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Nekilátnak az autópálya-lehajtó
kanyarodósávja kiépítésének

- A tervezői folyamat után lezárult a köz -
beszerzés is, így július 5-én megtörténhet a
munkaterület átadása – tudatta a hírt a
nyil vánossággal közösségi oldalán Vécsey
László, a gödöllői központú választó ke rü -
let kormánypárti országgyűlési képviselő je.

Az állam által finanszírozott beruházás a
Szada irányából az M3-as autópályára fel-
hajtó jobbra kis íves kanyarodó sáv, va -
lamint a Dózsa György úton Szada irányá-
ba a Haraszti útra balra kanyarodó sáv ki -
építését jelenti.

Távozik tisztségéből a VÜSZI Kft.
ügyvezető igazgatója, Domonkos Ernő

Négy és fel év után, augusztus végével tá -
vozik a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségéből Domonkos Ernő. A direktor
családi okokra hivatkozva kérte határozat-
lan idejű munkaviszonyának megszünte -
té sét. Utódját pályázati úton választják ki,
a kandidálók jelentkezését július 25-ig a
pmh@godollo.hu email-címre várják.

A pályázati kiírással kapcsolatban to -
váb bi felvilágosítás Bárdy Péter alpolgár-
mestertől kérhető a (06-28) 529-178-as te -
lefonszámon.

Erre érdemes figyelniük 
a nyári diákmunkát vállalóknak

A nyári munkát vállaló diákok a közteher -
viselés szempontjából felnőttnek számíta -
nak. Bejelentésükre, adózásukra – a diák -
szö vetkezeten keresztül vállalt munka ki -
vé telével – ugyanolyan szabályok vonat -
koz nak, mint más munkavállalók esetében.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves ko -
ruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a
15 éves nappali tagozatos tanulók is vál lal -
hatnak munkát. A munkavállaláshoz adó-
azonosító jelre van szükség, ezért ha a diák
még nem rendelkezik vele, vagy elvesztet-
te az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál
tudja igényelni a 21T34-es nyomtatvá -
nyon. A nyomtatvány legegyszerűbben az
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás -
sal (ONYA) tölthető ki és küldhető be a
NAV-hoz elektronikusan, akár okosesz -
köz ről is. 

A munkavégzésről szóló megállapodás
előtt célszerű a leendő munkáltatót ellen-
őrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok”
rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos
munkába állni. 

A diákmunkával szerzett jövedelem –
né hány foglalkoztatási formát kivéve – is
adóköteles. A személyi jövedelemadó
mér téke 15 százalék, amit a munkaadó
adóelőlegként von le a diák bruttó jövedel-
méből. Ha munkaviszonyban, vagy bizto-
sítást eredményező megbízási jogviszony-
ban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulé-
kot is kell fizetnie, melyet szintén a mun -
káltató von le. A foglalkoztatónak az adó-
évi összes jövedelemről és a levont köz ter -
hekről igazolást kell kiállítania 2022. ja -
nuár 31-éig, amire a diáknak jövőre szük -
sége lesz a NAV által készített sze mé -

lyijövedelemadó-bevallási tervezet ellen-
őrzéséhez.

Munkaviszony esetében ragaszkodni
kell az írásban megkötött – alapbért, mun -
kakört, munkaviszony időtartamát, jelle-
gét és a munkavégzés helyét tartalmazó –
munkaszerződéshez, mely 18 éves kor
alatt csak a törvényes képviselő hozzájáru-
lásával érvényes. A munkaviszony alapján
létrejött biztosítási jogviszonyt a munkál -
tatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A
munkaszerződésben a felek megállapod -
hat nak havi, heti, napi vagy órabérben,
vagy teljesítménybérben is, a diáknak
azonban meg kell kapnia a minimálbért,
ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta
bruttó 167.400 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített foglalkozta-
tás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében
dolgoznak, akkor ebben az esetben nem
kötelező a szerződést írásba foglalni. A
diákok foglalkoztatásáról bővebb informá-
ció olvasható a 72. számú Információs fü -
zetben.

Új 1956-os emlékoszlop készül

Június 11-én polgármesteri határozat szü -
le tett arról, hogy egy új 1956-os emlékosz-
lopot állítanak a Szabadság út 9. szám alat-
ti, időközben a gödöllői cserkészek hasz -
ná latába került épület kertjében, a lerom -
lott állagú kopjafa kiváltására. A műtárgy
mészkőtömbből készül, Bíró János és Papp
Edina helyi szobrászok alkotására 1,7 mil -
lió forintot biztosítanak a város költségve -
téséből. Az elképzelés szerint az emlékosz-
lopot idén október 23-án avatják fel.

GH-összeállítás

A városban hallottuk
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Ötezer paprika-, paradicsom- és uborkapalántát adományozott az
Écsy Gábor országos igazgató (képen balra) vezetésével működő
Katolikus Karitásznak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem (MATE), Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelenlété -
ben. A minősített, csávázott vetőmagokból szakértő kezek által
nevelt palántákat tizenhárom egyházmegyei központ képviselői
juttatják el a rászoruló családok részére.

- Az adománypalánták nevelését a tavalyi évben azzal a céllal
kezdtük meg, hogy a járvány okozta válságos helyzetben se gít sé -
get nyújtsunk azoknak, akik nem tudják megvásárolni a palántát,
nem is beszélve annak terméséről. A MATE társadalmi felelősség-
vállalásának keretében idén is folytatjuk ezt a sikeres kezde mé -
nyezést, amivel egyetemünk közvetett formában a termőföldtől
az asztalig kísérheti a rászorulók életét – mondta dr. Gyuricza

Csaba rektor (képen jobbra) az egyetem Dísznövény-termesztési
és Zöldfelület-gazdálkodási Kutatócsoportjának budapesti telep -
helyén történt ünnepélyes átadáson.

