éves halasztással, nem?
- Ezt nagyon nehéz most eldönteni, ígérem, ha egy év múlva beszélünk, akkor biztosan meg fogom mondani, hogy jól jártunk
ezzel a halasztással vagy sem. Marci és
Evelin esete teljesen más, hiszen Marci jóval
fiatalabb és már csak kis esélye volt a kvótára. Itt azt sem tudjuk, hogy dönt a nemzetközi szövetség, mikor és hogyan folytatódik a kvótaszerzés folyamata. Evelin a télen
sérült volt, több mint egy hónapot teljesen
kihagyott, így ő kapott egy új lehetőséget,
ugyanakkor atlétikában, különösen a futó-

számokban embertelen teljesítmény szükséges kijutni világversenyre, különösen olimpiára. Jelenleg fel van függesztve a szintteljesítés novemberig és valószínűsíthetően
2020-ban egyetlen egy nagy világverseny
sem lesz atlétikában.
- Mik azok az akár anyagi, akár technikai lehetőségek, amikkel a GEAC segíteni
tudja élsportolóit a kialakult helyzetben?
- Ez nagyon nehéz kérdés. Az anyagiak
különösen, hiszen a sport óriási visszaeséssel küzd és jelen helyzetben én sem
tudom megmondani, hogy milyen bevételeink lesznek idén, de azt sem nagyon,
hogy milyen kiadásaink. Élversenyzőink
egyelőre kapják a labdajátékokhoz képest
minimális fizetésüket, az egyetem (SZIE)
és a sportági szakszövetségek jóvoltából
az olimpiai kvótásaink, kvótaszerzésre
esélyes versenyzőink igen szigorú előírások mellett pedig edzeni is tudnak. Ez
utóbbihoz rengeteg szervezési tennivaló
van, ezeket nem részletezem, de higgyék
el, sokan többet dolgozunk a vészhelyzetben ezen, mint a normál időszakban.
- Emellett, gondolom, az sem mellékes
kérdés, hogy a különböző szakosztályok
hátországának tehetséges fiataljai, illetve
az edzői kar tagjai miként vészelik át ezt
az időszakot. Tudnak-e érdemi munkát
végezni, hogy motiválják őket és a várhatóan több hónapos kihagyás ne vesse
vissza a fejlődésüket, teljesítményüket?
- Az érdemi munka végzése nagyon nehéz, sőt, több szakosztályban lehetetlen Ezáltal az edzők dolga sem könnyű, hiszen a
rengeteg ötletes online foglalkozás, vetélkedő, motivációs tréning, önálló munka és videó elemzés sem pótolja a napi rendszeres
személyes találkozással járó edzéseket. Itt
kell megemlítenem, hogy a gyerekeknek is
nagyon-nagyon hiányzik a mozgás, a
közösség, a barátok, az edzők és különösen
a versenyek. Nem tudom, hogy hányan fognak visszatérni a vészhelyzet elmúlása után,
de remélem, hogy mindenki vagy még
többen, mint előtte! Leginkább az amúgy is
„lyukas” ifjúsági és junior korosztályokat féltem és csak remélni tudom, hogy lesznek
állami, önkormányzati, egyetemi, egyesületi
és helyi ösztönző programok, lehetőségek,
módszerek, hogy a gyermekek újra a
pályákon, termekben vezessék le energiáikat és építsék újra szociális kapcsolataikat.
Egy biztos, rajtam, rajtunk, a GEAC-on, edzőinken ez nem fog múlni!
-FG
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Újratervezésre kényszerülnek
a városi csapatsport klubok
Biztosak lehetünk abban, hogy a koronavírus-fertőzés kapcsán
elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések – sajnos – történelmi szituációt teremtettek, hiszen leállt a sportélet, felfüggesztették a
bajnokságokat, és egyre valószínűbb, hogy a március derekán
„megmerevedett” állapotok már nem változnak. A sajnálatos
történések a jelentősebb gödöllői labdajáték csapatsport-egyesületeket és -szakosztályokat is kellemetlenül érintették. Annak
ellenére, hogy városunkban kisebb részben professzionális, nagyobb részben amatőr alapon működő versenyeztetés folyik, a
klubok működtetésében várhatók átmeneti fennakadások.
Gödöllői Röplabda Club

