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Azt hallani a városban, hogy…
Világbajnok fagylalt kóstolható a kastély kávézójában

3
A képen jobbra látható Tóth Csaba 2005 és 2007 szeptembere
között volt megbízott vezetője a Petőfi Sándor utca rendvédelmi
egységnek, míg Farkas Imre (a dunapeszipost.hu képén balra)
megbízott rendőrkapitányi titulusa 2019 novemberétől 2020
október végéig volt érvényben.
Maradnak a logopédiai
osztályok a Mátyás király utcában

A gödöllői önkormányzat további két nevelési évre, azaz, a
2024-es tanév végégi biztosítja a tulajdonát képező Mátyás
király utca 10. szám alatti ingatlant (egykori Mátyás-iskola) az
Erkel Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos logopédiai osztályai
számára.
Tonkababos málnavelővel és ostyával tálalt, enyhén sós pisztáciafagyi is kapható a Gödöllői Királyi Kastély kávézójában. Ez
önmagában nem lenne különleges hír, ám, ha hozzátesszük,
hogy Fazekas Ádám rétsági cukrászmester jeges ínyencsége
tavaly decemberben első díjat – ha úgy tetszik, világbajnoki címet – nyert a Gelato Festival World Masters nevű versenyen,
Bolognában, máris nagyobb a kíváncsiság.
A „pisztácia gyümölcse” fantázianévre hallgató fagylalt már
korábban is hódított rangos nemzetközi versenyeken, a szakemberek szerint főként azért, mert formabontónak nevezhető,
hogy teljesen természetes alapanyagokból készül.
Ezek után nem marad más hátra, mint tesztelni a világbajnok
fagyit Gödöllőn, az egyetem területén található Kútház Kávézó
által a királyi kastélyban üzemeltetett Cafe Ida kávézóban.

Eredménytelen lett a városháza
új épületének vendéglátóhelyére kiírt pályázat

Főzőkonyhát újíthat fel a Kalória

Legfeljebb 20 millió forint erejéig, céltartaléka terhére a Kalória
Nkft. elvégeztetheti az Erkel iskolában lévő főzőkonyhájának felújítását. a munkálatok július elejétől előreláthatólag augusztus
végéig tartanak. A rekonstrukció az aljzatbeton, a csatorna- és
szennyvízhálózat, a burkolatok, a víz- és elektromos hálózatok és
a nyílászárók cseréjére, valamint festésre korlátozódik.
Gödöllőn szolgált rendőrfőnökök
váltották egymást a dunakeszi kapitányság élén

Zárt ülésen eredménytelennek nyilvánították a városatyák az
idén februárban hasznosításra meghirdetett Szabadság tér 6.
szám alatti bérleményre beérkezett pályázatokat. A városháza új
épületében kialakítandó 92 négyzetméteres belső helyiséghez
63 négyzetméteres terasz is tartozik. A vendéglátóhely jövőbeni
kiépítéséről és hasznosításának módjáról várhatóan később
születik majd képviselőtestületi döntés.
További öt évre
adták ki a főtéri terasztetőt

Három évvel ezelőtt az önkormányzat bérbe adta a Szabadság tér
7. szám alatti (korábbi városháza) támfalépülethez kapcsolódó
parkosított terasztetőt vendéglátó-tevékenyég ellátása céljára.
A szerződés július végén lejár, ezért a bérlő kérte, hogy augusztus
1-jétől öt évig, azaz, 2027. július 31-ig továbbra is használhassa a
szóban forgó 45 négyzetméteres, térburkolattal ellátott területet.
A bérleti díj egy évre bruttó 3.565.000 forint, aminek részletei
júliusban és augusztusban egyaránt 382.500 forint, míg a fennmaradó 10 hónapban havi 280 ezer forint.
Június 1-jétől Farkas Imre rendőr ezredes megbízott vezetőként
irányítja a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkáját. Teszi ezt
azért, mert elődje, Tóth Csaba rendőr ezredes nyugdíjba vonult.
Első pillantásra akár egy kézlegyintéssel is letudhatnánk a hírt,
ám a két személy gödöllői kötődése miatt érdekességként feltétlenül említést érdemel. A szóban forgó rendőr főtisztek ugyanis korábban mindketten álltak a Gödöllői Rendőrkapitányság élén.

Új helyszínen rendel a fogorvos

Augusztus 1-jétől a Remsey körútról a Lumniczer Sándor utca 7.
szám alá költözik dr. Gál József fogszakorvos rendelője. A helyszínváltozás az általa vezetett DentoGál Kft. ellátási kötelezettséggel működtetett 4/A és 4/B jelű fogorvosi körzetekhez tartozó pácienseket érinti.
GH-összeállítás
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A Szurikáta Alapítvány döntése alapján

Faünnep helyszíne volt a Gödöllői Királyi Kastély parkja
Június 23-án, a késő délelőtti órákban Szent Iván éjszakája előtti
Faünnep helyszíne volt a Gödöllői Királyi Kastély parkja, azon
belül a Királydombi pavilon szomszédságában található,
mintegy másfél évszázada ültetett mamutfenyő környezete.
A matuzsálem fák, illetve a számukra otthont adó gyűjteményes és történeti kertek rejtett kincseinek megőrzésére és zöld
turisztikai célpontok népszerűsítésére életre hívott Bölcs Fák
(Wise Trees) mozgalom illetékesei a gödöllői helyszínt szemelték
ki az első Faünnepre, amit a jövőben minden évben szeretnének
megrendezni.
A rendezvényen az Agrárminisztérium természetvédelemért
felelős államtitkára, Rácz András (képen balra), valamint Zsigmond Vince, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségnek (MABOSZ) elnöke (képen jobbra) osztotta meg gondolatait. Mások mellett azt, hogy a kertkultúra, a biodiverzitás
védelme, a természetvédelem, mind a természetvédelemért felelős tárca feladatai közé tartoznak. Ezeken a különleges területeken azonban nem csupán az állami felelősségvállalásra van
szükség, hanem ezen értékeink megőrzése szélesebb körű összefogást igényel, aminek részesei a helyben élők, a gazdálkodók, az
önkormányzatok, helyi civil- és társadalmi szervezetek, valamint
kutatóműhelyek.

