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Tiltakozásra készül Gémesi György
Az ismert járványügyi körülmények és
kor látozások miatt – az elmúlt évhez ha -
son lóan – idén sem nyílt lehetőség a Már -
cius 15-i nemzeti ünnepnapról történő szo -
kásos, jelentős számú érdeklődőt vonzó
nyil vános megemlékezésre Gödöllőn sem.

Gémesi György polgármester annyit
azonban megtett, hogy egy kamera kísé re -
tében kiállt a Petőfi-térre, és a költő szobrát
díszletként használva, elmondta aktuális
gondolatait. Mondandójának középpont -
jába a 173 évvel ezelőtti és a mostani auto-
nómia-követelés párhuzamba állítását
helyezte a város első embere, aki – bár, hi -
vatkozott a pártpolitika és az önkormány -
zatiság kvázi „összeférhetetlenségére” – Kósa
Lajos Fidesz-prominens 12 évvel ezelőtti
szavait idézte.

Történt ugyanis, hogy a jelenlegi na -
gyob bik kormányzópárt egyik csúcsveze-
tője 2009 októberében, egy tüntetésen
meg fogalmazta, hogy az akkori ország -
vezetés 2010-es költségvetési tervezete 120
milliárd forintot vonna el az önkormány -
za  toktól. Kósa az utóbbi húsz év leg ve -
szélyesebb költségvetésének titulálta az el -
képzelést, ami az „önkormányzatokat vég -
legesen padlóra küldheti”.

S hogy a Kósa Lajosra való hivatkozás
teljes legyen, Gémesi György felolvasta
egy kori debreceni polgármester-társa
2009. október 10-én keltezett 12 pontját is.
Gödöllő főpolgára döntően az utolsó
pontra fókuszált, kihangsúlyozva: a Ma -
gyar Önkormányzatok Szövetsége – ha -
son lóan Kósa Lajos 2009-ben szervezett til -
takozásához – amennyiben a Covid-jár-
vány engedi, meg fogja szervezni ugyan -

ezt a tiltakozást, ugyanezekkel a pon tok -
kal, ugyanezekkel a gondolatokkal,
ugyan ezen értékek mentén.

Közeleg a gépjárműadó-fizetés első
részletének teljesítési határideje

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV meg -
bízása alapján február közepétől kézbesíti a
Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló
határozatokat. Az adó első részletét április
15-ig, a második részletét szep tem ber 15-ig
kell befizetni. A gödöllői érintet teknek is.

A változás a gépjármű-üzembentartókat
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendő -
jük nincs. A gépjárműadót a 410-es adó -
nem hez tartozó, 10032000-01079160 szá -
mú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi
számlára kell megfizetni. A befizetéskor az
átutalási bizonylat közlemény rovatába
először az adószámot vagy az adóazonosí-
tó jelet kell beírni, majd a jármű rend szá -
mát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem,
vagy csak késedelmesen tudja a befizetett
összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Aki pénzforgalmi számla nyitására nem
kötelezett, az fizethet banki átutalással, a
levélhez mellékelt csekken, az elektroni-
kus fizetéseket és elszámolásokat biztosító
alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén
átutalással vagy akár az ügyfélszol gála to -
kon bankkártyával. Ha valaki esetleg elve-
szíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfél -
szol gálatán kérhet.

A pénzforgalmi számla nyitására kötele -
zettek kizárólag belföldi pénzforgalmi
szám lájukról átutalással rendezhetik a
befizetést.

Miért szünetel idén 
a gödöllői faültetési program?

Gémesi György polgármester a legutóbbi,
2019-es önkormányzati választás évében,
a március 15-én elmondott ünnepi beszé-
débe szőtte bele „a közösségépítés újabb kis
köveként”, hogy az elkövetkező öt eszten-
dőben 1000 darab fa ültetését határozták
el, ezzel is demonstrálva azt, hogy a jövő-
ről gondolkodnak.

Az egyfajta választási ígéretnek felfog-
ható, közpénzből megvalósuló program
két éve elindult: 2019-ben 662 darab, míg
tavaly 259 darab, a város környezeti adott-
ságaihoz jól alkalmazkodó fajtájú fa került
a földbe a város különböző pontján.

A polgármester március 19-i tájékoz ta -
tójából kiolvasható, hogy a 921 egyednél
tartó faültetési programot az idei évre szü -
neteltetik. Ennek okát a koronavírus-vál -
sággal, illetve a kormányzati intézkedések
miatti adóelvonásokkal, valamint egyéb
bevételkiesésekkel indokolta Gémesi. A
város első embere azonban azt is hozzá-
fűzte: az intézkedés nem veszélyezteti az
eredetileg kitűzött célt, ami akár már 2022-
ben teljesülhet.

Szakmai támogatás az Üzbég-Magyar
Burgonyakutató Központnak

Március 30-án nyitották meg Taskentben
az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Köz -
pon tot. Az eseményen a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemet (MATE) prof.
dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor és dr.
Polgár Zsolt, az intézmény Burgonya ku ta -
tó Állomásának vezetője képviselte. A gö -
döllői székhelyű egyetem szakmai támo -
gatásával megvalósuló együttműködés ré -
szeként az elkövetkező években közös
bur gonyanemesítési program indul a
magyar és üzbég nemesítési vonalak ke -
resztezésével, valamint a hazánkban alkal-
mazott hagyományos és molekuláris ge -
netikai módszerek adaptálásával.

A szakmai delegáció vezetőjeként Gyu -
ricza Csaba átadta Shavkat Mirziyoyev
elnöknek azt a magyar fajtákat tartalmazó
vetőburgonya szállítmányt, amikre a
központ további nemesítési munkáit ala-
pozzák. A szakmai munka megkezdé sé -
hez az egyetem burgonyakutató állomása
több magyar burgonyafélét biztosított a
szakemberek számára: az Arany Chipke, a
Balatoni rózsa, a Balatoni sárga, a Botond,
a Démon és a White Lady fantázianevű
fajtákat. Forrás: MATE Médiaközpont

GH-összeállítás

Azt beszélik...
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Ahogy ez a korábbi években lenni szokott, márciusban terítékre
kerül a Gödöllői Városi Múzeum előző évi tevékenységéről szó -
ló beszámoló, valamint az önkormányzati fenntartású közmű -
velődési intézmény aktuális, jelen esetben a 2021-es esztendőre
vonatkozó munkaterve is.

