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JÁRVÁNYVESZÉLY
HOZADÉKA
• sportolói újratervezés 9. oldal
• polgármesteri terepjáró 5. oldal

HIRDETÉS

Megújul az egyetemi
bekötőút 120 métere 
3. oldal

2. oldal

Európai örökségdíjas
kastélykiállítás
4. oldal

Több településvezető
repesne az örömtől,
ha… 
6-7. oldal



HIRDETÉS

IDŐPONTOK: június 29-július 3. (bentlakási lehetőség)
• július 27-31. • augusztus 10-14. (bentlakási lehetőség) 
Napközis tábor 35.000 Ft/fő, bentlakásos tábor ára 45 000 Ft/fő

Az idei nyáron is szeretettel várunk minden érdeklődőt a Babatvölgyi
Lovasközpont táboraiba, ahol a gyerekek betekintést nyerhetnek
és bekapcsolódhatnak a lovarda életébe, közelebb kerülhetnek
az állatokhoz a lovak gondozása és ápolása révén.

Napközis jellegű (hétfőtől péntekig 8-16 óráig tartandó) lovas táborokat 
szervezünk, turnusonként 10-12 fő részére, gazdag programmal, 6-18 éves korig.

További információ és jelentkezés:
Ecsédi Viktória: +36 30 864 4949 • babat@gak.hu
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Öt, a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat közül a buda-
pesti székhelyű Swietelsky Építő Kft. által kínált feltételeket fo -
gadták el a döntéshozók a Szent-György Albert utca Szabadság
út és vasúti híd közötti, 120 méteres szakaszának felújítására. A
helyi köznyelvben egyetemi bejárónak titulált rész rekonstruk -
ciójának eredetileg becsült értéke nettó 27,6 millió forint, míg a
szer ződés végleges összértéke nettó 18,8 millió forint.

Fontos adalék: a szóban forgó, a képen a piros vonalak közötti
útszakasz felújítása során cél, hogy a Szabadság út irányába ön -
álló jobbra és balra kanyarodó sávokat alakítsanak ki. Az építési
tevékenység teljes körű befejezését, a műszaki átadás-átvétel le -
zárását a munkaterület – április 20-án lezajlott – átadásától szá -
mított 75 napban határozták meg. A munkálatok május közepén
elkezdődtek és előreláthatólag július első hetének végéig tarta -
nak. Ez idő alatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani,
valamint lesz olyan időszak is, amikor a Szabadság út irányából
megtiltják a bekanyarodást az egyetemi területre.

A beruházás – hasonlóan a Blaháné út és a Rét utca kereszte ző -
désének tavalyi felújításához – nagyobb részben a 2018 tavaszán
elindított pályázaton nyert támogatásból (Nemzetgazdasági Mi -
nisztérium) valósul meg, az önkormányzatnak 30 százalékos ön -
erő biztosításáról kellett gondoskodnia. –áb

Az útfelújítás nem gátolja a tűzoltók vonulását
A Szent-György Albert utca egy részének felújítása érinti a szó -
ban forgó útszakasz mellett lévő gödöllői tűzoltóság mindennapi
munkáját is.

A mintegy két hónapig tartó kényszerű „együttélés” kapcsán ér -
dek lődésünkre Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztró favé -
delmi Igazgatóság szóvivője elmondta: a munkálatok nem aka-
dályozzák a tűzoltóautók szabad mozgását. Május 8-án a ki -
vitelező cég képviselője és Pintér Mihály tűzoltó alezredes, a Gö -
döllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője a
helyszínen minden részletet megbeszéltek. A megállapodás sze -
rint a felújítás szakaszosan történik majd. Ez azt jelenti, hogy az
öt szertárkapu előtti részt szakaszosan marják fel, illetve kap új
burkolatot, ezáltal riasztás esetén biztosított lesz a tűzoltó egysé-
gek időben történő vonulása. -G

A gödöllői képviselőtestület tagjai február közepén olyan határo-
zatot fogadtak el, hogy bruttó 100,7 millió forintért értékesítésre
jelölnek ki öt darab közművesített telekingatlant (hármat külön-
külön is, kettőt csak együtt lehet megvenni) a Berente István utcá -
ban, a Rákos-patak felőli részen. A pályázatokat március 31-ig
várták az érdeklődőktől, ám – köszönhetően a sajnálatos módon
bekövetkezett járványhelyzetnek is – a megadott határidőig
egyet len ajánlat sem érkezett.

A történtek után áprilisban felülvizsgáltatták az ingatlanok for-
galmi értékét, aminek az lett a következménye, hogy szakértő
sze rint a mindent egybevetve 3.877 négyzetméteres beépítetlen
terület értéke bruttó 80,3 millió forintra csökkent.

Gémesi György polgármester – élve a veszélyhelyzetben a
törvény által biztosított jogkörével – május elején arról határozott,
hogy kétfordulós, versenytárgyalásos pályázatot hirdet az ingat-
lanokra, amik minimum irányárát bruttó 90 millió forintban ál -
lapí totta meg. Az ajánlattételi határidő június 15. -D

Az elmúlt napokban, hetek-
ben több gödöllői intéz-
mény is ked vez ményezett -
jévé vált a gödöllői szék he -
lyű Nemzeti Agrár ku ta tási
és Innovációs Központ
(NAIK) Nyújtsd a kezed! elnevezésű kampányának. A dr.
Gyuricza Csaba (képen jobbra) által veze tett NAIK a kampány
során csaknem ezer liter kézfertőtlenítő gélt adományoz helyi és
környékbeli egészségügyi intézményeknek, mentőállomásoknak
és idősotthonoknak. A felajánlott kézfer tőt lenítők a hazai agrári-
um termékei, azokat a kukoricatermelésre épülő bioetanol-gyár-
tás során keletkezett alkoholból állítják elő.

