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Arról hallani, hogy…
Emléktáblája lesz Gödöllőn
Ambrus Zoltánnak

Emléktáblát kap Gödöllőn, a róla elnevezett lakótelepi zöldterületen, a Városmajor
utca közelében a településhez erős szálakkal kötődő Ambrus Zoltán (1861-1932) író,
kritikus, műfordító, színigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki 160 évvel ezelőtt született. A Gödöllői Értékvédő Egyesület és Szlávik Jánosné helytörténész által megfogalmazott
kezdeményezést a gödöllői képviselőtestület tagjai ellenvetés nélkül támogatták
október 21-én megtartott ülésükön.

3
bok) tartozott a közösséghez. Az elmúlt
időszakban Kistarcsa és Pécel kifejezte
csatlakozási szándékát, Szada pedig az
idei év elején csatlakozott a társuláshoz,
ám a tagok száma jövő januártól redukálódik, miután Kerepes polgármestere áprilisban – a rendkívüli jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörében – megfogalmazta a szomszédos város önkormányzatának kilépési szándékát. A kerepesi
településvezető döntését valamennyi tagönkormányzatnak el kell fogadnia, ezt a
gödöllői képviselőtestület október 21-én
megtette.
A történtekkel kapcsolatosan Gyuricza
László, Kerepes első embere érdeklődésünkre az alábbi mondattal indokolta a
tagsági viszony felmondását:
- Azért lépünk ki, mert évek óta hiperpasszív a társulás, ami jelen állapotában
nem több, mint Gémesi György politikai
szereplésének egyik színpada.

rendezvény helyszíne – a száz éve elhunyt
Körösfői-Kriesch Aladár 158. születésnapján – október 29-én, a kora esti órákban
a Gödöllői Királyi Kastély díszterme volt,
ahol az elismerő címet az alapítvány kuratóriumának titkára, Babarczy Tamás adta át. A laudációkat Katona Szabó Erzsébet textilművész, a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány kuratóriumának elnöke és
az elismerő címet 2005 után másodszor –
ezúttal, mint pedagógus – elnyerő Hidasi
Zsófia textiltervező művész mondták el.
A Gödöllői Frederic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és
tanárainak színvonalas műsorával gazdagított est fontos részét képezte egy előadás
is: Az európai szecesszió és Körösfői-Kriesch
Aladár művészete címmel Ludmann Mihály művészettörténész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Idén Hidasi Zsófia
és Ujváry Berta Zsófia vehették át
a Körösfői-emlékplakettet

Erzsébet királyné névnapját hosszú évtizedeken át megünnepelte Gödöllő lakossága. E szép hagyományt felelevenítve, november 19-én, pénteken színes programokkal emlékeznek meg e jeles névnapról
a Gödöllői Királyi Kastélyban. További
részletek a www.kiralyikastely.hu weboldalon olvashatók.

Kerepes elhagyja
a kistérségi társulást

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Kistérségi Társulása 2007 januárjában jött lére, akkor 13 település vezetése
döntött úgy, hogy belép az elsősorban a
területfejlesztési, a közbiztonsági, a közoktatási szakszolgálati (nevelési tanácsadás
és logopédia) és az egészségügyi teendők
koordinálását, az esélyegyenlőségi programok megvalósítását, a turisztikai célok
összehangolását, valamint a sport és szabadidő programok szervezését vállaló tömörülésbe.
Időközben a taglétszám folyamatosan
csökkent, tavaly év elején 9 település (Gödöllő, Csömör, Dány, Isaszeg, Kerepes,
Nagytarcsa, Valkó, Vácszentlászló, Zsám-

facebook.com/godolloihirek

www.godolloihirek.hu

Erzsébet-napi programkavalkád
a kastélyban

Megújult a palotakerti HÉV-kanyar

Az elmúlt század elején, Gödöllőn létrejött
és világhírűvé vált művésztelep alapítójáról elnevezett díjat huszonnégy esztendővel ezelőtt hívta életre a Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány, amelynek
azóta fontos küldetése, hogy minden évben megjutalmazzon egy-egy tehetséges,
fiatal, gödöllői művészt és/vagy a helyi
fiatalok művészeti oktatásában, nevelésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógust.
Idén Hidasi Zsófia textiltervező művész, művésztanár, a Gödöllői Iparművészeti Műhely vezetője (balra) és Ujváry
Berta Zsófia, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem textiltervező hallgatója (jobbra)
érdemelték ki a Körösfői-Kriesch Aladár
művészeti díjat és emlékplakettet, amit a
híres művész nevét viselő alapítvány kuratóriumának tagjai ítéltek oda. A díjátadó

Betartva az előre tervezett határidőt, a
szakemberek október 18-ára elkészültek a
palotakerti HÉV-átjáró két hétig zajló felújítási munkálataival. A Gödöllőn, a Szabadság út és a Munkácsy utca találkozásánál található vasúti útátjáró az egyik legjelentősebb a Magyarország harmadik legnagyobb utasforgalmú vasútvonalának
számító H8-as HÉV-vonalon.