Az adománynövények a MATE gazdasági társasága, a Zöld ség -
termesztési Kutató Intézet Zrt. által nemesített fajták. A palánták
hamarosan egészséges zöldségekkel látják el az érintett családokat,
miközben az odáig vezető úton, azaz, a növényekről való napi
gon doskodás során a mezőgazdasági munka sokszínűségét is
megismerhetik. Az idei évben pedig mindez még többet jelenthet
a családoknak, az öngondoskodás jelentősége ugyanis a korona -
vírus-járvány idején még inkább felértékelődött. 

Forrás: MATE Médiaközpont/fotó: Rakó Alex

Hallgatótoborzó képviselet nyílt Ghánában
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) képvise le -
tében az intézmény rektora, dr. Gyuricza Csaba június 17-én nyi -
totta meg Ghána fővárosában, Accrában azt a hallgatói to bor zó -
köz pontot, aminek célja a fiatalok felvételi eljárásának helyi szin -
tű segítése. A tanácsadói központ megnyitóján jelen voltak a MATE
jogelőd intézményeinek egykori hallgatói, Szabó András, Ma -
gyarország Accrai Nagykövete, valamint dr. Lawrence Tetteh,
aki jelenleg a magyar ösztöndíjasok nemzetközi referense Ghá -
nában. A tanácsadó-irodát Priscilla Korley, a MATE egykori hall-
gatója vezeti és koordinálja az egyetem Nemzetközi Hallgatói
Ügyek Központjával együtt.

Ötezer palántával támogatja a rászorulókat a helyi egyetem
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237 nap elteltével újra személyesen ta lál -
kozhattak a gödöllői képviselőtestület
tag jai. Eredetileg június 17-én lett volna
az ülés a VÜSZI Kft. Dózsa György úti
épü letének II. emeleti tanácskozó termé -
ben, ám úgy tudjuk, hogy a csúcsgórék
horvátországi (Bjelovar) kiállítás-megnyi -
tón való, minden bizonnyal városunk ér -
deket szolgáló részvételi kötelezettsége
miatt június 16-ra módosult a tanács ko -
zás időpontja. A tárlatra 17 darab por ce -
lánt és 3 darab bútort adott kölcsön a Gö -
döllői Városi Múzeum.

Az ülésen – az egyebeken kívül - egyet-
len napirendi pontot tárgyaltak meg a vá -
rosatyák, nevezetesen: a járványügyi ve -
szélyhelyzet idején (2020. november 4. és
2021. június 15. között) született polgár -
mes teri döntésekről szóló, mintegy 250 té -
telből álló beszámolót Zárt ülésen határo-
zatot hoztak arról, hogy idén ki érdemli ki
a Gödöllő Város Díszpolgára címet (Ka to -
na Szabó Erzsébet textilművész), vala -
mint a Gödöllő Vállalkozója díjat (Gyet -
vánné Szűcs Éva kutyakozmetikus és
Czö vek Mihály vasipari vállalkozó).

Az egyebek napirendi pontok tárgyalása
során a Szövetség Gödöllőért képvise lő -
cso port tagjai közül többen (Török Sán -
dor, Péterfi Gábor, Máthé László, Kolozs
Csaba, Kocsi Tamás) konkrét kérdés
megválaszolását várták el a polgármes -
tertől:

• Többen is érintették a szálloda-perben
megszületett jogerős bírósági ítéletben fog-
lalt 675 millió forintos önkormányzati fizeté -
si kötelezettség teljesítését. Gémesi György
rendre azzal farolt ki a konkrét, érdemleges
válaszból, hogy a jogügylet még nem ért vé -
get, ezért teljesítés sem történt.

• Miután látható, hogy az eredetileg ter -
vezett TAO-s támogatásból a sportcsarnok
(kosárcsarnok) nem készül el a VÜSZI Kft.
épülete mögötti területen, mi lesz az erre a
célra a Gödöllői SK részére eddig kifizetett
34 millió forinttal. Továbbá: miért parkol -
tat ják a gödöllőiek maradék 606 millió fo -
rintját a folyószámlán és még inkább miért
kellett 2021. április 30-án ezt további 300
millió forinttal kiegészíteni és ezzel immá-
ron 906 milliót félrerakni a semmire?

Bárdy Péter alpolgármester úgy fogal-
mazott, arról tárgyalnak a kosárlabda szö -

vetség illetékeseivel, hogyan lehetne meg -
menteni a TAO-források bevonását a pro -
jektbe. A beruházás engedélyezési folya-
mata halad, az előzetesen felmért kivite -
lezési költségek fedezetének biztosítása
azonban egyelőre megoldandó feladat.

• A február 11-én elfogadott idei költ -
ség vetésben szerepel két tétel, amit az ön -
kormányzat kifizet a Villa Oliver Kft. szá -
mára, aki akkorra „elvileg” már másfél hó -
nappal korábban, 2020 decemberében fel-
mondta a balatonlellei üdülő bérleti szer -
ző dését. Április közepén azonban újra
szer ződtek, mint egyetlen pályázóval. Ha
előre tudták, hogy ők lesznek az újbóli be -
futó cég, akkor a szerződésbe miért nem
írták bele, hogy előre tervezett „építő -
mesteri” munkákat végeztet majd a város
5.627.596 forint értékben, miközben éves
szinten csupán nettó 7.120.000 forint bér -
letidíj-bevétellel számolhat a helyi köz -
kassza.