Településünkön – a teljesség igénye nélkül – jutott a kézfer tőt -
le nítőből a mentőállomásnak, a Tessedik Sámuel Evangélikus
Idő sek Otthonának, a Tormay Károly Egészségügyi Központnak
és a Gödöllői Királyi Kastélynak is

Gödöllőn kívül Aszódra, Bagra, Domonyba, Galgamácsára, Hé -
vízgyörkre, Ikladra, Isaszegre, Kartalra, Kerepesre, Kistar csá ra,
Szadára és Váckisújfaluba is vittek a gélből. Forrás: naik.hu

Döntően állami támogatásból

Megújul az egyetemhez 
vezető bekötőút 120 métere

Kézfertőtlenítő-adomány a NAIK-tól

Kurtított a járványhelyzet 
a Berente utcai ingatlanok árán

www.godolloihirek.hu
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Május 7-én nyilvánosságra hozták az idei
Eu rópai Örökségdíj - Europa Nostra Díja -
sok listáját. Oktatás, képzés, tudatosság -
nö velés-kategóriában Európa legran go -
sabb örökségvédelmi díjával jutalmazták
a Gödöllői Királyi Kastélyt. 

Dr. Ujváry Tamás, a műemlék-együttest
működtető gazdasági társaság ügyvezető
igazgatója tájékoztatása szerint a díjat az
Egy kastély titkos élete című, 2018  .2019-
es, a rendszerváltás harmincadik évfordu -
ló jához kapcsolódó, rendhagyó ifjúsági
pro jektjükért kapták, amivel már itthon is
több szakmai elismerést nyertek. Angol
nyel vű pályázatuk különlegessége – má -
sok mellett – az volt, hogy azt is diákok
készítették. 

Egy kastély titkos élete, avagy: kiál lí -
tás-rendezés diákokkal, közösségi szol -
gá latként – ezt kell tudni a nyertes pro -
jektről:

A közelmúlt is történelem. Felkutatása,
megőrzése és bemutatása hagyományos
és modern eszközökkel egy izgalmas lehe -
tőség a generációk együttműködésére, a
személyes sorsokból rajzolódó helytörté-
net közös értékké formálására. Ezzel a cél-
lal kezdtek bele 2018-ban abba az ifjúsági
projektbe, ami több szempontból is rend -
ha gyó volt a kastély történetében.

Egyrészt: most először készült időszaki
kiállításunk a gödöllői kastély azon idő -
sza káról (1950-1990), amikor az épületben
egymás mellett kapott helyet szovjet lak ta -
nya, idősek otthona és honvédségi lakás -
sor. Másrészt: először végeztük a kiállítás-
rendezés és „hasznosítás” minden munka -
fá zisát egy csapat diák bevonásával, úgy,
hogy a korosztályuk számára is befogad-
ható élmény legyen a végeredmény.

kapcsolatba kerültek vele. Olyan kiállítást
készítettek, amit nem tekintettek befejezett
egésznek. A tárlat azt a célt is szolgálta,
hogy a közöttünk élő szemtanúk kiegészít -
hes sék, gazdagíthassák a saját emlékeikkel. 

A rendhagyó kiállítást és a projektet 2019.
június 1-jén családi nappal zárták, ahol a lá -
togatókat, kosztümös tárlatveze tés sel, Tra -
bantozási lehetőséggel és bolhapiaccal vár -
ták, a kiállításban pedig a szem tanúkkal sze -
mélyesen is lehetett talál koz ni, beszélgetni.

A diákok közül a megnyitóig 1275 óra
mun kát fordítottak a projektre, sokan a kö -
zösségi szolgálat keretein belül! Munká -
juk kal nagy szimpátiát és erős támogatást
vál tottak ki a helyi lakosokból és a köz vet -
len környezetükből, iskolájukból. A kér dő -
íveink tanúsága szerint a diákok 71 %-á -
nak véleménye megváltozott a múzeumi
munkáról: izgalmasabbnak, érdekesebb -
nek találták. 

A diákokkal közösen létrehozott tárlat -
tal a kastély elnyerte az Év Kiállítása 2019
pályázat Különdíját, a projektért pedig
2019 szeptemberében Múzeumpedagógiai
Különdíjat kaptak.

A kulturális örökség tisztelőinek és tá -
mo gatóinak szeptember 1-jéig lehetősége
nyílik online szavazni (www.vote.
europanostra.org) kedvenc díjazottjukra,
és így eldönteni, hogy melyik projekt
kapja az idei év Közönségdíját. A Közön -
ségdíj kihirdetésére nyár után kerül sor. A
Nagydíj nyerteseinek nevét, akik mind -
egyike 10 ezer Euró pénzjutalomban ré -
szesül, szintén ezen eseményen tárják a
nyilvánosság elé. 

A PROJEKT TAGJAI: 
Abai Ábris, Csikós Hanna, Fazakas

Csen ge, Fazakas Vince, Füstös Fruzsina,
Gentischer Gáspár, Kőrösi Kinga, Má -
csár Máté, Magyarossy Anna, Mihóky
Anna, Nagymáthé Marcell, Patruna
Sophie, Podusil Dóra, Radimszky Balázs,
Sára Soma, Takács Vilmos, Zámbori Le -
vente (diákok)

Faludi Ildikó (projektvezető) • Kaján
Marianna, Kovács Éva, dr. Papházi János
(muzeológusok) • Demeter-Guba Erzsé -
bet, Kassa Melinda (múzeumpedagó gu -
sok) • Bartha Veronika (múzeumi
asszisz tens) • Kókainé Tüske Boglárka
(kom munikáció) • Füstös Fruzsina, Tóth
László (grafika) • Sämling Kft. (kivi -
telezés) -gkk

Tizenhét gödöllői és környékbeli, 12-18
éves diákkal dolgoztak együtt, akik három
csoportba jelentkezhettek: a kutató, a
tervező és a kommunikációs csoportba.
Elő ször a képzésükre és a csapatépítésre
fektettek nagy hangsúlyt: megismer ked -
tek a kastély épületével, jártak restaurátor-
műhelyben, részt vettek videós képzésen,
néztek kastélyban forgatott filmeket. Ellá -
to gattak kiállításokra és magángyűj te -
ményekbe, dolgoztak a romtúrák lebonyo -
lí tásában, ami szintén a szemtanúk moti -
válását célozta. 