Szóba került az is, hogy a famatuzsálemek nemcsak gyönyörűek vagy történetileg érdekesek, hanem gazdag élőhelynek is számítanak. Mindegyik fa egy-egy külön világ. Éppen ezért nemcsak a botanikus kertekben, hanem a természetben, vagy éppen
kertjeinkben található idős fák is kiemelten fontosak.
Az Erzsébet-verandán Lapos Julcsi népzenész műsorával és
kézműves foglalkozással is gazdagított program során bemutatkoztak a magyarországi Bölcs Fák nagykövetei, Szűcs Nelli és
Trill Zsolt, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészei, akik Mezei Dániel műsorvezető, kommunikációs
szakember (képen középen) invitálására társultak a kezdeményezéshez.
-rr • Fotó: Vermes Tibor

Varázspálca díjas lett Lugosi Zsuzsa és a Petőfi iskola közössége

A tanév végére különleges programmal készült a Szurikáta
Alapítvány: Varázspálca díjat alapított, hogy azokat a pedagógusokat, gyermekintézményekben dolgozókat jutalmazza, akik
példamutatóan fogadták be és látják el a rájuk bízott 1-es típusú,
inzulinfüggőséggel élő diabéteszes gyermeket.

Sokféle módon folytatódhat az 1-es típusú diabéteszes gyermek
története a diagnózis felállítása után, hiszen – például – sokféle
családi háttérből érkezhet, sokféle megküzdési stratégiát választhatnak a szülei, ahogyan az is eltérő lehet, mennyi időt vesz
igénybe, hogy az új helyzethez alkalmazkodva alakítsák ki mindennapjaikat. Az azonban valamennyiük estében kulcsfontosságú és meghatározó jelenükre és jövőjükre nézve, hogy az intéz-

mény, amibe visszatér a diabéteszes gyermek, vagy aminek éppen először lépi át a kapuját, hogyan fogadja őt. Hogy az a kapu
nyitva áll-e számára, amin belépve elfogadást, befogadást és támogatást tapasztal-e. Hogy szülei bizalommal fordulhatnak-e az
ott dolgozók felé, hogy biztonságban tudva bízhassák rájuk gyermeküket.
A Szurákta Alapítvány munkájának egyik legörömtelibb része
és fontos megerősítése, hogy rendszeresen kapnak szülőktől
visszajelzéseket, tájékoztatást arról, hogy az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekük bölcsődei, óvodai, iskolai életében harmóniában telnek a mindennapok, ők maguk pedig a legjobb szívvel
bízzák legféltettebb kincsüket az ott dolgozókra, mert tudják
kiváló színvonalon látják el a cukorbetegséggel kapcsolatos teendőket.
Ezért az alapítvány elérkezettnek látta az időt arra, hogy díjat
alapítson, mindazoknak a példaértékű erőfeszítéseknek az elismeréseképpen, amit pedagógusok és intézmények tesznek a diabéteszes gyermekek közösségbe fogadásáért és napi ellátásáért.
Az Eisberg által támogatott Varázspálca díj elismerést azzal a
hagyományteremtő szándékkal osztották ki május végén, hogy a
jövőben is, évről évre 100 kitüntetettje legyen, akiket diabéteszes
gyermekek szüleinek a javaslatára választanak ki.
Gödöllőre is jutott az elismerésből. A közösségek között a
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola részesült a díjban, a pedagógusok táborában pedig Lugosi Zsuzsa, Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskola logopédia tagozatának munkatársa
(képen) vehette át a Varázspálca díjat – tudatta szerkesztőségünkkel a Szurikáta Alapítvány munkatársa.
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Hulladékgazdálkodási kérdéseket tisztáztak

Június 16-án két, a hulladékgazdálkodással összefüggő napirendi pont megtárgyalása is szerepelt a gödöllői képviselőtestület tagjainak programjában. Részben
a közszolgáltatási szerződés módosításáról, részben pedig megállapodások megkötéséről kellett dönteniük.

Ami a gödöllői önkormányzat és a szolgáltató közötti szerződés módosítását illeti, a jövőben nem lesznek térítésmentes
szelektív hulladékgyűjtő zsákok, ezeket
meg kell vásárolni, vagy más, átlátszó
zsákkal helyettesíthetők. A gödöllői háztartások önálló döntését szolgálja az is,
hogy a szolgáltató biztosítja a szelektív
hulladékgyűjtő (sárga színű, képen látható) edények értékesítési pontokon történő megvásárlási lehetőségét, amiben
ugyancsak kihelyezhető a szelektíven
összegyűjtött hulladék.
A zöld hulladék kihelyezésére rendszeresített zsákot önköltségi áron lehet megvásárolni a kijelölt értékesítési helyeken. A
családi házas övezetben 32 zsák/ház, a
lakótelepi övezetben pedig 8 zsák/lakás
mennyiséget biztosít a közszolgáltató a
lakosság részére minden év március 15-ig.
A zsákok kiosztása a családi házas övezetben a közszolgáltató feladata, míg a lakótelepi övezetekben ezeket a VÜSZI
Nkft. kapja meg, és gondoskodik azok felhasználásáról.
Miután az elmúlt években sok változás
történt, célszerűnek látszott új alapokra
helyezni a gödöllői önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ökörtelek-völgyi
hulladéklerakó ingatlanjainak használatát.
Ezzel kapcsolatosan az elmúlt 10 évben

