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A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot kedvezőtlenül
érintő hatásának enyhítése érdekében kihirdetett tavaly dec-
emberi kormányrendeleti tiltás ellenére Bajkó Norbert alpol-
gármester előterjesztést készített a város útjainak és lakó kör -
nyezetének védelméről, a település egyes területeire való be -
hajtás rendjéről és a fizetendő díjakról. A helyi jogszabályt Gé -
mesi György május 14-én jóváhagyta, ezáltal az július 1-jén
hatályba lépett, azzal, hogy a díjfizetési kötelezettségekre vo -
natkozó paragrafusok a következő év első napjától válnak
„élessé”.

A rendeletben foglaltakat nem mindenki nézte jó szemmel. Ezt
alátámasztja az is, hogy a törvényességi felülvizsgálati ké rel met
kapott a Pest Megyei Kormányhivatal, mondván: a rendelet több
szempontból is aggályos lehet. Főként azért, mert a kor mány -
rendeletben foglalt tilalom nagy valószínűséggel vonat kozhat a
polgármesteri rendeletre, ezáltal felmerülhet, hogy a Gé mesi
György által aláírt gödöllői jogszabály a kormányzati szán dék
ellenére született meg.

A gödöllői képviselőtestület augusztus 30-i rendkívüli ülésé -
nek egyik napirendje arról szólt, hogy a várost irányító grémium
alkosson véleményt a Pest Megyei Kormányhivatal július má -
sodik felében keltezett törvényességi felhívásáról, amiben felszó-
lította a képviselőtestületet, hogy tűzze napirendre annak meg -
tárgyalását, és rendelkezzen a díjfizetésre vonatkozó rendelke -

zések hatályba nem lépéséről, illetve azok hatályon kívül he -
lyezéséről.

Amint az borítékolható volt, a törvényességi felhívásban foglal-
takkal sem Gémesi György, sem helyettese, Bajkó Norbert nem
értett egyet, és a határozati javaslatban ennek támogatását kérte a
városvezetés többi tagjától is. Indokként – többek között – a köz -
feladat-ellátási kötelezettséget és a gödöllői önkor mány zat hátrá-
nyos megkülönböztetését említették mivel más telepü lé seken
alkalmazott és engedélyezett az útdíj kivetése, beszedése. A vita
során szóba kerültek a kormányzati elvonások, mi ként az is, hogy
az érintett helyi vállalkozásoknak ilyen módon is szükségszerű
lenne hozzájárulni a városüzemeltetésre fordítható kiadásokhoz.

A Szövetség Gödöllőért képviselői közül Török Sándor azt ja -
vasolta, hogy ésszerű lenne elfogadni a kormányhivatal felszólí-
tását, és hatályon kívül helyezni a rendeletet, majd az új díjak
bevezetésére vonatkozó, év végéig tartó moratórium után vissza -
térni a kérdésre.

A szavazás eredményeként a gödöllői képviselőtestület több sé -
ge (7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) támogatta a polgármesteri indít-
ványt. Vagyis: a törvénytelenségi felhívás eredménytelennek te -
kint hető, így a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.
Magyarul: a gödöllői útdíj bevezetésének ügye még nincs le -
zárva… -stv

Hatályon kívül helyeztetné a kormányhivatal az útdíj-rendeletet 
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Tíz éve Gödöllőre is jutott pénz
a Norvég Alaptól

Az utóbbi napokban szinte nincs olyan
hír adás, aminek ne lenne része a Norvég
Alap és a magyar kormány közötti „vita”,
aminek következménye az lehet, hogy
hazánk elesik mintegy 77 milliárd forintos
összegű, különböző szakterületek fejlesz-
tésére fordítható támogatástól.

Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a
„kötélhúzás” vége, annyi azonban bizo-
nyos, hogy városunk tíz évvel ezelőtt már
volt kedvezményezettje a Norvég Alap
dotációjának.

Akkoriban négy, gödöllői, épített- és
természeti örökség megújulását eredmé-
nyezte a Norvég Alap 89 százalékos inten-
zitású, összesen mintegy 443 millió forin-
tos támogatása, amihez a város 56 millió
forintos önrészt biztosított.

A keretösszegből a legtöbbet a királyi
váró felújítására fordítottak (348 millió fo -
rint), ahol 2011 októberében 43 milliárd fo -
rintos, hazánkat 2016-ig megillető tá mo ga -
tásról írtak alá együttműködési szerződést
a nagykövetségek és a szaktárca képvise -
lői. Az Alsópark bizonyos területeinek re -
konstrukciójára 62,2 millió forintot, az Er -
zsébet-park részleges megújítására (Kálvá -
ria, Erzsébet-szobor, szikla) 62,3 millió fo -
rintot, míg a máriabesnyői – Grassal ko -
vich-kilátó és Grassalkovich-pihenő néven
is ismert – Grassalkovich-filagória rendbe -
té telére 25,5 millió forintot szántak annak
idején.

Mintegy három évvel később, 2014 má -
jusá ban a gödöllői képviselőtestület tagjai
arról határoztak, hogy részt kívánnak ven -
ni a Norvég Alap pályázatán, méghozzá: a
Testőrlaktanya felújítására reméltek tá mo -
gatást. A döntéshozók akkor úgy gondol-
kodtak, hogy a Várkapitányi lakként
aposztrofált épület helyreállítása mintegy
360,6 millió forintba kerül. Ebből 65,5
millió forintos önrészt vállalt volna a helyi
önkormányzat, míg a hiányzó összeget,
295,1 millió forintot a Norvég Alaptól
(EGT) remélték anyagi forrásként. 

Mint utóbb kiderült, hiába. A szervezet
nem sokkal a pályázat meghirdetését kö -
vetően felfüggesztette magyarországi ki -
fizetéseit, így a folyamat odáig fajult, hogy
saját erőből kellett megújítani a Testőrlak -
tanya épületét. 

A mára kialakult, főként a pénzelosztást
végző szervezetről szóló megegyezés hiá-
nyára visszavezethető kormányközi vi -
szály tehát nem újkeletű, annak rendezése
azonban a legfrissebb fejlemények ismere-
tében erősen kérdéses.

Módosult a forgalmi rend a 3-as főúton
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbí zá -
sá ból augusztus 23-tól forgalomtechnikai
beavatkozásokat végeztek a szakemberek
Gödöllőn, a Ganz Ábrahám utca és a Tán -
csics Mihály út között. A szakaszon burko-
latjel eltávolítási és festési munkák zaj lot -
tak le, amit követően az érintett szakaszon
módosult a forgalmi rend. A 3-as főút érin -
tett szakaszán a főút megelőző és követő
szakaszához illeszkedve, a korábbi 2+1
sáv helyett irányonként egy sáv van, to -
vábbá a csomópontok környezetében a ka -
nyarodó mozgásokat elősegítendő kanya -
rodó sávokat alakítottak ki.