GH-összeállítás
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Jelentős mértékű állami pénz érkezik az egyetemhez és a kastélyhoz
Szeptember végén a parlament jelentős többséggel elfogadta a
felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő
szabályokról szóló törvény módosítását. A módosítás a modellváltó egyetemek – köztük a gödöllői központú Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) – vagyonkezelő alapítványait
érintette, mégpedig finanszírozási szempontból.
A döntéshozók öt évre, vagyis: a 2022-2026 közötti időre határozták meg a vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott
felsőoktatási intézmény közfeladatainak finanszírozását. A gödöllői központú MATE az előttünk álló fél évtizedre 120 milliárd
forintos központi dotációt élvez, ami éves átlagban – a támogatott
vagyonkezelő alapítványok rangsorában ötödik legnagyobb
összegként – 24 milliárd forintot jelent.
A hosszú távú finanszírozási szerződést dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter és dr. Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke október 15-én írták alá. Az eseményen dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
rektora is részt vett.
Ugyancsak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért
Alapítvánnyal kapcsolatos az a hír, miszerint: a Gödöllői Királyi
Kastélyt működtető gazdasági társaságban a meghatározó többségű (84,18%) állami tulajdonrészt képviselő szervezeten keresztül jelentős mértékű állami kiegészítő-forráshoz jut városunk műemlék-együttese.
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Az október 5-én kihirdetett kormányhatározat értelmében idén
400 millió forinttal egészül ki a működésre fordítható keret, jövőre pedig 200 millió forintos működési többlettámogatással lehet
számolni a történelmi falak között. 2023-tól a Gödöllői Királyi
Kastélyt érintő beruházás lezárásáig évi 200 millió forint rendelkezésre állásáról döntött a kormány.
Érdeklődésünkre dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy
az idei 400 millió forintot a koronavírus-járvány miatt az első öt
hónapra vonatkozott korlátozásokból, látogathatósági tilalomból
eredő bevételkiesés ellensúlyozására kapta a gazdasági társaság.
A jövő évben, majd azt követően esedékes többletforrás elsősorban a növekvő kiadási tételek kifizetésére nyújt majd fedezetet,
remélve, hogy a beutazó turisták száma és érdeklődése mihamarabb visszaáll a járvány előtti szintre, valamint a rendezvények, családi- vagy céges események megtartásával kapcsolatos igények is fokozatosan bővülnek.
-org
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Mennyire tompítja a tárcsa-rendszer
a belvárosi parkolódíjak brutális emelését?

Tavaly november 17-én Gémesi György
gondolt egyet, és – élve a különleges jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörrel
– 2021. január 1-jei hatállyal megemelte a
városban alkalmazott parkolási díjakat.
A polgármester indoklásában kifejtette,
hogy a kormányzati intézkedés hatására a
gépjárműadó bevétel Gödöllő esetében
115 millió forintos nagyságrendű kiesését
valamilyen forrásból pótolni szükséges,
hogy a helyi közutak karbantartása és fejlesztésére szolgáló költségvetési keret ne
ürüljön ki 2021-re.
Gémesi azt is megjegyezte, hogy 2012 februárja óta nem volt díjváltozás ezen a területen, illetve arra is utalt, hogy a jogszabály
szerint a 2021-ben alkalmazható legmagasabb parkolási díj összege 746 forint/óra.

A város első emberének döntése értelmében idén januártól – két zóna kivételével – a korábbi 250 forintos óradíj 440
forintra emelkedett volna (+76 %). A Művészetek Háza környékén, valamint az Erkel/Szent Imre iskola mögötti területen
10 forint helyett 20 forintot kértek volna el
másfél órára.
A feltételes módot az támasztja alá, hogy
a polgármester rendeletében foglaltakból
idén nem lett semmi, miután tavaly december 19-én hatályba lépett az a kormányrendelet, ami 2021. december 31. napjáig
az önkormányzatok (veszélyhelyzetben a
polgármesterek) számára is megtiltotta új
díj bevezetését, megállapítását, illetve a
meglévő díj új kötelezetti körre történő kiterjesztését.

Szálloda-per

Megszületett a Kúria tanácsának döntése,
Gémesi polgármester az írásos anyagra vár
Miután a szálloda-perben elmarasztalt I. rendű alperes, nevezetesen, a gödöllői önkormányzat nem tett eleget a jogerős ítéletben megállapított – kamatok nélkül – 675 millió
forintos fizetési kötelezettségének, a felperes jogi képviselője végrehajtást indított az
önkormányzat ellen. A városvezetést képviselő ügyvéd erre úgy reagált, hogy a Kúriához fordult a végrehajtás felfüggesztése érdekében. A kérésnek a Kúria július közepén
helyt adott, és arról határozott, hogy három hónapra, az érdemi döntés meghozataláig
felfüggeszti a fizetési kötelezettség teljesítését.
Török Sándor, a Szövetség Gödöllőért formáció önkormányzati képviselője a helyi
képviselőtestület október 21-i ülésének egyebek napirendi pontjában arról érdeklődött
Gémesi György polgármesternél, hogy mit lehet tudni a Kúria döntéséről. Megszületett-e már és lehet-e tudni, miről szól a döntés?
A város első embere azzal kezdte a válaszát, hogy október 19-én megszületett a Kúria
tanácsának döntése. Majd így folytatta:
- Fogjuk a következő testületi ülésen tárgyalni. Nyilván nekünk is meg kell kapni az
írásos anyagot. Egyelőre nem tudjuk azt, hogy milyen indokkal és milyen formában tárgyalták. Ha megkapjuk az anyagot, akkor a novemberi testületi ülésen fogjuk tárgyalni
az ezzel kapcsolatos teendőket, amennyiben van.
A per hosszú évekre visszanyúló történetét és a közbenső ítéleteket áttekintve, gyanítható, hogy lesz…
-fg