bruttó 158,5 millió forintos hátralék keletkezett, amiből csupán 76,2 millió forintot
kell megtéríteni a gödöllői önkormányzat
javára, a fennmaradó összeget a városvezetés elengedi, hivatkozva a kiemelkedő
jelentőségű térségi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
Bérleti jogcímen a Zöld Híd Társulás a
2010-2021 közötti időszakra nettó 60 millió
forintot utal át, majd 2022 végéig nettó
30 millió forint, 2023 végéig nettó 35 millió
forint, 2024 végéig nettó 40 millió forint,
2025 végéig nettó 45 millió forint, 2026
végéig pedig nettó 50 millió forint bérleti
díj illeti meg a gödöllői önkormányzatot.
Emlékezetes, hogy a gödöllői városvezetés 167 millió forintos rekultivációs
céltartalékot tart magánál, ami a Zöld Híd
B.I.G.G. Nkft-t illetné meg. Úgy tűnik ez a
feszültség is rendeződik hamarosan, hiszen határozat született arról, hogy a gödöllői önkormányzat az összeget – ügyleti
és késedelmi kamatmentesen – elutalja a
Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
számlájára.
A naprendek tárgyalása során rendre
felmerültek a szolgáltatást végző cég és a
társulás működési nehézségeire visszavezethető, a helybéliek által gyakorlatilag
napi szinten érzékelhető hulladékszállítási
problémák. A vita során elhangzott, hogy
bár, a település vezetése minden tőle telhetőt megtesz a gondok enyhítése érdekében, nem az önkormányzat felelőssége
és hatásköre a kialakult áldatlan állapotok
mielőbbi felszámolása.
-rg

Állami forrásból

Megújul a Török-gimi
Június 16-án megtörtént a Petőfi Sándor
utcában található Török Ignác Gimnázium
épülete 1,1 milliárd forintos állami forrásból megvalósuló fejlesztési folyamatának
első fontos lépése, a munkaterület átadása.
Hogy mit lehet tudni a munkálatokról,
azok ütemezéséről, a képen Fábián Bertalan igazgató társaságában látható Vécsey László kormánypárti országgyűlési
képviselőt (képen balra) kérdeztük:
- Végre elkezdődik a gimnázium épületének teljes energetikai korszerűsítése. Az
egymilliárdos állami támogatás egyedi
kormánydöntés eredménye volt, amit a
közbeszerzés eredményének ismeretében
a Dunakeszi Tankerületi Központ a szükséges százmilliós nagyságrendben ki fog
egészíteni.
Szerencsés az ütemezés, hiszen az érettségi időszak végeztével azonnal megkezdődhetett a munka. Az oktatáshoz közvetlenül szükséges épületrészeket szeptemberig, a fűtés gépészeti felújítását a fűtési idény kezdetéig végzik el az építők. Ez
után következhet a sportcsarnok. A teljes
készültséget december közepére ígérik –
fogalmazott a gödöllői központú választókerület parlamenti képviselője.
-st
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Önkormányzati díjemelések is drágítják az életet a városunkban
A teljesség igénye nélkül számba vettük, hogy a gödöllői önkormányzat hatáskörébe tartozó – általunk legfontosabbnak
tartott – különféle díjemelések milyen mértékben valósultak meg
július 1-jétől. Nézzük:
Emelkednek a szociális ellátás térítési díjai (+20,4%)

A helyi képviselőtestület tagjai által többségi támogatással elfogadott változás érinti a közétkeztetési díjakat, amik – elsősorban az
infláció kedvezőtlen hatása miatt – átlagosan 32,9 százalékkal
emelkednek. Ennél kedvezőtlenebb a helyzet a főként az árfolyamváltozásra érzékeny importból származó alapanyagokra
épülő diétás étkezést érintő térítési díjaknál, ahol 50 százalékos
növelés vált szükségessé.
Ezen felül
• az ebéd házhozszállítási díja 20 százalékkal (360 forint)
• a szociális étkeztetés 10 százalékkal (775 forint/adag)
• a házi gondozás és segítségnyújtás óradíja részben 10 százalékkal (765 forint/óra)
• az idősek nappali ellátása 15 százalékkal (405 forint/nap)
• idősek otthona (gondozóház) napi térítési díja 15 százalékkal
(3.850 forint/nap)
• hajléktalanok átmeneti szállásának térítési díja 10 százalékkal
drágul a második félév első napjától.
Mélyebben kell zsebbe nyúlni annak,
aki használni akarja a közterületet (+15%)

Az elmúlt esztendő májusában a polgármester saját hatáskörében
változtatott a közterület használatot szabályozó helyi rendeleten,
mert a NAV állásfoglalása alapján tavaly januártól – miután közhatalmi és nem gazdasági tevékenységről van szó – nem terhel(het)i általános forgalmi adó a tarifákat.
Ezt leszámítva, évek óta nem nyúlt a közterület használatidíjakhoz a gödöllői önkormányzat. Tavaly november 29-én viszont megtette, és azt tervezték, hogy a tarifarendszer januártól
hatályba léphet. Tévedtek, a törvényi előírások ugyanis a hat
hónappal meghosszabbított moratóriummal meggátolták ezt.
A 2022. július 1-jétől alkalmazandó emelés nagyságrendje nem
éri el az eltörölt 27%-os ÁFA mértékét, de van olyan tétel, ahol
megközelíti a 20 százalékot.
Többe kerül a személytaxizás (+35,7%)