A tavaly novembertől nem közalkalmazotti jogviszonyban te vé -
kenykedő Kerényiné Bakonyi Eszter vezetésével működő helyi
közgyűjtemény relikvia-állománya 2020-ban 1.302 tárggyal (2019-
ben 617 tárgy) gyarapodott, amik nagy része ajándékozás útján
került a gyűjteménybe, miközben 900 ezer forintot vá sár lás ra köl -
töttek el Tavaly az önkormányzat támogatásának köszön he tően ju -
tott hozzá a múzeum egy Körösfői-Kriesch Aladár ma jolika szo -
borhoz, saját költségvetésük terhére pedig 181 darabból álló képes -
lap-gyűjteményre tettek szert egy máriabesnyői sze mélytől.

A szakmai feladatok ellátása mellett, tavaly is nagy hangsúlyt
kaptak (volna) a múzeumpedagógiai foglalkozások, amiken – a ko -
ronavírus-járvány megfékezése okán elrendelt korlátozások miatt –
összesen 713 óvodás- és iskoláskorú gyerek (2019-ben 1.684 gyerek)
vett részt. A látogatók száma 1.957 fő volt az elmúlt évben (2019-ben
8.800 fő), ami drasztikusnak tekinthető vissza esést jelent.

A 2019-es 3,5 millió forinthoz képest szépen teljesített a Ham -
vay-kúria épületében található múzeum a pályázatok terén: az
elnyert támogatás (EMMI, NKA) mindösszesen csaknem 5 millió
forintra rúgott. A tudományos tevékenység a múzeumi mun ká -
nak sosem a lát ványos oldala, ám a gödöllői muzeológusok napi

szakmai tény kedésének eredményét tudományos cikkek (3
darab), külső helyszíneken való kiállításokban részvétel (8 meg -
nyílt és 2 ké szülőben levő), tudományos előadások (3 darab), is -
me retterjesztő cikkek és előadások (46 darab), szakmai tárlat ve -
zetések (4 darab) egyaránt alátámasztják. Nem feltétlenül öröm -
teli adalék, de a járványhelyzetben jobban tudott a háttérmun-
kákra (feldolgozás, digitalizálás) koncentrálni a gödöllői múze -
um szakmai stábja.

Ami a helyi közgyűjtemény idei elképzeléseit illeti, a múzeum
működése részben a pandémia, részben költségvetési okokból
eléggé behatárolt. Le kellett mondani minden, önerőből történő
fejlesztésről, és új időszaki kiállítást sem tudnak 2021-ben nyitni
az ódon falak között. Azt tervezik, hogy október második feléig
meghosszabbítják a Mesés (B)irodalom című időszaki tárlatot, és
előkészülnek néhány, a járványügyi korlátozások megszűnése
esetén külső helyszínen megvalósítani tervezett kiállításra. -vn

Drasztikusan csökkent tavaly a városi múzeum látogatottsága

ban az elsők között volt, amely a veszély hely -
zet kihirdetésével szinte egyidőben, azonnal
re agálva a megváltozott körülmé nyek re, to -
vább működött és nem hátrált meg az új ki -
hívások elől.

Mások mellett, törekedtek a biztonságos
működésre, elhatározták, hogy – ha új formá-

ban is, de – fenntartják a szolgáltatásokat, új ötletek meg -
valósítására vállalkoznak (például: #napi20percolvasás, terasz
megnyitása), ügyeltek a munkatársi közösség megtartására és
erősítésére, illetve aktívan részt vettek az idősek ellátásnak se -
gítésében (gyógyszerkiszállítás), valamint a call center munká -
jában is.

A tartalmas szakmai munka folytatását ebben az esztendőben
alapvetően határozzák meg a koronavírus-járvány terjedésének
visszaszorítás érdekében bevezetett korlátozások. A gödöllői
könyv tár költségvetése 25%-kal csökkent erre az évre és a dolgo-
zók vállalták, hogy február 1-jétől november 30-ig (10 hónap)
napi hat órában ténykednek, 75%-os munkabérért. Mindez azt is
jelenti, hogy csökkenni fog a szolgáltatások mennyisége és mi nő -
sége, ugyanakkor arra is vannak tervek, hogy a kapuk újranyi tá -
sáig – az online-szolgáltatások erősítésével – kihasználják a kap -
csolattartás minden lehetséges módját az olvasókkal. 

Teszik ezt a Színezd újra! mottó jegyében, abban a gödöllői köz -
művelődési intézményben, amely 2021 és 2025 között viselheti a
Minősített Könyvtár címet. -stv

Március 25-én Gémesi György – a ve -
szélyhelyzetben ráruházott feladat- és ha -
táskörében – elfogadta a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ tavaly
vég zett tevékenységéről szól be szá molót,
valamint jóváhagyta a közművelődési intéz-
mény 2021-es esztendőre vonatkozó mun -
katervét.

A hét évvel ezelőtt Gödöllő Kultúrájáért díjjal kitüntetett, idén
pedig a Gödöllő Városért díjat kiérdemlő Liskáné Fóthy Zsu -
zsanna – bő fél év megbízotti státusz után – két és fél éve kapott
kinevezést a Dózsa György úti könyvtár vezetésére. Az intéz-
ményben a beiratkozott olvasók száma 2020-ban megközelítette a
6.400 főt (minden 5. gödöllői lakos tag), az összes személyes
látogatói létszám pedig meghaladta a 74 ezer főt. Rendezvényt
422 esetben tartottak, míg a távhasználati elérés több mint 222 ezer
volt. Kérésre 712 könyvet vittek házhoz, könyvcsomagot pe dig
4.871 darabot rendeltek.

A kölcsönzött könyvek száma az elmúlt évben 99.524 darab
volt (2019-ben 149.980 darab). Szemléletes adat, hogy a gödöllői
könyvtár 136 millió forintból gazdálkodhatott, miközben az in -
téz mény által a társadalomba juttatott érték alulról súrolta a 242 mil -
lió forintot.

