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Azt beszélik, hogy…
MOL Tehetség Program:
ütőhangszerek beszerzésére
kapott támogatást
a gödöllői Erkel iskola

Pest megyében nyolc fiatal művész és tudós pályázott sikerrel a MOL Tehetségtámogató Programra, ami az idei tanévben
összesen 20 millió forinttal segíti a 10-23 év
közötti tehetségek pályafutását. 2021-ben
összesen 275 pályázat érkezett be a Tehetségtámogató Program művészet és tudomány kategóriáiban, a megpályázott
összeg pedig több mint hatszorosa volt a
rendelkezésre álló keretnek.
A sikeresen kandidálók között szerepel
a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
felső tagozata is, amely ütőhangszerek beszerzésére kapott támogatást. Az iskolában mintegy 50 évre tekint vissza a zeneés énekoktatás. Ennek során – a Kodálymódszer mellett – a ritmusképzést és improvizációt fejlesztő Orff-módszert is alkalmazzák a zenepedagógusok. Beilleszkedési vagy tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal is foglalkoznak, akik számára különösen fontos a közösségi zenélés átélése
és a képességek fejlesztése. Ritmus- és dallamhangszerek beszerzésével tervezik
bővíteni az iskola eszközparkját. A képen
az Erkel iskola Bim Bam Boys ütős formációjának tagjai láthatók.
Februárban is lesznek
oltási akciónapok a Tormayban
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A koronavirus.gov.hu oldalon megjelent
tájékoztatás alapján az átoltottság további
növelése és a koronavírus-járvány újabb
hullámának megfékezése érdekében –
akárcsak januárban – februárban is minden csütörtök és péntek délután, valamint
szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti
szakrendelőkben.
Gödöllőn ezzel a lehetőséggel a Tormay
Károly Egészségügyi Központban (Petőfi
Sándor u. 1.) élhetnek az oltást igénylők:
februárban – 3-ával kezdődően – minden
csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra, míg
szombaton 10 és 18 óra között.
Fontos adalék, hogy
• előzetes időpontfoglalás nélkül és
helyszíni regisztrációval lehet felvenni
az oltást.
• az oltási helyszíneken kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták
meg a korábbi oltásukat.
• a gödöllői oltópontokon három vakcina (Pfizer, Janssen és Sinopharm) közül lehet választani.
• az oltási akciónapokon a 12 év feletti
korosztályt várják az oltópontokon.
• az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással
lehetséges a kórházi oltópontokon
vagy a házi gyermekorvosoknál.
• a megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.
• a harmadik oltás felvételével ismét
80-90%-ra emelhető a védettség. A
megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető.
• a negyedik oltás is kérhető az oltási akciók keretében. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása
óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság
megítélése érdekében az oltóorvos
szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag választás minden esetben az
oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve, a szakmai szempontok alapján
dönt. Általános ellenjavallata egyik
kombinációnak sincs.
• azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, a betegségből történt felgyógyulás után várakozási idő nélkül
olthatók.

Ingatlanokat vásárol
a bölcsődefejlesztéshez
a városvezetés

Amint arról korábban beszámoltunk,
50 százalékos intenzitású (495,1 millió forint) kormányzati és uniós támogatással
bölcsődei férőhelyek bővítésére nyílik lehetőség Gödöllőn, az egyetemi városrészen, a Premontrei utca 6-8. szám alatt
található ingatlanon.
A beruházás megvalósítása érdekében a
gödöllői önkormányzat január 27-én rendkívüli ülésen döntött arról, hogy két, a már
meglévő ingatlan melletti területet megvásárol a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemtől (MATE). Az 576 négyzetméteres alapterületű, kivett lakóház, udvar
megnevezésű, illetőleg a 16 négyzetméteres nagyságú, a nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen területként nevesített ingatlanokért együttesen 22 millió forintot
(37.162 forint/négyzetméter) fizet a városvezetés.
Társas vadászat lesz február 9-én
a Gödöllői Erdészet területén

A Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete
tájékoztatja az erdőlátogatókat, hogy február 9-én, szerdán a Gödöllőtől északra elterülő, a képen megkülönböztetetten jelölt
területen a turistautak látogatása társas
vadászat miatt nem lehetséges. Az illetékesek kérik és köszönik a kirándulók megértését.
GH-összeállítás

facebook.com/godolloihirek

www.godolloihirek.hu
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Mennyire élhető városunk?