További 16 évig düböröghetnek 
a lőerők a Gödöllő-közeli Hungaroringen

Biztosan lesz 2037-ig Forma 1-es futam a
Gödöllőtől néhány kilométerre található
Hun garoringen. Ezt az innovációs és tech -
nológiai miniszter jelentette ki július 31-én,
miután a Magyar Nagydíj helyszínén
egyeztetett Stefano Domenicalival, az F1
elnök-vezérigazgatójával – adta hírül az
MTI.

Palkovics László kiemelte: biztosította
Stefano Domenicalit, hogy a magyar kor -
mány elkötelezett a versenyrendezés iránt,
így az eredetileg 2032-ig szóló pénzügyi
meg állapodást további öt évvel meg -
hosszabbították.

- Ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, sok
a tennivaló, ugyanis az 1986-ban épült ver -
senypálya rusztikus ugyan, de átfogó fej-

lesztésre szorul – jelentette ki a miniszter,
aki azt is elmondta: megújul majd a mo -
gyoródi létesítmény bejárati része, főlelá-
tója és főépülete is.

Javult a Gödöllői-dombság 
turistaút-hálózatának infrastruktúrája

A Pilisi Parkerdő az elmúlt évek jelentős
turisztikai beruházásait követően – erdei
pihenőhelyek, menedékházak, kilátók fel-
építése és a meglévők felújítása – a kirán -
du lóhelyeket összekötő és a Budapest-kör -
nyéki erdőket átszövő, közel 1000 kilo mé -
ter hosszú turistaút-hálózat pihe nőit és
park erdei berendezéseit is megújítja. A
Magyar Természetjáró Szövetséggel kon -
zor ciumban végrehajtott fejlesztéssel így -
többek között - közel 1000 új pad-asztal
garnitúra, 100 tűzrakóhely és 32 helyen a
kerékpárosokat kiszolgáló létesítmények
várják a Gerecsében, a Visegrádi-hegység-
ben, a Pilisben, valamint a Gödöllői-domb-
ságban akár gyalogosan, akár kerékpárral
kirándulókat.

A program részeként nemcsak a már is -
mert, félrönkökből álló eszközöket, hanem
új arculatú, modern vonalvezetésű és
könnyen fenntartható berendezéseket is
kihelyeztek. Összesen 997 pad és asztal
garnitúra, 32 esőbeálló, közel 100 tűzrakó
és pihenőhely újul meg, továbbá a ke rék -
páros és gyalogos utak találkozási pont -
jaira mintegy 30 helyszínen a kerékpá ro -
sokat kiszolgáló infrastruktúra is épül. Ez
utóbbi tovább növeli a 350 kilométer hosz-
szú, kerékpározásra kijelölt erdei utakon
ha ladó Pilis Bike erdei kerékpáros hálózat
színvonalát. A Parkerdő területén talál ha -
tó források közül 24 foglalását újítják fel,
továbbá sor kerül a vízfolyásokon átívelő
hidak cseréjére is. 

A most elkészült fejlesztések a Magyar
Természetjáró Szövetség, mint projektgaz -
da koordinálásában, a Pilisi Parkerdő gaz -
dasággal közös konzorciumi együttműkö-
désben valósultak meg. A projektelemek
költsége 304 millió forint. 

GH-összeállítás

Azt hallani, hogy…
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Megérkeztek Erzsébet ki -
rály né személyes bútorai,
fé sülködőasztala és üveges
vitrinje a Gödöllői Királyi
Kastélyba. A Nemzeti Kas -
tély program és a NÖF
Nem zeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Kft.

segítségével Németországból visszavásárolt mű tárgyakat a kö -
zön ség már láthatja a kastély állandó kiállításában.

A berendezési tárgyak augusztus 13-i sajtóbemutatóján dr. Uj -
váry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy a kastély igazi Sisi-
kultuszhelyként működik.

- Az épület jubileumot is ünnepel, hiszen harminc éve hagyta el
a szovjet hadsereg, majd 1996-ban nyitott meg – bár, először még
csak részben – a látogatók előtt. Az évfordulóhoz kapcsolódik a két
különleges bútor érkezése is - fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Erzsébet királynő egykori fésülködőasztala és üvegezett vit -
rinje egy németországi aukción bukkant fel, ahol kikiáltási áron
sikerült őket visszavásárolni, majd 150 év után visszajuttatni a ki -
rályi család egykori nyári rezidenciájába. 

Forrás: MTI • fotó: Máthé Zoltán

Megérkeztek Németországból
Erzsébet királyné személyes bútorai Javában zajlik az Ökotárs

Alapítvány által idén is
meghirdetett Év Fája ve -
télkedő szavazása. A sa -
játos versengés kereté -
ben nem a leg nagyobb
vagy legöregebb fát ke -
resik, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kap -
csolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál, vagy
bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban. 

A nevezett fák közül a zsűri választotta ki a döntősöket. Ezek
vesznek részt a nyilvános döntőben, ahol a legtöbb közönség sza -
vazatot kapó fa nyeri az Év Fája címet. A döntősök közt emellett
már ott rejtőzik a Hős Fa cím nyertese is és az Országos Erdészeti
Egyesület különdíjasa. Arra, hogy mely fák kapják ezeket, csak az
október 1-jén lezáruló közönségszavazás után derül fény. Az
eredményeket október 17-én, egy díjátadó keretén belül teszik
közzé a szervezők.

A döntőbe jutott fák között ott található a kastéllyal szemközti
területe, a Frédéric Chopin Zeneiskola kertje mellett lévő, képen
látható gödöllői görbefa, amely jellegzetes formájával a város
egyik nevezetességévé nőtte ki magát.

A ritka példányt a gödöllői Diverzitás Alapítvány munkatársai
ajánlották az akár valamilyen díjra is esélyes egyedek körébe.
Ehhez persze az kell, hogy minél többen szavazzunk a gödöllői
ritkaságra. Voksolni a www.evfaja.okotars.hu/dontosfak felüle-
ten lehet, mi több, kell!

Az Év Fája versengés történetében korábban született már gö -
döllői siker: 2013-ban az egyetemi botanikus kert területén talál -
ható mesebeli vén vackorfa (vadkörte) diadalmaskodott. -G

Versenyben az Év fája címért

Az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás
szep tember 25-étől október 14-ig várja az érdeklődőket. Az ese-
mények túlnyomó része Budapesten, a Hungexpo területén lesz,
de jócskán jut a programokból vidéki helyszínekre is.

Az 1971 után, 50 év elteltével ismét hazánkban lezajló vadászati
világkiállítás egyik rendezvénye a XXIII. Szarvasbőgő Európa-
bajnokság, amit a Gödöllői Királyi Kastélyban bonyolítanak le
ok tóber 1-4. között.

A sajátos vetélkedésről annyit érdemes tudni, hogy általában
három fordulóból áll: utánozni kell a háremét terelgető bika
hangját, a párharcban győztes bika hangját, illetőleg egyenrangú
társát harcra hívó két különböző bika hangját.