A fenti számokat abban az összefüggésben kell vizsgálni, hogy
a gödöllői könyvtár életét 2020 márciusától a koronavírus-jár-
vány határozta meg. A Dózsa György úti intézmény az ország -

Nem hátrált meg a koronavírus-járvány kihívásai elől a könyvtár

Hat százalékkal emelkedett 
az intézményvezetők havi bruttó munkabére

Gémesi György úgy döntött, hogy január 1-jéig visszamenő hatállyal, 6 szá -
zalékkal megemeli a Gödöllői Városi Múzeum vezetőjének havi bruttó mun -
kabérét. A polgármesteri határozat értelmében Kerényiné Bakonyi Eszter – az
eddigi 460 ezer forint helyett – 487.600 forintos bruttó fizetésre tarthat igényt
havonta. A visszamenőleges fizetésemelés másik érintettje a könyvtár vezetője,
Lis káné Fóthy Zsuzsanna, aki ugyanilyen mértékű bérrendezésben részesült.
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Amint arról magazinunk korábban beszámolt, ősztől átalakul a
gödöllői önkormányzat hatáskörébe tartotó köznevelési intéz-
ményrendszer (óvodák, bölcsődék) városunkban. A változtatás
elsődleges célja a gazdaságosabb működés megteremtése és a
költséghatékonyság javítása.

A decemberi polgármesteri döntés után, március közepén
Gémesi György újabb részleteket hagyott jóvá a július 1-jétől
életbe lépő intézményi átszervezéssel összefüggésben. Amint
az a mellékelt táblázatból kitűnik, a gödöllői óvoda-rendszer
egy igazgatóságból és hat tagintézményből áll majd. Az óvo -
dák egyesítését április 15-ig kell letudni, amivel egyidejűleg
nyil vános pályázatot kell indítani az óvodaigazgatósági ve -
zetői teendők ellátására leginkább alkalmas személy kiválasz -
tá sára. A személyi kérdéssel kapcsolatosan érdemes megje -

gyez ni azt a cseppet sem mellékes körülményt, hogy az igazga-
tóság címe a Szent János utcai óvoda, ezáltal meglepetés lenne,
ha nem az ottani kollektívából kerülne ki a város óvodai csúcs-
vezetője.

Némiképp hasonló a helyzet a gödöllői bölcsődék jövőjét ille-
tően. A július 1-jétől esedékes átszervezést követően létrejön
egy székhely-bölcsőde (Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcső -
de, Palotakert 17.), amelynek két telephelye lesz: egyrészt a
Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos utca 5.), másrészt a – sike -
res pályázat esetén újjáépítésre kiszemelt – Mézeskalács Ház
(Premontrei utca 8.). -ka

Óvodaigazgatóság és székhely-
bölcsőde jön létre a városban

Miután az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló, tavaly év
végén elfogadott törvény – mások mellett – úgy rendelkezik,
hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy to -
vábbi munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése előtt köteles
engedélyt kérni. A vonatkozó kormányrendelet megfogalmazása
alapján az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgál ta -
tónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
személy esetében az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó
által kijelölt személy engedélye szükséges.

A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ vezetője dr.
Dunai György. A fenntartó gödöllői önkormányzat nevében Gé -
mesi György polgármester azonban nem rá bízta ezt a jogosít-
ványt, hanem a számára a képviselőtestület 2019 októberi alakuló

ülése óta – akár minősített – szavazattöbbséget biztosító második
számú alpolgármesterére, a körzeti jelöltként 34 szavazatot (1,8%)
elnyert Bajkó Norbertre.

A helyi egészségügyi központban egészségügyi szolgálati jog-
viszonyban lévő személyek (főként orvosok, asszisztensek) eset-
leges másod-, netán harmadállását engedélyező Bajkónak a ké re -
lem benyújtását követő 8 napon belül kell döntenie, és erről tájé -
koz tatni a kérelmezőt, valamint az egészségügyi központ ve -
zetőjét.

A témához köthető, hogy az új törvényi feltételek elfogadása
értesülésünk szerint a gödöllői egészségügyi központ két orvosa
számára nem volt vállalható, helyettesítésük és pótlásuk meg -
szer vezése folyamatban van. -ÁB

Bajkó döntheti el, vállalhatnak-e másodállást az eü-központ dolgozói

Időről időre újabb és újabb fejleményeket hallani az idén 110 éves
gödöllői HÉV-vonal, valamint a Déli pályaudvar és az Örs vezér
tere között utasokat szállító M2-es metró összekötésének
lehetőségéről. Ha csak az elmúlt bő 8 évet vesszük alapul, számos
tanulmány, összeg és határidő látott már napvilágot, de a munka
leglátványosabb eleme, a kivitelezés még várat magára.

Hogy meddig, egyelőre nehéz megjósolni. Az MTI tudósítása
sze rint március 23-án Gulyás Gergely Miniszterelnökséget ve ze -
tő miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány 4,6
mil liárd forintot biztosít a 2-es metró és a gödöllői HÉV Örs vezér
téri összekötésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének ki -

viteli terveire, amivel megmarad a reális lehetősége annak, hogy
a 2021 és 2027 közötti európai uniós pénzügyi ciklusban a beru-
házás megvalósuljon.

A H8-as jelű gödöllői HÉV-vonal tervezett megújulása váro -
sunk ban is számottevő változással járna, főleg akkor, ha érvény -
ben marad az a 2013 elején lakossági fórumon leginkább támo ga -
tott elképzelés, miszerint: megszűnne a Táncsics Mihály úti cso-
mópontnál a vasúti átjáró, a vágányok a Tessedik Sámuel utcánál
a főút felett kereszteznék a Szabadság utat, és a kastély oldalán
haladnának tovább, úgy, hogy a bútoráruház környékén egy
ívkorrekcióval érnék el a megújult vasútállomást. A vágányok
szintben kereszteznék az Ady Endre sétányt, valamint a buszpá-
lyaudvar és a Művészetek Háza épülete közötti kijárót, míg az
Állomás utca találkozásánál közúti aluljáró épülne. Új megálló
létesülne az Erzsébet-parknál, illetve a Szabadság téren, ugyan -
akkor megszűnne a palotakerti állomás, és a MOL-benzinkút sem
maradhatna a he lyén. Aktiválható len  ne több mostani zsák utca
(Pe tőfi, Szent János), és a buszpályaudvar is kar nyúj tásnyira ke -
rülne a HÉV-megállótól. Fotó forrása: MTI