Az Otthon Centrum 2021 végén hatodik alkalommal készítette el,
hogy hol jó élni Magyarországon és miért vonzóbb az egyik település(rész) vagy régió a másiknál. Az elemzés összeállítása során a szakemberek a 20 ezer főnél népesebb városok (fővárosi
kerületek) életminőség szempontjából lényeges mutatóit vetették
össze. A tavaly december 20-án közzétett adathalmazból kiderül,
hogy a fővárosi agglomerációban Gödöllő vezető helyen áll, megelőzve Szentendrét és Budaörsöt is.
Ami a budapesti I. kerület (83%) által vezetett országos rangsort illeti, Gödöllő 55,5%-kal 31. pozíciót foglalja el. A mutatók
közül a legkedvezőbb a településünkre vándorlók lakosságra vetített aránya 86%-os értékkel. A többi mutató szintén lakosságra
vetített értékei a következőképpen alakultak:
Háziorvosi ellátás: 41%
Felsőfokú végzettség: 52%
Foglalkoztatottak: 61%
Gimnáziumi tanulók: 33%
30 percnél kevesebbet ingázók: 60%

Ne bámészkodjunk
az autópálya-baleseteknél!
Általános tapasztalat, hogy az utakon történő balesetek vonzzák
a közlekedők szemét. A Magyar Közút arra kér minden autóst,
hogyha nincs szükség vagy lehetőség a segítségnyújtásra és nem
akarnak ők is egy újabb baleset résztvevői lenni, valamint nem
szeretnének feleslegesen dugóban ülni, inkább ne hódoljanak
ennek a szenvedélynek vezetés közben sem, főleg nem a – gödöllőiek által elsősorban használt M3-as és M31-es – gyorsforgalmi
utakon.
Gyakran előfordul, hogy egy gyorsforgalmi úton, ha az egyik
pályaoldalon baleset történik, akkor a másik oldalon is belassul a
forgalom a vezetés közben bámészkodók miatt. Az így kialakult
felesleges torlódások ugyanúgy balesetveszélyesek és rendszeresen okoznak koccanásokat, mint bármely más közlekedési szabály figyelmen kívül hagyása.
A hasonló torlódások és ebből kialakult balesetek elkerülése
érdekében a szakemberek arra kérnek valamennyi autóst, tartsanak megfelelő követési távolságot, hogy egy esetleges váratlan
helyzetben is időben tudjanak reagálni.
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A hat elemzett terület arányszámainak átlaga adja ki a Gödöllő
esetében 55,5%-os „életminőség-indikátor” mutatót. A városok egymáshoz viszonyított helyzetét a különböző, adott kategóriában
legjobb mutatók maximumának százalékában fejezték ki az
elemzők. A városok maximumhoz képest elért százalékos értékének átlagából alakult ki a városi rangsor. A lakásárak tekintetében
a KSH által a társasházi lakások átlagos négyzetméterárára vonatkozó statisztika volt az összehasonlító szempont – tájékoztatta
szerkesztőségünket az Otthon Centrum Marketing és Kommunikációs Osztályának munkatársa.
Egy ével korábban, 2020 végén Gödöllő a vidéki városok között
a 6. helyen szerepelt az élhetőségi rangsorban (Budaörs és Szentendre akkor egyaránt megelőzte városunkat), ami a budapesti
kerületeket is szerepeltető teljes, országos rangsor 26. helyét jelentette. Településünk tehát úgy javította százalékos mutatóját, hogy
közben öt helyet hátrébb csúszott a ranglistán
-rg

