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Ötmilliós bírság
is kiszabható
A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése
alapján, augusztus 10-11-én Pest megye teljes
területét – így Gödöllőn és környékén is – érintően
légi (helikopteres) parlagfű felderítés lesz. A felderítés célja, hogy a megyében található valamennyi
parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék
a hatóságok annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a növény súlyosan allergén
pollenjének levegőbe kerülése.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes
visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése,
a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása
közös feladatunk.
Mint ismeretes, a termőföld használója, illetve
tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig
a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A földi felderítéseket június 30. napját követően
kezdték meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek tapasztalatai
és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján. A földi felderítések hatékonyabbá
tétele érdekében az idei évben is sor kerül a légi
felderítésre, melynek eredményeképpen – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – várhatóan több
száz hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/használója volt kénytelen a
törvény által rendelt szankciók viselésére. A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött terület nagyságától függően, 50 ezer forint és 5 millió forint közötti bírságra
számíthatnak.
Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye
területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem
segítséget nyújthatnak a környezetükben élő
allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek – tájékoztatta
szerkesztőségünket a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya.
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Falfirka csúfította a városi múzeum homlokzatát
A helyi kapitányság rendőrei a kapcsolati gépezetet is bevetették,
hogy a gyanúsított nyomára jussana
Falfirka elhelyezésével megrongálták a
gödöllői városi piacot
működtető gazdasági
társaság felügyelete
alá tartozó múzeumi
épületrész oldalát, a
Szabadság út irányából június 19-én 20 óra
és június 20-án 23 óra
15 perc közötti időben, mintegy 40 méter
hosszúságban, 9 ablak-közben. A cég vezetője szerint a graffitivel (tageléssel, vagyis címkézéssel) okozott kár – figyelembe véve a helyreállítási költségeket – 252 ezer forintra tehető.
Közel egy hónap telt el a cselekmény elkövetése
és a feltételezett tettes személyének kiderítése között. A gödöllői kapitányság két körzeti megbízottja, Balog Tamás rendőr törzszászlós és Árva Ferenc rendőr főtörzsőrmester, valamint az elszámoltatást vezető nyomozó, Antal Ádám rendőr törzsőrmester július 15-ére idézték be a rongálással megalapozottan gyanúsítható 18 éves mogyoródi fiatalt. A fiú kihallgatása során elmondta, hogy a hajnali órákban hajtotta végre „akcióját”, nevezetes azt,
hogy angol nyelven firkált a falra. Tettét elismerte,

majd úgy nyilatkozott, hogy azt megbánta és szeretné az okozott kárt megtéríteni.
Megkérdeztük Balog Tamás rendőr törzszászlóst, hogyan sikerült a tettes kilétére fényt deríteni.
A városrész körzeti megbízottja elmondta, hogy az
ominózus napon nem volt szolgálatban, de másnap belevágott a feladatba. A felderítés nem ígérkezett könnyűnek, mivel a forró nyomon elrendelt
intézkedések nem vezettek eredményre.
Ekkor gondolták úgy, hogy más, a rendőrség által nem szokatlan módszerekhez kell folyamodni.
Beindult a kapcsolati gépezet, ami viszonylag hamar hasznos információkkal szolgált, így rövid
időn belül azonosították a rongáló fiatalt.
-gh

Ünnepi tanséták
a vácrátóti
botanikus kertben
Augusztus 20-a és 23-a között (csütörtöktől vasárnapig) Kerttörténeti tanséta és Hónap érdekességei tanséta várja a látogatóinkat a Gödöllőtől alig 20 kilométerre található vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben.
A séták vezetőlapja a jegypénztárban kérhető.
A kert a szokásos nyitva tartással (8-tól 18 óráig)
üzemel. Az ünnepre való tekintettel, az üvegházak és az állandó kiállítások pénteken is hoszszabb ideig, azaz: 8 és 15.45 óra között kereshetők
fel. További információk a www.botanikuskert.hu internetes elérhetőségre kattintva
olvashatók.
-tt

Szüneteltetik az általános ügyfélfogadást
a helyi közhivatalnokok
Betartva a törvényi előírásokat, a helyi képviselőtestület tagjai még februárban határozatot fogadtak el arról, hogy a gödöllői polgármesteri hivatalban a rendes szabadság kiadására igazgatási
szünet lépett életbe július 27-én, hétfőn, ami augusztus 8-ig (szombat) tart.

Ez idő alatt szünetel az általános ügyfélfogadás, ám a halaszthatatlan ügyek az ügyeleten intézhetők. Aki közérdekű bejelentést szeretne tenni a fenti időszak alatt, lehetőségként a (06-28)
529-180-as telefonszám, vagy a pmh@godollo.hu
email-cím áll a rendelkezésére.
-do
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Mikor jogszerű a munkavállalók megfigyelése?
Gödöllőn is egyre több helyen alkalmazzák
a kamerát a dolgozók ellenőrzésére. De nem mindenhol szabad!