Több szempontból is kalandos idényt tudhat maga mögött az
egykoron szebb napokat átélt (bajnoki és Magyar Kupa ezüst- és
bronzérmek) egyesület, amely Szabados István szakmai irányításával és elsősorban saját nevelésű fiatal játékosokkal vágott neki
az NB I. Liga küzdelemsorozatának. Az alapszakasz mérkőzései
a 12. fordulóig azt igazolták vissza, hogy hiába szimpatikus a gödöllői modell, az eredményesség háttérbe szorítása nem járható
út. Jött az edzőváltás (Szalay Attila másodedzőre bízták a teendőket), valamint két idegenlégiós szerződtetése, és a bajnokság
úgy szakadt félbe, hogy városunk hatosa jó passzba került és komoly esélye volt elmozdulni az osztályozós pozícióból. Ha a kiírás szerint fejezték volna be a pontvadászatot, a gödöllői lányoknak még 13 alakalommal kellett volna pályára lépniük. Barta
László klubelnök: - Miután a szövetség vezetése döntött, és a
május 15-ig elrendelt felfüggesztést beszüntetésre változtatta, kimondhatjuk, hogy véget ért a bajnokság, nem lesz folytatás. Nem
állapítják meg a helyezéseket, így kieső sem lesz és osztályozót
sem kell játszani, vagyis: ősztől az NB I. Ligában szerepelhetünk
majd. Idegenlégiósainkkal elszámoltunk, egyikük már hazautazott, de ha úgy adódik, az új bajnoki idényben is számítunk szolgálataikra. Ami az anyagi helyzetet illeti, ezt a bajnoki évet – köszönhetően a kormányzat által biztosított járulék-kedvezményeknek is – sikerült pénzügyi szempontból kedvezően lezárni,
de a TAO-támogatás 30 százalékos mérséklése miatt a 2020/2021es szezonban komoly kihívás elé nézünk majd. Egyet azonban
ígérhetek: csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér! A
klub alkalmazottainak, edzőknek, szakvezetőknek, játékosoknak
köszönöm az elvégzett munkát, és nyugodtak lehetnek, mert ha
elmúlik a járványügyi veszélyhelyzet, egyesületünknél biztonságban tudhatják magukat.
Gödöllői Kézilabda Club

Bartos Gábor – NB II. Északi-csoportjában érdekelt – legénysége
egy ideig szépen araszolt a dobogós pozíció felé, ám a harmadosztálynak tekinthető bajnokság felfüggesztése előtt háromszor
vesztesen hagyta el a küzdőteret, és a 4. helyre csúszott vissza. Ez
önmagában még nem lett volna tragikus, hiszen a sorsolás alapján
többnyire kedvező (papíron gyengébb) riválisok vártak volna
városunk csaptára a le nem játszott hét fordulóban. Az igazi bosszúsággal a klub ifjúsági és serdülő csapatai szembeszülhettek. Az ifik

hat fordulóval a bajnokság vége előtt három pont előnnyel vezették
NB II-es csoportjuk tabelláját, a Mácsár Gyula irányításával készülő
serdülők (NB I/B. Kelet) pedig a második helyen álltak.
Bartos Dóra klubvezető: - Április 9-én hozták nyilvánosságra,
hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a koronavírusjárvány miatt a bajnokságok és a kupasorozat küzdelmeit felfüggesztette, azzal, hogy helyezéseket nem állapított meg. Mindez
azt is jelenti, hogy idén nincsenek győztesek és helyezettek, kiesők és feljutók, vagyis: mindenki ott indulhat a következő, 2020/
2021-es idényben, ahol most szerepelt. Az elmúlt csaknem egy
hónapos időszakot online edzésekkel oldottuk meg, játékosaink
és edzőink munkájára a következő idényben is számítunk. Anyagi nehézségeink szerencsére nem keletkeztek, hiszen a járulékfizetési kedvezmények mellett, a terembérleti díjak és az utazási
költségek mértéke is csökkent. Emellett számítani kell a TAOtámogatás igénybevételi lehetőségeinek esetleges korlátozására
is. Bajnok- és éremesélyes utánpótlás-csapatainknak nem jött jól a
leállás, házon belül azonban arra készülünk, hogy megünnepeljük a sikeres csonkaévadot.
Gödöllői Sport Klub nagypályás labdarúgás