Gödöllő főpolgára erre úgy reagált,
hogy az óesztendő utolsó előtti napján határozatot fogadott el, miszerint: a kormány
által „megtorpedózott” díjemelések 2022. január 1-jétől lesznek érvényesek városunkban.
Miután közeleg a céldátum, várható
volt, hogy újra terítékre kerül a gödöllői
parkolás ügye. Pontosabban annak – kvázi
– kedvező eleme. Mondjuk, miről van szó.
Hogy tompítsa a parkolási díj drágulásának várható negatív, netán felháborodást kiváltó hatását, Gémesi egy új típusú,
a városban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező lakosokat megillető kedvezmény bevezetésről is határozott. Ez nem
volt más, mint a parkolótárcsa, amit 500
forintért lehet kiváltani (cseréje, pótlása 5
ezer forintba kerül) a VÜSZI Kft. Dózsa
György út 12. szám alatti ügyfélszolgálati
irodáján, valamint a www.vuszi.salonic.hu
internetes felületen. Fontos tudni, hogy a
parkolótárcsa – a kastély környéki, illetőleg a kedvezményes zónákat leszámítva –
arra szolgál, hogy 30 percig, egy-egy rövid
ügyintézés erejéig ingyenesen lehet várakozni a gödöllői fizetős övezetekben.
Egyelőre talány, hogy a „tárcsás” ötlet
miként válik majd be a gyakorlatban. Más
településeken, ahol már alkalmazzák ezt a
módszert, erősen megoszlanak a vélemények a praktikusságáról. A helyi lakosság
számára segítséget és rugalmasságot jelentő célját nem igazán vitatják, azonban komoly konfliktus/veszekedés forrása is
lehet a parkolóőr és az autós között a parkolótárcsa használata.
Nem beszélve arról a cseppet sem mellékes körülményről, hogy a trükközés lehetősége sem zárható ki. A tárcsán a várakozás megkezdésének időpontját kell
beállítani, ahonnan kezdődik az ingyenes,
Gödöllő esetében 30 perces időkorlát. Az
eredeti beállítás azonban – főleg, ha nincs
a környéken parkolóőr – „korrigálható”,
aminek bizonyítása nehézségekbe ütközhet. Ráadásul, a „korrekció” a vonatkozó
törvényi rendelkezések értelmében szabálysértésnek számít, amiben a parkolóőr
nem járhat el, a közterület-felügyelet viszont igen. Az ellenőrzés hatásfokának
növelése – akár jelentős – létszámbővítés
nélkül nehezen képzelhető el. Ez többletkiadással jár, ami elszívhatja a díjemelésből remélt többletbevétel számottevő részét. És a kör bezárul…
-stv
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Bő 330 millió forintot remélnek
a Rákos-patak városi szakaszának
régóta húzódó revitalizációjára
Három és fél éven belül – október 21-én – harmadszor került a gödöllői képviselőtestület tagjai elé a városunkat is átszelő Rákospatak revitalizációjával kapcsolatos konzorciumi együttműködés.

2018 márciusában megtudtuk, hogy a Rákos-patak adta
természeti környezet méltó kialakítása érdekében már akkor is
évek, pontosabban 2011 óta folytak szakmai egyeztetések, mivel
a patak Pest megyei szakaszának rendezése, illetve a patak menti
területek (öko)turisztikai, rekreációs és egyéb potenciáljának
kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről.
A célok megvalósításához szükséges anyagi forrást a konzorciumot vezető Pest Megyei Önkormányzat – a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglaltak alapján – az érintett települések (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) bevonásával, azokkal konzorciumot alkotva, egyedi, a Pénzügyminisztériumhoz benyújtandó egyedi támogatási kérelem pozitív elbíráltatásával kívánta
és kívánja előteremteni.
Az ügyet 2019 júniusában újra „felmelegítették”, de – amint az a
táblázatból is kitűnik – az egyedi támogatási kérelembe foglalt
összeg 70 millió forinttal megnövekedett.