Kamerás megfigyelés, ujjlenyomat azonosítás, GPS nyomkövető: a technológia fejlődésével a munkavállalók megfigyelésének széles köre vált
lehetővé, azonban az egyes módszerek gyakorlati alkalmazásakor a
munkáltató könnyen jogsértést követhet el. A Munka Törvénykönyve
engedi a munkavállaló ellenőrzését a munkaviszonnyal összefüggő
magatartása körében, de mindez csupán bizonyos feltételek teljesülése
esetén tekinthető jogszerűnek. Az alábbiakban a Faludi Wolf Theiss
Ügyvédi Iroda munkatársa a praxisukban felmerülő gyakorlati példákon
keresztül mutatja be a munkahelyi megfigyelés határhelyzeteit, különösen a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer, a biometrikus azonosítás, illetve a munkavállalók földrajzihelyzet-meghatározása terén.
A jogszabályok értelmében a mun- beli felhasználását. Különösen abkáltató jogosult a munkavállalót a ban az esetben van helye az ilyen
munkaviszonnyal összefüggő maga- bizonyítékok perbeli felhasználásátartása körében ellenőrizni, így eb- nak, ha a tényállás megállapításáben a körben a munkavállalók enge- nak nincs más módja. És lássuk, be,
délyét sem szükséges kikérnie, elég- hogy tipikusan azért készítenek a
séges az előzetes tájékoztatás az al- munkáltatók ilyen felvételeket, mert
kalmazott technikai eszközökről. máshogy nem tudják bizonyítani a
Ezzel kapcsolatban gyakran felme- jogsértést.
rülő kérdés, hogy mi a helyzet akAz érem másik oldala, hogy az
kor, ha az előzetes tájékoztatás pont ilyen bizonyítékokat készítőkneka megfigyelés célját hiúsítja meg. Jó felhasználóknak számolniuk kell az
példa erre, ha a munkáltató a belső új Ptk. személyiségi jogi szabályailopás vagy egyéb kötelezettségsze- val, amely alapján a munkavállaló
gés leleplezésére végezne titkos jogosult sérelemdíjra, amihez csak a
megfigyelést. A Legfelsőbb Bíróság jogsértés tényét (tiltott kép- és hangvonatkozó döntései szerint a sze- felvétel) kell bizonyítani, a bekövetmélyhez fűződő jogok megsértésé- kezett kárt nem. Kérdéses, hogy egy
vel készített kép- és hangfelvételek ilyen esetben a bíróság milyen
felhasználásakor a rendeltetésszerű összegű sérelemdíjat ítél meg egy
joggyakorlás követelményét és a munkavállaló számára.
joggal való visszaélés tilalmának
A kamera sem láthat mindent
alapelvét is figyelembe kell venni.
Tehát a munkavállaló követelheti, A kamerás megfigyelés esetén –
hogy a személyhez fűződő jogait – összhangban a Nemzeti Adatvédelígy a hang ás képfelvételéhez fűző- mi és Információszabadság Hatóság
dő jogát is – mindenki tiszteletben vonatkozó ajánlásával – a munkáltartsa, e jogát azonban csak a társa- tatónak elsősorban arra kell figyeldalmi rendeltetésével összeférő cél- nie, hogy az egyes kamerák látószöra használhatja, arra nem, hogy a ge csak az adatkezelés céljával
munkáltatóval szemben illetéktelen összefüggő területre irányuljon. Így
előnyt szerezzen, például megakadá- nem végezhető megfigyelés a munlyozza az ellen szóló bizonyíték per- kaközi szünet eltöltésére szolgáló
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(például: étkezde, pihenőszoba),
vagy más olyan helyiségben, ahol az
esetleges megfigyelés az emberi
méltóság megsértésével járna (például: illemhely, öltöző), ide nem értve azt az időszakot, amikor a munkahely területén jogszerűen senki
sem tartózkodhat. Maga a munkavégzés megfigyelése is tilos, kivéve
azon munkaállomásoknál, ahol ez
munkavédelmi, vagyonvédelmi
szempontok miatt indokolt, például
veszélyes gépsor, laboratórium,
bankfiókok. A munkáltatónak mindezen felül igazolnia kell a munkavállalók írásbeli tájékoztatását
(melynek az egyes kamerák vonatkozásában tartalmaznia kell az
adatkezelés célját, és a megfigyelt
területet), a megfigyelt területen pedig figyelemfelhívó jelzést kell elhelyeznie. Fontos, hogy az új munkavállalók a tájékoztatást még a munkába lépés előtt, a munkaszerződéstől különálló dokumentumban
megkapják. A készített felvételeket –
felhasználás hiányában – főszabály
szerint három munkanap elteltével
törölni kell, azonban bizonyos körülmények, rögzítési célok esetén
(például: veszélyes anyagok őrzése,
befektetési szolgáltatási, tőzsdei
tevékenység) a felvételek a rögzítéstől számítva harminc, illetve hatvan
napig is tárolhatóak.