A polgármester és második számú helyettese, Bajkó Norbert
által előterjesztett javaslatban indoklásként az szerepel, hogy a
vállalkozók – előzetes konzultáció során kifejtett – álláspontja
szerint az elmúlt időszakban több költségük is jelentősen emelkedett, ami indokolja a szolgáltatás ellenértékét jelentő hatósági
árak emelését. Többletterhet jelentenek számukra a járulékok és
az üzemanyag árak, a megemelkedett szervizdíjak, valamint az
infláció miatti általános, szinte mindenre kiterjedő drágulás is.
A második félév első napjától a következő hatósági árakat kell
alkalmazni Gödöllőn végzett személytaxi-szolgáltatás esetén
(zárójelben az eddigi tarifák és az emelés százalékos mértéke):
• alapdíj 1.000 forint (700 forint, +42,8%)
• kilométer-díj 400 forint/km (300 forint/km, +33,3%)

• várakozási díj 100 forint/perc (75 forint/perc, +33,3%)
• viteldíj kivételes (karácsony, szilveszter) időszakban 800 forint/km (600 forint/km, +33,3%)
Drágítja a bérlemények használatát a városvezetés (+25%)

A vagyonleltár szerint a gödöllői önkormányzat tulajdonában
összesen 53 darab nem lakás céljáró szolgáló helyiség van. Ezek
közül 40 darab nem gépjármű-tároló (üzlethelyiség, iroda,
rendelő, raktár, tároló, pince), míg 13 darab garázsként funkcionál. Ezek használata bérlők számára 2022. július 1-jétől megdrágul, méghozzá 25 százalékkal. Az emelés okaként a bérlemények iránti érdeklődést, valamint az évek óta stagnáló tarifákat
említették a javaslatot kidolgozók.
Az önkormányzati tulajdonú, a közterülethez közvetlenül csatlakozó ingatlant bérlő vendéglátósok számára adalék, hogy 2022.
szeptember 30-ig ingyenesen jogosultak a közterület használatára.
Egyharmad feletti az átlagos drágulás

A fenti adatok átlaga – kiegészülve a 7. oldalon olvasható parkolási óradíj-változással – 34,4 százalékos díjemelkedéssel egyenértékű. Nyilvánvaló, hogy a drágulások nem mindenkit érintenek egyformán, ám az adott területeken nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők pénztárcáját többletkiadással terheli a
városvezetés a második félév első napjától.
GH-összeállítás

Klímarendszer-rekonstrukció
Június 30-i rendkívüli ülésén a várost irányító grémium tagjai
hozzájárultak, hogy megújuljon a Művészetek Háza Gödöllő
épületének klímarendszere. A munkálatokra 7,5 millió forintot
fordíthat az intézményt működtető önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság, méghozzá: eredménytartalékának terhére.
A beruházás ebben az évben valósulhat meg, oka elsősorban a
több mint egy évtizede lezajlott rekonstrukció idején kiépített
rendszer elhasználódásában keresendő. Cél az üzemképes és balesetmentes használat, és a hatályos jogszabályoknak való
megfelelés.
-F
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Mennyire tompítja a tárcsa-rendszer a parkolótarifák brutális emelését?
A második félév első napjától 250 forint helyett 440 forintba kerül a várakozás óránként.
A városlakók kapnak 30 perc ingyenességet
2020. 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 tavaly 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
2021-ben nem lett semmi, miután 2020. 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.
Gödöllő főpolgára erre úgy reagált,
hogy a 2020-as esztendő utolsó előtti napján határozatot fogadott el, miszerint: a
kormány által „megtorpedózott” díjemelések 2022. január 1-jétől lesznek érvényesek városunkban. Azonban ez az elképzelés is meghiúsult, miután a veszélyhelyzetben fenntartott központi intézkedések
nem etették lehetővé a parkolási díj januári
emelését, a megemelt tarifákat legkorábban idén július 1-jétől lehet alkalmazni.
A 76 százalékkal (+190 forint) emelkedő
óradíjak mellett a bérletek ára is felkúszik:
a heti bérlet 13.200 forintba (most 7.500 fo-

rint), a havi 22.000 forintba (most 12.500 forint), míg az éves 220.000 forintba (most
125.000 forint) kerül júliustól. Számításaink szerint a parkolódíj-emelés mintegy
120-125 millió forintos bevétel-növekedést eredményezhet a VÜSZI NKft. számára éves szinten.
Félórás ingyenesség
a gödöllőieknek