HIRDETÉS

A témakörben született harmadik döntés napja október 21-én
jött el, amikor újabb, a bő két évvel előbbihez képest immár csaknem 124,2 millióforintos kiadásnövekedéssel hagyták jóvá a határozati javaslatot a városatyák.
A számhalmaz elemzése után jól látható, hogy a természeti
kincs revitalizációjára szánt anyagi forrásigények közül a gödöllői három és fél év elteltével megduplázódott, miközben a szadai
kis híján a felére csökkent.
-or
Tudta? A Rákos–patak (a régen benne élő rákokról kapta a nevét)
44 kilométeres hosszával a Duna leghosszabb balparti mellékvízfolyása
térségünkben. A patak Szada és Gödöllő határában ered, majd Isaszegen, Pécelen, Rákosmentén, Kőbányán, Zuglón és Angyalföldön
áthaladva ömlik a Dunába.
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Csaknem félmilliárd forintos állami
dotációt élvez a bölcsődei férőhelyfejlesztés
Kormányzati és uniós támogatással bölcsődei férőhelyek bővítésére nyílik lehetőség Gödöllőn, az egyetemi városrészen, a
Premontrei utca 6-8. szám alatt található
ingatlanon. A februárban benyújtott önkormányzati pályázat készítői 990,2 millió forintra becsülték a beruházás összköltségét.
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága által sikeresnek ítélt gödöllői kandidálás azt eredményezi, hogy
ennek az összegnek a felét nem a városnak
kell állnia, hanem vissza nem térítendő támogatásként kapja meg. A 495,1 millió fo-

rintos önkormányzati önrész fedezetét a
pályázaton történő részvételről szóló döntés idején a helyi költségvetés iparűzési
adóbevételének terhére tervezték biztosítani, méghozzá: három részletben. Ebben
az évben 25,4 millió forintot, 2022-re és
2023-ra pedig a fennmaradó 469,7 millió
forintot szándékoztak elkülöníteni erre a
célra a helyi közkasszában. Látva azonban
az építőiparban is szembetűnő áremelkedéseket, könnyen lehet, hogy a projekt büdzséjét, azon belül is a város anyagi helytállását újra kell majd gondolni. Az elszámolás
(záró kifizetés) végső határidejét tekintve

2023. június 30-ig megvalósítani szükséges
beruházás során – a több szempontból is
elavult, leromlott állagú épület elbontása
után – új intézmény létesülhet, amiben a jelenlegi 3 csoportszoba és 42 férőhellyel
szemben, 6 csoportszobában 84 gyermek
gondozása valósulhat meg minden igényt
kielégítő körülmények között.
Ezzel az eredményes pályázati pénzszerzéssel tovább bővül a Gödöllőn található
köznevelési intézmények fejlesztésére az
elmúlt bő félévben juttatott, mindent egybevetve csaknem 8 milliárd forintos központi forrás. Tavaly év végén a Református Líceum és a Premontrei Apátság,
majd idén július elején a Török Ignác Gimnázium megújulásának dotációját hagyták
jóvá a kormány tagjai.
-áb

Kormányzati támogatással épül műjégpálya az Alsóparkban
A 25 millió forintos állami forrás közel 37 millió forintos városi pénzzel egészül ki

Új elemmel bővült az Aktív Magyarország
Program. A futókörök, gör- és bringaparkok mellett műjégpálya vásárlásra és -bérlésre is írtak ki pályázatot. A sikeresen
kandidálók 50%-os állami támogatással
számolhatnak. A kezdeményezés célja,
hogy olyan magyarországi városokban is
épüljön jégpálya, ahol az elmúlt 3 évben
nem működött ilyen. A programban helyi
önkormányzatok, helyi önkormányzati
költségvetési szervek, vagy helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságok pályázhatnak.

A támogatás összege műjégpálya vásárlása esetén legfeljebb 25 millió forint, bérlés esetén pedig maximum 5 millió forint.
A pályázónak vállalni kell, hogy a pálya
üzemeltetését legkésőbb 2021. december
20. napig megkezdi. A pályát legalább 5
évig kell működtetni, a kezdő esztendőt le-

számítva (75 nap) szezononként legalább
90 napig.
A pályázat további feltételei közé tartozik, hogy a pálya mérete legalább 15 méter
széles és 30 méter hosszú, 450 négyzetméter alapterületű legyen, frekventált, könnyen
megközelíthető területen helyezkedjen el,
és nevelési-oktatási intézmények számára
ingyenes használatot biztosítson az üzemeltető nevelési-oktatási időben.
A létesítmény éves működtetési költéségét 5 millió forintra taksálják, aminek
fedezetét részben jegybevételből teremtenék elő.
A gödöllői városvezetés élt a kínálkozó
ehetőséggel, és sikeresen teljesítette a pályázati feltételeket. Ennek értelmében Gödöllő 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kap a kormány által életre
hívott Aktív Magyarország Programtól a
projekt megvalósítására. Az egyelőre nem
fedett gödöllői műjégpálya helye az Alsóparkban lesz, kialakításának teljes költsége
a járulékos infrastrukturális kiadásokkal
(víz- és áramhálózat kiépítése, öltözők,
jegypénztár telepítése) együtt 61.728.200
forint. A támogatás és a teljes költség közötti 36.728.200 forintos különbözetet a
helyi önkormányzat önrészként biztosítja
a település általános költségvetési tartalékának terhére. Erről október 21-én – némi
vita után – egyhangúlag döntöttek a helyi
képviselőtestület tagjai.