Ennyi pénzt áldozna a kormány a HÉV„metrósításának” kiviteli terveire 
Így nézne ki az Örs vezér téri állomás
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Pályázatot nyújt be az önkormányzat az Ady Endre sétány Isaszegi út –
Török Ignác utca közötti szakaszának felújítására, az állami beruházás
keretében megvalósuló uszoda megközelítésének, közlekedésbizton sá gá -
nak javítása céljából. A felújítást a létesítmény miatt várható több let -
forgalom indokolja. A projekt várható bruttó összköltsége 92.445.958 fo -
rint. A pályázathoz szükséges saját forrást bruttó 52.445.958 forint ér -
ték ben Gödöllő Város Önkormányzata a város 2021. évi költségvetése
általános tartalékának terhére biztosítja. Eredményes pályázat esetén sor
kerül a teljes útpálya-szerkezet cseréjére, a járda, valamint a Rákos-patak
hídjának felújítására – olvasható a város honlapján. A Gémesi
György által jóváhagyott javaslat címében az szerepel, hogy az
állami beruházás keretében megvalósuló uszoda megközelítése
közlekedésbiztonságának érdekében történik a pályázaton való
részvétel.

Első nekifutásra örömteli hírkén illik kezelni a bejelentés, hi -
szen – amennyiben a kandidálás sikerrel jár – a beruházás a helyi
közlekedési helyzet javulását szolgálja. Azonban, ha a dolgok
mé lyére nézünk, és felelevenítjük az elmúlt években a szóban for -
gó helyszínnek kapcsolatos útépítési és forgalomtechnikai elkép-
zeléseket, árnyaltabb, több kérdést is felvető kép tárul elénk.

Emlékezetes, hogy 2017 októberében olyan kormányrendelet
született, hogy az állam 50 millió forinttal járul hozzá a gödöllői
uszoda közúti kapcsolatának minél színvonalasabb kiépítéséhez.

Három esztendő elteltével, azaz: tavaly szeptember végén Gé -
mesi György – utalva az illetékesekkel (NSK, ITM, Magyar Köz -

út, Vécsey László) történt nyári egyeztetésekre – feltételekhez kö -
tött „kompromisszumos” javaslatot terjesztett elő. Ennek lényege,
hogy az 50 millió forintos állami pluszpénzt eddig le nem hívó
ön kormányzat hozzájárul az uszoda-beruházás közúti kapcso -
lódásánál a kanyarodó sáv nélküli, jelzőlámpás csomópont ki -
építéséhez, azzal a kikötéssel, hogy a beruházónak kötelessége
2022. október 30-ig körforgalmi csomópont vagy jelzőlámpás, ka -
nyarodósávos kereszteződés kiépítése. A hozzájárulás feltétele
volt az is, hogy a létesítménynél lévő járda felújítása és az uszoda
megközelítését szolgáló kerékpárút folytatása is elkészüljön az
Ady sétány ezen részén.

Egyidejűleg a gödöllői képviselőtestület kötelezettséget vállal
arra, hogy a település jövő évi költségvetésében a korforgalmi
csomópont vagy a jelzőlámpás, kanyarodósávos kereszteződés
kiépítéséhez szükséges tervezési, illetve kivitelezési feladatokra
legfeljebb 20 millió forintot különít el.

A felvetést vita követte a képviselőtestületi ülésen, aminek az
lett a következménye, hogy a Bajkó Norbert egyetértő szavaza -
tá val megtámogatott lokálpatrióta klubos többség elfogadta: a vá -
ros a 20 millió forintot csak abban az esetben biztosítsa, ha a beru-
házó a körforgalmat építi meg. 

Ma már tudjuk, a körforgalom helyett – remélhetőleg, egyelőre
– lámpás csomópont létesült az „uszodás”, részben az önkor mán -
yzat (Ady sétány), részben az állam (Isaszegi út) kezelésében lévő
utak találkozásánál lévő kereszteződésben.

Adódik a kérdés: ha a pályázati önrészre akad a városi költség -
vetésben 52,5 millió forintos fedezet, miért nem lehetett ezt az
össze get korábban a körforgalom létesítésének szolgálatába
állítani?

Továbbá, azon is érdemes elgondolkodni, hogy amennyiben
sikeres lesz a kandidálás, egy időre ismét útlezárásokra és forga-
lomelterelésre lehet számítani a környéken. Mi több, esetleg
olyan időszakban, amikor ezek az intézkedések nehezíthetik az
addigra várhatóan már működő gödöllői versenyuszoda megkö -
zelítését. -org

Különutas lépés az uszoda környéki forgalom biztonságáért
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Az elmúlt hetek közéleti eseményei között
feltétlenül említést érdemel, hogy a kor -
mány megkezdte a tárgyalásokat a 25 ezer
főnél nagyobb népességszámú települé -
sek vezetőivel a járvány okozta bevételki-
esések, illetve a központi elvonások le -
het séges kompenzálásáról. Ebbe a körbe
tartozik Gödöllő is, amelynek irányítói
már cius 17-én tárgyalta a Miniszterel nök -
ségen.

A kétoldalú eszmecserét megelőzően
Gé mesi György polgármester eleget tett a
kormányzat adatkérésének és március 3-i
dátummal összefoglalta a gödöllői önkor -
mányzat gazdasági helyzetét, lehetőségeit.
Ebben – a teljesség igénye nélkül – 471
millió forintra taksálta az iparűzési adóbe-
vétel kiesését, illetve további 1 milliárd fo -
rintos forráscsökkenéssel kalkulált az
egyéb bevételek elmaradása és a több let -
költségek okán.

A polgármester felsorolta a saját hatás-
körben végrehajtott kiadáscsökkentő in -
téz kedéseket, amik mértékét a működésre
vonatkozóan hozzávetőleg 500 millió fo -

rint ban határozta meg. A fejlesztésekről
annyit jegyzett meg, hogy a már meg -
kezdett beruházások folytatódnak, újak in -
dítását azonban nem tervezik. A „meg kez -
dett” beruházások körét nem részletezte
Gémesi, így azt sem hozta a minisztériumi
illetékesek tudtára, hogy idén 914,3 millió
forintot terveztek be a helyi költségvetésbe
a városháza Szabadság tér 6. szám alatti
épületének átépítésére és bővítésére.