Ujjlenyomat, hang, retina – csak
különleges esetekben
A biometrikus azonosítás napjaink
egyik legdinamikusabban fejlődő
személyazonosítási módszere. Lényege, hogy sajátos, egyénenként eltérő jellemzőket rögzít (pl: retina,
ujjlenyomat, hang), ezeket a jellemzőket pedig kóddá alakítja, és egy adatbázis más elemeivel összeveti, így
jutva el az érintett személy azonosításához. Az adatminimalizálás elve
alapján (több, azonos célú adatkezelés közül azt kell alkalmazni,
amely kevésbé korlátozza az érintett

személyes adatainak védelméhez
fűződő jogait) a biometrikus azonosítók csak különösen indokolt esetben
alkalmazhatók, az esetek túlnyomó
többségében másképp is el lehet érni
az adatkezelés célját (például: kártyás
beléptető rendszerrel).

GPS alapú követés – korlátozott
megoldás
A földrajzihelyzet-meghatározás tipikus esetei a munkavállaló által a
munkavégzéséhez használt jármű
vagy mobiltelefon követése. Fontos
azonban tudni, hogy ez a fajta megfigyelés csupán az adatkezelés
szempontjából releváns munkakörök esetén valósulhat meg (például:
futár, pénzszállító, értékesítő, kamionsofőr), így irodai dolgozók esetében alkalmazása értelemszerűen
kizárt. A megfigyelés emellett csak
munkaidőben történhet, ezért abban
az esetben, ha munkavállaló jogosult magáncélra is használni a munkáltató által rendelkezésre bocsátott
eszközt, akkor a munkavállalónak
lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy a megfigyeléshez használt eszközt a munkaidő leteltét követően
kikapcsolja. Ebben az esetben különösen fontos a pontos munkáltatói
szabályzat elkészítése, amely részletesen szabályozza a GPS kikapcsolásának eseteit, illetve szankcionálja
a rendeltetésellenes használatot.
- Összességében elmondhatjuk, hogy a
munkavállalók megfigyelésére számos
módszer alakult ki, melyek mindegyikére
megtalálta a gyakorlat a maga válaszait.
A technológia fejlődésével a munkáltatók felelőssége az adott esetben legalkalmasabb megfigyelési eszköz kiválasztásánál fokozottabbá vált. Az adatvédelmi hatóság eljárását és egy esetleges magas összegű adatvédelmi bírságot úgy
kerülhet el a munkaadó a legkönnyebben, ha a preferált módszerrel kapcsolatos főbb szempontokat figyelembe
veszi, és a cél eléréséhez alkalmas, de a
munkavállalók személyes adatait legkevésbé korlátozó megfigyelési módszert
választja – fejtette ki véleményét
Buzási Barnabás, a Faludi Wolf
Theiss Ügyvédi Iroda munkatársa.
-fwt
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Civil közösségek telepednének
az IPOSZ-székházba

Szűk négy évvel ezelőtt jelenetős előrelépést jelentett a gödöllői civil szervezetek életében, hogy használatba
kapták a Szabadság út 23. szám alatt
található, egykoron rendőrőrsként is
működött épületet. Mára kiderült,
hogy az objektum – elsősorban helyiségei belső elhelyezkedése miatt –
egyre kevésbé felel meg a civil közösségek igényeinek. A városnak jelenleg nincs anyagi forrása az épület átépítésére, valamint esetleges kibővítésére.
Keresve a megoldást, felmerült,
hogy a Dózsa György út 25. szám
alatt lévő IPOSZ-székház alkalmas

lenne a probléma megoldására. Az
érintettek felvették a kapcsolatot, és
arra jutottak, hogy a gödöllői önkormányzatot hosszabb távra, akár több
évtizedre érdekelné az udvarral és
karzatos nagyteremmel rendelkező,
kevéssel több mint ezer négyzetméter
területű ingatlan használata. Természetesen, az épület részleges felújítása
nem lesz elkerülhető, erre áldozni kell
majd a közkasszából.
A történet azonban egyelőre még
nem tart itt, hiszen a gödöllői képviselőtestület tagjai csupán azt fogadták
el, hogy a településvezetés kinyilvánítja szándékát a Gödöllő és Vidéke
Ipartestület székházának hasznosításra történő átvételéről. A polgármester felhatalmazást kapott az ezzel
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, illetőleg arra, hogy a szükséges
szerződéseket készíttesse elő, majd
döntési javaslattal terjessze a városatyák elé.
-org

Kibővült a hadigondozotti
ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosultak körét – támogatást kíván nyújtani a második
világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek, árváinak, illetve mindazoknak, akiknek
férje, édesapja 1938. november 2-a és
1945. május 9-e között a volt magyar
királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától,
és attól, hogy a II. világháborút lezáró
Párizsi Békeszerződés következtében
más ország állampolgárává vált. A
törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák,
volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy
1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy
politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje

Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más
állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.
A rendszeres havi járandóságot
igényelni lehet a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatalában
(Gödöllőn a Szabadság tér 7. szám
alatt), külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási helylyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi
eredetét egykorú szolgálati, katonai,
kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt
érdemlő módon kell igazolni. A járási
hivatal a kérelemről határozattal
dönt, amelynek alapján a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani,
vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek
hiányában önállóan – tájékoztatta
lapunkat a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetje.
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Gönczi Tibor maradt a kastélyt
működtető társaság igazgatója
Július 2-án taggyűlést tartott a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi
köre, amely ismét Gönczi Tibort (képen), a
kastélyt működtető gazdasági társaságot 2010
decembere óta irányító ügyvezetőjét választotta igazgatónak. A direktor új megbízása
2016. szeptember 30-ig szól – tudatta sajtóközleményben a Gödöllői Királyi Kastély.
A társaság tulajdonosai – a Magyar Állam tulajdonosi képviseletét ellátó
Miniszterelnökség, Gödöllő Város Önkormányzata és a MaHill Kft. – az
igazgatót egyhangú szavazással választották meg újra. A tulajdonosok
kiemelt feladatává tették egy, a kastély jövőbeni fejlesztését és működését
bemutató stratégia kidolgozását.
A kastély az elmúlt időszakban – a folyamatos megújulás jegyében – számos új szolgáltatással gazdagodott. A látogatók számának folyamatos növekedése (2014-ben közel 170 ezer vendéget fogadott a múzeum) mellett a
társaság a saját árbevételét több mint 40 százalékkal növelte az elmúlt négy
évben. Jelentősen javultak a társaság gazdasági hatékonysági mutatói is.
Épp a múlt hónapban mutatták be egy kamara-kiállítás keretében az,
úgynevezett, Farkas Archívumot, amire a kastélyt üzemeltető társaság saját
forrásai és állami, valamint pályázati támogatások segítségével tett szert. Az
immár a kastély tulajdonában lévő, páratlan eszmei értékű, több mint 1.500
darabos iratgyűjtemény megszerzésével magántulajdonból köztulajdonba
került egy felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincs.
A kastély további felújítása még várat magára. A kidolgozandó stratégia
célja éppen az volna, hogy a felújításokat és fejlesztéseket, valamint az
önfenntartó működés megalapozásának lehetőségeit lefektesse.
-fega
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Geotermikus energia-hasznosítás:
felszámolt gödöllői vágyak
Az önkormányzat kiszállt a közös cégből, és visszakéri
az alapításkor betett félmillió forintos részesedését
Bő fél évtizeddel ezelőtt több médium is geotermikus nagyhatalomnak
kiáltotta ki Magyarországot. Nagyhatalom azóta sem vált az országból, a
talpunk alatt lévő természeti kincs fűtés terén történő hasznosításában
azonban akadtak sikeres fejlemények. Hogy ezt – Szentlőrinc, a Miskolchoz közeli Mályi, Berekfürdő vagy Győr mellett – Gödöllőn is megtapasztalhassuk, abban jelentős szerepet vállalt a fővárosi székhelyű
PannErgy Nyrt., amely korábban az ország több mint harminc önkormányzatával alakított ki szerződéses viszonyt, hogy komplex megoldást
kínáljon a geotermikus energia hasznosítására.
Városunk esetében 2010 áprilisa sekre alapozva – 110-120 Celsius fojelentette az áttörést, hiszen ekkor a kos hőmérsékletű vizet sejtettek.
helyi képviselőtestület tagjai többA projekt megkezdése előtt a
ségi szavazással határoztak arról, szakemberek úgy vélték, hogy a
hogy megalakuljon a Gödöllői Geo- mintegy 25 megawatt kapacitású
termia Zrt. A jegyzett tőkéjét tekint- gödöllői hőpiac kiszolgálásához az
ve 5 millió forintos gazdasági társa- előzetes számítások alapján telepüságba a gödöllői önkormányzat 10 lésünk főváros felé eső peremén két
százalékos tulajdonrésszel (500 ezer hőtermelő egységet (négy termelőforint) szállt be. A céget 2010 máju- és két visszapumpáló kúttal) kell lésában bejegyezték, majd a szüksé- tesíteni, ami 4 milliárd forint körüli
ges környezetvédelmi és vízjogi en- beruházási összeget igényel.
gedélyek beszerzését követően, noEgy év alatt azonban nagyot válvemberben elkezdődött a geotermi- tozott a világ, és 2011. április 26-án a
kus kutak fúrása Gödöllő nyugati, PannErgy Nyrt. az alábbi közlenagyremetei határában. Célként a ményt adta ki:
2.500 méteres mélység elérését sem
A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatzárták ki, ahol – az előzetes méré- ja a tőkepiac szereplőit, hogy a gödöllői

Ütközésre ébredtek a Deák tériek

Összeütközött egy kisteherautó és egy gépkocsi július 27-én, a reggeli
órákban, Gödöllő belvárosában, a Lumniczer Sándor utca és a Szent János
utca kereszteződésében, a Deák Ferenc térnél. Az ütközés következtében a
kisteherautó az oldalára borult – közölte Csámpai Attila.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hozzátette: a
személyautóban édesanya a kislányával utazott, az anyuka súlyos, míg a
kislány könnyű sérüléseket szenvedett. A furgonban hárman utaztak, ők
nem sérültek meg a baleset során. A gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanították a roncsokat, majd helyszínelést követően kerekeire állították a
felborult járművet.
Fotó: PMKI Gödöllő HTP