A Gémesi György részéről „fideszező”
politikai felhangoktól sem mentes szócsatát a Szövetség Gödöllőért képviselőinek
kérdései generálták. Főként Kolozs Csabáé, aki arról érdeklődött, hogy történt-e
egyeztetés a MATE-val, ahol már javában
folyik az uszoda melletti/mögötti területre tervezett, a kormány által támogatott
kétpályás jégcsarnok beruházásának előkészítése. A volt polgármester-jelölt felettébb furcsának tartotta, hogy az önkormányzat ilyen helyzetben kívánja legalább
öt évre anyagilag elkötelezni magát a szabadtéri jégpálya építésével és működtetésével kapcsolatosan.
Gémesi György egyértelműen fogalmazott, és közölte, hogy nem történt semmilyen egyeztetés, miután őt senki nem kereste meg a jégcsarnok-építéssel összefüggésben. A polgármesterhez hű képviselők
többségében azzal érveltek, hogy a két
beruházásnak eltérő a rendeltetése, szezonalitása, így azok vélhetően jól megférnek
egymás mellett.
Viszontválaszában Kolozs Csaba egyértelművé tette, hogy a műjégpálya létesítése
számára és a Szövetség Gödöllőért képviselők számára is fontos és szükséges, majd
sajnálatát fejezte ki, hogy ez az elmúlt 30
év alatt nem történt meg.
–vn
(fotó forrása:
aktivmagyarorszag.hu)
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Ingatlanpiaci elemzés

Gondolták volna: tizenhét évnyi átlagfizetés szükséges
egy 100 négyzetméteres családi ház megvásárlásához Gödöllőn
Ahogyan telik-múlik az idő, hazánkban országszerte emeldik a
havi átlagfizetés. Ezzel párhuzamosan az ingatlanárak felfelé
ívelő tendenciája is egyre meredekebb, amit a pandémia sem igazán tudott meggátolni. Ez azt eredményezte, hogy az évek múlásával ugyannyi pénzért egyre kisebb alapterületű ingatlanokat
lehet megvásárolni. Az ingatlannet.hu legfrisebb adatai szerint
Pest megye egyes vizsgált települései közül egy sem volt olyan,
ahol a megyei havi nettó átlagfizetés elegendő lett volna egyetlen
négyzetméter megvásárlásához.
Gyorsan drágulnak a házak Gödöllőn és Érden

A fiataloknak a nulláról elindulva szinte elképzelhetetlennek tűnhet a saját otthonhoz jutás. Ma már egyetlen négyzetméter megvásárlásáért is sokat kell spórolni, főleg ha valaki a fővároshoz
közel szeretne letelepedni.
A különböző ingatlantípusok átlagos kínálati árai mellett a havi
átlagfizetések is emelkedtek, viszont ennek a mértéke közel sem
volt akkor, a mint ami az ingatlanárakban ment végbe. Pest
megyében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint
2019 első félévében 219 ezer forint volt a havi átlagos nettó bér, a
legutóbbi – 2021 első félévi – adat szerint pedig 263 ezer forint

volt. A vizsgált időszak alatt, átlagosan mintegy 44 ezer forinttal
lett magasabb a vizsgált megyében havi nettó átlagfizetés.
Ha a négyzetméter árak átlagos változásait vesszük górcső alá
az egyes településeken (Cegléden, Szigetszentmiklóson, Érden és
Gödöllőn), akkor azt a megállapítást vonthajuk el, hogy 2019 szeptember és 2021 szeptember között mintegy 31-199 ezer forinttal
drágultak a családi házaik átlagos négyzetméter árai.
A havi 263 ezer forintos nettó fizetéssel és az idei év kilencedik
hónapjának átlag négyzetméter áraival számolva, így egy 100 négyzetméteres családi ház megvásárlásához Gödöllőn 17 évnyi átlagfizetés szükséges. Szigetszentmiklóson és Cegléden ennél kevesebb, 15-16 évnyi, valamint 7,5-8 évnyi spórolás kellene. Érden
pedig jóval több mint 18 év havi fizetésének a félrerakása szükségeltetik. Számításainkban a havi bér teljes összegének félrerakásával kalkuláltunk.

Országszerte drágák a családi házak

Magyarország nagyobb megyeszékhelyein se sokkal kedvezőbbek az ingatlanárak. Ha a havi átlagkeresetet és a családi házak szeptemberi átlagos négyzetméter árát tekintjük, akkor a havi
átlagbér abszolút nem elegendő ahhoz, hogy egy négyzetmétert
meg lehessen vásárolni a vizsgált megyeszékhelyeken. Jóval túlmutatnak a házak átlag négyzetméter árai a havi nettó átlagfizetéseken Debrecenben, Szegeden és Budapesten is. Az elemzésbe vont városok közül egyedül csak Miskolc eladásra kínált házainak négyzetméterre bontott átlagos kínálati árai nem haladják
meg a megyére jellemző nettó havi átlagfizetést.
Mit hozhat a hazai ingatlanpiac még a télen?