Majd megkezdődött a kutatómunka: a
tervezett kiállítás hiánypótló alkalom volt
arra, hogy a rendszerváltás után három
év tizeddel, az utolsó pillanatban meg ke -
res sük a szemtanúkat és rögzítsük az em -
lékeiket. Kutattak a közgyűjteményekben
s a közös munkát kezdettől fogva kommu -
nikálták a helyi és a közösségi médiában.
Ez volt az első alkalom, hogy a Facebook-
je lenlétüket információ-szerzésre is hasz-
nálták. A kiállítás emiatt igen széleskörű
helyi támogatottságot élvezett, több kor -
osztály, több szempontból is magáénak
tud ta érezni. A diákok segítségével keres -
tek olyan tárgyakat, amelyek nem csak a
korszakot illusztrálják, hanem valóban a
kastélyból származnak. Mintegy 40 tulaj -
donostól kaptunk különféle relikviákat,
jel lemzően kölcsönbe, de ajándékként is. 

A tárgyak tisztításában, szállításában, el -
ren dezésében a diákok egyre nagyobb lel -
ke sedéssel vettek részt.  A 2018. november
7-én megnyitott kiállításban a kastély
egyik szolgálati lakásában „élő” kisfiú sze -
mével igyekeztünk láttatni ezeket az izgal-
mas, zárt, párhuzamos világokat, amelyek
a mai napig hatással vannak azokra, akik

Európa legrangosabb örökségdíjával 
jutalmazták a kastély „titkos életét”
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A lapzártánk előtti napokban az operatív törzs tájékoztatóján rendre
az hangzott el, hogy több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ami
azt igazolja, hogy a koronavírus-járvány lecsengő szakaszában van.
Kiderült, az is, hogy a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez
azonban nem a járvány végét jelenti, mivel a járványveszély nem
múlt el. A kormány illetékeseinek célja, hogy fokozatosan, szigorú
menetrend szerint újraindulhasson az élet. Ennek mielőbbi meg va -
lósulása érdekében továbbra is fontos az általános óvintézkedések
betartása. 

A fentieket alátámasztó gyakorlati intézkedésként kezelendő,
hogy a kormány május 26-án az Országgyűlés elé terjesztette a
rendkívüli jogrend visszavonásáról szóló javaslatot. Tette ezt úgy,
hogy megjegyezték: a rendkívüli jogrendnek az elmúlt hónapokban
jelentős szerepe volt a sikeres védekezésben, mert lehetővé tette a
gyors döntéseket és a gyors cselekvést. Ezáltal el lehetett kerülni a jár-
vány berobbanását, a tömeges megbetegedéseket és több ezres halál-
eseteket.

Szűk két évvel a 2022 tavaszán esedékes parlamenti választás előtt
meglepő lett volna, ha a koronavírus-járvány elleni védekezés, illetve
az ennek során bevezetett különféle szabályozások, kormányzati
dön tések ne váltottak volna ki politikai csatározásokat, szópár ba -
jokat.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlésben vont
mérleget arról, hogy mit tett az ellenzék az elmúlt hónapokban. A
kormánypárti politikus felsorolta: nem támogatták a veszélyhelyzeti
törvényt, gyalázkodással voltak elfoglalva, hamis fotókat közöltek,
személyükben támadták a magyar szakembereket, hazudtak az
érettségiről, a védőfelszerelések minőségéről, diktatúrát kiáltottak,
kül földi lejárató cikkek tucatjait rendelték meg. Végig abban re -
ménykedtek, hogy a járvány elleni védekezés sikertelen lesz, mert
ettől politikai hasznot reméltek. 

A pro és kontra véleménynyilvánítási özönbe bekapcsolódott Gé -
mesi György is. Nem feltétlenül, mint Gödöllő polgármestere, ha -
nem inkább, mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnöke. Érdemes felidézni egyik tévéinterjúját, amiben –
mások mellett – felvázolta: a megyei önkormányzat politikai
testület, megy vissza rendszer az 1990 előtti időszakba, amikor a me -
gyei szintű vezetés kvázi pártközpontként működött. A kor mány
által hozott jogszabályok folyamatosan ütik ki nála a biztosítékot, és
nem tudja, hogyan lehet az önkormányzatok kiüresítését, leépítését
célzó intézkedéseket fokozni.

Gémesi György azt a költői kérdést is firtatta: ha közös a felelősség
a járványnál, a védekezési költségeket meg kell osztani az állam és az
önkormányzatok között, akkor miért nem lehet megosztani a térségi
fejlesztésből származó bevételeket.

Olyan is előfordult Gémesi megnyilvánulásainak sorában, amikor
a gödöllői polgármester a kormány és az önkormányzatok közötti
együttműködés, párbeszéd, konzultáció hiányát kérte számon,
miközben ellehetetlenítési szándékúnak, mozgástér-csorbítónak
nevezte az egyoldalú döntéseket és rendeltekbe foglalt szabályozások
jelentős többségét.