Városunk tizenegye mérkőzést játszott le a Pest megyei I. osztályú bajnokságban és a 10. helyen állt, amikor „lefújták” a tavaszi
szezont. Kiesési gondjai valószínűleg nem lennének Pozder Nenad együttesének a még hátralévő 11 ütközet teljesítése után,
annak ellenére nem, hogy a 2019/2020-as idény második felében
eddig lejátszott három meccsükön mindössze egy pontot tudtak
szerezni (a tabella alsó házához tartozó Törtel elleni találkozót
elhalasztották).
Rózsavölgyi Sándor GSK elnökhelyettes, szakosztályvezető: Úgy számolunk, hogy az MLSZ nem indítja újra az amatőr- és
utánpótlás-bajnokságokat, ezáltal számunkra véget ért az idény
érdemi része. Egyelőre azzal tervezünk, hogy a mostani csapat
magja együtt marad a következő szezonra, a motiváció növelése
érdekében azonban lehetnek apróbb változások, újítások. Személyi
kérdésekről még korai lenne beszélni, pláne úgy, hogy összességben elégedettek vagyunk a klubnál dolgozók munkájával. A bajnokság felfüggesztése nem érinti az öltözőépület első ütemének
építését, mert annak fedezete rendelkezésre áll.
-géhá
Május 4-től engedélyezett az edzés!
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Mozgalmas volt településünk
ingatlanpiaca az elmúlt egy esztendőben

Városunkban az elmúlt egy évben az árak
hol magasan, hol alacsonyabban voltak.
Ez leginkább a lakóingatlanok összesített
áraira igaz. A változások ellenére a mai
négyzetméter-árak nagyjából újra egy
szinten vannak az egy évvel ezelőttiekkel.

A 2019 áprilisában jellemző átlagárak a
családi házak tekintetében 15 ezer forinttal
voltak alacsonyabban a mostani árakhoz
képest. A téglalakások napjainkban 7 ezer
forinttal olcsóbbak, mint az előző év áprilisában. A panellakások árfekvése között a
két dátumot tekintve csupán 2 ezer forintos különbség van.
Ennek ellenére igen változatos volt az
elmúlt év
Az Ingatlannet.hu statisztikai adatai
alapján jól látható, hogy az elmúlt egy év
során a gödöllői lakóingatlanok árai voltak
fent is, lent is. 2019 áprilisában az átlagos
négyzetméterár például 378 ezer forint

volt. Ezután az árak még két hónapig folyamatosan emelkedtek, így elérve júniusban a csúcspontot, szám szerint a 390 ezer
forint/négyzetmétert. Június után egy elég
jelentős visszaesés történt, mely egészen
szeptemberig tartott, ekkor átlagosan 370
ezer forintos négyzetméter áron lehetett ingatlant vásárolni Gödöllőn. Innentől újra árnövekedés következett három hónapon keresztül. A 2019-es év végén az ingatlanárak
újra elérték 390 ezer körüli átlagértéket.
A 2020-as évben januárról februárra rögtön egy 5 százalékos csökkenés szemtanúi
lehettünk. A kezdeti visszaesést követően
márciusra egy kisebb áremelkedés következett, ekkor az átlagár elérte a 373 ezer
forint/négyzetmétert.
Az elmúlt egy évben szinte mindig a
panellakások vitték a prímet
A családi házak és a lakások árait megnézve már első ránézésre elmondható,