Dr. Kiss Árpád jegyző válaszában a ko -
rábbi bérleti szerződésben vállalt fejleszté-
si beszámítás elszámolásának nevezte a
szóban forgó tételt.

• A VÜSZI Kft. 2020. évi zárása utáni
eredménytartaléka 313 millió forint volt,
ami szinte pontosan megegyezik az alap-
feladataként kötelezően végzett zöldterü -
let fenntartással és üzemeltetéssel (310 mil -
lió forint), de a közterület fenntartásra és
üze meltetésre is további 230 millió forint
közpénz-támogatás áll a rendelkezésére a
cégnek az idei évben. Április végén a pol -
gármester a maradványból további 95 mil -
lió forintot biztosított a parkolásból kiesett

kompenzáláson kívül a VÜSZI számára.
Ehhez képest felmerül a kérdés: miért
ennyire gazosan és piszkosan néz ki
Gödöllő városa napjainkban?

A polgármester főként a csapadékos
idő járással magyarázta a kialakult helyze-
tet, aminek felszámolása folyamatban van.

Egyfajta slusszpoénként az is kiderült,
hogy pályázati úton 415 millió forintos tá -
mo gatást nyert Gödöllő a Testőrlaktanya
és az üzleti park közötti kerékpárút jövő
év végéig tervezett megvalósítására. A hírt
Bárdy Péter alpolgármester tudatta
képviselőtársaival. –stv

Ekkor szünetel 
az igazgatás a városházán

Tekintettel a koronavírus-járvány terje dé -
sé nek megfékezése érdekében bevezetett
kü lönleges jogrendre, idén Gémesi György
polgármesterre hárult a feladat, hogy hatá-
rozatot fogadjon el a 2021-ben esedékes
igazgatási szünetekről.

A január végén megszületett döntés
alap ján a gödöllői polgármesteri hivatal-
ban – a dolgozók rendes szabadsága
kiadásának idejére – nyári igazgatási szü -
net lép életbe július 26-a (hétfő) és augusz-
tus 6-a (péntek) között. 

A fenti időintervallumokban szünetel az
általános ügyfélfogadás, ám a halasztha-
tatlan ügyek a telefonos ügyeleten intézhe-
tők. Aki közérdekű bejelentést szeretne
ten ni a fenti időszak alatt, lehetőségként 
– többek között – a (06-28) 529-180-as köz -
ponti telefonszám, vagy a pmh@godollo.hu
email-cím áll a rendelkezésére.

Fontos egyebekről szólt a városvezetés júniusi ülése
Közel 240 nap elteltével újra személyesen találkozhattak a települést irányító képviselőtestület tagjai
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Tények és tévhitek a gödöllői szállodaperről – ezzel a címmel
jelent meg Gémesi György reagálása a gödöllői önkormányzatot
elmarasztaló jogerős bírósági ítélettel kapcsolatosan. A pol gár -
mester hívei örömmel konstatálták, hogy a város első embere
megszólalt a kínos ügyben, mi pedig vettük a bátorságot, hogy
kielemezzük Gémesi – kvázi – védőbeszédnek tekinthető sorait.
Lássuk, mire jutottunk!

Gémesi György: Téves információ jelent meg különböző inter-
netes oldalakon a „gödöllői szállodaperrel” kapcsolatban. Ismeretes,
hogy évekkel ezelőtt jogvita alakult ki a város és a régi
községháza (a mai Erzsébet Királyné Szálloda) épületét felújító
vállalkozó között. A vita alapja, hogy a felújítás kivitelezési mun -
káit elnyerő cég nem vagy nem megfelelő minőségben végzett el
minden, szerződés szerinti munkát, ezért az önkormányzat a
közvagyon védelmében a jóteljesítés garanciális összegét, 80 mil -
lió forintot nem fizetett ki a vállalkozásnak, számos munkát pe -
dig a vállalkozó helyett kellett elvégeztetnie.

• Tekintettel arra, hogy a beruházás (felújítás) bankhitelből
va ló sult meg, a munkák teljesítését és a teljesítés minőségét a
bank által megbízott műszaki ellenőr igazolta és hagyta jóvá,
ami feltétele volt az esedékes kölcsönrészlet folyósításának.
Vagyis: a banktól pénz csak úgy érkezhetett a megrendelő
szám lájára, ha megfelelő volt a teljesítés, a kivitelező mun -
kája. Mivel a garanciális munkálatok jogcímen visszatartott
összeg a kivitelező pénze, annak jogalap nélküli visszatartása
vagy meg nem fizetése akár jogellenes cselekedetnek is te -
kinthető.

• Fontos adalék, hogy a Kúria a 2019. július 2-án keltezett
vég zésében kimondta: a G-Magistratus Zrt. még tizenhét évre
szóló kizárólagos hasznosítási jogát megfelelő ellentételezés
nélkül szüntették meg, a G-Magistratus Zrt. vagyona egyértel-
műen – ingyenesen – csökkent. Ebből is következik – olvasható
a Kúria végzésében –, hogy a csődtörvény vonatkozó paragra -
fusára alapított felperesi (cég) kereseti kérelem jogalapjában
meg alapozott.