Na, itt érdemes megállni egy szóra!
Talán joggal merül fel a kérdés, miszerint: mit tett Gémesi György

– azt leszámítva, hogy a járvány kezdeti szakaszán még a járvány
létezését is elvitatta – saját háza táján, vagyis településünkön,
érvényesítve a rendkívüli jogrend alapján ráruházott feladat- és
hatáskört? Nézzük a legpikánsabb döntéseket!

• Városunk – rendre ellenzéki érveket hangoztató, vagy azokkal
azonosuló – polgármestere új terepjáró autóra szánt közpénz-
milliókat a veszélyhelyzet idején, tudva azt, hogy a jármű kor -
mányának forgatását a legritkább esetben engedi ki a kezéből. 

• A Testőrlaktanya nemrégiben felújított épületébe soron kívül be -
tervezett 80 darab széket 4,5 millió forint értékben, arra hivat-
kozva, hogy valamikor majd lesznek ott rendezvények, amikhez
kell a darabonként 55-60 ezer forintos ülőalkalmatosság.

Ha már itt tartunk, érdemes megemlíteni, hogy a Testőr lak -
tanya és a Smarni étterem között területrész – csapadékvíz-elve-
zetés megoldását is tartalmazó – rendbetételére elkülönített 40
millió forintot elvonta és átcsoportosította a védekezési elő-
irányzatok közé.

• Az „új” városháza átépítését és bővítését célzó közbeszerzési eljá-
rást nettó 999.786.886 forintos áron sikerült nyélbe ütnie egy
budapesti székhelyű céggel, úgy, hogy a beruházás bruttó értéke
a 2021-es és 2022-es városi költségvetést is terheli.

Legyünk megengedőek, mert ezek a „nagyon fontos” döntések bizo-
nyára Gödöllő érdekében születtek… -gps

Ki, mit tett a járványügyi veszélyhelyzetben?

Közpénz-milliókat költöttek
a polgármesteri terepjáróra

A kép illusztráció!
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Koronavírus-járvány már nincs hazánkban,
készültséget igénylő járványveszély azonban
igen. Május közepén megszűntek a kijárási
kor látozások, folyamatban van az ellenzék
által sokat bírált – úgynevezett – felhatalma-
zási törvény visszavonása, ezáltal a rendkí -
vüli jogrend kapcsán kihirdetett veszély hely -
zet – várhatóan június 20-ával – felszá mol -
ha tó. Ugyanakkor az illetékesek nem győzik
hangsúlyozni, hogy a biztonsági előírások
(maszkviselés a boltokban, tömegköz le ke -
dési járművökön, másfél méteres védő tá -
volság) betartása elemi érdekünk, hogy a „pa -
rázs” ne lobbanjon újra lángra. Az elmúlt kö -
zel három hónap tapasztalatait összegeztük
Vécsey Lászlóval, a gödöllői központú Pest
megyei 6-as számú egyéni országgyűlési vá -
lasztókerület kormánypárti képviselőjével: 

- Képviselő úr! A járványügyi intézkedések,
illetőleg a védekezési módszerek, valamint a tájé -
koz tatás hitelessége kapcsán esetenként komoly
kritikával kellett szembenéznie a kormánynak és
mellettük álló szakértői csapat tagjainak. Az
egyik ilyen „gócpontot” az ellenzéki polgár mes -
te rek alkották, akik – köztük a gödöllői város -

vezető, Gémesi György is – az önkormányzatok
kivéreztetésével, ellehetetlenítésével, mi több, a ta -
nács rendszeri modell visszaállításának víziójá val
érveltek. Alaptalanul tették ezt?

- 2010 óta megduplázódott az önkor -
mány zatok bevétele. 2012 és 2014 között a
kormány átvállalta az önkormányzatok
2010-ig felhalmozott 1.300 milliárd forint
összegű adósságállományát. Gödöllő eseté-
ben ez 7,8 milliárd forintot jelentett. A húsz-
huszonöt évre betervezett adósságszolgála-
tot azóta nem kell fizetni, így a város költ -
ségvetésében éves szinten félmilliárd forint
körüli többlet szabad forrás mutatkozik.

Több ezer polgármester repesne az öröm -
től, ha ilyen „kivéreztetésben”, „ellehetetlenítés-
ben” lehetne része. 

Egy választott – tehát nem az „egypárt” ál -
tal politikai kinevezett –településvezető szá -
já ból a tanácsrendszer párhuzamba állítása
egyszerűen nevetséges. A két, egymást kizá -
ró struktúra alapjaiban különböző.

-  Ön korábban volt településvezető, hiszen 1998
és 2014 között Szada polgármesterként tevé keny -
kedett. Ilyen szemüvegen át nézve, mit gondol:

meg felelőnek bizonyult a kormány és az önkor -
mányzatok képviselői közötti veszélyhelyzeti
együtt működés, párbeszéd hatékonysága?

- A járvány első szakaszának végéről
vissza tekintve kijelenthetjük, hogy a
kormány időben tette meg a védekezéshez
szükséges lépéseket és ezzel sok ezer magyar
ember egészségét, életét sikerült megóvni. A
bevezetett rendkívüli jogrend keretében a
pol gármestereknek a védekezéshez helyben
szükséges intézkedések meghozatalában
sza bad kezük volt.

A kormányzati intézkedések, a magyar
em berek fegyelmezett, szabálykövető maga -
tartása, a védekezésben oroszlánrészt vállaló
egészségügyi és rendvédelmi dolgozók áldo -
zat vállalása és az önkormányzatok több sé -
gé nek helyi hatékonysága együttesen hoz ta
meg a jó eredményt.