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 bő másfél
éve. Ez nem volt más, mint a sorszámozott, a gépjármű forgalmi rendszámával
ellátott parkolótárcsa, amit 500 forintért
lehet kiváltani (cseréje, pótlása 5 ezer forintba kerül) a VÜSZI Kft. Dózsa György
út 12. szám alatti ügyfélszolgálati irodáján.
Fontos tudni, hogy a parkolótárcsa – a
kastély, a kastélykápolna, a Művészetek
Háza, a Kossuth Lajos utcai üzletsor mögötti és a Királyi váró környéki zónákat
leszámítva – arra szolgál, hogy 30 percig,
egy-egy rövid ügyintézés erejéig ingyenesen lehet várakozni az 1-es, a 2-es, a 3-as,
az 5-ös, a 7-es és a 11-es gödöllői fizetős
övezetekben. Hétköznap 8 és 18 óra,
szombaton pedig 8 és 12 óra között.
Egyelőre talány, hogy a „tárcsás” ötlet
miként működik majd a drágulás után 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
(városrendészet) viszont igen. Az ellenőrzés hatásfokának növelése – akár jelentős –
létszámbővítés nélkül nehezen képzelhető
el. Ez többletkiadással járhat, ami elszívhatja a díjemelésből remélt többletbevétel
számottevő részét.
Visszatérve az esetleges trükközésre,
egyes értelmezések szerint a parkolási
tárcsát csak akkor lehet módosítani, ha jogi
szempontból nézve új parkolási folyamatról van szó. A kérdés azonban az, hogy
meddig tart a parkolási folyamat.
A jogalkotó szándéka nyilvánvaló: azt
szeretné elérni, hogy minél többen használhassák a parkolót. Ebből pedig az következik, hogy nem elegendő oda-vissza
gurulni, vagy a parkoló végéig eltolatni.
Mindez azt jelenti, a vezetőnek úgy kell
elhagynia a parkolóhelyét, hogy – esetleges visszatérési szándéka előtt – egy másik
autónak is lehetőséget biztosítson arra,
hogy elfoglalhassa azt.
-ÁB
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Richter Egészségváros:
9 milliós adomány a Tormaynak
Június 11-én, Gödöllő történetében először látogatott a Richter
Egészségváros településünkre. Az egész napos programsorozat
helyszíne a Szabadság tér volt. A Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró prevenciós programsorozatának 90. állomásán jó néhány fontos szűrésen, tanácsadáson és számos, egészséges életmódhoz kapcsolódó előadáson vehettek részt az eseményre látogatók.
A résztvevők – saját egészségük megőrzése mellett – a gödöllői
Tormay Károly Egészségügyi Központért is tehettek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért, akár élőben, akár online meghallgatott előadásért 300 forintot érő adományponttal gyarapíthatták a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt.
A program közösségi oldalán közzétettek szerint a hely- és
környékbeli látogatóknak köszönhetően, mindent egybevetve
9.060.200 forint adomány (ennek 5.560.200 forintos összege
18.534 darab helyszíni és online aktivitást feltételez) jut az egészségügyi központnak, amiből az intézményben zajló járóbetegszakellátás eszközparkjának komplex modernizációját tervezik.
Az elvégzett 1.700 szűrővizsgálat folyamán 200 kedvezőtlen,
további orvosi ellátást igénylő eredmény született (11,8%), az
online térben pedig félezren követték az eseményeket.
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4.300 forintos négyzetméter-áras
máriabesnyői ingatlaneladás

Szűk két hónappal azt követően, hogy – 7 ezer forintos négyzetméter-áron – önkormányzati tulajdonú csanaki telkeken adott túl
a városvezetés, a gödöllői képviselőtestület tagjai június 16-án
megtartott tanácskozásuk zárt részében – a pályázatok lezárásával – újabb, köztulajdonban lévő ingatlanokat értékesítettek.
Az egyik a Lázár Vilmos utca 100/b. szám alatt fellelhető, művelés alól kivett, beépítetlen, 1.405 négyzetméteres nagyságú
terület, amiért egy összegben 25,3 millió forintot fizet (18.000 forint/négyzetméter) a vételi ajánlatot tett gödöllői székhelyű gazdasági társaság.
A másik „ingatlan-portéka” a Damjanich utca 119. szám alatti,
művelés alól kivett, lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű belterületi ingatlan volt (képen az utcafront). A mindent
egybevetve 6.477 négyzetméteres területért 27,7 millió forintot
kell fizetni a gödöllői illetékességű vevőknek, ami 4.277 forint/négyzetméter árat jelent.
-gé

Közel 130 millió forintba került
a buszjáratok tavalyi üzemeltetése

Dr. Dunai György, a gödöllői egészségügyi intézmény igazgatója
(balra) – dr. Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési
és marketing igazgatója társaságában – az adomány összegét igazoló
oklevéllel és táblával
Adalékként szolgál, hogy a gödöllői képviselőtestület május 19-i
ülésének egyebek napirendi pontjai között Kolozs Csaba (Szövetség Gödöllőért) elvi javaslatot fogalmazott meg, miszerint:
júniusi tanácskozásán az önkormányzat döntsön az egészségnapon befolyt adomány kiegészítéséről. Gémesi György inkább
ingerülten, mintsem együttműködően reagált a felvetésre, mondván: képviselőtársa javasoljon konkrét célt. Június 16-án kiderült,
nem született ilyen tartalmú indítvány.
Ezáltal továbbra is csupán annyi biztos, hogy a képviselőtestületi
szavazások során az alpolgármesterré avanzsált Bajkó Norbert
támogató voksát rendre élvező lokálpatrióta klubos képviselők – a
fenntartó grémium tagjaként – az elmúlt három évre olyan települési költségvetést hagytak jóvá, amiben 0, azaz: nulla forint működési támogatást biztosítottak a Tormaynak…
-ist

A Volánbusz Közlekedési Zrt. illetékesei
elkészítették azt a beszámolót, amiből feketén-fehéren kiderül, hogy mennyibe
került az önkormányzatnak (áttételesen a
helyi adófizetőknek)
a Gödöllő területén
zajló menetrend szerinti buszközlekedés.
A közzétett adatok tanúsága szerint a társaságnak 160,3 millió
forint bevétele keletkezett a gödöllői buszközlekedésből, kiadásai
(a szolgáltató cég 5%-os, 9,3 millió forintos nyereségét is számítva) pedig megközelítették a 195,4 millió forintot.
A felek közötti, idén december végéig hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzatnak 35.160.351 forintos fizetési kötelezettsége keletkezett, amit 15 napon belül át kell
utalni a Volánbusz Zrt. számlájára. A helyi közkassza által korábban megfizetett 93.696.582 forintos veszteségtérítéssel együtt
128.856.933 forintos, a város költségvetését terhelő kiadással
volt egyenértékű a menetrend szerinti buszközlekedés fenntartása az elmúlt esztendőben Gödöllőn.
-D
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Sporthír-turmix
Vívó Európa-bajnokság:
csapatarannyal térhet haza Antalya-ból Gémesi Csanád!