A résztvevők maguk választják ki a bőgőeszközeiket, de nem
használhatnak elektronikus hívókat vagy egyéb, nem a saját
hang képzés elvén működő mesterséges segédeszközöket. A ver -
senyzőket zsűri értékeli, amelynek tagjai zárt kabinban ülnek. Az
értékelésnél a legfőbb szempont a technikai kivitelezés, a szak -
mailag és művészileg hiteles és helyes előadás, valamint a hang-
utánzás élethűsége. -rr

Európa legjobb szarvasbőgő-
imitátorait várja a királyi kastély
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Lapzártánk idején úgy tudni, hogy három
jelölt közül kerül ki az a személy a gödöllői
központú Pest megyei 6. számú választó -
ke rületben, aki az ellenzéki előválasztás
meg nyerésével a legfőbb kihívója lehet a
kormánypárti képviselőjelöltnek a jövő
tavasszal esedékes országgyűlési válasz -
táson.

Nézzük, hogy a szeptember második
felére tervezett az ellenzéki előválasztás
előtt kik és milyen támogatással rivalizál -
hatnak a politikai megmérettetésen!

Hohn Krisztina (képen balra) a kezde -
tekkor az LMP jelöltje volt, és élvezte párt -
ja, az Új Kezdet Párt, valamint a Mindenki
Magyarországa Mozgalom támogatását.
Időközben kiderült, hogy az MSZP, a Pár -

Július közepe óta tudható, hogy a Gödöllő
Vá rosi és Térségi Uszoda megkapta a hasz-
nálatbavételi engedélyt. Azóta újabb talál -
ga tások kaptak szárnyra a városban. A
már-már nyomasztó „csendet” a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
a törte meg, amely sajtótájékoztatót hirde-
tett augusztus 31-ére.

A helyi egyetem főépületének első emele-
ti rek tori dísztermében lezajlott eseményen

dr. Gyu ricza Csaba, rektor – mások mellett –
elmondta, hogy a hosszú évek után elké-
szült, és az egyetem tulaj do ná ba és üzemel -
te tésébe került uszodát be lát ható időn belül
megnyitják. A még szükséges engedélyezé-
si eljárások szeptemberben lezárulnak az
uszo dával kap csolatosan. Hamarosan kez -
de tét veszi a kötelezően előírt terheléses pró -
baüzem. Ennek ideje alatt már igénybe ve -
he tők lesz nek a létesítmény szolgáltatásai a
városi és térségi óvo dá sok, iskolások és a fel-
nőtt polgárok számára is. 

A rektor hozzátette, hogy a három me -
dencével (50, 25 és 10 méteres), wellness-
rész legekkel és kiszolgáló egységekkel, va -
lamint 107 parkolóval rendelkező uszoda
24 egyetemi dolgozót foglalkoztat. A pró -
ba üzem idején a felnőttek 800 forintért, a
gyer mekek 400 forintért vehetik igénybe a
szolgáltatásokat, hétfőtől péntekig 8 és 19
óra, szombaton és vasárnap 9 és 19 óra kö -
zött. A díjak és a nyitvatartási idő a rendes
üzem beindulása után változhatnak. 

–fd

Dr. Varga Zoltán indulásának bejelenté-
se óta a Momentum jelöltje, és egyre bizto-
sabb, hogy a Gödöllőn nevelkedett, ma
Isaszegen élő ügyvéd – a hezitálók mellett
– elsősorban a parlamenti képviselettel
egyelőre nem rendelkező párt sza va -
zótáborára számíthat az előválasztáson.

A jelöltet támogató szervezet minisz -
terelnök-jelöltje: Fekete-Győr András.

Az ellenzéki előválasztás 
további me netrendje 

• Szeptember 18-26. között lesz az elővá-
lasztás első fordulója, ekkor választják az
országgyűlési egyéni választókerületi je -
löltek, illetve lehet voksolni a miniszter el -
nök-jelöltekre is. Aki a képviselőjelölt-je löl -
tek közül a legtöbb szavazatot kapja, azt a
személyt indítja a 2022-es tavaszi or szág -
gyű lési választáson az adott válasz tó kerü le -
ti mandátumért a hatpárti ellenzéki együtt -
működés. Ha a miniszterelnök je lölt-jelöltek
közül senki nem szerzi meg a sza va zatok
abszolút többségét, vagyis az összes voks
felét és annál legalább egy sza vazattal töb -
bet, akkor második forduló kö vetkezik.

• A második fordulót ebben az esetben
ok tóber 4-10. között tartják meg.

-ván

be széd, illetve a Jobbik, valamint a 99
Moz galom is a Baranya megyei szárma -
zású, Gödöllőn csupán tavaly ősztől aktív
politikus mellé/mögé állt.

A jelöltet támogató szervezetek minisz -
ter elnök-jelöltje: Jakab Péter, Karácsony
Gergely, Márki-Zay Péter.

Simon Erika (képen középen) civil je -
löltként jelentkezett be, majd június 4-én
be lépett az Új Világ Néppárt jelöltjeinek
so rába, július 1-jén pedig a Demokratikus
Koalíció, majd a Liberálisok is felvállalták
a 20 éve a nagyközségben élő szadai alpol-
gármester támogatását, aki a Normális
Magyarországért és a Civil Bázis jelöltje is.

A jelöltet támogató szervezetek minisz ter -
elnök-jelöltje: Dobrev Klára, Pálinkás József.

Köztük van a kormánypárti jelölt fő kihívója

Már-már regénybe illő módon választották ki a közcég direktori tisztségére kiírt pá lyázat során a VÜSZI
Kft. új ügyvezető igazgatóját. A felhívásra az előterjesztő elmondása szerint 49 érdeklődő je lentkezett. Egy
előszűrés után a kandidálók táborát kilenc főre csökkentették, majd a második fordulóra már csak négyen
kaptak meghívást a kiválasztást végző bizottság tagjaitól. Az augusztus 23-án lezajlott személyes interjún
el sősorban a jelentkezők prob lémamegoldó-képességét tesztelték, majd meghallgatásukat követően – mivel
elmondása szerint Gémesi György ragaszkodott hozzá – egy grafológust is bevetettek, hogy tényleg a
legjobbat ajánlhassák a végső döntést kimondók figyelmébe.

A várost irányító grémium tagjai egyetértettek a polgármester indítványával és au gusztus 30-i rendkívüli
ülésükön Lukács Gábort (képen) a VÜSZI Kft. ügyvezetőjévé választották. A Gödöllőn élő, az elmúlt egy évben a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságán beruházási osztályvezetőként ténykedett építőmérnök megbízatása szeptember 6-ától hatá-
rozatlan időre szól, havi munkabére bruttó 700 ezer forint. -ka

Lukács Gábor a VÜSZI új ügyvezető igazgatója

Csobbanásra várva
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ugyanis a Műemlékek Állami Gondnoksá -
gára kerültem, és innen is el akart távo -
líttatni. Erről szóló levelét az akkori ál -
lamtitkár, Baán László mutatta meg, bizto-
sítva persze, hogy ennek a nyomásnak
már nem engednek. De mindez már tör té -
nelem, a kastély modernkori históriájának
része és régóta nem vált ki belőlem indula-
tokat. Amúgy Gémesi ármánykodása lett
egy másik pályám „nyitánya”… 1998-tól
számítva 15 évet töltöttem el műemlékes
csúcsintézmények vezetőjeként, több kor -
mányzati cikluson át.

- Soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha
akkor nincs kormányváltás. De játsszunk
el a gondolattal: mennyivel lehetne előbb-
re ma a gödöllői kastély rekonstrukciója,
ha az addig kulcsszerepet játszó szakem -
berek maradhattak volna a helyükön, és
folytathatták volna a munkát?

- Igen, a kérdésében benne van, bár, az
előzőekhez kellett volna hozzáfűznöm:
Gémesi, illetve a kastély igazgatói székébe
általa beültetett Körösvölgyi László má so -
kat is kirúgott a munkatársak közül. Töb -
bek között Bakonyiné Schubert Évát, a
kas tély főépítészét, akinek a további hely-
reállításokban is kulcsszerepe lett volna.
Hosszú lenne felsorolni a terveinket, ezért
most csak kettőt emelnék ki. Az egyik a
kastélyszálloda, amihez állami kezesség -
vál lalású hitel szolgált volna fedezetül, és
aminek kiviteli tervei is elkészültek. A
másik az 1875-ben betemetett Hattyús-ta -
vak részleges visszaállítása, ami nemcsak
egy kertrekonstrukció lett volna, hanem a
gödöllőieknek is egy különleges rekreá -
ciós lehetőség. Ennek pandanjául létesült
volna egy vadaskert a Fővárosi Állat- és
Növénykerttel való együttműködésben,
töb bek között, az akkor még meglévő Tán -
csics Mihály úti filmtelep medvéinek elhe-
lyezésével. Utóbbihoz csak annyit, hogy
akkor Veresegyház polgármestere felis -
mer te ezt az értéket, elvitte az állatokat, és
ma már több százezres az évi látoga tott sá -
ga az ottani Medvefarmnak.

- Ha emlékezetem nem csal, a Gödöllői
Városi Múzeumnak helyet adó Hamvay-
kúria 2000-re befejeződött felújítása kap -
csán Ön felvetette: hasznos lenne a helyi

Gémesi György indítványára a gödöllői
képviselőtestület tagjai augusztus 30-i
rend kívüli ülésükön módosították a város
cím és díjak alapításáról és adományozá-
sáról szóló önkormányzati rendelet dísz-
polgár-választásra vonatkozó részét.

Egy rövid, 2003-as időszakot (ekkor ket -
ten), majd a 2011-es és 2016-os esztendőt
(ekkor senki) leszámítva, 1996 óta minden
évben egyetlen személy érdemelhette ki a
város legrangosabb kitűntetését, a díszpol-
gári címet. Mostantól az elismertek száma
évenként több is lehet, miután a helyi ren -
deletet kiterjesztették azokra a személyek -
re is, akik a sport területén alkottak mara -
dan dót, öregbítve ezzel a város hírnevét.
Az augusztus utolsó előtti napján hatályba
lépett rendeletmódosításban a következő
kitétel szerepel: 

Díszpolgári cím évente legfeljebb egy sze -
mélynek, európai vagy világszín vo nalú
teljesítmény elismeréseként kivételes eset-
ben több személynek is adományozható.

A képvi selő tes  tületi ta nács kozás zárt
ülé se után az is ki de rült, miért volt szük sé -
ges a ren de letmó do sítás. Gémesi György
javaslatára a testületi tagok megszavazták,
hogy – Katona Szabó Erzsébet augusztus
20-i elismerését (lásd 10. oldal) követően,
igazodva a szeptember 30-i határidőhöz –
a kardcsapat tagjaként a tokiói olimpián
bronzérmet szerzett, ezzel helyi sport -

történelmi tettet
vég rehajtott uno -
kaöcs, Gé me si
Csanád (képen)
vi sel hesse a Gö -
döllő Díszpol -
gára ti tulust.

Nem vitatva a díjazott érdemeit, annyit
azért érdemes megjegyezni, hogy Gémesi
Csanád a harmadik olyan személy a gö -
döllői díszpolgári cím adományozásának
történetében, aki helyi kötődésű sportoló.
Korábban, 2008-ban Tóth Krisztina olim -
pia 4. helyezett (2000, Sydney), világbaj -
noki bronzérmes és hétszeres Európa-baj-
nok asztaliteniszező, illetve 2013-ban
Szűcs Lajos (†) olimpiai bajnok labdarúgó
(1968, Mexikóváros) már átvehették a te -
lepülés legrangosabb kitüntetését. Esetük -
ben nem volt szükség a helyi rendeletet
mó dosítására.

-vn

Ebben az esztendőben, augusztus köze -
pén jeles évfordulóra emlékezhettek a
hely béliek: negyed évszázada, napra
pon tosan 1996. augusztus 17-én megnyi -
totta kapuit a nagyközönség előtt a rész -
ben megújult gödöllői Grassalkovich-kas -
tély. A jelentős esemény kapcsán nem
lenne teljes a nosztalgiázás, ha nem von -
nánk be Varga Kálmán történészt, a helyi
műemlék-együttes helyreállítási fo lyama -
tának 1994-1998 közötti miniszteri bizto-
sát a múltidézésbe.

- Azt gondolom, százból legalább ki -
lenc venkilencen az augusztus 20-át jelöl-
ték volna ki annak idején a gödöllői kas -
tély megnyitására. Volt valami különle -
ges oka, hogy az időpont-választás au -
gusztus 17-ére esett?

- Igen, éppen azért lett 17-e, hogy az
augusztus 20-i események ne konkurál -
has sanak a sokak által várt kastélybéli ün -
neppel. Az időpontot egyébként még 1994
szeptemberében én jelöltem ki, miniszteri
biztosként.

- Ennyi év távlatából talán nem érdemes
különösebben taglalni, de a teljességhez
hozzátartozik, hogy a politikai kurzus -
vál tás hatására Önt 1998 után „kiszorí -
tották” a kastély megújulási és fejlesztési
folyamatából. Tették ezt úgy, hogy nem
voltak tekintettel az Önök által elvégzett
komoly munkára, értékmentésre. Mennyi
idő kellett ahhoz, hogy feldolgozza a tör -
ténteket?

- Ha azt mondom, nehezen dolgoztam
fel és sokáig tartott, akkor nem mondtam
semmit. Talán érzékletesebb, ha úgy fogal-
mazok: a lelkem egy darabját tépték ki és
egy értékelvű távlati terv megvalósítását
lehetetlenítették el. Az igazsághoz tartozik
azonban, hogy a „boszorkányüldözés” mö -
gött nem a Fidesz politikusai álltak, hanem
Gémesi György polgármester. Teszem
hozzá, messzire vezetne ennek okait ki -
fejteni. 