- A veszélyhelyzeti időszakban a parlament fo -
lyamatosan ülésezett. Számos törvény, intézkedés
született, illetve több jogszabály előkészítése is
zajlik. Ezek közül kettőt ragadnék ki. Az egyik az,
miszerint: a kulturális dolgozók november 1-től el -
veszítik közalkalmazotti jogviszonyukat. Mivel
tudja megnyugtatni az Ön választókerületében
ezen a szakterületen dolgozókat? Miért kerül het -
nek kedvezőbb helyzetbe?  

- A 2008 óta változatlan bértáblára alapozó
köz alkalmazotti státuszból kilépők januárig
visszamenőleges hatállyal 6%-os illetmény-
emelésben részesülnek. Az intézményveze-
tők nagyobb bértömeg fölött rendelkeznek,
összességében kedvezőbb helyzetbe kerülnek
a dolgozók. Ugyanekkor az intézmények ve -
ze tői számára megnyílik a lehetőség a bérek
teljesítmény alapú differenciálására. A jól tel -
je sítő dolgozókat ez nagyon kedvezően fogja
érinteni.

- A másik, igencsak komoly és ellenzéki oldalról
indulatos megnyilvánulásokat is kiváltott javas-
lat a kiemelt (különleges) gazdasági övezetek kije -
lö lésének törvénybe foglalása. Az indítvány ellen-
zői fő érvként azt hozzák fel, hogy az ilyen fejlesz-
tésekből származó iparűzési adóbevételek elosztá-
sáról az országban mindenhol Fideszes többségű
megyei önkormányzatok dönthetnek, és nem az a
város vagy község, ahol a beruházás megvalósul.
A gödöllői központú választókerület településeit
mennyiben érinthetik ennek a törvénynek a hatá-
sai? Lehet-e a választókerület országgyűlési kép vi -
selőjének ráhatása a megyei grémiumok döntésére?

- Az ellenzék politikai indíttatásból igyek-
szik úgy bemutatni, mintha ez össz-önkor -
mány zati ügy lenne. Pedig a 3200 magyar or -
szági önkormányzatból a potenciális érin tet -

Vécsey László úgy véli

Több ezer polgármester repesne az örömtől, ha…
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tek száma nem éri el a kétszázat. Ezek jel lem zően a nagyvárosok,
illetve az agglomerációjukhoz tartozó olyan települések, amelyek
gazdaságföldrajzi elhelyezkedésüknél fogva vonzó célpontjai a
nagyberuházóknak. E kedvelt célpontok esetében, a komoly ál lami
hozzájárulás révén szélsőségesen és aránytalanul magas helyi ipar-
űzési adóbevételek keletkeznek.

Ez a törvény a háromezer jól küzdő polgár mester mellett ezt a
párszáz, potenciálisan érintett polgármestert a célszerű, ésszerű, ta -
ka rékos gazdálkodás irányába tereli vissza.

Kevésbé szerencsés helyzetű válasz tóke rü leti településeink
méltányos fejlesztési igényeit természetesen készséggel a megye elé
terjesztem, amennyiben a törvény által lét rejövő keret kapcsán ez
lehetővé válna. A megye ugyanis, mindenféle politikai felhangok elle-
nére az a szint, ahonnan egy telepü lésnél, járásnál, választókerületnél
szélesebb rálátás nyílik a valódi szükségletekre.

- Visszatérve a koronavírus-járvánnyal össze füg gésbe hozható központi
intézkedésekre, a kor mány alapvetően két szálon futtatta az eseményeket. A

vírus terjedésének lelassítása a nyilvános ság ra hozott adatok alapján sikeres
volt. A gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedések hatékonyságáról azon-
ban még csak találgatások szintjén beszélhetünk. Az Önhöz eljutott vál -
lalkozói és lakossági visszajelzések alapján elegendőek az eddig alkalmazott
könnyítések, vagy továbbiakra lenne szükség? Netán olyan is van közöttük,
aminek a határidejét kellene meghosszabbítani, illetőleg a kedvezményezetti
kört kibővíteni? 

- Munka-alapú társadalmat és gazdaságot építünk. A járvány
azt is felszínre hozta, hogy ennek az iránynak nincs alternatívája,
mivel a jelek szerint egy deglobalizációs gazdasági trend küszöbére
érkeztünk.

A kormány vállalt célkitűzése, hogy annyi munkahelyet hozzunk
létre, amennyit a járvány tönkretett. Ha ehhez további könnyí -
tésekre, kedvezményekre lesz szükség, a kormány időben lépni fog.
Ezzel kap cso latban a hozzám érkezett vállalkozói, lakos sági
észrevételeket, javaslatokat, igényeket az illetékes fórumok felé eddig
is, ezután is továbbítani fogom. -stv

JÚNIUS MÁSODIKÁTÓL

OKTATÁSI CÉLLAL IS HASZNÁLHATÓK LESZNEK AZ ISKOLAÉPÜLETEK

Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára saj -
tó tájékoztatója során hangsúlyozta: az iskolákban a tanév végéig,
június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munka -
rend, a tanév hossza nem változik.

Ugyanakkor, június másodikától – ha az intézmény és a pe da gó -
gusok szükségét látják –kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést
már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősí téséért,
felzárkóztató jelleggel az iskolákban. Erről az intéz-
mények dönthetnek, tantárgyanként is szer vez -
het nek konzultációkat, a kis csoportok lét szá mát
pedig központilag nem határozták meg, azok a he -
lyi adottságoknak megfelelően alakíthatók ki.

Június 2-ától június 26-áig minden iskolában
meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügye-
letét. Ezzel bővül a gyermekek felügyeletébe be -
vont intézmények köre, mivel eddig csak kijelölt
iskolákban fogadták a tanulókat, most viszont
mindenki a saját intézményébe mehet majd. A
köznevelési államtitkár azt is elmondta: azokat,
akik lakóhelyüktől nagyobb távolságra jártak is -
ko lába, most igény esetén a lakóhely szerinti isko-
lának is fogadni kell.