Előzzük meg együtt a tragédiákat!
Éjszakánként továbbra is fagypont alatti hőmérséklet várható,
ami komoly próba elé állítja az utcán, vagy a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő, idős embereket.
A hideg beköszöntével a rendőrség – ahogyan eddig is – kiemelt figyelmet fordít a közterületen élőket, nehéz sorsúakat fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására, és továbbra sem
feledkezik el a lakásukban, házukban fűteni nem tudó, főleg
egyedül élő, idős emberekről.
Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a
társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei
és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek – felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, és együttműködik a
közszolgáltatást végző csoportokkal, valamint a civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken és a civil szervezeteken túl, a hétköznapi embereknek is nagy szerepük lehet a kihűléses halálesetek
megelőzésében!
Ezért a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, aki tud
olyan emberről, aki a zord időjárási körülmények miatt veszélybe
került, akit a kihűlés fenyeget, tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 112-es segélyhívón, vagy jelezze a lakóhelye szerinti
önkormányzat polgármesteri hivatalának!
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Egyelőre az út elején tart a Tormay Károly
Egészségügyi Központ betegirányító rendszere

A tavalyi év elejétől betegirányító-rendszer működik a gödöllői Tormay Károly
Egészségügyi Központban. A több ütemben megvalósuló fejlesztés nem titkolt célja az volt, hogy havi adatokhoz jusson a
városvezetés a fenntartása alatt működő
egészségügyi intézmény állapotáról és
annak gyakorlati működéséről. A Petőfi
Sándor utcai épületben éves szinten
165-185 ezer páciens fordul meg, akik 60
százaléka gödöllői lakos. Az ötletgazda
Bajkó Norbert alpolgármester azt reméli,
hogy a betegirányító-rendszer fejlesztése
nagy mértékben emeli majd a helybéliek
komfortérzetét, és a szakrendelésekre
történő bejutási határidők (várólisták) is
lerövidülhetnek.
A fejlesztésnek voltak és vannak/lesznek költségei. Nézzük!
• A rendszer kialakítása és integrálása
bruttó 6.962.140 forint.
• A vezetői információs rendszer telepítése és 1 éves licenc-díja bruttó
2.032.000 forint.
• Statisztikus költsége egy évre bruttó
600.000 forint.
• A rendszer support (támogatási) szerződési díja bruttó 457.200 forint/év.
• A rendszer fogyóanyagainak (hőpapír) várható költsége éves szinten
bruttó 248.660 forint.
Egyelőre itt tart a gödöllői eü-központ
betegirányító rendszerének története. A
folyamatot az előterjesztők ezekkel a szavakkal írták le:
- Habár még az út elején vagyunk, de a jövő
év folyamán fokozatosan alakítjuk ki a mérési
pontokat, valamint az ezekhez tartozó statisztikai modellezést.
Az előterjesztés tavaly decemberi vitája
során Kocsi Tamás (Szövetség Gödöllőért)

a környező és a
gödöllői egészségügyi központ ellátásait
igénybe vevő
te lepü lé seknél
korábban tett,
anyagi hozzájárulást kérő látogatások sikerességéről érdeklődött. Bajkó Norbert alpolgármester elmondta, hogy mintegy 30 millió forintra
volt ígérvény, de ebből nulla forint folyt
be. Gémesi György kiegészítésként megjegyezte: akadt olyan település, ahol a polgármesternek „felülről” felhívták a figyelmét, nehogy átutalja az erre a célra a testülete által jóváhagyott 4 millió forintot.
Török Sándor (Szövetség Gödöllőért)
arról érdeklődött, hogy a betegirányítórendszer végleges működésekor ki lehet-e
majd iktatni a betegregisztrációban szolgálatot teljesítő humán erőforrást. Dr. Dunai
György, az intézmény igazgatója egyértelműen kijelentette, hogy a gép – ahogy nevezte: totemoszlop – nem tudja helyettesíteni a betegregisztrációban dolgozók munkáját. A szakrendelésre beutaló nélkül,
időponttal rendelkező érkezők tudják
majd kikerülni a képen látható oszlopot,
ami várhatóan 10-20 százalékkal csökkentheti a forgalmat a regisztrációs pultnál –
fogalmazott az igazgató.
Kolozs Csaba (Szövetség Gödöllőért) a
statisztikus szükségességét firtatta. Arra a
kérdésére, hogy ki lesz ez a személy, nem
kapott választ, ám azt az előterjesztők elmondták, hogy a kinyert és feldolgozott
anonim adatok részben sűrűbben és átfogóbb részletességgel állnak majd a döntéshozók rendelkezésére, részben pedig arra
is kellenek, hogy bizonyos pályázatokon
kellő számszaki meglapozottsággal vehessen részt az önkormányzat és/vagy az
intézmény.
Egyelőre tehát nem pontosan tudni, hogy
milyen hatékonysággal működik majd a betegirányító rendszer a gödöllői egészségügyi központban, aminek működését az elmúlt évben egyetlen forinttal sem támogatta
a fenntartó önkormányzat.
-D