Egy évtizede mindenki visszaesést várt az eladásra kínált ingatlanok áraiban. Akkoriban senki sem gondolta volna, hogy ma akár
ugyanaz az ingatlant akár háromszor annyiba is kerülhet. A
koranvírus első hulláma után gyorsan helyreállt a gazdaság ezen
szegmense. Mindemelett a hitelpiac is szárnyal. A mostani infláció miatt mind a lakáshitel, mind pedig a hitelkiáramlás növekedni fog. Sőt, a CSOK és az 5%-os áfakulcs mellett elindul a Zöld
Otthon Program is.
Ezek fényében a szakértők úgy vélekednek a jövőről, hogy
ameddig a kormányzati programok jelen vannak, biztosan nem
várható csökkenés, sőt még további áremelkedésre számíthatnak
a befektetők a négyzetméter árakban.
HIRDETÉS
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FINA-minősítésű az uszoda!

NŐI RÖPLABDA
NB I. Liga, alapszakasz, 1-3. forduló
CoreComm-Veszprémi SC – Gödöllői RC 0-3 (-16, -12, -17)
Jászberény Volleyball Team – Gödöllői RC 0-3 (-9, -10, -8)
Kispest SE – Gödöllői RC 0-3 (-19, -11, -20)
A gödöllői lányok 9 ponttal, 9-0-ás szett- és 225-122-es pontaránnyal a tabella 2. helyét foglalják el.
Magyar Kupa, 16 közé jutásért
Veszprém Volley (NB II.) – Gödöllői RC 0-3 (-9, -20, -12)
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-12. forduló
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 0-1 (0-0) Gólszerző:
Koziorowski Richárd.
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 2-1 (2-0) Gödöllői góllövők: Dolhai Gergő, Richter Tamás.
Fémalk-Dunavarsány – Gödöllői SK 2-1 (2-0) Gödöllői góllövő:
Reznek Donát.
Maglód-HelloParks – Gödöllői SK 1-5 (1-2) Gödöllői gólok:
Miknyóczki Balázs, Pancsuska Tamás, Thoma Krisztián, Reznek
Donát (11-esből), Tóth-Ilkó Áron.
Gödöllői SK – Felsőpakonyi KSE 6-0 (5-0) Gólszerzők: Pancsuska Tamás (3), Thoma Krisztián, Tóth-Ilkó Áron, Dolhai Gergő.
Vecsési FC – Gödöllői SK 2-0 (2-0)
Gödöllői SK – VSK Tököl 6-1 (1-0) Gödöllői gólok: Mudroch
Mendel (3), Reznek Donát (2), Pancsuska Tamás.
Pereg SE – Gödöllői SK 0-2 (0-1) Góllövők: Mudroch M., Nagy B.
Gödöllői SK – Taksony SE 5-1 (4-0) Gödöllői gólszerzők: Mudroch Mendel (3), Reznek Donát (11-esből), Tóth-Ilkó Áron.
UFC Gyömrő – Gödöllői SK 1-4 (1-3) Gödöllői gólok: Reznek
Donát (2), Richter Tamás, Balogh Bálint.
Gödöllői SK – Budakalászi MSE 4-0 (2-0) Góllövők: Mudroch
Mendel, Reznek Donát, Dolhai Gergő, Maródi György (11-esből).
Nagykáta SE-Ulviczky Kft. – Gödöllői SK 2-1 (1-0) Gödöllői gól:
Tóth-Ilkó Áron.
A Gödöllői SK együttese 27 ponttal, 37-11-es gólkülönbséggel a
tabella 2. helyén áll.
Magyar Kupa Pest megyei ág, 2-3. forduló
Csömör KSK – Gödöllői SK 0-4 (0-1)
Góllövők: Pancsuska Tamás, Nagy Barnabás, Fogarassy Máté,
Tóth-Ilkó Áron (11-esből).
Csomádi KSK – Gödöllői SK 0-3 (játék nélkül)
KÉZILABDA
NB II. Északi-csoport, férfiak 1-6. forduló
Pilisvörösvári KSK – Gödöllői KC 28-32 (12-15) • ifi: 24-29
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel SE 26-28 (13-16) • ifi: 45-20
Csömör KSK – Gödöllői KC 25-23 (10-11) • ifi: 25-27
Gödöllői KC – Rév TSC-BF U23 39-31 (18-14) • ifi: GKC – Körte
HVSE 39-22
Rákosmenti KSK – Gödöllői KC 35-26 (18-12) • ifi: 31-30
Gödöllői KC – Kistext Sport Kft. 19-26 (6-11) • ifi: 48-26
A Gödöllői KC csapata 4 ponttal, 165-173-as gólkülönbséggel a
csoport tabellájának 9. helyezettje.