Drónokkal, lézer alapú LIDAR-szkennerrel, valamint hiper spekt -
rális kamerával végeztek háromdimenziós épületfelmérést a Ma -
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) tulajdonában lé -
vő babatpusztai istállókastély területén, a Homlokzat az épület
arca projekt keretében.

A szakmai koordinátorként a MATE kutatója, dr. Máthé László
által felügyelt munka egyik első lépéseként valósult meg a
babatpusztai istállókastély részletes felmérése, amit I. Gras sal -
kovich Antal építtetett még 1750-ben. 

Az istállóskastélynál speciális ipari drónokkal, lézer alapú
LIDAR-szkennerrel, valamint hiperspektrális kamerával egy-
aránt végeztek méréseket a szakemberek. Utóbbi azért érdekes,
mert ezek segítségével biológiai jelek (például: algásodások) de -
tek tálhatók az építőanyagokon, homlokzati elemeken vagy a va -
kolaton. A mostani felmérés az épület egy későbbi költség ha -
tékony felújításához kiemelkedő segítséget jelenthet. -mate

Szálloda-per

A tények makacs dolgokFelmérték az elhanyagolt 
babati istállókastély állapotát

Így legyen ötösünk a lottón! Korábban, a pályázatok kiírásáról
szó ló cikkünkben már utaltunk rá, hogy kiket tartunk esélyesnek
az év második felében megvalósuló gödöllői óvodai és bölcsődei
intézményrendszer-átszervezés következtében kialakított csúcs -
ve zetői tisztségek betöltésére.

Nos, június 3-a óta tudható, hogy tippünk bejött. Ráadásul, Gé -
mesi György polgármesternek nem volt különösebben nehéz
dol ga dönteni, hiszen mind a két pozícióra csupán egy-egy kan -
didáló volt. Hogy a „pályázati passzivitásnak” a viszonylag rövid,
egy hónapos határidő, netán az „úgy is eldőlt már a befutók személye,
minek görcsöljünk” hozzáállás lehetett az oka, soha nem derül ki.

Ami viszont biztos, hogy július 1-jétől 2026. július 1-jéig 
dr. Papp né Pintér Csilla (képen balra) lokálpatrióta klubos ön -
kor mányzati képviselő vezeti a Szent János utca 8. szám alatti
Gödöllő Óvodát. Garantált illetménye bruttó 429.345 forint, ami a
különféle pótlékokkal együtt bruttó 830 ezer forintig kúszhat fel.

Ennél az összegnél 100 ezer forinttal kevesebbre, bruttó 730
ezer forintra (bruttó 319.725 forint garantált illetmény + pótlékok)
számíthat az önkormányzat jogi és ügyrendi bizottsága nem kép -
viselő tagjának a lokálpatrióta klubosok által delegált Varga
Gyön gyi (képen jobbra), aki szeptember 1-jétől 2026. augusztus
31-ig lesz a vezetője a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődének
(Palotakert 17.). -áb

Ők lettek az óvodai és bölcsődei csúcsvezetők

Nem borult a papírforma 
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• Ami az önkormányzati közvagyont
illeti, az akkor meg nem fizetett közel 80
millió forint védelméből mára – a ka -
matok tól függően – a jogerős ítélet ér tel -
mében megközelítőleg 250 mil lió forin-
tos fizetési kötelezettség keletkezett,
dön tően a felperes cég javára.

Gémesi György: A 2020 májusában
meghozott bírósági döntés azonban arról
rendelkezik, hogy megfelelő volt-e a G-
Ma gist ratus Zrt. felszámolásának folya-
mata. Gödöllő Város Önkor mány zata
ugyanis a szálloda eredményesebb mű -
ködtetése ér dekében a hotel üzemeltetését
egy másik, de szintén saját cégére bízta, a
jelenleg is sikeresen működő Erzsébet
Királyné Szálloda Kft-re, a G-Magistratus
Zrt-ben lévő városi vagyont pedig az ön -
kormányzat könyveibe vezette át. A bíró-
sági döntés értelmében ez a folyamat nem
megfelelően zajlott, ezért 675 millió forin-
tot a városnak vissza kell tennie a saját cé -
gé be, a G-Magistratus Zrt-be, azaz: lénye -
gé ben a város az egyik számlájáról a má -
sikra kell, hogy átutalja ezt az összeget.

• Nem igazán ez a helyzet, de az ördög
a részletekben la kozik. Kezdjük azzal a
cseppet sem mellékes körülménnyel,
hogy 2015. december 10-én éppen Gé -
mesi György javaslatára szavazta meg a
gödöllői képviselőtestület lokálpatrióta
klu bos többsége, hogy létrejöjjön az Er -
zsébet Királyné Szálloda Kft., főként
azért, mert a G-Magistratus Zrt. korábbi
menedzs mentjével szemben több peres
eljárás is indult. További érv ként sora -
koz tatták fel: fontos, hogy megvédjék az
önkor mány zati tulajdonú gazdasági tár -
saság vagyonát, valamint a szálloda üz -
leti tevékenységének jó hírnevét ne ront -
sa a múlt lezárásnak folyamata, a viták és
a perek évekig tartó elhúzódása, illetve
ezek következményei.