Az óvodák és a bölcsődék kapcsán Maruzsa
Zoltán kiemelte: nem kötelező ezekbe az intéz-
ményekbe vinni a gyerekeket, a járványügyi hely-
zet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt kéri,
hogy gyermeke otthon maradhasson. A vonat ko -
zó kormányrendelet alapján a gyermekintézmé-
nyek a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben
mű köd nek, a gyermekeket az óvodai nevelésben,
illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogsza-
bályi feltételei szerint, további feltételek előírása
nélkül kell fogadni.

ÚJRAINDULNAK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

A kedvező járványügyi helyzet lehetővé teszi a népegészségügyi
szűrővizsgálatok június 1-jével történő újraindulását is – közölte
Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A nők mammográfiai szűrővizsgálata és a nőgyógyászati onkoló -
giai szűrések, valamint az 50-75 éves korosztálynak szervezett vas -
tagbélszűrés elindítása szükséges, hiszen a magyarországi halálozá-
sok 25 százalékáért valamilyen daganatos megbetegedés felelős.

A tisztifőorvos asszony jelezte, ezen szűrővizsgálatok fájdalom -
men tesek, az általuk időben felfedett elváltozások pedig jó eséllyel
gyógyíthatók, így arra kért mindenki, éljen a szűrések lehetőségével. 

Forrás: koronavírus.gov.hu

Kilábalás a járványhelyzetből
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Éves szinten 5-6 millió forintos megtakarítást várnak attól, hogy
július 1-jétől kártyás beléptető-rendszer szabályozza a gödöllői
piac mélygarázsának használatát. A jelenlegi sorompó és őrbódé
elbontási kiadását is tartalmazó fejlesztés várható költsége nettó
3,9 millió forint, amit a kereskedelmi egységet működtető gazda-
sági társaság eredménytartalékából teremtenek elő.

A járványügyi veszélyhelyzetben számára biztosított feladat-
körben eljáró polgármester által meghozott hozzájáruló döntéssel
az is nyilvánvalóvá vált, hogy megszűnik a Piac Kft. és az ob -
jektum biztonsági szolgálatát ellátó Red-Scorpions Holding Kft.
közötti szerződés, ami alapján a fővárosi székhelyű cég éves
szinten nettó 11 millió forintért végezte feladatát, többek között, a
parkolási díj beszedését. -G

Kártyás beléptető-rendszert
építenek ki a piac mélygarázsához

Varga Mihály pénzügymi -
nisz ter május 26-án benyújtot-
ta az or szág 2021-es évének
költségvetéséről szóló elképze-
lés-csomagot. A számhal maz -
ban akad még bizonytalanság
bőven, ám az elég világosan
látszik, hogy a kormány a következő évben is kezelni kívánja a
koronavírus-járvány esetleges kedvezőtlen gazdasági hatásait.

Ezt a „készültséget” az önkormányzatok is megérzik majd a „zse -
bükön”, hiszen a terv szerint jövőre teljes mértékben elvonják tő -
lük a gépjárműadóból származó bevételt, és 3,7-szeresére kívánja
az állam növelni a tehetősebb önkormányzatokat sújtó szoli da -
ritási hozzájárulás mértékét. Ez utóbbi sarc nem minden te le -
pülést érint, csak azokat, amelyek adóerő-képessége meghaladja
az egy lakosra jutó 22 ezer forintot.

Gödöllő esetében az elmúlt években az alábbiak szerint ala-
kultak a mutatók:

2018-ra tervezett szolidaritási hozzájárulás: 277,5 millió forint.
2019 • egy főre jutó adóerő-képesség: 77.345 forint • szolida -

ritási hozzájárulás: 430 millió forint.
2020 (terv) • egy főre jutó adóerő-képesség: 61.895 forint • szo -

lidaritási hozzájárulás: 211,5 millió forint.
A 2021-es összeget egyelőre nehéz pontosan meghatározni,

hiszen a számítás alapját képező tételek még nem ismertek. Ha
az idei tervadatokból indulunk ki, akkor – a 3,7-es szorzóval
számolva – a gödöllői közkasszát terhelő szolidaritási hozzájáru-
lás mértéke be ékelődhet a 700-800 millió forintos tétel közé. Ezen
felül mintegy 115 millió forint gépjárműadó-bevételtől is eleshet
a város. Az a település, amelynek csúcsvezetése éppen az új vá -
rosháza bruttó 1,3 milliárd forintot felemésztő átépítésén, bővíté-
sén fáradozik. -db

Városunk adóforintjaival
is kalkulál a kormány jövőre

Május utolsó hetében Gémesi György polgármester határozati
javaslatba foglalta, hogy a gödöllői önkormányzati alapítású gaz-
dasági társaságok ügyvezető igazgatói egységesen 2 havi mun -
kabérüknek megfelelő jutalomban részesüljenek. Az indítvány
szorosan kapcsolódott a helyi közcégek 2019. évi mérlegbe szá -
molójának elfogadásához. A számhalmazokból kiderült, hogy
va lamennyi kft. nyereségesen tudhatta maga mögött az elmúlt
esztendőt.