Miután az egyéni versenyben – legjobb magyarként – a 8. helyen végzett, a 12 indulót felvonultató csapatversenyben is érdekelt volt a MATEGödöllői EAC kardozója, Gémesi
Csanád a törökországi Antalya-ban
zajló vívó Európa-bajnokság negyedik napján.
Első helyen történt kiemelésének
köszönhetően, nemzeti kardcsapatunk a nyolcaddöntőben erőnyerő volt, így a negyeddöntőben
(legjobb 8 között) kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol Lengyelország legjobbjai ellen lépett pástra a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád összetételű magyar formáció,
amely tartalékként Decsi Tamás szolgálataira számíthatott.
Az összecsapást a mieink fölényesen, 45-32 arányban nyerték
meg (Gémesi +7, Szatmári +3, Szilágyi +3), és a románokat
45-42 arányban felülmúló franciákkal nézhettek farkasszemet a
döntőbe jutásért. Az elődöntőnek azért is volt különös jelentősége, mert a másik ágon búcsúztak a küzdelemsorozattól a 2. helyen kiemelt németek és a 3. pozícióba rangsorolt olaszok.
Előbbiek az ukránoktól (45-44), utóbbiak a házigazda törököktől
kaptak ki (45-37).
Az éremfényezést is szolgáló ütközet valamivel nagyobb feladat elé állította a magyarokat, akik – Gémesi Csanád 8-2-es részsikerének köszönhetően – az ötödik asszóban vették át a vezetést,
majd „okos” vívással 45-35 arányban (Gémesi +7, Szilágyi +6,
Szatmári -3,) diadalmaskodtak, így a törököket 45-43 arányban
verő, előzetesen a 7. helyen rangsorolt ukránok ellen vívhattak az
Európa-bajnoki fináléban.
A döntőben – a papírforma alapján – a magyar pengeforgatók
tűntek esélyesebbnek, ám tuti győzelmükre dőreség lett volna
fogadni. Sajnos, az első két csörtében Szilágyi és Gémesi egyaránt
mínusz 3-3 tust termeltek, de Szatmárinak sikerült kozmetikázni
a részeredményen (9-5), így az ukránok 15-13-ra vezettek egy kör
után. Ezt követően Gémesi jött, és egy „laza” 7-3-as sikerével már
a mieink elléptek 20-18-ra. Innentől már „csak” menedzselni
kellett volna az előnyt, ami Szatmári 9-4-es fiaskója miatt nem
sikerült: a fiatal ukrán csapat 30-29-re átvette a vezetést. Gémesin
volt sor, hogy megtegye azt, amit megkövetel a haza. Csanád
megtette, 6-4-re nyert, így ismét a magyar formáció vezetett
(35-34). Szatmári 40-37-es előnnyel adta át a pástot a háromszoros
olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak, aki hozta a „kötelezőt”, ezáltal
nemzeti csapatunk 45-39 arányban (Gémesi +3, Szilágyi +2,
Szatmári +1) nyert, és lett a kontinens legjobbja!
Gémesi Csanád négy évvel ezelőtt már volt Európa-bajnok
kardcsapat tagja, akkor Újvidéken, az olaszok legyőzését követően állhatott fel társaival a dobogó felső fokára.
Navarrete József tanítványa, Gémesi Csanád és csapattársai
legközelebb a július 15-23. között lezajló kairói (Egyiptom)
világbajnokságon adhatnak számot felkészültségükről.
Fotó forrása: hunfencing.hu
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Labdarúgás: a következő idényt is
a megye egyben kezdi a gödöllői tizenegy

Másfél évtized után jutahatott volna fel az NB III-ba a Gödöllői SK focicsapata, ha megyei bajnokként sikerrel veszi a Csornai SE elleni osztályozó párharcot. Győri Zoltán együttese azonban hazai pályán 1-0-ra alulmaradt, majd a visszavágón 1-1-es
döntetlen ért el (gödöllői gól Barabás Ádám), így összesítésben a
Csorna került fel a harmadosztályba, városunk tizenegye pedig a
következő idényt is a Pest megyei I. osztályban kezdi augusztus
közepén.
Atlétika: országos bajnokság:
hét gödöllői érem, abból kettő arany

Június 24-e és 26-a között az MTK budapesti, Rákospatak utcai
Lantos Mihály Sportközpontja volt a helyszíne a 127. Atlétikai
Magyar Bajnokságnak. A háromnapos viadalon nemenként 17
versenyszámban hirdettek győztest és helyezetteket. A sport legrangosabb honi megmérettetésén városunkat a MATE-Gödöllői
EAC – néhány számban utánpótláskorú – versenyzői képviselték, akik teljesítményére ezúttal sem lehet panasz, hiszen az értékes helyezések mellett, remek egyéni- és szezoncsúcsok is születtek. Valamint, cseppet sem mellékesen, 7 érem (2 arany, 2 ezüst
és 3 bronz). Íme, a dobogót érő MATE-GEAC-os eredmények:
Nádházy Evelin a célban

1. hely: Nádházy Evelin (400 méter, 54,32 mp), 4x400 méteres
női váltó (Simon Virág, Dobránszky Laura, Németh Nóra,
Nádházy Evelin, 3:42,84 perc)
2. hely: 4x100 méteres női váltó (Sulyán Alexa, Kriszt Sarolta,
Simon Virág, Nádházy Evelin, 45,41 mp), Simon Virág (400
méter, 54,89 mp)
3. hely: Bánovics József (rúdugrás, 510 cm, idei legjobb beállítása), Szabó Diana (rúdugrás 390 cm, idei legjobb), Dobránszky
Laura (400 méteres gátfutás, 1:00,57 perc, egyéni csúcs)
GH-összeállítás