Legyen most elég annyi, hogy Gémesi
akkor az MDF tagja volt, pártja pedig ko -
alíciós partner. Mindezt egyébként éppen
a Fidesz delegálta kulturális vezetőktől
tud tam meg. Sőt, azt is, hogy Gémesi még
utánam is próbált nyúlni. 1998-ban

Plusz egy díszpolgár 25 éve nyílt meg a felújított Grassalkovich-kastély

Varga Kálmán: a „boszorkányüldözés” mögött
Gémesi György állt, nem a Fidesz politikusai



7XXV/9. 2021 szeptember

közgyűjteményt a kastélyban elhelyezni.
Talán azzal indokolta az ötletet, hogy a
város spórolhatott volna, miközben a mú -
zeum kiállító-tere és látogatottsága egy-
aránt növekedhetett volna. Hogy is volt ez
pontosan?

- Az elképzelést még a 1990-es évek ele-
jén a kastély hasznosításának tervezésekor
és a Városi Múzeum vezetőjeként fogal-
maztam meg. A lényege, hogy a tervezett
kastélymúzeum a lokális közgyűjteményi
feladatokat is ellátta volna, s ez izgalmas
távlatok nyitásával, valamint jobb műkö -
dési feltételekkel járt volna. Nem is szólva
a látogatottságról. A Hamvay-kúriát pedig
– az Erzsébet-kultusz jegyében – visszaala -
kítottam volna Erzsébet Szállodává, ter -
mé szetesen, a mai igényeknek megfele lő -
en, de az egykori atmoszférát megidézve.
Csak megemlítem, mert ide tartozik egy
párhuzamos kulturális fejlesztés terve is: a
gödöllői művésztelep újrateremtése, a
Körösfői utcában lévő eredeti épületek
hely reállítása és amolyan hazai Mont -
martre, azaz: művészutca kialakítása.

- Nem érdemes tagadnia, a gödöllői
kastély múltja, ügye, sorsa a mai napig
fontos Önnek. Ezt támasztja alá az is,
hogy idén áprilisban – 18 év után – újra
könyvet írt a kastélyról.

- Fiatalként a műemlékek világában el -
sősorban az Árpád-kori templomaink
von zottak és még egyetemistaként részt
vettem egy-egy ilyen jellegű kutatásban is.
Aztán a sors Gödöllőre irányított, ahol
viszont egy barokk kastély állt, méltatlan
állapotban és szebb napokra várva. Némi -
képp fatalista megközelítésben mondha -
tom akár úgy is, hogy az élet jelölte ki szá -
momra a feladatot, és az efféle terhet, vagy
inkább nehéz adományt nem lehet csak
úgy letenni. Akkor sem, ha az ember olyan
akadályokba ütközik, amik egzisztenciáli-
san megrázzák. Félre ne értse, nem tartom
magam megszállottnak – a megszállottság
legtöbbször kárt okoz –, de elkötelezettnek
igen. Úgyhogy, én akkor is tettem a kas -
télyért, amikor közvetlen beleszólásom a
dolgokba nem volt lehetséges. Kutatáso -
kat végeztem, tanulmányokat és könyve -
ket írtam, mi több, még a máriabesnyői
templomról is. A közelmúltban megjelent
könyv mind között a legalaposabb kas -
tély történeti munka, amivel kicsit le is
akartam zárni ezt az „életművet”. Igaz, a
napokban találtam még egy eleddig nem

évtizedben pedig érdemi előrelépés nem
történt. 

Az ok meglehetősen egyszerű: a város
polgármestere 2010 óta élesen a kormány -
zattal szemben politizál. Úgy látszik, Gé -
mesi nincs tisztában azzal, hogy ilyen lép -
tékű kastély rehabilitációja – ahogy pél -
dául Fertődön is – mindig kormányzat -
függő kérdés, azaz: nem nélkülözheti az
állami szerepvállalást. Kastélyunk elvesz-
tette a jó értelemben vett politikai figyel-
met, további felújítása nem lett kiemelt
kor mányzati beruházás és kimaradt a
nem zeti kastélyprogramból is. Nekem
soha nem voltak polgármesteri vagy po -
litikusi ambícióim, de azt tudom, hogy egy
település vezetőjének együttműködésre
készen és partneri viszonyban kell lennie
az aktuális kormányzattal, még akkor is,
ha nézeteik eltérőek. Ezt kívánja ugyanis a
helyiek érdeke. Sajnos, úgy vélem, a hely-
zet mára helyrehozhatatlanul elmérgese-
dett, ergo: a kastély ügyében csak a pol -
gármester befolyásának teljes megszün te -
tése hozhat előrelépést. Az ön által említett
tulajdonosi változás felcsillantja ennek re -
ményét és egyúttal óriási felelősséget is ró
a MATE döntéshozóira, hiszen a kastély
mind művészeti, mind történeti értékeivel
nemzetközi rangú műegyüttes. Hogy mi
lenne szerintem a három legfontosabb fel-
adat? Hosszú lenne kifejteni, de fussunk
neki rövid mondatokkal. 

1. Fejlesztési terv készítése 3-4 évre, a
történeti ingatlanok relációjában és költ -
ség vetéssel. Megjegyzem, ilyen elképzelé-
sekkel tele a padlás, tehát inkább prioritási
sorrendet kell felállítani. 

2. Mintaszerű helyreállításokat kell vé -
gezni, kvalifikált szakemberekkel, alázat-
tal és haszonelvű érdekek nélkül (műem -
lékesek, restaurátorok). 

3. A munkaszervezet stabilizálása és bő -
vítése a tervek függvényében (például:
kas télybéli főépítészi státusz, a múzeumi
stáb erősítése).

- És egy utolsó kérdés: ön vállalna sze -
repet a kastély jövőjének alakításában?

- Hevesi Tamás egy dalából tudnék
idézni: Ezt egy életen át kell játszani!
Szóval, igen! De nem valamiféle állásban,
hiszen a 68. évemet taposva úgy vélem, a
fiataloknak kell folytatni a munkát, amit a
magamfajta öreg róka legfeljebb a tudásá -
val és tapasztalataival segíthet. 

-stv

ismert levéltári fondot: a kastély 1750-60
közötti inventárát, ami csodával határos
módon megmenekült a pusztulástól és
rögzíti az akkori termek funkcióját és be -
rendezését. Nos, ennek feldolgozását még
elvégzem és talán jövőre könyvként is
meg jelenhet.