Így dolgozik
a városrendészet
Csaknem 26 évvel ezelőtt közterület-felügyletként kezdte meg működését a nemrégiben városrendészet névre keresztelt
rendvédelmi egység Gödöllőn. A munkáját a polgármesteri hivatal szervezeteként
végző csoport – a kor igényeihez igazodó
folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően
– „éber őre” próbál meg mindannak lenni,
ami a város közterületein történik. Ténykedésükben egyaránt fellelhető a biztonságos gyalogosközlekedést szolgáló segítségnyújtás, a közterület szabályszerű, sok
esetben engedélyhez kötött használatának
ellenőrzése, a renitens módon cselekvők
kiszűrése, illetve a város vagyon/tulajdon
védelmére vonatkozó rendelkezések betartatása.
A gödöllői városrendészet feladatellátása alapvetően két csoportra osztható: a
közterület-felügyletre, valamint a térfelügyeleti központ működtetésére. A csoporthoz 16 fős létszám tartozik, akik közül 10
fő lát el járőrszolgálatot. A négy térfelügyeleti munkaállomásra 80 darab térfigyelő- és 15 darab vadkamera képei jutnak el.
A munkát egy Dacia Duster szolgálati
gépjármű is segíti.
A helyi városrendészek az elmúlt év folyamán 250 alkalommal szabtak ki közigazgatási helyszíni bírságot az elkövető
távollétében, összesen 7,5 millió forint
összegben. Ötvenre rúg azoknak az alkalmaknak a száma, amikor önkormányzat
rendeletben megfogalmazott jogsértéssel
kapcsolatosan bírságoltak, 565 ezer forint
értékben. Közigazgatási eljárást 219 esetben indítottak, és 99 olyan eset volt, amikor olyan kamerafelvételt rögzítettek,
tároltak, majd a rendőrségnek átadtak,
amivel segítették a rendőri szerv munkáját
az eljárások lefolytatásában.
A hajléktalanokkal szemben mintegy 300
alkalommal kellett intézkedniük, az illegális
hulladéklerakások miatt 28 esetben indult
közigazgatási hatósági eljárás. Hatósági jelzéssel nem rendelkező és üzemképtelen
gépkocsik tulajdonosaival szemben 10 darab közigazgatási eljárás indult idén, 4 esetben pedig elszállíttatták a közterületről az
ott parkoló rendszám nélküli, üzemképtelen járművet – olvasható a gödöllői városrendészet tájékoztatójában.
-áb
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Április 3-án körzetünkben is
parlamenti képviselőt választunk
Akárcsak négy évvel ezelőtt, idén is január 11-én jelentette be
Áder János köztársasági elnök, hogy április 3-ára (vasárnap) tűzi
ki az országgyűlési képviselők általános választását. Ezen a napon reggel 6 óra és esete 7 óra között voksolhatunk, ami alapján
kiderül, hogy ki lesz az a 199 parlamenti képviselő (106 egyéni és
93 listás), aki a következő négy évben a magyar törvényhozás
tagjaként munkálkodhat.
Az április 3-i dátum azt jelenti, hogy a hivatalos választási kampányidőszak ötven nappal a választás napja előtt, azaz: február
12-én indul. Ekkor kapják meg a jelöltként indulni szándékozók
az általuk igényelt ajánlóíveket, amiket február 25-én, pénteken
16 óráig kell leadniuk, hogy érvényes lehessen a jelöltállítást jelentő nyilvántartásba vétel. Az egyéni választókerületi jelölteknek
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legalább 500 érvényes ajánlásra van szükségük az induláshoz.
Országos listát az a párt állíthat, amely minimum tizennégy
megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állít.
Mivel 82 nappal az áprilisi választás előtt a jelöltek végleges listája még körzetünkben, a gödöllői központú Pest megyei 6. számú választókerületben sem ismert, korainak tűnik eljátszani a
gondolattal, pontosan mire számíthatunk.
Egyelőre az vehető biztosra, hogy nem két jelölt indul majd
harcba a választókerület mandátumáért, viszont – a hatpárti ellenzéki összefogásnak köszönhetően – minden bizonnyal kétesélyes lesz a választás a Gödöllőn kívül további 16 települést tömörítő választókörzetben. A favoritok között – sok más mellett – jelentős különbség, hogy az egyikük alig másfél éve kezdett el
tenni-venni a körzetben, a másik viszont arra a nem mindennapi
bravúrra készül, hogy negyedszer is bizalmat kapjon az itt élők
többségétől.
-GBR