• Okfejtésünket folytassuk azzal, a Fő -
városi Ítélőtábla által tett megálla pí tás -
sal, miszerint: a közhiteles cégnyilvántar-
tás ada tai szerint a gödöllői önkor mány -
zat tulajdonosi pozíciója az Erzsébet ki -
rályné Szálloda Kft. és a G-Magistratus
Zrt. gazdasági társaságokban megala poz -
ta a szerződő alperesek rossz hi sze mű -
ségét a szerződéskötéssel. Az ügyben vé -
lelmezett tény volt, hogy a megtámadott
szerződések megkötésével az alperesek
(önkormányzat és a két gazdasági tár -
saság) szándéka a hitelezők kijátszására

Gémesi György: Az Erzsébet Királyné
Szálloda eredményességét jól mutatja,
hogy minden évben több mint 100 millió
forintot termel Gödöllőnek bérleti díj, ipar-
űzési adó, idegenforgalmi adó, valamint
vállalati adózott eredmény formájában.
Még a koronavírus járvány sújtotta 2020.
év ben is 64 millió forintot termelt Gödöl -
lőnek a város szállodája.

• A szálloda működése ugyan nem volt
tár gya a jogerős bírósági ítéletnek, ám, ha
már a polgármester előhozakodott vele,
ér demes megjegyezni, hogy akadt olyan
időszak, amikor a szállodát működtető
cég veszteségesen gazdálkodott. Mond -
juk: 2008-ban csaknem 53 millió forint,
2009-ben 74,6 millió forint, 2010-ben
pedig 79,5 millió forint volt a negatívum.
Kétségtelen, örülni kell a gazdálkodási
mu tatók kedvező változásának, de az
összképhez az önkormányzati tulajdonú
társaság veszteséggel terhelt kezdeti évei
is hozzátartoznak.

Gémesi György: Sajnálom, hogy a kép -
viselőtestületi ülésen tett felajánlásom elle-
nére a Fideszes önkormányzati képviselők
nem éltek a lehetőséggel, hogy megis -
merjék a periratokat, és tájékozódjanak az
ügyről.

• No, ez már kőkemény (város)po -
litika, amit az érintettek majd „leját sza -
nak” egymás között… 

-GÉHÁ

irányult, és a bíróság megállapította a
tény leges vagyonelvonást.

• És akkor nézzük az „egyik zseb, má -
sik zseb” érvelés kissé féloldalasra sike -
redett helytállóságát. A helyzet ugyanis
az, hogy a megítélt összeget (675 millió
forint + kamat) az önkor mányzat szám -
lájáról a felszámolás alatt lévő – tehát már
nem az önkormányzat kötelékébe tartozó
– G-Magistratus Zrt. szám lájára kell
majd utalni, hogy a zrt. vagyona felett
ren delkező felszámoló ki tudja elégíteni
a hitelezőket (például: felperes) és levon -
hassa az eljárás költségeit (például: per -
költség, felszámoló díja). Ezt követően az
esetlegesen megmaradó pénz vissza ke -
rülhet a városi közkasszába.

Gémesi György: Jogerős bírósági dön-
tés született arról, hogy 230 millió forint
értékű vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés miatt büntetőjogi felelősség terheli
a Gödöllő Város Önkormány zatával
szem ben álló magánszemélyt. Szintén bí -
róság által meg állapításra került egyéb
vagyoni hátrány okozásban felelősség
meg állapítására. Ezen ügyek jogi ér te lem -
ben még nem kerültek teljes mértékben le -
zárásra, folyamatban vannak.

• Ezek a jogviták nem képezték részét
a most lezárult polgári peres eljárásnak,
tehát figyelmen kívül hagyhatók a várost
ért több százmillió forintos anyagi hát-
rány szem pontjából.



8 XXV/7. 2021 július

Málnási Csizmadia Éva (képen balra) és lelkes edzői csapatának
tagjai tavaly szeptemberben tértek vissza Gödöllőre, egy kori fit-
nesz klubjuk Kossuth Lajos utca és Szent Imre utca sarkán ta -
lálható igényesen felújított termébe. Sokak nagy örö mére tették
ezt, ám mintegy két és fél hónapos működés után, a korona -
vírus-járvány terjedésének megfékezés érdekében ho zott kor -
mányzati korlátozások miatt be kellett zárniuk. Május elejétől
azonban újra fogadhatnak mozogni vágyó hölgyeket, rá adásul,
számos újdonsággal és kiegészítő szolgáltatás biztosításával
teszik ezt.

- Hála a járvány mérséklődésének, újra nyitva állunk minden
korosztály számára, de hozzá kell tenni, hogy elsősorban a 40-es,
50-es, 60-as, sőt, a 70+-os női korosztálynak nyújtunk olyan biz-
tonságos és rendszeres mozgást, amivel karbantarthatják vagy
fejleszthetik erőnlétüket, izomzatukat és állóképességüket. Olyan
hölgyekre számítunk, akik rendszeresen és hosszú távon kí -
vánnak tenni az egészségükért. Jelenleg a legfiatalabb vendégünk
16 éves, a legidősebb pedig 84, aki minden nap szakít magának
időt klubunkban a mozgásra.

- Adódik a kérdés: csak olyanoknak tartanak edzéseket, akik
egészségesek, vagy olyanoknak is kínálnak mozgási lehetőségek,
akiknek valamilyen betegségük van?

- A már kialakult különböző betegségek nem jelentenek nehéz -
sé get, vagy kockázatot. Sőt, azt kell, hogy mondjam, az edzéseket
megelőző alapos és minden részletre kiterjedő állapotfelmérés
lehetőséget nyújt a személyre szabott program kialakításához.
Ilyen – például – az anyagcsere típusú táplálkozási programunk,
ami műszeres mérésen alapul és további hatékony segítséget
nyújt az egészséges életmódhoz, vagy éppen a kívánt fogyáshoz.