fúrás munkálatai során a fúrófej 2.130
méteres mélységben elérte a vízadó
triász korú mészkő réteget. A fúrás további folytatásához szakértők egybehangzó véleménye szerint addicionális
szeizmikus mérésekre van szükség, hogy
mind a legoptimálisabb repedésrendszert, mind a kútpár másik tagjának
megfelelő helyét meghatározzák.
A gödöllői térség geológiai jellemzői
komplexebbek, mint azt az előzetes kutatások alapján feltételezni lehetett, ezért
van szükség kiegészítő vizsgálatokra. A
méréseket és annak kiértékelését igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni, ami számításaink szerint legalább
két hónapot vesz igénybe. Amint megvannak a pontosított geológiai információk, a fúrás azonnal tovább folytatódik,
a fúróberendezés ezért ez idő alatt a gödöllői helyszínen marad.
A fúrás rendkívül összetett, nagy precizitást és körültekintést igénylő munka,
amelynek során partnereinkkel együtt
szorosan kontrolláljuk a folyamatokat. A
fúrásoknál alkalmazott módszerekben és
eljárásokban a szakmérnöki szempontokat tekintjük mérvadónak, ezért a prioritásokat is így határoztuk meg. Az
alkalmazott eljárásokról és azok ütemezéséről közösen döntünk a szakmérnökökkel, akiknek tudásában, tapasztalatában megbízunk.
A következő, jelentős horderejű
fejlemény 2011 kora nyarára következett be, mivel elbontották a Gödöllő nyugati határában létesített fúrótornyot. Néhány hónappal később, 2011. október 17-én a cég bejelentette, hogy a 3D-s szeizmikus
eredmények alapján új helyet talált a
termelő kút fúrására Gödöllőn, az
első kúttól mintegy 9 kilométeres távolságban, és a város másik oldalán
létesítendő kút fúrásának előkészületei az engedélyek beszerzésével elkezdődtek.
Mindemellett olyan hírek is szárnyra keltek, hogy az első, sikertelen gödöllői fúrás akár 500 millió forintos
veszteséget is okozhatott a társaságnak, ami már beépült a részvényárba.
Azzal kapcsolatosan, hogy az új fűtőmű mikor kezdheti meg a működé-

sét, megoszlottak a várakozások. Az
igazán optimisták a legkorábbi időpontként 2012-es év őszi szezonját
tartották elképzelhetőnek.
2012 nyarán napvilágot látott,
hogy a PannErgy Nyrt. illetékesei,
szakértők bevonásával addig vizsgálódtak, mígnem kiderítették,
hogy a Szadai-vetőtől nyugatra
1.705 és 1.735 méteres mélységben
72,2 Celsius-fokos víz jelenik meg.
Ennél is kedvezőbb a helyzet, a
Szadai-vető keleti oldalán, ahol
2.092 és 2.180 méter mélyen, az
eocén rétegekben 127 Celsius-fokos
víz rejlik.
Ebből következően a hozzáértők
szerint felmerült annak a lehetősége,
hogy – egy pontból kiindítva a majdani fúrásokat – akár két produktív
zóna is elérhető. A földtani modellezésből született adatok alapján a
társaság meghatározta a termelőkút
lehetséges helyét, egyeztetett a földterület tulajdonosával, és megkezdte
az előkészületeket a fúráshoz szükséges engedélyek beszerzéséhez.
Amikor a gödöllői képviselőtestület tagjai megismerték a társaság
képviselőjének tájékoztatóját, akadtak kétkedő városatyák. Vörös István (Fidesz) kérdésére azt a választ
kapta, hogy a fúrással, a geotermikus energia felszínre juttatásával és
az erőmű létesítésével kapcsolatos
munkálatok nem terhelik a városi
költségvetést. Kovács Barnabás
(MSZP) pedig megjegyezte: miként
az első próbálkozáskor, ezúttal sem
lát reális esélyt arra, hogy a projekt
eredményre vezet.
Utólag már elmondható, neki lett
igaza… A történetet jó ideig ugyanis
a csend jellemezte. Beszédes csend,
hiszen a laikusok is tudták, hogy
egyelőre Gödöllő kimarad a geotermikus energia hasznosításából. Ráadásul, néhány hete, június 11-én a
gödöllői képviselőtestület tagjai már
arról döntöttek, hogy a város kiszáll
a Gödöllői Geotermia Zrt-ből, és 10
százalékos részesedését (legalább
500 ezer forint) eladásra kínálja fel a
többségi tulajdonosnak.
-ván
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NCIS, CSI? Nem.
A gödöllői kapitányság vizsgálati osztálya

Kívülállóként mit lehet tudni a rendőrség bűnügyi vizsgálói munkájáról? Legtöbben filmélmények alapján képzelik el, milyen az ezen a területen ténykedő rendőrök élete. A moziban a rendőri feladat legizgalmasabb része a bűnöző elfogása, ahogy a valós életben is. Azonban a munka
itt nem ér véget. A valóságban még nem kezd peregni a stáblista, amikor kézre kerítik a bűncselekmény elkövetőjét. Ilyenkor kezdődik a vizsgálati munka.
Milyen stádiumban kerül egy vizsgálóhoz a bűnügy? Akkor, ha már eleve ismert a tettes vagy, ha
az ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárás
során a nyomozók azonosították az elkövetőt.
Vagyis, a magyar büntetőeljárásban „a nyomozati
szakban vizsgálati eljárásról beszélünk, ha a bűncselekmény megalapozott gyanúja ismert elkövetővel szemben merül fel.”
A vizsgáló ilyenkor minden tudását felhasználva kutat, kihallgat és adatokat gyűjt addig, amíg
valamennyi elem a helyére kerül és bizonyítható
lesz a bűncselekmény elkövetése. Ezt röviden