hogy az elmúlt év során egy hónap kivételével folyamatosan a panelek voltak a
legdrágábbak a városban. Egyedül a 2020as év januárjában előzték meg a téglaépítésű lakások a paneles változatokat, ekkor
az első típusút 507 ezer forint/négyzetméterért, a másodikat 470 ezer forint/
négyzetméterért kínálták eladásra.
A téglalakások árai szinte folyamatosan
növekedtek 2019 áprilisától 2020 januárjáig, átlagáruk körülbelül 15 százalékkal
emelkedett a hónapok alatt. Ezután már
csak csökkenés történt, 2020 márciusában
az átlagárak elérték a négyzetméterenkénti 420 ezer forintot. A panellakások az elmúlt egy évben az augusztusi hónapban
voltak a legdrágábbak, ekkor átlagosan
547 ezer forintot kértek az eladó lakásokért
négyzetméterenként. 2020 márciusában ez
az összeg már csak 480 ezer forint/négyzetméter volt. A Gödöllő területén eladó
házak árai nem mutattak kirívó változásokat, általában 350-360 ezer forintos
négyzetméterár körül mozogtak.
Átírja az ingatlanpiacot a koronavírus
Az MNB áprilisban kiadott ingatlanpiaci jelentése a koronavírus hatásával foglalkozott. A rövidtávot nézve már kijelenthető, hogy nőtt a kihasználatlanság, a hoszszú távú hatások viszont még bizonytalanok. Az irodapiacon, a 2019-es évvégén a
kihasználatlansági ráták 5,6 százalékosra
csökkentek, ez az arány az idei év során
már valószínűleg emelkedni fog. Rövidtávon a kialakult helyzet következményei
között szerepel a bérleti kereslet csökkenése, továbbá a járvány idejére számolni
kell minden szegmensben a bérleti díjkedvezményekkel és jelentős bevételkiesésekkel is.
Forrás: ingatlannet.hu
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Fonogram-díjat nyert a Cimbaliband
és Danics Dóra IRAM című albuma