Október 4-én elkezdődött a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi
Uszoda legfeljebb három hónapig tartó terheléses próbaüzeme. A
nyitás óta eltelt időszakban a diákok, a sportolók, sportolni vágyók és a lakosság is szép számban kipróbálhatta a Magyar Úszó
Szövetség elnöke, Wladár Sándor által „fantasztikusan szépnek és
emberléptékűnek” titulált közjóléti létesítményt, amivel – a moszkvai olimpia bajnoka szerint – „Gödöllő felkerült az úszósport világtérképére”.
Megtette ezt Vécsey László (képen balra), a gödöllői központú
választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője is, akit –
az első benyomások mellett – arról is kérdeztünk: van-e már hiteles és hivatalos cáfolata azokak a pletykáknak, amik a nyár folyamán terjengtek a medence méretéről és egyéb műszaki hiányosságokról?
- Éveken keresztül terjedtek az álhírek. Eleinte az, hogy úgysem
lesz uszoda. Aztán ezek sorra megdőltek, erre az évre már mindegyik tarthatatlanná vált, valami újat kellett kitalálni. Megdöbbentett, amikor az kezdett el terjedni, hogy az 50 méteres medence rövidebbre sikeredett. Öt centi és fél méter hiány közötti
állításokat hallottam. Ami természetesen nem volt igaz, a kivitelező pontosan dolgozott, megvoltak a saját bemérései. De ez önmagában sajnos nem elég a suttogóban terjesztett álhírek cáfolatához – reagált felvetésünkre Vécsey László.
Körzetünk kormánypárti parlamenti képviselője hozzátette:
Gyuricza Csaba, a MATE rektora, a MATE-GEAC sportegyesület elnöke (képen jobbra) október 9-én kapta kézhez a hivatalos
FINA minősítésre feljogosító mérési jegyzőkönyveket. Ezekből
világosan kiderül, hogy mind a tíz pálya hosszúsága, időmérő
panelekkel és időmérő panelek nélkül is teljesíti a Nemzetközi
Úszószövetség (FINA) előírásait, azaz: a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas.
- Úgynevezett „egyéb műszaki hiányosságok” egy ekkora beruházásnál mindig vannak. A vízminőség folyamatos ellenőrzése
mellett, pontosan ezek felderítésére és kijavítására szolgál a terheléses üzempróba időszaka. Személyes jó tapasztalatom, hogy a
pénztárnál tartanak egy látogatói füzetet, ebbe mindenki beírhatja az észrevételeit, javaslatait. Olyanok már szerepelnek benne,
például, hogy a kabinokból hiányoznak az akasztók, nem elég a
hajszárító kapacitás, vagy jó lenne egy pár uszodai centrifuga…
Mindenkit arra bíztatok, hogy próbálja ki azt a nagyszerű élményt, amit az uszoda nyújtani tud, tegyen észrevételt, ha hiányosságot tapasztal. Együtt tudjuk még jobbá tenni, mindannyiunk örömére – zárta gondolatait Vécsey László.
-ed
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A jótékonysági vadászat egyik kiemelt támogatója a MATE

Kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodást kötött a gödöllői
központú Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) és az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit
Kft. az „Egy a természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás keretében. Az ünnepélyes aláírási ceremónián a megállapodást dr. Gyuricza Csaba rektor és Fejes
László ügyvezető látta el kézjegyével.

Az aláírt megállapodás megteremti a közös tevékenység lehetőségét elsősorban a
vadászati hagyományok, a vadászati kultúra, a szervezés és a társadalmi felelősségvállalás területén. Az egyetem és a non-

profit szervezet kiemelt közös célja a társadalmi felelősségvállalás erősítése a hallgatókban, valamint a vadászat és a vadászok társadalmi megítélésének javítása.
Dr. Gyuricza Csaba rektor (képen balra)
hangsúlyozta: a MATE Vadgazdálkodási
és Természetvédelmi Intézete az ország
legnagyobb felsőfokú vadgazdálkodási
oktatási és kutatási helye. Hallgatói négy
kontinensről vesznek részt az oktatásban
és egyes kutatási programok végrehajtásában. A vadgazdálkodás tudományos megalapozása és az ez alapján történő modern
természeti erőforrás-gazdálkodás éppen
olyan fontos a jövő számára, mint a hagyo-

Közmeghallgatás november 11-én

A város járványhelyzetéről (is) lesz szó
November 11-én, csütörtökön 18 órától közmeghallgatást tart a gödöllői képviselőtestület a Török Ignác Gimnázium épületének aulájában. A nyilvános esemény irányadó napirendjének a város járványhelyzetéről szóló tájékoztatót nevezték meg, Az előterjesztést a polgármester jegyzi, meghívott előadó dr. Dunai György, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója.
Az évente legalább egy alkalommal kötelező rendezvény az egyetlen olyan alkalom,
amikor a településen élők, illetve valamilyen módon itt érdekeltséggel rendelkezők
elmondhatják véleményüket, javaslatot tehetnek, vagy kérdést intézhetnek a város irányítóihoz, természetesen, közérdeklődésre számot tartó témakörökben. Fontos tudni,
hogy a közmeghallgatáson hang- és képfelvétel készül.
-F