úgy lehetne megfogalmazni, hogy a nyomozó
megállapítja az elkövető kilétét, a vizsgáló pedig
bebizonyítja, hogy valóban ő a tettes. A vizsgáló
az, aki a rendszerezi a bűnjeleket, kirendeli a
megfelelő szakértőket, a már beérkezett szakvéleményt összeveti a vallomásokkal és egyéb
bizonyítékokkal, majd az érintettek elé tárja. A
vizsgáló – amennyiben még szükséges – kihallgatja a tanúkat, a gyanúsítottakat, szembesítést
végez, felismerésre bemutatást tart vagy bizonyítási kísérletet hajt végre. Tehát, aprólékos és kitartó munka szükséges ahhoz, hogy a nyomozóhatóság az ügyben keletkezett iratokat meg
tudja küldeni az ügyészség részére.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán többségében nők dolgoznak. Vizsgálóként
ugyan önállóan végzik munkájukat, de ötleteikkel, tudásukkal segítik egymást. Az itt szolgálatot
teljesítő családanyák és családapák, feleségek, férjek a munkájuk miatt kibújnak hétköznapi bőrükből és az ügyek sajátosságától függően idomulnak a megoldandó feladathoz.
Elengedhetetlen a jó kommunikációs készség,
hiszen naponta embereket kell kihallgatni. Alkalmazkodni kell, mivel minden tanú, gyanúsított más és más, mindenkinek vannak nehéz napjai, amit jól kell tudni kezelni. Egy vizsgálónak
mindig uralkodnia kell az érzelmein. Sőt, alkalmazkodni kell az ügyben érintettek hangulatához. Fontos az empátia, ugyanakkor objektivitással, logikus gondolkodásmóddal és precizitással
kell rendelkezni. Elengedhetetlen a vizsgáló
számára, hogy kívülállóként kezelje a bűnügyben
érintett sértettek személyes történetét, még akkor
is, ha megesik, hogy át kell érezni azt.
-lzs

A jelentkezők egyharmada
sem jutott be a gödöllői egyetemre
Július 23-án nyilvánosságra hozták a 2015 szeptemberében induló tanítási év felsőoktatási felvételi
ponthatárait. A felvi.hu internetes portál statisztikája alapján a gödöllői központú, az ország hat
városában, hét kampuszon, hét kart működtető Szent István Egyetemen az alábbiak szerint alakultak
a bejutási adatok.
Összesen 8.197 fő jelentkezett a SZIE valamelyik képzésére, akik közül 4.070-es első helyen jelölték
meg az intézményt. Az alapképzésre jelentkezők száma 4.056 volt, míg a mesterképzésre 1.962-en
szerettek volna bejutni. Kevéssel több mint 7 ezren úgy, hogy az állam finanszírozza tanulmányaikat.
Végül 2.574 személy nyert felvételt a Szent István Egyetemre, akik közül 2.020-an örülhetnek, mert
nem kell saját pénzükből áldozniuk a diploma megszerzésére.
-gh

Augusztus 20-i városi ünnepség Gödöllőn, a főtéren
19.30 – 20 óra: Térzene – a Gödöllői Városi Fúvószenekarral, Ella Attila vezényletével
20 órától: Ünnepélyes zászlóbehozatal, új kenyér megáldása a történelmi egyházak
képviselői által. Gémesi György ünnepi beszéde
20.20 óra: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi műsora. Vezényel: Horváth Gábor
Az est programját tűzijáték zárja.
Mindenki szeretettel várnak a szervezők, akik a változtatás jogát fenntartják.
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Bombázót vesztett és szerzett a röplabda-csapat
Egyáltalán nem ördögtől való dolog a
csapatjáték sportágakban, ha egy-egy
szezon után cserélődnek a játékosok.
Így van ezzel a 2014-2015-ös idényben Magyar Kupa ezüstérmes és bajnoki negyedik helyezett TEVA-Gödöllői Röplabda Club női együttese
is, ahol – akárcsak egy évvel korábban – idén is akad jövés-menés.
Alapos vérveszteséget jelenthet a
gödöllői formáció számára, hogy elhagyja az egyesületet a magyar élvonal egyik legeredményesebb ütőjátékosa, a válogatott Szakmáry Gréta,
aki a bajnok Békéscsaba szolgálatába
áll az új idényben. Rajta kívül a feladó
Luter Liza is távozik, ő az MTK-nál
folytatja. Arról is hallani, hogy április

derekán súlyos térdsérülést szenvedett center, Fritz Ágnes sem tervezi,
hogy ezen a szinten játszik majd a
jövőben. És ha mindez nem lenne elegendő, egy ideig Csengeri Petrára
sem számíthat Horváth András
vezetőedző, mivel a másik gödöllői
„bombázó” az őszi Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat szlovéniai
túráján súlyos térdsérülést szenvedett. Petra jobb térdét július második
hetében megműtötték, és az előzetes
orvosi vélemények szerint akár fél
évbe is telhet, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzen.
A kialakult helyzetben szükséges
volt új játékosok után néznie a klubvezetésnek – reagált megkeresé-