Varga Zoltán: lezártam egy fejezetet a közéleti szerepvállalásban

Bő négy hónappal az ellenzéki előválasztás körzeti jelöltjeiről
szóló voksolás után, és mintegy két hónappal az április 3-ára
kiírt parlamenti képviselőválasztást megelőzően „zajlik a közélet” a Pest megyei 6-os számú, gödöllői központú választókerületben (is). Szeptember végén arra is fény derült, hogy a Momentum színeiben induló dr. Varga Zoltán nem lesz a kormánypárti jelölt, Vécsey László kihívója, ám az ügyvédként ténykedő
ex-kandidáló azóta több közéleti kérdésben is megnyilvánult,
főként a közösségi oldalakon közzétett bejegyzéseivel hívta fel
magára a figyelmet.

- Az már a szeptember közepén lezajlott előválasztási vita
során is nyilvánvaló volt, hogy nem rejti véka alá a véleményét.
Kisebb vitába keveredett a Momentum akkori elnöke, FeketeGyőr András mellett köszönés nélkül elbicikliző Gémesi
Györggyel, majd ez a nézetkülönbség az országosan is elhíresült
szálloda-per kapcsán ugyancsak kiérződött az egykori elővá-

lasztási riválisát támogató polgármesterrel szemben. Pusztán
az előválasztási eredmény motiválja, vagy van más oka is annak, hogy vitába száll azzal a városvezetővel, akivel a kormányváltás szükségességében egyébként egyetértenek?
- Azt az előválasztási kampány során is hangoztattuk, hogy a
Momentum kell a kormányváltáshoz, és azt is, hogy a Momentum nélkül nincs rendszerváltás. Ezt továbbra is így gondolom,
az országban kardinális változásra van szükség, mert a Fidesz
által „kijelölt” út nem járható tovább. De! Vannak szakmai minimumok, amiket – szerintem – nem hagyhatunk figyelmen kívül.
Ilyen volt az évekkel ezelőtti, hajléktalanokat érintő súlyosan méltatlan és embertelen jogi szabályozás mellett, a nemrégiben lezárult, úgynevezett, gödöllői szálloda-per is. Ezen ügyek városvezetési kommunikációja hemzsegett a pontatlanságoktól és a
csúsztatásoktól. Én ezekre reagáltam a közösségi oldalon és ez
nyilván nem tetszett a polgármester úrnak, amit szóvá is tett.
Ennek ellenére úgy vélem, hogy nem árt legalább időnként a helyén kezelni a várost érintő problémákat.
- Tegye a szívére a kezét: sikerült feldolgozni az előválasztáson
elért nem befutó eredményt?
- Kétségtelenül csalódás volt számomra az előválasztás végeredménye, aminek számos, rajtam kívülálló oka is volt. Elkeseredésről azonban szó sincs, mert így legalább a munkámra tudok
fókuszálni, ami amúgy is teljes embert kíván. Ami viszont a negatív tapasztalata és tanulsága volt az előválasztási folyamatnak,
az az, hogy akadt néhány ember, akiktől nem vártam volna azt,
hogy hátba támadnak.
- Február 12-től felgyorsulnak az április első vasárnapján esedékes választásra történő ráhangolódás eseményei. Nem igazán
látták sürögni-forogni a gödöllői központú körzet előválasztási
győztese mellett a népszavazási aláírásgyűjtés folyamán. Tudatosan tartotta magát távol, vagy más oka volt?
- Hiszi vagy sem, ezt a kérdést a Momentum helyi vezetői is feltették nekem. Nekik sem mondtam mást, mint most: az előválasztással egy időre biztosan lezártam egy fejezetet a közéleti szerepvállalásomban.
-FG
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Szálloda-biznisz: merre billen a mérleg nyelve?