Nézzük a javasolt jutalomösszegeket:
Laurán Csaba (Erzsébet királyné Szálloda Kft.) bruttó 1,3 millió

forint • Domonkos Ernő (VÜSZI Kft.) bruttó 1,2 millió forint •
Hatolkai Máté (Kalória Kft.) bruttó 1,2 millió forint • Kovács
Balázs (Művészetek Háza Kft.) bruttó 1,2 millió forint • Geiger
Tibor (Távhő Kft.) bruttó 1,2 millió forint • Fekete Zoltán (Piac
Kft.) bruttó 900 ezer forint. -vn

Polgármesteri javaslat született 
a közcég-vezetők jutalmazására

HIRDETÉS
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Amint az várható volt, a koronavírus-járvány világszintűvé vá -
lá sa nem kímélte az idei nyárra tervezett tokiói olimpia meg -
ren de zését sem. Hosszas tanakodás után az illetékesek úgy
döntöttek, hogy 2021. július 23-a és augusztus 8-a között ta -
lálkoz hat nak a földkerekség legjobb sportolói a japán fővá-
rosban.

A 32. nyári ötkarikás játékok elhalasztásának – egyelőre – két
gödöllői érintettje van. Egyikük a Török Ignác Gimnázium diákja,
a mindössze 18 éves Mészáros Eszter. A Gödöllői EAC sport -
lövője a női légpuskások 10 méteres versenyszámában szerzett
ta valy tavasszal indulási jogot érő kvótát. 

A döntés másik gödöllői „kárvallottja”, Eszter klubtársa, Gé -
mesi Csanád. A csapatban Európa-bajnok és többszörös világ baj -
noki ezüstérmes, 34 éves kardvívó nyolc esztendeje azért maradt
távol az ötkarikás játékoktól, mert a magyar kardcsapat nem ju -
tott ki Londonba, míg négy éve, Rióban nem rendeztek kard -
csapat-versenyt. Idén azonban elhárult minden gátló tényező: az
olimpián is éremesélyes nemzeti együttesünk március elején kva -
lifikálta magát a világ legjelentősebb sportversenyére.

Májusban mindketten vendégei voltak a Régió Plusz TV műso -
rának, ahol arról is beszéltek, hogy miként élték meg a döntést, ill -
etve mennyire kell majd átprogramozni és az új időponthoz iga-
zítani felkészülésüket. Abban megegyezett a véleményük, hogy
az egészség mindennél előbbre való, így megfontoltnak és indo-
kolt döntésnek tartják az olimpia elhalasztását. A hogyan tovább -
ról pedig így vélekedtek.

Mészáros Eszter: - Kicsit csalódtam, hogy elhalasztották az
olim piát, de így több időm lesz felkészülni. Bevallom, nem na -
gyon tudtam felfogni, hogy megyek az olimpiára, és ezért nem is
stresszeltem magam. Mindig az előttünk álló versenyekre készül -
tünk, és az volt a cél, hogy nyárra legyek a legjobb formában.
Nincs mi tenni, a felkészülést át kell ütemezni, és azon dolgozni,
azért edzeni, versenyezni, hogy még több rutinnal állhassak a lő -
állásba jövőre Tokióban.  

Gémesi Csanád: - Tudni kell, hogy a 2018-as, a 2019-es és a
2020-as évet is annak rendeltük alá, hogy minél sikeresebben fel-
készülhessünk a tokiói olimpiára. Tavaly április és idén április

között lehetett kvótát szerezni, amit matematikailag március ele-
jén biztosítottunk be. Ezt követően néhány nappal jött a járvány-
helyzet, ami nagyon nem esett jól. Ezzel azonban nem tudunk mit
kezdeni, csupán egyet tehetünk, alkalmazkodunk.

Ami engem illet, nagyon szomorú voltam, amikor a halasztást
bejelentették, de az eszem azt mondta: ez meg kellett csinálni.
Négy hónap helyett, tizenhat hónapunk lesz a felkészülésre. Ez
még jól is jöhet, mert most úgy érzem, jövőre jobb leszek! Hogy
milyen versenyek segítik majd ezt a folyamatot, egyelőre nem
tudni, a nemzetközi vívószövetség illetékeseinek feladata lesz
össze állítani a versenynaptárt.

A GEAC kardozója azt is hozzátette: a csapatnak komoly esélye
van az éremszerzésre, akár a legfényesebb medália elnyerésére is.
Ha ez bekövetkezne, akkor beteljesülne a gyerekkori álma.
Ugyanis, amikor arra kérdésre, hogy miért csinálod, azt felelte:
azért, mert olimpiai bajnok szeretnék lenni!                               -FG

Sportágfejlesztési programjának megvalósítására csaknem 770
mil lió forintról szóló támogatási igazolást kapott a Magyar Röp -
labda Szövetségtől a Gödöllői Röplabda Club. A helyi sport -
egyesület – élve a TAO-támogatási rendszer adta lehetőségekkel
– beruházás megvalósítására, nevezetesen: a leendő munkacsar -
nok (edzőcsarnok) építésére gyűjtheti össze a cégek, vállal ko zá -
sok társasági adójának törvényileg meghatározott részéből a szó -
ban forgó összeget.

A klub illetékesei kérik a gödöllői és környékbeli gazdasági tár -
saságokat, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a csarnoképítési
törekvéseket. A sportág iránt elkötelezett egykori játékosok, szur -
kolók, társasági adót fizető cégek alkalmazottai, vagy a szülők
pedig azzal tudnak hozzájárulni az összeg mielőbbi előteremté-
séhez, ha kapcsolataikon keresztül népszerűsítik a Gödöllői RC
vezetőségének kérését. További információ kérése és egyeztetés a
grcropi@gmail.com email-címen lehetséges. -ág

Fordulóponthoz érkezett 
a röplabda-csarnok megvalósulása

Egy évvel elodázták a tokiói olimpiát

Hogy élte meg a döntést Mészáros Eszter és Gémesi Csanád?
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Hazánk egyik legszínesebb, élénk tollaza -
tú madarának európai állománya az inten-
zív fajvédelmi tevékenységeknek köszön -
he tően stabilizálódni látszik, fennmaradá-
sa érdekében azonban további felméré-
sek és intézkedések szükségesek. A
Szent István Egyetem (SZIE) kutatói en -
nek kapcsán arra keresik a választ, hogy
a fészkelőhelyek és a madárszülők jel-
lemzői miként befolyásolhatják a költés
si kerességét és a fiókák életképességét –
tájékoztatta magazinunkat a SZIE Média -
központjának munkatársa.