Az állami kompenzáció révén megold -
ható problémák, feladatok listájába bele-
vette a működési hiányok mérséklését, il -
le tőleg felsorolt több fejlesztési lehetőséget.
Ezek közül a pályázati úton megvaló sítha -
tó projekteket (5 tétel, felső értéken szá -
molva bő 1 milliárd forint) és az anélkül
elképzelt anyagi igényeket (4 tétel, közel
1,4 milliárd forint) tárta a szaktárcák illeté-
kesei elé. 

Összegző sorai között Gémesi megfogal -
mazta azon igényét, miszerint: határozot-
tan számítanak arra, hogy a 25 ezer főnél
alacsonyabb lélekszámú településekhez
ha sonlóan, Gödöllő esetében is megtör -

ténik az iparűzési adóbevételek kiesésének
teljes kompenzációja, de számítanak a jár-
ványhelyzet miatti további bevételkiesé-
sek, illetve többletköltségek legalább rész -
leges megtérítésére is.

A kormányzat illetékeseivel történt
egyez tetésen konkrét döntés nem született
a Gödöllőt érintő kompenzációról. Ugyan -
akkor értesülésünk szerint felmerült, hogy
a képen látható, jelenleg állami tulajdon -
ban lévő blahai Gerle utca (300 millió fo -
rint felújításra és a tulajdonjog rende zé -
sére) és az engedélyes felújítási tervekkel
rendelkező, haraszti városrészen található
Kenyérgyári út (pályázati önerő-szük ség -
let 240 millió forint) rekonstrukciója jó
eséllyel belekerülhet a településünkön
lakók javát szolgáló kompenzációs cso-
magba.

Ugyanakkor az sem lenne meglepő, ha
más irányú közcélú fejlesztésekre (is) jutna
a kormányzati kompenzációból.

Úgy tudjuk, hogy a szóban forgó gödöl-
lői igények mérlegelésével és elbírálásával
kapcsolatos kormányzati döntés legké -
sőbb májusban megszületik. -ED

Fejlesztési támogatásban tudhatja le
az állam a kompenzációt városunk esetében 

Csaknem öt és fél éve, 2015. november 19-
én döntött úgy az akkori gödöllői képvi -
selőtestület többsége, hogy 2016. január 1-
jétől kommunális adó fizetésére kötelezi a
helyi ingatlantulajdonosokat. Miután 2019
őszén a Szövetség Gödöllőért formáció je -
löltjei nem szereztek többséget a képvise -
lőtestületben, Gémesi György Bajkó Nor -
bert „leigazolásával” megteremtette azt a
voksolási többséget (8-7), ami életben tar -
totta a sokak által a gödöllőiek indokolat-
lan sarcolásának titulált kommunális adót,
aminek első részletét március 16-ig kellett
befizetni.

A múlton ma már kár bánkódni, ám van
valami, ami kissé más megvilágításba he -
lyezheti a gödöllőiek közterhének felhasz-
nálását 2021-ben. A város idei költség veté -
sében ezen a jogcímen 215 millió forintos
bevételt irányoztak elő, útépítésre pedig
25,7 millió forintot Gémesi György több -
ször is nyilatkozta, hogy ezt a forrást „csak

utak építésére lehet fordítani”. Ha össze -
vetjük az összegeket, azt láthatjuk, hogy
ennek a vezérelvnek a betartása – miköz -
ben van olyan fejlesztési előirányzat, ami
900 millió forintra rúg – egyelőre nem tük -
röződik vissza 2021-ben…

-G

Megbukni látszik a kommunális adó
felhasználásának hangzatos vezérelve

HIRDETÉS
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Minden második agrárterületen továbbtanulni vágyó fiatal a Ma -
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem agrárképzéseit jelölte meg
első helyen a 2020/2021-es felvételi eljárásban, az Oktatási Hivatal
által közzétett jelentkezések alapján. A kaposvári agrárképzések
népszerűsége egészen rendkívüli: az Agrár- és Kör nye zet tu -
dományi Karra 87,8%-kal többen jelentkeztek, mint tavaly.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által mű -
velt tudományterületek és oktatott szakok szorosan kapcso lód -
nak napjaink leginnovatívabb ágazataihoz, az agráriumhoz és az
élelmiszergazdasághoz, amelyek megoldásokat jelenthetnek a
szak mai kihívásokra.

Egyre jobb a magyar felsőoktatás, jelentős fejlesztési források
érkeznek a gazdaság-újraindítási akcióterv keretében a magyar
felsőoktatásba, ezért nő a jelentkezők száma – olvasható az Inno -
vációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Ez az ag -
rár szakmák felé tanúsított pozitív hozzáállás a magyar fiatalok
körében is megmutatkozik, hiszen egyre több pályakezdő lát le -
hetőséget a hazai agráriumban. 

Ezt támasztják alá az aktuális felvételi eljárás statisztikai adatai
is, amely szerint összesen 6.438 fiatal tervezi valamely agrársza-
kon elkezdeni tanulmányait, ebből 4.264 fő az első helyen jelölte
meg ezt a területet. Közülük 2.101 fő, vagyis a jelentkezők 49,3%-
a gondolja úgy, hogy tanulmányait min den képpen a Magyar Ag -
rár- és Élettu do mányi Egyetem valamelyik agrárképzésén szeret -
né folytatni. Ez a jogelőd intézmények agrárképzéseire jelentke-
zők számát tekintve 20,82%-os növekedést jelent a ta valyi évhez
képest.

A MATE összes szakja közül a fiatalok által legnépszerűbbnek
ítélt alapképzés az élelmiszermérnöki (nappali, államilag tá mo -
gatott), amelyet a 200 fős keretszám kö zel kétszerese, összesen
395 fő jelölt meg, közülük 142 fő az első helyen. A második
legnépszerűbb a tájrendező és kertépítő mér nöki alapképzés,
amely viszont az első helyes jelölések sorában foglalja el az arany -
érmes pozíciót 152 fővel (államilag támogatott formában, nappali
képzési rend del). Összesen erre a szakra 357-en ad ták be jelentke-
zésüket, ami közel 2,5-szeres túljelentkezést jelent.

A multidiszciplináris képzési területeket felvonultató intézmény
nemcsak az általános felvételi eljárásban szerepel kimagaslóan.
Az Oktatási Hivatal adatai alapján 544 felvételt nyert hallgatóval
a harmadik legnépszerűbb Egyetem volt a 2020-2021. évi kereszt -
féléves felvételi eljárásban is. 