- Néhány mondatban foglaljuk össze, hogy miből áll az Önök
edzésmódszerének a lényege. Mire helyezik a hangsúlyt a höl-
gyek megmozgatásakor? 

- Az alap edzésprogramunk egy intenzív – úgynevezett – inter -
vall hidraulikus köredzés. Az edzéseken 8 darab saját fejlesztésű
hidraulikus fitnesz gépet használunk, amik a vízben (hydrofit)
történő mozgáshoz hasonlóan, ízületkímélő módon, saját erőnlét-
hez igazodva mozgatják meg az izomzatot. Fontosnak tartom
meg jegyezni, hogy az intervall edzésforma az egyik leghaté ko -
nyabb zsírégető mozgásrendszer, mert a váltakozó pulzussal
vég zett edzés hatására olyan biokémiai folyamat indul meg a
szervezetben, aminek hatására gyorsabban beindul a zsírégetés
és az edzést követően akár még 1-2 órán keresztül is tart. A leg -
nagyobb hatékonyság és biztonság érdekében mindenki számára
kiszámoljuk a pulzus értékeket, amiben korának és súlyának
megfelelően a leghatékonyabban tudja végezni a gyakorlatokat.

A köredzés úgy zajlik, hogy a felváltva, körben elhelyezett gé -
pe ken és dobogókon 33 másodpercig kell edzeni. A vidám és
többnyire retró zene közben megszólaló csengőre mindenki a kö -
vet kező „állomáson” folytatja az edzést. A gépeken olyan nagy in -
ten zitással kell 33 másodpercig az izomerősítést végezni, hogy a
személyre szabottan kiszámolt pulzusértéket elérjük, majd a do -
bo gón a laza, pihentető kardió mozgás hatására további 33 má -

sod perc alatt le kell csökkenteni a pulzust. Az edzés 4 kört jelent,
ami alatt minden gépen négyszer kell dolgozni, így a teljes szer -
vezetet átmozgatjuk.

- Miként sok más területen, a fitnesz klubok világában is mű -
ködési korlátozásokkal járt a koronavírus-járvány. Sejteni lehe -
tett, hogy idő kérdése, és minden visszatérhet a korábbi ke rék -
vágásba. Volt idő átgondolni a folytatást. Önök miként vé szel -
ték át ezt az időszakot?

- Minden rosszban meg kell találni a jót is! A Covid-járvány
miatti kényszerszünet lehetőséget adott arra, hogy újdonsá gok -
kal bővítsük a Málnárium szolgáltatásait.

Ezek közül az élre kívánkozik, hogy tovább bővítettük az ed -
zés-vá lasztékot: Ircsi (László Irén) segítségével kidolgoztuk a
Salsa Fit köredzés programunkat. Ebben az edzésformában a kör -
edzés alatt a dobogós kardió gyakorlatokat nőies, karcsúsító salsa
tánccal cseréljük ki. Természetesen, fergeteges hangulatú karibi
salsa zenére táncolunk és a hajlékonyságunkat, nőiességünket
erő sítjük vele, miközben a deréktáji feleslegeket centiméterekkel
csökkenthetjük.

Másik újdonságunk, amit a pandémia kényszerített ránk, a
Home Fitnesz online edzésprogramunk, aminek óriási előnye,
hogy bármikor, bárhonnan el lehet érni. Hét féle különböző ed -
zés programunkból egyre bővülő mennyiségben jelenleg 30-35
edzést lehet elérni a fitt.malnasoft programunkon keresztül.
Nincs kifogás, hogy „nyaralok”, vagy „nincs időm elmenni az edzés-
re”, vagy éppen „nem jó a Málnárium nyitva tartása”! Bármikor be -
kapcsolódhatsz.

Azokra is gondoltunk, akik még nem tudnak csatlakozni a kö -
zösségi edzésekhez valamilyen okból: a Málnáriumban lehetőség
van egyéni vagy kis csoportos edzéseken is részt venni. Olyan höl -
gyeknek is ajánljuk ezt az edzésformát – akár alkalmanként is –,
akik szeretnének még hatékonyabban edzeni.

- Mit tegyen az a hölgy, aki e sorokat olvasva kedvet kapott a
Málnárium-tagságra? 

- Keressen minket! Ezt megteheti személyesen a nyitvatartási
idő ben, de a malnarium@malnarium.hu email-címen, vagy a
(06-30) 221-6215-ös telefonszámon is érdeklődhet és választ kap -
hat a kérdéseire. Ezen kívül azt javaslom, hogy aki kedvet érez a
mozgásra, mielőtt megkezdené az edzéseket, jelentkezzen be ál -
la potfelmérésre a www.malnarium.hu honlapon, az általa ki vá -
lasztott időpontra.

Érdemes minket felkeresni, hiszen a Málnárium olyan vidám
han gulatú női klub, amely a motivációs játékokkal és ajándékokkal
ki egészülő különleges programok miatt több, mint fitnesz! (x)

Mozogni vágyó gödöllői hölgyek!
Irány a Málnárium!
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Néhány nappal azt
köve tően, hogy vé -
get ért a Pest me -
gyei I. osztályú lab -
da rú gó-baj nokság
2020/2021-es idé-
nye, bejelentették,
hogy a tavaly nyár

elején szer ződ tetett Hevesi Tamás (jobbra) távozik az 5. helyen
végzett Gö döl lői SK csapatának ve ze tőedzői posztjáról.