mányok megőrzése. Az Országos Jótékonysági Vadászati Közhasznú Nonprofit
Kft. olyan értékes előadásokat fog tartani
intézményünkben, amelyek a vadgazda
mérnöki képzés vadászati etika és vadászatszervezéssel kapcsolatos kurzusaihoz
kapcsolódnak, de ezek az előadások az
egyetem minden érdeklődő hallgatója számára elérhetőek lesznek.
Fejes László ügyvezető kiemelte: az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú
Nonprofit Kft. legfontosabb feladatának
tartja a vadászat társadalmi szerepének és
társadalmi felelősségvállalásának bemutatását, egyben a vadászat kulturális, etikai
és szakmai hagyományainak megőrzését,
valamint a kor követelményeinek való
megfeleltetést, megújítást. A MATE-val
való megállapodás kiindulópontja egymás
tevékenységének, értékeinek és eredményeinek kölcsönös elismerése. Fontos számunkra, hogy a hallgatók és az oktatók
minél nagyobb számban vegyenek részt a
szervezetünk által szervezett jótékonysági
eseményeken.
Az együttműködés keretében a vadászjeggyel rendelkező hallgatók és oktatók
részt vehetnek a hagyományosan, minden
év december 27-én megrendezésre kerülő
jótékonysági vadászaton, a vadászjeggyel
nem rendelkező hallgatók és oktatók pedig hajtóként kapcsolódhatnak majd be a
jótékonysági vadászatokba. A jótékonysági vadászatok az ország 19 pontján – minden megyében – azonos célért kerülnek
megrendezésre: a megyei kórházak gyermekosztályai új eszközökkel, felszerelésekkel való támogatása érdekében.
Forrás: MATE Médiaközpont

Magazinunk következő
száma várhatóan

december első hetében
jelenik meg.
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Ilyen esetszámokkal szembesültek tavaly a helyi tűzoltók
Tavaly szeptemberben,
idén pedig októberben
jött el az a pillanat, amikor a várost irányító
grémium tagjai megismerhették a Gödöllő
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020-ban
végzett tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolót, amit Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy, gödöllői tűzoltóparancsnok és Ürmös Károly tűzoltó alezredes, a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője terjesztett a képviselők elé.

A Szabadság út 28. szám alatti épületben működő gödöllői
tűzoltó-parancsnokság 26 településre (175 ezer lakos) kiterjedő
működési területén – 996 riasztásból – összesen 636 (2019-ben
677) beavatkozást igénylő esemény történt tavaly. A beavatkozással járó műszaki mentések száma 331 (2019-ben 321) esetre
rúgott, míg tűz miatt 305 (2019-ben 356) esetben volt szükség
beavatkozásra. A műszaki mentések sorában a 2019-es 79 esetszámhoz képest 124 esetre növekedett a viharkárok, fakidőlés miatt
szükséges helyszíni intézkedés. Kiérkezés előtt felszámolt eset 97
volt, szándékosan megtévesztő jelzés pedig 6 alkalommal történt.
Gödöllő területén 110 műszaki mentésnél (2019-ben 98) és 116
tűzesetnél (2019-ben 110) akadt dolguk a helyi lánglovagoknak,
akik hat, többségében korszerű szerből álló gépjármű-állományra
támaszkodhatnak munkájuk során. Az elmúlt évben nem volt

olyan tűz- vagy katasztrófavédelmi esemény a gödöllői parancsnokság illetékességi területén, ami lakosságvédelmi intézkedést
igényelt volna.
Összegzésképpen elmondható, hogy – köszönhetően a lakosságtájékoztató és a minőségében, valamint mennyiségében egyaránt növekvő megelőző tevékenységnek is – a gödöllői parancsnokság tűzoltási és műszaki mentési beavatkozásainak számában kiugróan romló tendencia nem figyelhető meg.
A beavatkozást igénylő tűzeseteknél említést érdemel, hogy
azok 49,2 százaléka szabadterületen történt, ami – a folyamatos
ellenőrzésekre visszavezethetően – lényegesen alulmúlja az egy
évvel korábbi adatot (64,5%). Örömteli, hogy 2020-ban nem történt halállal végződött szén-monoxid mérgezés vagy tűzeset, és
néhány százalékponttal az otthon jellegű tűzesetek arányszáma
(28,2%) is redukálódott a korábbi esztendőhöz képest.
-org
(fotó forrása: PMKI Gödöllő http)

Településünkön is tehetünk a lakás- és kéménytüzek megelőzéséért
Október közepéig már 760 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az ilyen tüzeket leggyakrabban az okozza, hogy az égéstermék-elvezető (kémény) nincs megfelelően kitisztítva és a belső
falára lerakódott korom, kátrány meggyullad. Minden hetedik lakástűz a kéményből indul ki – olvasható az Országos Tűzmegelőzési Bizottság lapunkhoz eljuttatott közleményében.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló hatályos törvény
alapján több mint három éve nem kötelező az egylakásos ingatlanok (családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos in-

gatlanok) esetén a kémények ellenőriztetése és tisztíttatása,
vagyis 2018 januárja óta az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az égéstermék-elvezetők általános ellenőriztetéséről és
tisztíttatásáról, amit nem érdemes kihagyni.
A szilárd tüzelőanyaggal működő berendezésekhez kapcsolódó kémények, valamint tartalék kémények esetén évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezéseket kiszolgáló kémények vagy kéményrendszerek, illetve tartalék kémények esetén kétévente ajánlott kéményseprőt hívni. Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatára pedig
négyévente egyszer javasolt sort keríteni. Akik családi házban
élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás,
azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő ezekben az esetekben az előre egyeztetett időpontban várható.
A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó, kemenysepres.katasztrofavedelem.hu elérhetőségű weboldalán – irányítószám alapján – ki lehet keresni, hogy
a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprő-ipari
szolgáltatónál hogyan lehet időpontot egyeztetni a kémény ellenőrzésére. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél.