Kegyvesztettségre utal
a Gödöllői Bocskai SE helyzete
Harminc százalékos önrésznek megfelelő 11,355 millió forint erejéig támogatja a városvezetés a gödöllői költségvetés fejlesztési tartalékkeretének terhére azt a sportingatlan-megújulást, aminek révén két kültéri kosárlabda pálya –
hosszában kézilabdás felfestéssel –
létesül az Erkel Ferenc Általános Iskola
udvarán. A pálya megépítésén túl 4 darab utcai kosárlabda palánk, valamint 2
darab kézilabda kapu beszerzése is
megtörténik.
A még idén megvalósítandó beruházáshoz a további anyagi forrást a Gödöllői Sport Klub kosárlabda szakosztálya a társasági adóból (TAO) eredő
pályázati támogatás elnyerésével biztosítja. Ennek összege megközelíti a 62,5
millió forintot, ám a határozat értelmében a pénzből két gödöllői általános
iskola három kültéri sportpályán kell
fejlesztést végrehajtani.
A Gödöllői Sport Klub számára nem
újkeletű dolog a TAO-támogatás igénybevétele. Korábban – többek között – a
Táncsics Mihály úti sportcentrum második műfüves küzdőtere is így épült
meg. Igaz, az utófinanszírozás miatt a
városi költségvetésnek 2013 nyarán
kamatmentes kölcsönt kellett adnia,
amit a sportszervezet tavaly nem fizetett vissza, ám a település idei költségvetési rendelete már azzal számol,
hogy ebben az évben bevételként jelentkezik a közel 92 millió forint.
A feltétlenül kedvező sportingatlanfejlesztésnek akad más vetülete is. Az
ezt megelőző években a gödöllői városi
kosárlabdasport elsősorban a Bocskai

SE különböző korosztályú csapatairól
szólt. Olyannyira, hogy a felnőtt lányok
tavaly a második helyen végeztek a
Pest megyei bajnokságban, amivel elérték, hogy az NB I/B-ben induljanak. A
kezdeti lépések után a gödöllői együttes eredményeit törölték, az okok azonban egyelőre nem ismertek.
Hírportálunk hónapokkal ezelőtt
megpróbált utánajárni, hogy mi történhetett a Gödöllői Bocskai SE-vel. Pecze
Dániel – sportért is felelős – társadalmi
megbízatású alpolgármesternél érdeklődtünk március 20-án. Ígéretet a helyzet tisztázására többször is kaptunk a
Gödöllői Sport Klub ügyvezető elnökétől, választ viszont azóta sem.
Ráadásul, mást is kérdeztünk a klubés városvezetőtől. Jelesül, a gödöllői kosárlabdás TAO-támogatás alakulására
voltunk kíváncsiak. A szövetség honlapján közzétettek szerint a 2011/12-es
idényben 54 millió forintot, a 2012/13as idényben 116,5 millió forintot, míg a
2013/14-es idényben 3,3 millió forintot
kapott ebből a forrásból a Gödöllői
Bocskai SE. Ezzel párhuzamosan, a
2013/14-es szezonban a Gödöllői Sport
Klub is nyert el TAO-támogatást a kosárlabda szövetségtől, mintegy 11,2
millió forintos összegben. A 2014/15-ös
idényben a Gödöllői SK 73 millió forinthoz jutott, miközben a szövetség honlapja szerint a Bocskai SE támogatási
igényét március 16-án elutasították.
Ha érkezik válasz, közreadjuk.
Addig azonban a levegőben lóg a
kérdés: miért tűnik kegyvesztettnek a
Bocskai SE?
-ed

sünkre Árpás Géza elnök. A „szabadpiaci” kutakodás következtében
Gödöllőre igazol a Vasas kétszeres
bajnok, négyszeres kupagyőztes négyesütője, Stefanik Orsolya (balra),
valamint az igencsak szemrevaló
miskolci feladó, Szabó Barbara
(jobbra), és tárgyalnak még egy fővárosi centerrel is. A junior keretből
a saját nevelésű Maurer Katalin és
Hemmert Kyra készülhetnek együtt
a felnőtt csapattal.
Ilyen előzmények alapján nincs
könnyű helyzetben Horváth András és szakmai stábja. A gödöllői
tréner azonban nem esett kétségbe a
kihívástól. Érdeklődésünkre úgy
fogalmazott, hogy az elmúlt idény-

ben többen gondolták úgy, hogy az
alaposan felforgatott csapattal a sem
a kupában, sem a bajnokságban
nem jut a négy közé a csapat. Aztán
mindkettő sikerült, mi több, csupán
egyetlen ponton múlott a TEVAGRC kupagyőzelme.
- Abból kell főznünk, amink van –
hangsúlyozta a vezetőedző, aki hozzátette: kemény munka vár mindenkire, és ígérhetem, minden energiát
beleteszünk, hogy ne szoruljunk ki
az élmezőnyből.
-org