További sikernek könyvelhető el, hogy a tavalyi 3.600 fő he -
lyett, most csaknem 4.000 fiatal jelentkezett első helyen MATE-

hall gatónak. A tanulási kedv emelkedése és ezáltal a felvételizők
számának növekedése nemcsak a MATE esetében, hanem az
egész hazai felsőoktatásra jellemző. Az adatok szerint idén több
mint 10 ezerrel, azaz 11 százalékkal többen jelentkeztek a felsőok-
tatásba, mint tavaly.

Mint azt prof. dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor hangsú-
lyozta: a MATE-ra felvételt nyert hallgatókat egyedülálló infra-
struktúrával és oktatási képességekkel várják, akik részesei lesz -
nek az intézmény megújulásának. A MATE egyik legfontosabb
célja, hogy a hallgatók számára megújuló képzési kínálattal, a leg -
modernebb gyakorlati ismeretekkel és nemzetközi tapasztalatok
biztosításával járuljon hozzá a munkaerőpiacon történő elhelyez-
kedésükhöz. Ezt támasztja alá egy 2017-ben végzett felmérés is,
amely szerint a frissdiplomás hallgatók már négy esztendővel
ezelőtt is azonnal, mintegy 300 ezer forintos kezdőbérrel tudtak
elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Az agrárium és a vidékfejlesztés az egyik leggyorsabban fejlő-
dő képzési és tudományterület, így a tudásszint emelése, kor sze -
rűsítése elengedhetetlen, ehhez kapcsolódva rendkívüli szükség
van a szakmai, elméleti és gyakorlati képzés, valamint az agrár-
szakmák iránti elkötelezettség, küldetéstudat erősítésére. Ezt tűz -
te zászlajára a 2021. február 1-jén megalakult Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem, amely öt campuson és több hazai és ha -
táron túli képzési helyen biztosít képzést több mint 13 ezer hall-
gató számára. Forrás: MATE Médiaközpont

Megnőtt az érdeklődés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem iránt
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Miként arról magazinunk is beszámolt, a város idei évre elfoga-
dott költségvetésében – a polgármester döntése alapján – nem
sze repel előirányzat a helyi sportélet szereplőinek (klubok, szak -
osztályok) működési támogatására.

A TAO-támogatásban nem részesülő egyesületek és sportcso -
portok azonban nem maradnak helyi dotáció nélkül, miután a
Gödöllői Sport Közalapítvány – amelynek idén nem kell befizet-
nie 16 millió forintot a városi közkasszába – kuratóriuma március
1-jei, majd három héttel későbbi ülésén 9,9 millió forintos keret -
összeget hagyott jóvá erre a célra.

Értesülésünk szerint az összegből 6 millió forintot kap a Gö döl -
lői EAC három szakosztálya (atlétika, vívás, sportlövészet), 2 mil -
lió forintot a Gödöllői SK asztalitenisz szakosztálya, a fennmaradó
1,9 millió forinton pedig az egyéb, a korábbi években nem kie -
melten támogatott sportszervezetek osztoznak (Grassalkovich SE
és Kirchhofer SE 600-600 ezer forint, Bike-Zone SE és Saino Karate
DO SE 200-200 ezer forint, Contact ITF Taekwon-do SE, Gödöllői
Judo Klub és Gödöllői Taekwon-do SE 100-100-100 ezer forint).

Ide kapcsolódó hír, hogy Gémesi György a polgármesteri keret
terhére 1-1 millió forintos támogatást ajánlott fel a két gödöllői
olimpikon, Mészáros Eszter (sportlövő) és Gémesi Csanád (kard -
vívó) felkészülésének támogatására. -or

A gödöllői polgármester márciusi döntésével módosult az ön kor -
mányzati tulajdonú Táncsics Mihály úti sportingatlanon megva ló -
sított műfüves labdarúgó pálya (óvodához közelebbi) sportcélú
hasz nosítására vonatkozó szerződés, ami a városvezetés és a Gö döl -
lői Sport Klub illetékesei között 2013 októberében keletkezett.

A változás legfontosabb eleme az, hogy a sportklubnak eddig
havi szinten bruttó 600 ezer forintos (évente bruttó 7,2 millió fo -
rint) bérletidíj-fizetési kötelezettsége volt az önkormányzat felé,
ami idén januártól évi, bruttó 100 ezer forintos mértékű használa-
ti díjra csökkent.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a sportegyesület a ta -
va lyi év végéig 36,5 millió forintos bérletidíj-tartozást halmozott
fel. Ám ezt nem kell megtérítenie, mivel az elmúlt évben 56 millió
forintos fejlesztés valósult meg a kis műfüves pálya burkolatának
cseréjével, amihez az önrészt az önkormányzat 16,5 millió forin-
tos összegben biztosította. A két tétel közötti, csaknem 40 millió
forintos különbséget Gémesi György – a veszélyhelyzetben ráru -
házott feladat- és hatáskörben – az önkormányzat, mint tulaj do -
nos szemszögéből nézve, értéknövelő beruházásként ismerte el,
ezért annak megfizetését elengedte.

Az utókor számára érdemes rögzíteni, hogy a járványhelyzet-
ben nem ez volt az első olyan, sportfinanszírozást érintő pol gár -
mesteri döntés, amikor Gémesi „kvázi” lemondott az önkor mány -
zat költségvetésének bevételi oldalát korábban tápláló forrásról.
Nemrégiben a Gödöllői Sport Közalapítvány éves szinten bruttó
16 millió forintos bérletidíj-fizetési kötelezettségét annullálta erre
az évre. -áb

Március utolsó hétvégéjén a serdülő- és újonc korú (U16 és U14)
atléták a fedettpályás összetett (többpróba) bajnokságának adott
otthont a budapesti BOK-csarnok. A Gödöllői EAC fiatal te het -
ségei közül – egy év alatt 418 pontot fejlődve – Kriszt Saci (képen
középen) meggyőző fölénnyel, 4135 pontos országos csúccsal
védte meg tavalyi elsőségét, és klubtársai közül többen is kitettek
magukért: 3 arany- (Kriszt Sarolta, Ferencz Ágoston, Krakóczki
Bence), 1 ezüst- (Menyhárt Olivér) és 2 bronz (Fodor Péter, Áb -
rahám Zita) lett a GEAC éremtermése. 