Újabb fejlesztések a sportcentrumban
Újabb fejlesztések várhatók a Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos
Sportcentrumban, melyhez a gödöllői önkormányzat is hozzájárul. Részben 2,7 millió forintos pályázati önrész biztosításával,
részben pedig – a városi költségvetés általános tartalékának
terhére – 13 millió forintos vissza nem térítendő támogatás formájában érkezik a közpénz-segítség. A fejlesztések a kis műfüves
pályát övező elhasználódott járdaburkolat cseréjére, a sporttelep
kerítése egy részének megújítására, valamint a játékoskijáró
létesítésére vonatkoznak.
-db
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Közösen fejleszti az élelmiszerlánc
biztonságát a helyi egyetem és a Nébih

A gödöllői központú Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal
(Nébih), aminek célja, hogy a felek közös
oktatási-kutatási projekteket valósítsanak
meg, továbbá szakmai céljaik érdekében
együttesen mozgósítsák tudásbázisukat
és kapcsolatrendszerüket.

A június 9-én aláírt megállapodás értelmében a Nébih több telephelye, így a Velencei Talajvédelmi Laboratórium, a Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium, a
Szántóföldi Fajtakísérleti Osztály és a
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
is fogadja majd a MATE hallgatóit, mind
szakmai gyakorlatok, mind egyéni kísérletek lebonyolítására.
A Nébih szakértői több agrárképzés oktatásában, valamint diplomavédések szakmai bizottságaiban is részt vesznek. A felek létrehoznak egy élelmiszerlánc-biztonsági kurzust is, amely kiemelt hangsúllyal
kezeli az állategészségügyi aktualitások
bemutatását, az állatbetegségek mentesítését és az állatvédelmet.
Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora
(képen jobbra) hangsúlyozta, hogy a rendkívül sokrétű együttműködés az egyetem
tizenegy intézetét érinti.

- A közös kutatási
projekteket tekintve
többek között foglalkozunk majd a hazai
vadon élő méhek és
beporzók állategészségügyi helyzetének
feltérképezésével, egy
magyarországi mézadatbázis felépítésével, mikotoxinok okozta kártételek csökkentésének lehetőségeivel,
felszíni eredetű öntözővizek higiénés állapotjellemzésével, az akvakultúrákban alkalmazható állatgyógyászati termékek és
készítmények fejlesztésével, valamint az
antibiotikumrezisztenciára ható környezeti tényezők elemzésével. A laboratóriumi
kapacitások tekintetében az együttműködés módszerfejlesztési, validálási és szabványosítási területekre is kiterjed – fűzte
hozzá a rektor.
Dr. Oravecz Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke (képen
balra) kiemelte, az együttműködés jövőbe
mutató módon ötvözi az egyetemi-akadémiai tudást a szakmai kompetenciákkal.
- Hogy ez jól működik majd, afelől nincs
kétségem, hiszen a Nébih Élelmiszerláncbiztonsági Laboratórium Igazgatóság (ÉLI)
által végzett autentikus méz projektben
már idén megkezdődött a közös munka.
Ezen kívül laboratóriumaink munkatársai
segítséget nyújtanak szakdolgozatok, diplomamunkák és PhD-dolgozatok elkészítéséhez. Részt veszünk az egyetemi képzésben is, amelyre egy jó példa a Budai Campuson folyó élelmiszermérnöki képzés.
Fontosak számunkra a kutatási együttműködések, hiszen a Nébih nem végez alapkutatásokat, ugyanakkor csak így tarthatjuk a
lépést az élelmiszerágazat legális (és nem
legális) trendjeivel – fogalmazott az elnök.

Nagy István agrárminiszter (képen középen) arra hívta fel a figyelmet, hogy az
élelmiszeripar az egyik leginnovatívabb
ágazat, amelynek napjainkban nemcsak rendkívüli körülmények között kell
helytállnia, de a váratlan helyzetekre is
reagálnia kell. Hozzátette sikeres csak
akkor lehet a terület, ha megfelelő képzettségű és elhivatott munkaerő is rendelkezésre áll. A magas színvonalú, versenyképes tudást biztosító oktatás alapköve a
sikeresen működő élelmiszerláncnak.
A tárcavezető szerint ebben kiemelkedő
szerepe van a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének, amely az
ország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, ahol a képzési rendszer átfogja az
élelmiszermérnök képzés teljes körét és
önálló doktori programmal is rendelkezik.
Forrás: MATE Médiaközpont
Második tanévét zárta a MATE

Lezárult a gödöllői központú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
második tanéve. Az új intézmény már
első ötszáz napján bizonyította, hogy
jelentős szereplője a magyar agráriumnak, mind oktatási, mind kutatási szempontból.
A június 17-én befejeződött 2021/2022es tanév végén összesen 1.861 hallgató jelentkezett záróvizsgára a MATE-n, közülük 197 fő felsőoktatási szakképzésen,
782 fő alapképzésen, 597 fő mesterképzésen, 50 fő osztatlan képzésen, 235 fő pedig szakirányú továbbképzésen vett
részt. A vizsgát tettek táborából 1.661 fő
magyar, 200 fő angol nyelven végezte
tanulmányait. PhD-fokozatot ebben a
tanévben 143 fő szerzett.