Érmek és helyezések az universiadén
Egy kardvívó és két atléta révén három, gödöllői érdekeltségű sportoló
vett részt a dél-koreai Kvangdzsuban július 3-a és 14-e között lezajlott
28. Nyári Universiadén.
Közülük
a 23 éves
Valkai Ferenc
szerepelt a legjobban, aki
bronzérmet
szerzett a
kardozók
egyéni küzdelmében. Az Egyesült
Államokban (St. John’s University)
közgazdaságtant tanuló, 2012-ben a
Gödöllői EAC versenyzőjeként csapatban junior világbajnoki címet
nyert pengeforgató a csoportküzdelem során öt asszót megnyert és
csak egyet veszített el. A legjobb 32
között 15-13-ra verte francia ellenfelét, majd 15-5-re egy japán, illetve
15-14-re egy dél-koreai riválist is
felülmúlt. Az elődöntőben az orosz
Dimitrij Danyilenko következett,
aki 15-6-ra legyőzte a gödöllői pengeforgatót. Mivel a harmadik helyért nem kellett vívni, Valkai Ferenc bronzéremmel zárta a megmérettetést.
A gödöllői központú Szent István Egyetem (SZIE)
atléta-hallgatói közül
Kovács Zoltán a 400

méteres síkfutásban próbált szerencsét. A sprinter az előfutamban
47,59 másodpercre javította idei
legjobbját, amivel bekerült az elődöntőbe. Itt ismét jól futott, mivel
47,10 másodpercre faragta le a 2015ös évben elért legjobb eredményét.
Ezzel ugyan nem jutott be a fináléba, ám az összesített rangsorban a
16. helyen végzett.
A másik
SZIE-hallgató, Kaptur Éva a
hölgyek 200
méteres síkfutásában
állt rajthoz.
Előfutamában – szezonbeli legjobbját 23,84
másodpercre javítva – a második
helyen végzett, aminek köszönhetően bekerült az elődöntő 24 fős
mezőnyébe. Innen azonban sajnos
nem tudott továbblépni Karlik Pál
tanítványa, aki a jó rajt után a táv
második felét kevésbé bírta, és 24,16
másodperccel a 6. helyen ért célba.
Ez az utolsó, döntőbe jutást nem érő
pozíciót jelentette a futamban, mivel
a norvég rivális nem indult el, a nigériai lányt pedig korai rajt miatt kizárták. Kaptur Éva összesítésben a
14. helyet szerezte meg 200 méteres
síkfutásban. Sovány vigasz, hogy az
előfutamban elért 23,84 másodperces idejével a GEAC sprintere a 7.
helyen került volna a fináléba. -br
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Kell a humor! (VIII.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Körömépítés 4.000 forintért

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Fiatal srác lemegy a garázsba és meglátja, hogy
az apja a motorban hagyta a nemrég vett jármű
kulcsát. Nem tud ellenállni a kísértésnek,
nyeregbe pattan. – Apu, kipróbáltam az új
motorodat. –Na, és? -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: A) 12.
Égövi jegy 13. Lekapcsol 14. Észak-európai ország
sportjelzése 15. Különleges szín 16. Iromány kezdő
oldala 18. Idegen tagadás 19. Azonban 20. Versus,
röviden 22. Fejlődik 24. Egyik szülő 26. Dokumentum 28. Igekötő 30. Kérlel 32. Penge része 33.
Állati csapda 35. Idegen szent 37. Félig emel! 38.
Puha fém 39. Német autójelzés 40. Kettős mássalhangzó 41. Togo fővárosa 43. Hosszúság jele 45.
Megfelelő 47. Verőfényes idő jelzője lehet
Függőleges: 1. Hagy 2. Kettős hangzó 3. Milyen,
népiesen 4. A poén második része 5. Piszkos 6.
Kötőszó 7. Római 50 8. Francia férfinév 9. Tönkretesz 10. Magyar Futball Akadémia 11. Hangszer
kelléke 17. Ritka női név 21. Háztető pereme 23.
Férfinév 25. Jogvita 26. Idősebb, röviden 27. A távolabbit 28. Alkotórész 29. A poén harmadik, befeje-

ző része (A) 31. Európa Kupa 34. Elege van 36.
Rangjelző 40. Fátum 42. Fúvós hangszer 44.
Nyomdai felbontás idegen rövidítése 45. Vészkiáltás 46. Folyós 48. Amerikai hírügynökség 49.
Bánat 50. Hínárdarab! 51. Társadalombiztosítás
52. Szélein szán!
A megfejtéseket augusztus 21-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Július 3-i lapszámunk helyes megfejtése:
MIT MONDOTT, DOKTOR ÚR, ELMEHETEK VAGY ELMEBETEG?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Kárász Ferencné Palotakert 14.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: ifj. Pálinkás Benő Szada, Béke u. 12.
Kitti 4 ezer forintos körömépítési utalványának nyertese: Bakonyi Zsuzsanna Fácán sor 62.

Augusztus 2-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Augusztus 3-tól augusztus 9-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Augusztus 10-től augusztus 16-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Augusztus 17-től augusztus 23-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Augusztus 24-től augusztus 30-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Augusztus 31-től szeptember 6-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Magazinunk következő
száma

szeptember 4-én,
pénteken jelenik meg.
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