A gödöllői fiatalokat Körmendy Katalin (képen jobbra), Szabó
Diána, Kovács Zoltán, Máté Alpár (képen balra) és Kovács Gá -
bor Krisztián edzők készítették fel a versenyre. -G

RÖPLABDA
Női NB I. Liga rájátszás, felsőház 1-4. forduló
Gödöllői RC – TFSE 3-2 (-26, -23, 20, 18, 16)
Gödöllői RC – Székesfehérvári MÁV Előre-Bericap 3-0 (20, 24, 22)
TFSE – Gödöllői RC 3-2 (-18, 16, 22, -22, 5)
Gödöllői RC – Székesfehérvári MÁV Előre-Bericap 3-1 (-22, 21,
19, 15)
A Gödöllői RC csapata 9 ponttal, 11-6-os szett- és 383-358-as pont -
aránnyal a felsőházi (1-3. csapat) rájátszás-tabella 1. helyezettje.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 7. és 18-21. forduló
Vecsési FC – Gödöllői SK 4-3 (2-2) Gödöllői góllövők: Mudroch
Mendel, Richter Tamás, Koziorowski Richárd.
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 1-3 (0-1) Gödöllői góllövők:
Koziorowski Richárd (2), Mudroch Mendel.
Gödöllői SK – Veresegyház VSK 0-1 (0-1)
CSO-KI Sport – Gödöllői SK 0-0
VSK Tököl – Gödöllői SK 0-5 (0-2) Gólszerzők: Koziorowski
Richárd (2, egyet 11-esből), Reznek Donát, Tóth-Ilkó Áron,
Mudroch Mendel.
A lejátszott mérkőzések (19) alapján a Gödöllői SK együttese 35
ponttal, 33-19-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 6. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Északi-csoport, 15-16. forduló
Gödöllői EAC – Zebegény Garvittax 0-1 (0-0) 
Csomádi KSK – Gödöllői EAC 3-1 (1-1) Gödöllői gól: Bartos
Benedek.
Tizenhat mérkőzés alapján a Gödöllői EAC csapata 23 ponttal, 29-
26-os gólkülönbséggel a csoport tabellájának 8. helyét foglalja el.

Idén az alapítvány dotál

Gödöllői pontok, gólok

Saci országos csúcsa ötpróbában

Hetvenkettedelték a GSK
bérletidíj-fizetési kötelezettségét
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220 éve Gödöllőn született és 175 éve
Pesten hunyt el ifjabb Kovacsóczy Mihály
(1801.március 19. – 1846. január 13.) író,
hírlapíró, az első magyar napilap megte -
remtője.

Apja, a régi nemesi családból származó
Kovacsóczy Mihály gazdatiszt volt a gö -
döllői és sződi Grassalkovich-uradalom -
ban. Anyja, a szintén nemesi származású
Fol tényi (Foltin) János gödöllői uradalmi
prefektus lánya, Foltényi (Foltin) Mária.
Házasságukból több gyermek is született. 

A Kovacsóczy-család híres írót adott a
magyar irodalomtörténetnek ifjabb Kova -
csóczy Mihály személyében. Lányuk, Ko -
va csóczy Johanna pedig a nemesi szár -
mazású hatvani uradalmi gazdatiszt
Speth (Spett) Ferenc felesége lett. Egy
gyermekük született, Spett Vilma, aki
Ambrus József Csíkszeredából származó
nemeshez ment feleségül. (Ebből a frigyből
született többek között Ambrus Zoltán író is.)

Foltényi (Foltin) János tehát ifjabb Ko va -
csóczy Mihály nagyapja, Ambrus Zol tán -
nak pedig anyai ágon dédnagyapja volt.

Érdekességként megemlítem, hogy Ko -
va csóczy Johanna unokatestvére, Foltényi

(Foltin) Vilmos színész nagy hatással volt
a gyermek Ambrus Zoltánra. Talán ennyi
irodalmár-színész felmenő és rokon nem
véletlenül határozta meg a későbbi pá -
lyáját.

Az uradalmakban szokás volt, hogy a
gazdatisztek gyermekei egymás közt há -
za sodtak és a születendő gyermekek ke -
reszt szülei lettek. Az 1801. március 19-én
született ifjabb Kovacsóczy Mihályt neves
személyek tartották keresztvíz alá: Török
Ignác és felesége, Kohrer Franciska (a ké -
sőbbi aradi vértanú, Török Ignác tábornok
szülei). Erről hiteles bejegyzés olvasható a
katolikus plébánia anyakönyvében (Györe
Zoltán: Gödöllő lakosságának genealógiája,
Gödöllő, 2006). 

Kovacsóczy Mihály Egerben tanult, papi
pályára készült, végül azonban Pestre
ment, ahol jogot hallgatott és ügyvédi ok -
levelet szerzett, de ügyvédséggel nem fog-
lalkozott, hanem több főúri háznál, mint
nevelő működött. Már ekkor írt és fordí-
tott, de igazi írói működése Kassán kez dő -
dött, ahová akadémiai helyettes tanárnak
nevezték ki. Itt szerkesztette a képen lát -
ható Nefelejts című almanachot, valamint

a Szemlélőt is a Literaturai Lapok című
melléklettel. Abaúj megye megbízásából
Kassán a Magyar Színház igazgatója lett;
ekkor több színdarabot fordított. 1841-ben
Pestre költözött és itt szerkesztette a Köz -
leményeket a Literaturai Lapokkal, mely
az első naponként megjelenő lap volt.
1843-tól a Nemzeti Ujságot szerkesztette,
melynek új lendületet adott. A széles mű -
veltségű, tehetséges irodalmár jártas volt
az olasz, francia, sőt spanyol nyelvben is.
Saját lapjaiban megjelentette németből és
angolból fordított esztétikai, pedagógiai és
vegyes tartalmú cikkeit, könyvismerte té -
seit és színikritikáit is.

Nagy becsben tartotta szülőföldjét, és
mikor 1842. szeptember 5-én Gödöllőn
járt, e szavakat jegyezte be A gedellői ura -
sági kastélyt és díszkertet látogatók név -
könyvébe (Kaján Marianna, a Gödöllői
Királyi Kastély történész-muzeológusa adat-
közlése az Országos Széchenyi Könyvtárban
található vendégkönyvből, amibe még Petőfi
Sándor is írt!):

„Hazám dísze, gyermekkorom bölcsője,
O Gedellő! 