- Azzal, hogy a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány
(MATE) idén februártól megkapta a
kastélyt működtető gazdasági társaság -
ban az több mint 80%-os állami tulaj don -
részt, alaposan megváltozott a gödöllői
kastély jövője. A kormányzati körökhöz
köthető döntéshozók sokáig már nem
odázhatják, hogy milyen jövőt szánnak a
műemléki felújításnak, valamint az ide-
genforgalmi és kulturális hasznosításnak.
Ha Önön múlna, mi lenne az a három leg -
fontosabb feladat, amit el kellene vé gezni,
hogy 25 év múlva, az elődökre büszkeség-
gel gondolva ünnepelhessenek az akkori
illetékesek?

- 1990 körül, a rendszerváltás éveiben
elképzelhetetlennek tartottam, hogy 30 év
se lesz elég a műemlék-együttes teljes
hely reállításához. A központi épület 8
szárnyából még nincs helyreállítva a déli
három traktus: a vártemplom, az úgyne -
vezett, Muzsikusszárny és a Narancsház.
A melléképületek közül omladozik a sör -
ház és a kocsiszín, a királyi időszak főud-
varmesteri épülete és még néhány kisebb
uradalmi ház, no, meg a kormányzói
úszómedence. Ha viszont a historikus sze -
mével vizsgáljuk a helyzetet, azt látjuk,
hogy bár változó ritmusban, de 2010-ig fo -
lya matos volt a helyreállítás, az utóbbi
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HIRDETÉS

A nyilvánosságra hozott felsőoktatási ponthatárok alapján szep -
temberben 24 százalékkal több új hallgató kezd heti meg ta nul -
mányait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE).
Míg a tavalyi évben 2.616 fő nyert felvételt a jogelőd intézmé-
nyek valame lyi kébe, addig idén 3.244 fő érte el a pont határokat.

Az agrárképzések népszerűségének egyértelmű növekedését
jelzi, hogy a kaposvári agrár- és környezettudományi képzéseken
több mint duplájával, 110 százalékkal több fiatal kezdheti meg
tanulmányait, mint tavaly, de 12 százalékos növekedés látható a
gödöllői mezőgazdasági és környezettudományi szakokra felvet-
tek tekintetében is.

A statisztikák szerint a MATE gödöllői Szent István Campu -
sára 1.011 fő, a Budai Campusra 1.023 fő, a Kaposvári Campusra
603 fő, a Georgikon Campusra 312 fő, a gyöngyösi Károly Róbert
Campusra pedig 295 fő nyert felvételt. A campusokra felvettek
számát tekintve a legnagyobb növekedés a Georgikon Campus
esetében látható, ahol a tavalyi évhez képest 83,5 százalékkal lesz
több elsőéves, de több mint 20 százalékos a létszámnövekedés a
gödöllői, a budai és a kaposvári képzési helyek esetében is. 

A legtöbb új hallgató az államilag támogatott, nappali képzési
formában zajló tájrendező és kertépítő mérnöki, valamint az évek
óta népszerű élelmiszermérnöki alapszakokra jutott be. Előbbin
158 fő, utóbbin pedig 140 fő érte el pontha tá rokat. Kiemelt érdek -

lődés volt a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szak kép zés
iránt is, amelyen a keszthelyi és a gyöngyösi campusokon össze -
sen 149 fő kezdheti meg tanulmányait szep tembertől.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor a ponthúzással kapcsolatban
kiemelte, hogy az idei jelentkezési adatok és felvételi számok már
egyértelmű jelzést fogalmaztak meg arról, hogy mind a jövőbeni
hallgatóság, mind pedig szüleik bíznak a február 1-től új intézmé-
nyi keretek között működő Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemben és az intézmény további töretlen fejlődésében. A
MATE – oktatási és kutatási szakembereire és hátterére alapozva
– garantálja, hogy hallgatói a 21. századi igényeknek megfelelő,
versenyképes tudással, gyakorlati ismeretekkel és nemzetközi
tapasztalatokkal felvértezve helyezkedjenek el a munkaerő pia -
con. Az intézmény ehhez többek között a lehető legmodernebb
infrastruktúrát, a folyamatosan megújuló, komplex képzési pa -
lettát, valamint a hazai és nemzetközi partnerhálózat adta le -
hetőségeket biztosítja. 

Forrás: MATE Médiaközpont

Jelentős növekedés az egyetemre
felvett hallgatók létszámában
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20, 7, 3, 26! Egy híján az ötöslottón is összeállhatna egy tippsor,
amivel esély lehetne akár súlyos százmilliókat nyerni. Ezúttal
azonban nem szerencsejáték-szenvedélyünk miatt soroltuk fel a
számokat, hanem a tokiói olimpiával összefüggésben. Az első
kettő és a negyedik Mészáros Eszter (19 éves) sportlövő helye-
zéseit idézi, a harmadik pedig Gémesi Csanád (34 éves) kard -
vívóét, amit a magyar válogatott tagjaként ért el a japán főváros-
ban. A két versenyző esetében a Gödöllői EAC jelenti a közös
nevezőt. Az egyesület elnökével, dr. Kriszt Balázzsal értékeltünk.

- Már az is óriási dolog volt, hogy egy ilyen kisvárosi klub,
mint a Gödöllői EAC két sportolóval képviseltethette magát az
olimpiai játékokon. Ha tömören kellene megfogalmazni, milyen
jelzőket használnál Mészáros Eszter, illetve Gémesi Csanád
olimpia szereplésére.

- Erre nagyon nehéz tömören válaszolni, hiszen már a két kvóta
elérése is kiemelkedő siker volt az egyesület életében, de a bronz-
érem és a hetedik hely egyenesen fantasztikus. Persze, most biz-
tosan vannak fanyalgók, akik rögtön mondják, hogy a kardcsapat
aranyesélyes, a Mészáros, Péni páros titkos éremesélyes volt, de
aki kicsit is ismeri az élsport világát, az olimpia mezőnyét, a mos -
tani körülményeket és a GEAC lehetőségeit, az fejet hajt ver -
senyzőink teljesítménye előtt. 

- Szálazzuk szét a két sportoló eredményességét. Kezdjük
Eszterrel! Szűk két éve, 2019 őszén az egyetem és a Gödöllői EAC
illetékesei megmentették az ellehetetlenüléstől a településen lőtér
nélkül maradt sportlövőket. Ma már tudjuk, egy gödöllői sport -
értéket mentettek meg. Gondolom, megérte.

- Egyértelműen igen a válaszom, és nem csak az olimpia ered-
mények miatt, hanem azért is, mert egy olyan értékes közösséget
sikerült megmenteni, élükön olyan fantasztikus emberekkel, mint
Szucsák László és Szucsák Mátyás, amelyik a MATE, Gö döllő és
Magyarország számára is egy igazi érték. Ne feledkezzünk meg
arról, hogy sokszor emberfeletti erő és odaadás kellett a szükséges
és elégséges feltételek megteremtéséhez, de remélem, hogy a jövő-
ben mind az egyetem, mind a város az eddigieknél sokkal, de
sokkal jobban fogja támogatni ezt a szakosztályt. A MATE eseté-
ben erre már látok komoly esélyt, kiemelt szerepet fog kapni a
sport az egyetemen. Ki kell, hogy emeljem a Magyar Sportlövők
Szövetségének lehetőségeihez mérten kiemelkedő tá mogatását,
ami a jövőben akár egy új lőtér kialakításában is ki teljesedhet.