A szalakóta védelme érdekében elen -
ged hetetlen, hogy az egyedek viselkedését
és életmenetét a lehető legpontosabban
meg ismerjük, így a gödöllői központú
Szent István Egyetem Állattani és Állat ö -
kológiai Tanszékén már 2016 óta folynak a
fajjal kapcsolatos kutatások. 

A hazai vizsgálatokra és terepi megfi -
gye lésekre nagyjából májustól augusztu-
sig van lehetőség, hiszen nyár végén a sza -
lakóták hamar délre indulnak, a telet pe -
dig az afrikai kontinens Egyenlítőtől dél re
eső területein, Botswana térségében töltik.

Ezt követően csak igen későn, nagyjából
április végén, május közepén térnek vissza
korábbi fészkelőhelyükre. A fantasztikus
tájékozódó-képességüknek köszönhetően
lakhelyük akár pon tosan ugyan az az odú
is le het, amelyben előző évben is si kerrel
köl töttek.

A lehetséges fészkelő- és táplálkozó te -
rületek ugyanakkor Európa-szerte fogyat-
koznak. A magányos fák és fasorok, to -
vábbá a könnyen odvasodó puhafa fajok
egyre korlátozottabban állnak a szalakóták
rendelkezésére, így a természetvédelmi
szak emberek mesterséges költőládákat is
kihelyeznek, hogy segítsék fészkelésüket,
szaporodásukat. 

Ilyen mesterséges fészekodúkban költő
szalakótákkal kapcsolatosan gyűjtött ada-
tokat Sarlós Dávid, a SZIE Biológiatu do -
mányi Doktori Iskola PhD-hallgatója, aki
dr. Herényi Márton, a SZIE MKK Ál lat -
tani és Állatökológiai Tanszék tudomá -
nyos munkatársának témavezetésével
végzi kutatásait a Borsodi-Mezőségben és
a Felső-Kiskunságban.

- Eredményeink szerint a hosszabb
szárnnyal rendelkező hím szalakótáknak
nemcsak több tojásuk lett, de a kikelt fióká-
ik száma is magasabb volt. Ezen kívül a
jobb kondícióban lévő hím madaraknak
több fiókája repült ki, és ezek jobb kon -
dícióval is rendelkeztek. Azt is megfi gyel -
tük, hogy a költést később kezdő szala kó -
ták fiókáinak hosszabb volt a szárnya a
kirepülés idején, ami arra utal, hogy eteté-
sük idején több táplálékul szolgáló bogár
és egyenesszárnyú állhatott rendelkezésre
– meséli a fiatal kutató, aki kutatásait idén
nyáron is folytatni szeretné, többek között
a születési fészek és az első költőhely közti
távolság vizsgálatával.

Afrikából érkeznek vissza

Kutatják az élénk tollazatú szalakóták költési
sikerességét és a fiókák életképességét

Magazinunk következő
száma a

július 3-án
jelenik meg.
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Az 1924-ben Gödöllőre települt jászói és
nagy váradi premontreiek léte egyértelműen
jelezte a négy évvel korábbi trianoni gyászos
történések valóságát, melynek szomorúsága
ma felemelő centenáriumi aktualitássá mi -
nő sül: a magyarság Isten kegyelméből él és
továbbra is élni akar.

Csaknem hetven évvel később, 1993 pün -
kösdhétfőjén sokan templom-megáldásra
gyűl tek össze az újonnan épült Fácán sori
premontrei kápolnába, mely esemény a pre -
montreiek gödöllői letelepedésének ismételt
megerősítése volt. Fényi Ottó atya, a rend
vezetője, újraalapító perjel, mélyen hitt a
Szent lélek Úristen megszentelő és újraalkotó
erejében, mely Isten kegyelmének forrása:
ezért is választotta a kápolna fő titulusának
a Szentlelket. A templom teljes neve: Szent -
lélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébá -
nia templom.

Pünkösd ünnepe, ez a gyönyörű tavasz -
végi, nyár eleji ünnep, ötven nappal húsvét
után a Szentlélek eljövetelét idézi elénk újra
és újra. A feltámadt Jézus erőt és össze sze -
dettséget ígért tanítványainak, mivel tudta,
hogy mindezekre nagy szükségük lesz. A
meg ígért Szentlélek pünkösdkor eltöltötte és
megerősítette azokat, akik a kereszténység
alapkövei lettek. De a Szentlélek ott mun -
kálkodott már Jézus földi életének elején is:
az angyali üdvözlet Jézus fogantatását és
születését jelezte, ahol ugyanaz a Szentlélek
Úristen volt jelen, mint az első pünkösdkor:
ez a tavaszi ünnep (március 25.) Gyümölcs -

oltó Boldogasszony ünnepe. A Szentlélek
mindig a lelki gazdagságot jel zi, lelki ajándé-
kokat ad, mely hatással van testre-lélekre-
értelemre egyaránt. Ajándékoz zon nekünk
erős és tiszta hitet, lankadatlan reményt és
töretlen isten- és emberszeretetet! Töltsön el
erővel és összeszedettséggel min den gödöllői
embert az áldástadó Lélek! Váljék üdvös sé -
günkre az újra ránk köszöntő pünkösd! 

Balogh P. Piusz 
O. Praem. premon trei apát, plébános

Az újra ránk köszöntő pünkösd