Pro és kontra érvek egyaránt akadnak, ha
azt kell eldönteni, hogy szabad-e vállalkozásba fognia egy önkormányzatnak. A
válasz viszonylag egyszerű, ha egy helyhatóság olyan céget alapít, amely köz-, illetve közérdekű feladatot teljesít, miközben a tevékenység ellátásához szükséges
anyagi forrást – az alapító közpénz-támogatását kiegészítve – vállalkozási tevékenységből is megkísérli biztosítani. Gödöllőn ékes példa erre a VÜSZI Nonprofit
Közhasznú (NK) Kft, a Művészetek Háza
NK Kft., valamint a Kalória NK Kft.
A történet egészen más megvilágításba
kerül, ha olyan céget hoz létre az önkormányzat, amely közpénz-dotáció nélkül,
kizárólag a piaci viszonyok között kell,
hogy gazdaságosan működjön. Városunkban ilyen táraság a Távhő Kft., a Piac Kft.,
valamint a 2016. december 6-a óta felszámolás alatt álló – 2016. január 1-jétől december 5-ig szóló időszakról készült tevékenysége záró beszámolójának eredménykimutatása szerint csaknem 1,48 milliárd
forintos veszteséget felhalmozott – G-Magistratus Zrt-t váltó, az önkormányzati
határozat dátumát tekintve, 2015 végén
alapított Erzsébet királyné Szálloda Kft.
A nevezett vállalkozások közül az első
kettő esetében a helyi lakosság érdekét kiszolgáló, ha úgy tetszik, szolgáltató társaságról beszélhetünk, a hotelcégnél viszont
nem. Emlékezetes, annak idején abban
minden döntéshozó egyetértett, hogy az
egykori községháza (járási hivatal) Dózsa
György út 2. szám alatti, igencsak lepusztulttá, veszélyessé vált épületét fel kell újítani, azt azonban többen is ellenezték,
hogy ott szálloda létesüljön. A lokálpatrióta klubos többség végül megszavazta a
hotel-funkciót, így az ingatlan felújítása és
átépítése után, 2008 márciusától megkezdhette működését a gödöllői szálloda üze-

meltetését végző G-Magistratus Zrt.,
amelynek 2009 februárjától egyedüli részvényese (tulajdonosa) a gödöllői önkormányzat lett.
Akkor még kevesen gondolták, hogy bő
egy évtized elteltével országosan is elhíresült persorozattól lesz hangos a helyi közélet. A várhatóan még számos fejleménynyel szolgáló ügyben tavaly november 29-

én lezárult egy fejezet, ám annak nem volt
tárgya, hogy – a helyi közkasszának fizetendő bérleti díjat, valamint az iparűzési
adót nem számítva – 2008 márciusa és
2020 decembere között eltelt 12 év 10 hónap alatt milyen gazdasági (adózott) eredményességgel bírtak a polgármester és a
hozzá hű erők által „a városnak nem kerül
egy fillérjébe sem” szlogennel illetett gödöllői szálloda-biznisz cégei. Visszanézve
a mutatókat, az alábbi egyenleg tárult
elénk:
• 2008 és 2015 között (7 év 10 hónap) a
G-Magistratus Zrt. 464,3 millió forintos
veszteséget termelt
• 2016 és 2020 között (5 év) az Erzsébet
királyné Szálloda Kft. 126,6 millió forintos
adózott nyereséget ért el.
• A két számadat egyenlege 337,7 millió
forintos veszteség.
Egyelőre – a kft. tavalyi mérlegadatainak ismerete nélkül – itt tartunk… -ván

Miért nem táplálhatja a pályázati önrész
az uszoda előtti körforgalom építését?
Gémesi György – az akkor érvényben lévő jogrend által biztosított feladat- és hatáskörében – tavaly márciusban már megpróbálta, hogy az önkormányzat nevében
pályázatot nyújt be az Ady Endre sétány
Isaszegi út – Török Ignác utca közötti szakaszának felújítására. A döntést azzal indokolta, hogy fontos az állami beruházás
keretében megvalósult uszoda megközelítésének, többletforgalomból eredő közlekedésbiztonságának a javítása. A kandidálás azonban a nyomósnak tűnő érvek ellenére sikertelen maradt.
Szűk egy évvel később két szaktárca, a
Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium újra tett közzé olyan pályázati felhívást, aminek keretében lehetőség van
40 millió forintos vissza nem térítendő dotáció elnyerésére a szóban forgó fejlesztés
megvalósítására. A beruházás becsült összköltsége 92.445.958 forint, így a támogatás és
bekerülési költség közötti különbséget a
helyi közkassza állná, 52.445.958 forintos
önerőként, amit Gödöllői idei költségvetésében biztosítanak. A javaslatról január 27-i
rendkívüli ülésükön ellenvetés nélkül döntöttek a képviselőtestület tagjai.
Némi csavart jelentett a történetben Kolozs Csaba (Szövetség Gödöllőért) hely-