- Eszternél maradva, egyfajta kettősség merülhet fel az olim -
piai teljesítménye kapcsán. Adott egy fiatal, mindössze 19 éves
lány, aki 17 évesen szerzett kvótát az olimpiára, majd számos
nemzetközi viadalon nyert érmeket. Egyes nyilatkozataiban
edzője, Szucsák László is utalt arra, hogy kimagasló, akár érmet
jelentő eredménnyel is előrukkolhat Tokióban. Ez azonban saj -
nos, nem valósult meg. Szerinted, miért?

- Bennem semmilyen kettősség nincs, egy érettségit éppen csak
„letudó”, frissen az egyetemre felvett 19 éves fiatal hölgy kijut az
olimpiára, egyéniben a világelit középmezőnyében végez, vegyes
párosban a 8 között, ez számomra csodálatos. Ez az a sportág,
ahol akár 40-45 éves korig lehet versenyezni, olimpiára kijutni.
Gondoljunk bele, hogy ez milyen távlatokat nyit. Számomra

egyébként, mint nem szak -
mabeli, kívülről az egyet-
len tanulság, hogy a men -
tális felkészülés óriási sze -
repet kell, hogy kapjon a jö -
vőben, hiszen Eszter ma ga
nyilatkozta, hogy mennyi re
izgult. Képzeljék el, hogy
egy 19 éves sportolónak egy buborék rend szerű olimpián, szülők,
ba rátok, csapattársak nélkül közel két hetet, gyakorlatilag „bezárva”
kell eltölteni. És akkor, aki még nem látott ilyet, nézzen meg egy
sportlövő versenyt és próbálja meg felmérni, hogy mi cso da teher és
feszültség nehezedik a sporto lókra, edzőkre, felkészí tők re.

- Térjünk át Csanádra! Május végéig úgy volt, hogy a csapat
harmadik tagjaként egyéniben is pástra léphet. A szövetség
elnöksége azonban megváltoztatta ezt, így Navarrete József
tanítványa „csak” csapatban, csereként, a bronzmeccsen vív -
hatott. Az eredmény ismert: olimpiai 3. hely, amivel sport -
történelmet írt Gödöllőn. Hogyan profitálhat a klub, illetve a
vívószakosztály egy ilyen sikerből?

- Ez az eredmény, mint az elején is mondtam, fantasztikus, cso-
dálatos, a GEAC, de a MATE és Gödöllő város életében is
sporttörténelmi. Mindenképpen ki kell használni az ebből adódó
lehetőségeket, pláne, hogy hamarosan átadják az új vívó csar no -
kot és remélem, hogy ez sok Gödöllőn és a régióban lakó sportoló
palánta fantáziáját megmozgatja. Egyébként is a vívók szereplése
kiemelkedő volt ezen az olimpián is, ami tovább lendíthet a
sportág népszerűségén. Kicsit vissza kell, hogy térjek Csanádra,
aki a kérdésben leírt előzmények ellenére egészen kiválóan szállt
be a csapatba a bronzmeccsen, elsöprő akarattal és lendülettel ví -
vott, mindhárom csörtéjét megnyerte és ezzel mindenki számára
példakép kell, hogy legyen. Itt is őszintén remélem, hogy mind a
város, mind az egyetem támogatni fogja a szakosztályt, felismeri
a sportban rejlő lehetőségeket és annak közösségformáló erejét is. 

- Három év múlva Párizsban randevúznak a világ legjobb
spor tolói. Mai tudásunk szerint Eszter részvétele garantálható.
Le hetnék még további GEAC-os versenyzők is az indulók
között?

- Sajnos, garantált részvétel a sportban nem létezik, de mindent
meg fogunk tenni Eszter újbóli jó szereplésért. Ugyan Csanád
majd dupla annyi éves, mint Eszter, de én őt és a kardcsapatot
sem írnám le, újságírói kérdésre sem azt válaszolták, hogy ez volt
az utolsó közös asszójuk. A jelenlegi helyzetet ismerve, atlétiká-
ban lehet még olyan versenyzőnk, aki kijuthat Párizsba.

- Úgy fogalmaztál, hogy „mindannyiunknak” nagyon sokat
kell dolgozni az újabb olimpiai részvételért az egyesületben.
Mekkora csapatmunka egy-egy siker?

- Egy szóban kifejezve: hatalmas! Ezért is fontos és szükséges
kiemelni azoknak a szerepét, munkáját, akiknek a sportolókon
felül óriási szerepe volt, illetve van ezekben az eredményekben.
A vívóknál Navarrete József edzőjét és Gémesi Levente szak osz -
tályvezetőjét, míg a sportlövőknél Szucsák László edzőjét és
Szucsák Mátyás szakosztályvezetőjét, akik messze az eredmé-
nyekhez méltó juttatások alatt, óriási áldozatokat hozva járulnak
hozzá évek, évtizedek óta ezekhez a sikerekhez. Reméljük, hogy
a show folytatódik! -fdr

Olimpiai értékelés

Reméljük, hogy a show folytatódik

Kriszt Balázs
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Szent István ünnepén, a késő délutáni
órák ban – igazodva a korábbi években ki -
alakított hagyományhoz – díjátadó ren dez -
vény is szerves részét képezte az au gusz -
tus 20-i gödöllői eseménysorozatnak. A
ko ronavírus-járvány terjedésének megfé -
ke zése miatt bevezetett év eleji korlá to -
zások eredményeként ezen a napon nem
csak a díszpolgári cím talált gazdára, ha -
nem január 22-éhez köthető Gödöllő Kul -
túrájáért díjat, valamint a március 15-i át a -
dási dátummal megszokott Gödöllő Vá -
rosért díjat is átvették az arra érdemesnek
talált személyek és közösség a Művé sze -
tek Háza Gödöllő épületének színház ter -
mében. Az idei díjazottak névsora:

• Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért:
Vörös Eszter Anna, az Eyciir Varázsbolt és
Galéria tulajdonosa, Kovács Éva Mari an -
na, a Gödöllői Királyi Kastély NKft. mu -
zeológusa, valamint Klacsmann Borbála
tör ténész, Holokauszt-kutató, Sivadó Já -
nos görögkatolikus parókus atya, Ull -
mann Péter, a premontrei apátság nyugal -
mazott kormányzó perjele és plébánosa,
Mészáros Eszter olimpiai 7. helyezett
sport lövő, Gémesi Csanád olimpiai
bronz érmes kardvívó, Navarrete József
ví vóedző.