A mindent egybevetve sikeres bajnoki szezont (13 győzelem, 6
döntetlen, 9 vereség, 46-33-as gólkülönbség, 45 pont) maga mö -
gött hagyott tréner és a klubvezetés az egyéves közös munka ér -
té kelése és a jövőre vonatkozó elképzelések mérlegelése után ha -
tároztak arról, hogy Hevesi Tamás kérésére különválnak útjaik.
Rózsavölgyi Sándor szakosztályvezető érdeklődésünkre el -
mond ta, hogy a korábbi élvonalbeli focista, a 45 éves Győri Zol -
tán (balra) személyében megtalálták a Gödöllői SK új trénerét. A
Hatvanban élő szakember az elmúlt bajnoki szezonban a Nógrád
megyei I. osztályú pontvadászatban 6. helyen végzett Héhalom
együttesének szakmai munkáját irányította. A két fél közötti
meg állapodás egy évre szól, de kölcsönös egyetértés esetén meg -
hosszabbítható.

Azt is megtudtuk, hogy a játékoskeretben nem terveznek szá -
mottevő változást, egyelőre néhány fiatal szerződtetésén gondol-
kodnak. -eF

A japán főváros már 1940-ben
is rendezhetett volna ötkarikás
játékokat, de akkor – az 1937-
ben kitört kínai-japán háború
mi att – Helsinki kapta meg a jo -
got, ám a versenysorozat a II.
vi lágháború miatt végül el ma -
radt. Némi kárpótlásként, 57 évvel ezelőtt, 1964-ben Tokióban fel-
lobbanhatott az olimpiai láng, így a világváros július 23-a és au -
gusztus 8-a között (a baseball, a softball és a labdarúgás küz -
delmei már július 21-én elkezdődnek) másodszor fogadhatja a
földkerekség legjobb sportolóit.

Köztük két gödöllőit is. A sportlövő Mészáros Eszter (Gödöllői
EAC) 2019 májusában, a müncheni világkupán szerzett kvótát
légpuskában, míg klubtársa, Gémesi Csanád tavaly március ele-
jén, a kardcsapat tagjaként kvalifikálta magát a tokiói olimpiára.
A hazánk és Japán közötti távolság miatt fennálló időeltolódásból
eredően viszonylag sokat kell majd éjszakáznunk, hiszen a nyári
időszámítás szerint +7 órával, a téli időszámítás szerint +8 órával
járnak előrébb a Felkelő nap országában.

Eszter július 24-én, magyar idő szerint 1.30 órától mutatkozhat
be, amikor a női légpuskások 10 méteres versenyszámában riva -
li zálnak az indulók és 9.30 óra magasságában győztest hirdetnek.
Jú lius 27-én 1 és 9.30 óra között a légpuskások 10 méteres ver -
seny számának vegyes csapatversenyét bonyolítják le (Eszti társa
Péni István lesz), míg július 31-én 5 és 10.30 óra között a légpus -
kások 50 méteres, három testhelyzetes (álló, fekvő, térdelő) meg -
mé rettetésében avatnak olimpiai bajnokot és osztanak érmeket.

A Török Ignác Gimnáziumban idén érettségizett tanuló szűk
egy hónappal 19. születésnapja után állhat lőállásba az Asaka
Shooting Range csarnokában. Edzője, Szucsák László úgy véli: a
nagyközönség számára ő lehet a tokiói olimpia meglepetés -
embere. 

Eredetileg úgy volt, hogy Navarrete József tanítványa, Gémesi
Csanád egyéniben (mint a kardcsapat harmadik embere) és a
nem zeti együttes tagjaként is pástra léphet Tokióban, a Makuhari
Messe csarnok B termében.

Május végén azonban a szövetség elnöksége olyan döntést
hozott, miszerint: a gödöllői kardozóval a csapat negyedik tagja -
ként számolnak, így Csanád az egyéni verseny (a csörték július
24-én 1 órakor kezdődnek, és délután fél négy magasságában
okosabbak lehetünk az érmesek és a helyezettek kilétét illetően)
során nem léphet pástra.

A férfi kardcsapatok július 28-i küzdelmeiben (3 és 13.40 óra kö -
zött) nyolc ország legjobbjai (Dél-Korea, Magyarország, Olasz -
ország, Németország, Irán, Egyiptom, Egyesült Államok, Orosz -
ország) lesznek érdekeltek. Az elődöntőbe jutásért az erőrangsor
alapján a magyarok az amerikaiak ellen vívnak, és ha nem borul
a papírforma, a legjobb négy között az olaszokkal kell majd
meccselni a fináléért. -org

Edzőcsere a focicsapatnál

Június utolsó hétvégéjén a deb-
receni Gyulai István Atlétikai
Sta di on volt a helyszíne a 126. Atlétikai Magyar Bajnokságnak. A
két napos viadalon nemenként 17 versenyszámban hirdettek
győz test és helyezetteket. A sportág legrangosabb honi meg mé -
rettetésén városunkat 6 női- és 5 férfiszámban a Gödöllői EAC
versenyzői képviselték, akik teljesítményére ezúttal sem lehet
panasz, hiszen az érmes- és értékes helyezések mellett, remek
egyéni- és szezoncsúcsok is születtek. Valamint, cseppet sem
mellékesen, 6 érem (3 arany és 3 ezüst).