Alkotóid emléke, áldva maradjon 
a késő ivadéknál.

A derék nem fél az idő sírjától, 
ragyogva kitör a föllegek ködéből 

s ivadékod áhítattal
emlékszik neved fényes herczegi ház.”

Ifjabb Kovacsóczy Mihály felfelé ívelő
karrierjét betegsége törte ketté és fiatalon,
mindössze 45 évesen mellvízkórban hunyt
el Pesten, 1846. január 13-án. Megfon to -
lásra ajánlott, hogy Gödöllőn utca őrizze
az emlékét. Szlávik Jánosné

Magazinunk következő
száma várhatóan

május első hetében 
jelenik meg.
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Hazám dísze, gyermekkorom bölcsője, O Gedellő!
220 éve született településünkön ifjabb Kovacsóczy Mihály író, 

hírlapíró, az első magyar napilap megteremtője
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A tönkretett ajtón keresztül kiszálló füst
látványával szembesültek a járőrök, amikor
március 15-én este megérkeztek a temp -
lomhoz. Akkorra már a tüzet eloltották, a
helyszín biztosítása mellett kez dő dött az
órákig tartó helyszíni szemle és a talált
nyomok, rögzített adatok elemzése, lehetsé -
ges érkezési és menekülési útvona lak lejá -
rása, minél több szemtanú felkutatása, a le -
hető legtöbb információ begyűjtése.

A klasszikusnak számító nyomozói mun -
ka március 22-ére hozott fordulatot. A
rendőrök eljutottak egy gödöllői albérlet-
ében élő, 28 éves férfihez, a lakásban több, a
gyújtogatáshoz és a templom ajtajának be -
töréséhez használt eszközt is megtalál tak.

Cs. Róbert a kutatáskor még beszédes-
nek bizonyult, bilincselni kellett, hogy ne
tegyen kárt a szemlebizottság tagjaiban,
csak úgy záporoztak a tegeződő fenyege-
tések és provokációk. Percekkel később

már együttműködő volt és – miután a
bilincs jót tett hangulatingadozásának –
higgadt maradt. Bűnjelcímkét kapott egy
pár cipő, egy kabát, egy festékes farmer,
egy balta, egy sporttáska, öngyújtók, olajos
flakonok, üres italos doboz.

A gyanú szerint a férfi március 15-én este
otthonról két táskával indulva kötött ki a
templomnál, ahol a bejárati ajtót egy baltá-
val bezúzta, majd berúgta. A hátsó padokat
leöntötte olajjal, majd meggyúj totta. Miköz -
ben lángra kaptak az ülőhe lyek, felrúgott
egy állványt, fehér anyaggal leöntötte az
ikonosztázt, felnyalábolta tás káját, és aho-
gyan bejutott a templom kert be, ugyanúgy
ki is mászott a kerítésen. Tettével mintegy
2,5 millió forintos kárt okozott.

Kihallgatásán nem tett vallomást, a
terhére rótt bűncselekményről, indítéká-
ról is hallgatott. Viselkedése alapján
vélelmez hető volt a szerfogyasztás, ezért

a rendő rök intézkedtek a kettős minta -
vételre.

Az őrizetbe vett Cs. Róbert ellen a vallási
tisztelet tárgya vagy vallási szertartás vég -
zésére szolgáló épület megrongálásával
elkövetett rongálás bűntettének megala -
po zott gyanúja miatt folytatják le a további
eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság
mun katársai, akik kezdeményezték a gya-
núsított letartóztatását. 

Forrás: police.hu

Cs. Róbertet gyanúsítják a görögkatolikus templom megrongálásával

Világszerte tapasztalható, hogy az új ko -
ronavírus által terjesztett járvány miatt
megjelentek az olyan ál-értékesítők, akik
weboldalakon, közösségi oldalakon, e-
mail címeken és telefonon keresztül kínál -
nak egészségügyi eszközöket és újonnan
már a vakcinával történő oltásra is ajánl-
koznak vagy erre hivatkozva személyes
ada tokat próbálnak kicsalni.

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak,
há ziorvosnak vagy önkormányzati dolgo -
zó nak kiadva magukat személyesen vagy
te lefonon keresztül igyekeznek megté vesz -
teni az idős embereket az oltásra hivatko-
zással. Előfordulhat, hogy szemé lyesen ke -
resik meg az idős embereket, ekkor egész-

ségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában
jelennek meg. Adategyez te tést végeznek,
személyes és bankkártya ada tokat kérnek
annak érdekében, hogy az általuk hivatko-
zott szervezet nevében (például: önkor -
mány zat) a járvány miatt támogatást tud -
janak átutalni a felhívott részére, egyben –
lát szólag – a védőoltásra is regisztrálnak.

Személyes és pénzügyi adataink komoly
értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen
személyek számára hozzáférhetővé vál -
nak, az jelentős anyagi károkat okozhat. A
rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki
ilyen hívást kap:

• Járjon utána, hogy valóban a hivatko-
zott szervezet vagy hivatal kereste meg:

tegye le a telefont, majd hívja fel a telefoná -
ló által megjelölt intézményt!

• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: kér -
dez ze meg a hivatkozott szervezet köz pon -
ti elérhetőségét, a hívó nevét, beosztást!

• Legyen gyanús, ha pénzátutalásról
esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás
lebonyolításában segítenek!

• Bankkártya adataikat semmilyen kö -
rül mények között ne adják meg ismeretle-
neknek se telefonon, se személyesen!

• Nyilvános helyen, idegenek jelenlé té -
ben ne beszéljenek magánügyeikről, mert
visszaélhetnek az információkkal!

• Ne adja meg személyes adatait isme-
retleneknek!

• Ha felmerül, hogy bűncselekményt
pró báltak meg elkövetni Ön vagy hozzá-
tartozója sérelmére, azonnal hívja a 112-es
segélyhívószámot!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési
mód szer tudatosításával lehetőleg ne dől-
jön be a csalóknak. Minél többet beszélget-
nek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel,
annál ki sebb eséllyel csaphatják be őket
Gödöllőn is. 

Országos 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály - 
Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Hasznos tanácsok, miként vigyázhatunk 
szeretteinkre a koronavírus-járvány idején