• Gödöllő Kultúrájáért díj: Juniki Spar -
takus, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar

koncertmestere, hegedűszólistája, Fe ren -
czy Beáta, a Frederic Chopin Zenei Alap -
fokú Művészeti Iskola tanára. A díjjal dísz-
oklevél, valamint 150 ezer forintos pénzju -
talom jár. 

• Gödöllő Városért díj: dr. Bucsyné
Prém Katalin, a Montágh Imre Általános
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Is -
kola igazgatója, Liskáné Fóthy Zsuzsan -
na, a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor -
má ciós Központ igazgatója, valamint az
1995-ben megalakult Margita 344,2 Tu -
risztikai és Sport Egyesület közössége
(elnök: Pálffy Tibor). A kitüntetéshez dísz-
oklevél, Világfa-kisplasztika, valamint
pénz jutalom (magánszemély 200 ezer fo -
rint, közösség 400 ezer forint) jár.

• Gödöllő Díszpolgára cím: Katona
Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas tex -
tilművész, látványtervező, érdemes mű -
vész, a Magyar Művészeti Akadémia Ipar -
művészeti Tagozatának tagja, a Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány kuratóriu má -
nak elnöke (képen). A díszpolgári cím bir-
tokosa díszoklevelet, egy, a település címe-
rével ékesített arany pecsétgyűrűt, rajta a
díjazott monogramjával és az adományo-
zás évével vehet át, illetőleg 300 ezer forin-
tos pénzjutalomban is részesül. Katona
Szabó Erzsébet a 25. személy, aki használ-
hatja a Gödöllő Díszpolgára titulust a leg -

rangosabb városi díj 1996-os újraalapítása
óta.

Az ünnepi eseményen a Frederic Cho -
pin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egy-
kori és jelenlegi növendékei és Benedek
Krisztina közreműködtek. Az idei, gödöl-
lői, augusztus 20-i ünnepi program az esti
órákban a főtéren dr. Dunai György (igaz-
gató, Tormay Károly Egészségügyi Köz -
pont) ünnepi beszédével, az új kenyér egy-
házak helyi képviselői által történt meg -
áldásával, Gémesi György polgármester
köszöntőjével, Czelleng Réka népda l é ne -
kes fellépésével, valamint a Talamba ütő -
együttes műsorával folytatódik, és az
egészségügyi központ tetejéről a fellegek-
be lőtt tűzjátékkal zárul. –áb 

(fotó forrása: facebook)

Magazinunk következő
száma várhatóan

október első hetében
jelenik meg.
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Gödöllő korábban megválasztott díszpolgárai

Dr. Habsburg Ottó (1996) • dr. Fényi Ottó (1997) • Kirchhofer József (1998) • dr. Mészáros
István (1999) • Steiner László (2000) • dr. Vámos János (2001) • dr. Bodó Szilárd (2002)
• Winkler  Nándor és  Heltai Miklós (2003) • dr. Fallenbüchl Zoltán (2004) • Szendrő
Szabolcs (2005) • dr.  Makra  Csaba (2006) •  Szecsődi Péter (2007) • Tóth Krisztina
(2008) • dr. Fábri Mihály (2009) • Pécsi Ildikó (2010) • Oszvald Marika (2012) • Szűcs
Lajos (2013) • Ferenczi Anna (2014) • Vass Károlyné (2015) • Vancsó Imre Gyuláné
(2017) • Szekeres Erzsébet (2018) • dr. Ángyán József (2019) • dr. Révész T, Mihály
(2020). Az ezt megelőző, nem önkormányzati időszakból Remsey Jenő György (1977) és
Csiba József (1986) díszpolgári címét tartják számon Gödöllőn.

Díszpolgár-avatás

Katona Szabó Erzsébet textilművész
huszonötödikként csatlakozott a díjazotti körhöz
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Mióta a koronavírus-járvány okozta fertőzés veszélye beköltözött
mindennapjaikba, sok minden nem olyan, mint korábban volt.
Igaz ez a Gödöllőn szeptember második hétvégéjén esedékes –
hosszú évekkel ezelőtt még sörfesztivál névre hallgató – Belvárosi
Művészeti Napokra is. A rendezvényfolyam tavaly elmaradt,
idén viszont – az Emberi Erőforrások Minisztériuma több részből
összetevődő, összességében több millió forintos támogatásának is
köszönhetően – ismét megrendezik.

Azonban nem úgy, mint legutóbb, 2019-ben. Szeptember 10-e
és 12-e között az alsóparki Világfa körül elkordonozott területet
alakítanak ki, ahova 200 forintos napijeggyel térhetnek be az
érdeklődők. Pontosabban: jelen állás szerint azok az érdeklődők,
akik rendelkeznek védettséget igazoló okmánnyal, igazolvány-
nyal. A 18 év alattiak pedig kizárólag védettségét igazolni tudó,
írásban meghatalmazott nagykorú kíséretében tartózkodhatnak
majd a rendezvény területén. A szervezők elfogadják a korona ví -
rus elleni védőoltás meglétének igazolására szolgáló mobilalkal -
mazást (applikáció) is. A beléptetés ellenőrzésébe a rendőrséget is
bevonják.

Ami az idei programkínálat főbb elemeit illeti, szeptember 10-
én, pénteken a Magna Cum Laude koncertje lesz az esti vonzerő,
szombaton Farkasházi Réka és a Tintanyúl a gyerekeknek zenél,
majd a Mystery Gang és a DR. BRS művésznéven ismertté vált
Bé res Attila is színpadra áll. A zárónapon, szeptember 12-én ked -
veznek az operett-kedvelőknek, a programzárást jelentő tűzijáték
előtt pedig Korda György és Balázs Klári szórakoztatják a
nagyérdeműt.

A 200 forintos napijegy kapcsán megkérdeztük Kovács Ba -
lázst, a Művészetek Háza Gödöllő NKft. ügyvezető igazgatóját,
hogy ennek bevezetése miért vált szükségessé. A direktor el -
mondta: az idei rendezvény sok mindenben eltér a korábbiaktól.
A járványhelyzettel összefüggésben jelenleg érvényben lévő sza -
bályozás következtében kordonok között és kizárólag a védett sé -
get igazolni tudók számára rendezhetjük meg a Belvárosi Na po -
kat, ami jelentős pluszköltséggel jár. Ezen felül a MUZA tavaly és
az idei esztendőben a meghirdetett, majd elmaradt programok
miatt komoly jegybevételtől esett el, amiből a korábbi években
sikerült kigazdálkodni a belvárosi tömegrendezvény költségeit.

- Azt gondolom, hogy az igazán jelképes, napi 200 forintos belé-
pőjegy megfizetése nem okozhat gondot azok számára, akik kí -
váncsiak a fellépőkre és kitátogatnak az alsóparki helyszínre. Úgy
is felfogható, hogy az érdeklődők ezzel a minimális anyagi te her -
vállalással hozzájárulnak ahhoz, hogy a program megvaló sul -
hasson. -eF
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Szokatlan körülmények között rendezik meg a belvárosi napokat