1. hely: Nádházy Evelin (400 méter, 53,00 mp), 4x100 méteres
női váltó (Sulyán Alexa, Pótha Johanna, Simon Virág, Nádházy
Evelin, 45,87 mp), 4x400 méteres női váltó (Simon Virág,
Dobránszky Laura, Németh Nóra, Nádházy Evelin, 3:43,78 perc)

2. hely: Mihály Adám (rúdugrás, 500 cm), Pápai Márton (1500
méter, 3:41,07 perc, egyéni csúcs), Nádházy Evelin (200 méter,
23,84 mp, egyéni csúcs)

Kiegészítésként annyit érdemes megjegyezni, hogy a gödöllői
klub legeredményesebb (3 arany és 1 ezüst) atlétája, Nádházy
Evelin (képen) – 2017 és 2019 után – harmadszor lett a leg -
hosszabb sprintszám magyar bajnoka. -eo

Atlétikai ob: 
Nádházy Evelin
vitte a prímet

Szurkoljunk 
városunk 

olimpikonjainak!
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A járványügyi helyzet kedvező alakulása
miatt napjainkban ismét felélénkült az in -
gatlanpiac. Ingatlan vásárlása, értékesítése
vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne
váljunk csalók áldozatává! Erre hívja fel a
gödöllőiek figyelmét az ORFK Kommu ni -
kációs Szolgálata.

A megfogadásra ajánlott tanácsok az
alábbiak:

• Ne dőljön be olyan kínálatnak, amely-
ben pénzügyi helyzetük megoldására pél -
dául lakáscserét kínálnak!

• Fenntartással fogadja azt az előnyös-
nek tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül

ígérik, hogy kifestik, átalakítják a lakást, a
munka idejére pedig ingyen vagy nagyon
előnyös feltételekkel egy szükséglakást
ajánlanak fel!

• Saját megnyugtatására kérjen a felújí-
tási munkát elvállalótól több referenciát,
amit érdemes leellenőriztetni!

• Nézzen, vagy nézessen utána a meg vá -
sárlandó ingatlannak az illetékes hatóságnál
(például: önkormányzat, végrehaj tó) illetve
évente két alkalommal a földhivatal nyil ván -
tartásából (www.foldhivatal.hu) in gyen is
lekérheti a tulajdoni lap má solatot, valamint
érdeklődjön a „leendő” szom szédoknál!

• Minden esetben beszélje meg család -
tag jaival az ingatlanát érintő jogügylete-
ket, a szerződéseket aláírás előtt mutassa
meg nekik!

• Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges
szerződések aláírása előtt az abban foglal-
takat figyelmesen olvassa el, nézesse meg
hozzáértő személlyel (például: ügyvéd)!

• Szerződéskötésre, pénz átadás-átvétel -
re lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább
két tanúval érkezzen, akik aláírásukkal is
hitelesítsék az iratokat!

• Amennyiben megoldható, ajánlott a
pénz forgalmat átutalással bonyolítani.

• Jól gondolja meg, hogy milyen jogügy-
letben vállal kezességet! Döntése előtt tájé -
kozódjon, kérje ki hozzáértő személyek
vé leményét is! Biztosítékként ajánlott az
ügyletbe szakértőt (például: saját ügyvéd)
bevonni!

• A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenn-
tartással! Tájékozódjon, informálódjon,
hogy megelőzhesse a bajt!
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com/godolloihirek • Szerkesz tőségi email: godolloihirek@gmail.com • Pos ta cím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. • Te lefon: (06-20) 935-7102 • Alapítók:
Fedor Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: MarkerConsult Kft. e-mail: 
info@grafit depo.hu • Terjeszti a kiadó. • Hirdetésfelvétel: (06-20) 935-7102 • Email: godol loi hirek@gmail.com • A hirdetések tartal máért felelősséget
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álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes köz lése kizárólag a kiadó hozzájárulásával
lehet séges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084 Magazinunk interaktív formában is elérhető a www.godolloihirek.hu oldalon!

Az ingatlant érintő csalások Gödöllőn is megelőzhetők

Magazinunk következő
száma várhatóan

augusztus első hetében 
jelenik meg.

facebook.com/godolloihirek

Legyen naprakész:
www.godo l lo ih i rek .hu
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Elöljáróban annyit érde -
mes tudni a két nyilat ko -
zatról, hogy azok megté -
tele között 2.367 nap telt
el, és mind a két meg -
nyil vánulás Gémesi
György höz, Gödöllő –
munkáját néhány hó -
nap ja nyug díj mellett
végző – polgár mesteré -
hez köthető. Íme:

2014. november 25.:
A strand időjárásfüggő,
ezért is luxus erre pénzt
költeni, amíg vannak
fontosabb feladatok.

2021. május 19.:
Jó lenne, ha az uszoda
mö götti területen – mond -
juk – két vagy há rom medence épülne, ami üzemeltethető len ne
az uszodával. Végre len ne valóban strand is a városban. Azt is
meg me rem kockáztatni, hogy akár a város is hozzájárulna a
költségekhez. Er re ígéretet tenni nem tu dok, de jó lenne az uszo -

dát bővíteni egy külső stranddal. Talán kezdeményezhetünk egy
települési-városi moz galmat: strandot az uszoda mögé! Bízom
benne, hogy a jégcsarnoknak lehet majd más helyet találni.

Na, most, akkor, hogy is van ez? -G

HIRDETÉS

Közel 7 éve Gémesi szerint luxus volt strandra pénzt költeni. És ma?

A település utolsó, megfelelő körülmények közötti strandolásra alkalmas létesítménye
jelenleg a Premontrei Apátság tulajdonában van. A vizes objektum 2018-ban már nem nyitott ki…