Magazinunk következő száma
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Másfél száz műszaki mentéssel szembesültek a helyi tűzoltók 2021-ben
A beavatkozást igénylő tűzesetek több mint fele
szabadterületen következett be tavaly. Halállal végződött tragédia nem történt

Tavaly októberben, idén pedig júniusban érkezett el az a pillanat,
amikor a várost irányító grémium tagjai megismerhették a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, amit Szigeti
Róbert tűzoltó őrnagy, gödöllői tűzoltóparancsnok és Ürmös
Károly tűzoltó alezredes, a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség
vezetője terjesztett a városatyák elé.

A Szabadság út 28. szám alatti épületben működő gödöllői
tűzoltó-parancsnokság 26 településre (177 ezer lakos) kiterjedő
működési területén – 1.066 riasztásból – összesen 700 (2020-ban
636) beavatkozást igénylő esemény történt tavaly. A beavatkozással járó műszaki mentések száma 394 (2020-ban 331) esetre
rúgott, míg tűz miatt 306 (2020-ban 305) esetben volt szükség
beavatkozásra. A műszaki mentések sorában a 2020-as 122 esetszámhoz képest tavaly 99 esetre zsugorodott a viharkárok, fakidőlés miatt szükséges helyszíni intézkedés. Kiérkezés előtt felszámolt eset 112 volt, szándékosan megtévesztő jelzés pedig 8 alkalommal történt. A téves jelzések szám 242 esetre rúgott az elmúlt
évben, döntően a munkahelyeken munkavégzés közben „éles”
üzemmódba kapcsoló tűzjelzők riasztásának köszönhetően.

Gödöllő területén 150 műszaki mentésnél (2020-ban 110) és
115 tűzesetnél (2020-ban 116) akadt dolguk a helyi lánglovagoknak, akik hat, többségében korszerű szerből álló gépjárműállományra támaszkodhatnak munkájuk során. A szerek közül
hármat (Rába R16 gépjármű-fecskendő, Iveco létrás szer és
Volkswagen Amarok erdőszer) az elmúlt években sikerült beszerezni, továbbá a Szabadság út 28. szám alatt található tűzoltólaktanya épületének több helyisége is felújításon esett át az elmúlt
esztendőben.
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. Az elmúlt évben
nem volt olyan tűz- vagy katasztrófavédelmi esemény a gödöllői
parancsnokság illetékességi területén, ami lakosságvédelmi
intézkedést igényelt volna.
A beavatkozást igénylő 2021-es tűzeseteknél említést érdemel,
hogy azok 51,3 százaléka (egy évvel korábban 49,2 százaléka)
szabadterületen történt, ami egyfajta stagnálást mutat. Az okát
tekintve főként emberi mulasztásra visszavezethető jelenség
visszaszorítása érdekében folyamatosan szükség van a prevenciót szolgáló lakossági tájékoztatásra. Fontos tudni, hogy jelenleg
nem engedélyezett a kerti hulladék égetése sem Gödöllőn. Ennek
megszegése akár 100 ezer forintos bírsággal is sújtható.
Örömteli, hogy 2021-ben nem történt halállal végződött szénmonoxid mérgezés vagy tűzeset, és néhány százalékponttal az
otthon jellegű tűzesetek arányszáma (24,8%) is redukálódott a
korábbi esztendőhöz képest (28,2%).
-ÁB • Fotó: PMKI Gödöllő HTP

Szelektív hulladékzsák-mentesítés a családi házas övezetekben
Június 30-ára rendkívüli képviselőtestületi ülést hívott össze Gémesi György. A polgármester által jegyzett meghívó napirendi
pontjainak sorában az első helyen egy szóbeli előterjesztés szerepelt: Tájékoztatás kérése a hulladékgazdálkodás helyzetéről
címmel. A szolgáltatást végző DTkH Nonprofit Kft. részéről a cég
szakmai vezetője, Feigli Ferenc tett eleget az invitálásnak, aki
– mások mellett – felvázolta a kialakult helyzet okait, és beszélt a
jövőről is. Elhangzott, hogy az átmeneti probléma 113 települést
érint, amelynek lakói a kommunális hulladék elszállításának díját
fizetik meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek.
Az utóbbi időben jelentősen, mintegy 35 százalékkal megnőtt a
zöldhulladék mennyisége, ami többletköltséget ró a közszolgáltatóra. Gondot okoz, hogy az évekkel korábban beszerzett gépjármű-park folyamatosan elhasználódik, egyre sűrűbben merül fel a
szervizelés és a javítás szükségessége. A műszaki problémákra is
visszavezethető bizonytalanság hatására a dolgozók egy része,
csaknem 16 százaléka „besokallt”, és május végén felmondott.

Jó hír, hogy az elmúlt egy hónapban felszínre került szelektívés zöldhulladék elszállítási elmaradások felszámolása megkezdődött, és július első napjaiban Gödöllőn is befejeződött.
Feigli Ferenc a jövőre nézve kihangsúlyozta, hogy nem titok,
2023 júliusától a MOL koncesszióba kapja a szemétszállítást, aminek következtében a közszolgáltatók már nem az önkormányzatokkal, hanem a „nemzeti olajcéggel” szerződnek majd. A cég szakmai vezetője megköszönte az önkormányzat lojalitását, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a társulás tagjainak elemi érdeke lesz
az összefogás, elsősorban a későbbi érdekérvényesítés hatékonyságának biztosítása érdekében.
- Rendszer szinten Gödöllőn nem marad kint a hulladék –
vetítette előre kérdésre válaszolva a DTkH NKft. szakmai vezetője, aki hozzátette: arra törekszik, hogy a gépjármű-park műszaki állapota javuljon, ha kell két rossz jármű helyett inkább vesz
egy jót, csak fenntartható legyen a szemétszállítási szolgáltatás
biztonsága.
-véen