ICOMOS-plakettet érdemelt
a Testőrlaktanya épületének
műemléki rekonstrukciója
Az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi
Tanácsa) Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem
legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – a nemzetközi célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik,
hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és továbbörökítésük
érdekében. Ezért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden
évben ICOMOS-díjjal tünteti ki az általa legjobbnak ítélt, három
évnél nem régebbi műemlék-helyreállításokat.
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnap
alkalmából rendezett online-konferencia keretében hirdette ki és
mutatta be az idei győztes felújításokat, amik egyike a gödöllői
Testőrlaktanya (Várkapitányi lak) tavaly, kora ősszel lezárult műemléki rekonstrukciója. A díjat egy későbbi, a veszélyhelyzeti
-áb
korlátozások feloldását követő időpontban adják át.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) által meghirdetett eseményen tizenkettő plusz egy hazai és hat külföldi
kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2020-as
Fonogram-díjakat, a koronavírus-járvány miatt ezúttal virtuálisan.
A győzteseket online videókban jelentették be április 4-én.
Az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban a Cimbaliband és Danics Dóra – Iram (kiadó: Fonó
Budai Zeneház) című albuma részesült.
További hír a gödöllői kötődésű, a helyi önkormányzat által idén
500 ezer forinttal támogatni tervezett zenei formációval kapcsolatosan, hogy a karantén idején sem áll le az élet, és a zenekar tagjai
bíznak abban, hogy mielőbb újra indul a kulturális pezsgés hazánkban. Ezért online, videóchat próbákat tartanak, legújabb Gipsy
Fushion lemezükre, ami szintén a Fonó Budai Zeneház gondozásában fog megjelenni az ősz folyamán, és az európai cigányzene a fő
témája. Mivel eredetileg júniusra tervezték a megjelenést és a lemezbemutatót, ezért úgy döntöttek, hogy jövő hét közepétől négynaponta feltöltenek egy dalt az új korongról a Cimbaliband Youtubecsatornájára, ahol a banda közönsége a hivatalos megjelenés előtt
meghallgathatja a Gipsy Fushion lemezt! A videók érdekessége,
hogy azokat a zenekar tagjai egyenként rögzítették saját otthonukban az online próbák folyamán.
-ub
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Amit fontos tudni a járványügyi
veszélyhelyzetben Gödöllőn
igénybe vehető ellátásokról
Eleget téve a miniszteri utasításnak, a gödöllői Tormay Károly
Egészségügyi Központban a páciensek egészségügyi ellátását a
veszélyhelyzeti működés alatt csak akkor végzik el, ha azt sürgős
szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kell megtenni. A közvetlen betegellátásban (orvos/
szakdolgozó/egyéb egészségügyi dolgozó-beteg közötti személyes
találkozásban) a 65 év alatti kollégák vehetnek részt, hogy védjük a
sérülékeny csoportba tartozó kollegák egészségét.
Ezek alapján a fizikoterápia, a gyógymasszázs, a gyógytorna,
az ortopédia, az ultrahang, a foglakozás-egészségügy, a bőrgyógyászat (telefonos konzultáció biztosított) szakellátások esetében
szünetel az ellátás.
Sebészeti ellátás: csak a sürgős eseteket a Misszió Egészségügyi Központ látja el (Veresegyház Gyermekliget u. 30. - www.
misszio.hu).
Szemészeti ellátás: csak a sürgős eseteket (szemgyulladás, idegentest, sérülés/trauma) a Flór Ferenc Kórház látja el (Kistarcsa
Semmelweis tér 1. - www.florhosp.hu).
Gyermek fül-orr-gégészet: csak sürgős esetben az ellátást a felnőtt fül-orr-gégészet (dr. Ilonczai Larissza) végzi

NEM KELL ÖNNEK BEJÖNNI
AZ INTÉZMÉNYBE, AMENNYIBEN:
• emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszer és/vagy
gyógyászati segédeszköz felírásához kérne szakorvosi javaslatot,
mivel a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig érvényben marad az Ön
szakorvosi javaslata
• Ön kielégítő állapotban van és éves/fél éves kontrollja lenne
esedékes. Telefonon konzultáljon a szakrendeléssel a további
teendőkről!
• Ön stabil állapotú krónikus beteg és a rendszeresen szedett,
csak szakorvos által felírható gyógyszerét jönne felíratni. Telefonon konzultáljon a szakrendeléssel.
70 év felettiek ellátása, önkéntesek, adományok

A rászorulók alapvetően négy szolgáltatást kérhetnek az önkormányzattól: ételkiszállítás (ebéd 890 forint/adag), reggeli, ebéd,
vacsora 1.290 forint/adag), gyógyszerkiváltás, bevásárlás, csekkbefizetés. Telefon: 06-70-886-8690, 06-70-886-8790, 06-70-886-8742,
06-70-886-8743 (munkanapokon 9-17 óra között), 06-70-334-0134
(17 óra után, illetve hétvégén), zöld szám: 06-80- 180-037.
A város vezetése várja a szolgáltatások felajánlását és az önkéntesek jelentkezését (koronavirusgodollo@gmail.com), és létrehoztak egy bankszámlaszámot (Raiffeisen Bank Zrt.: 1200100800155330-05900005) annak érdekében, hogy anyagilag is segíthető legyen a járvány terjedésének lassításában dolgozók munkája.

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT VÉSZHELYZETI BETEGELLÁTÁS MUNKARENDJE
A feltüntetett telefonszámok a szakrendelések közvetlen elérhetőségei,
amelyen keresztül lehetősége van asszisztenssel és/vagy szakorvossal történő konzultációra.

Május 4-étől változások várhatók az ellátásban! További információ: www.tormay.hu!