színen előterjesztett határozati javaslata,
miszerint: Gödöllő Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát, hogy amenynyiben az önkormányzat a szóban forgó
pályázaton nem jár sikerrel, akkor az önerőre elkülönített 52.445.958 forintot, valamint a képviselőtestület többsége által
2020. szeptember 24-én megszavazott
20 millió forintot nevesíti a város 2022-es
költségvetésében, az Ady sétány és az
Isaszegi út találkozásánál megvalósítani
tervezett körforgalom előirányzat címen.
Túlmenően, a városvezetés megkezdi az
egyeztetéseket a Magyar Államot képviselő Magyar Közút Zrt. illetékeseivel a
beruházás pénzügyi fedezetének bővítése, valamint a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében.
A képviselő indítványa – annak ellenére,
hogy komolynak tekinthető kifogással
senki nem illette – a szavazásnál nem aratott osztatlan sikert a körforgalom megépítését korábban bőszen támogató lokálpatrióta klubos képviselők körében sem.
Kolozs Csaba javaslatát végül 3 igen és
5 nem szavazattal, valamint 5 tartózkodással utasította el a gödöllői képviselőtestület tagsága.
-stv
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Gödöllőieket is a Magyar Kultúra
Lovagjává avattak január 22-én
A 25 évvel ezelőtt bejegyzett Falvak Kultúrájáért Alapítvány illetékesei az államalapítás 1000. évfordulójára, a magyar államnak
szóló ajándékként hívták életre a Magyar Kultúra Lovagja címet,
amellyel a kultúra és a közművelődési területén hosszú évek óta
végzett (életmű) végzett kiemelkedő teljesítményt ismerik el. A
cím adományozására nyílt pályázat útján a társadalmi szervezetek és alapítványok adhatnak jelölést. A közösségek titkos
ajánlását – az alapító lovagokon kívül – a Kultúra Lovagrendje
tagjai bírálják el, majd az alapítvány kuratóriuma hozza meg a
végső döntést. A címek átadása a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó országos jellegű, hagyományos rendezvényen, a
Magyar Kultúra Napja Gálán történik. Az elismeréshez kisplasztika, érem, nyakdísz, jár oklevéllel és kitűzővel.

A sorrendben 26. gálát ebben az évben január 22-én, szombaton
rendezték meg a fővárosban, a zuglói Stefánia Palota színháztermében. Az elismerésre méltónak talált személyek táborában idén
Márton Danku István (68 éves) magyar és ének-zene szakos
tanár, valamint az áprilisban 86. születésnapját ünneplő Perna
Pál, a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
(GKRTE) elnöke is fellelhető volt.
Márton Danku István „A kulturális örökség ápolásáért” vehette át a címet. Lovagias tettei:

Negyvenöt éve, 1977-óta gödöllői oktatási intézmények (Török
Ignác Gimnázium, Erkel Ferenc Általános Iskola, Református
Líceum) tanára, diákönkormányzat segítője. Élete a zenéhez és a
színjátszáshoz kötődik. Már főiskolásként játszott és rendezett
színdarabokat, énekelt kórusban és fagottosként játszott kamarazenekarban. 45 éve irányít színjátszó csoportokat, szerepel színjátszó találkozókon. Műsorukkal több alkalommal külföldön is
bemutatkoztak. 2000-ben alakult meg tevékenységeit összefogó
civil szervezet, a Cavaletta Művészeti Egyesület, amelyben ő a
Cavaletta Leánykar, a Cavaletta Nőikar karnagya és az Ad Hoc
Színház rendezője. A nőikar hazánkban, a határon túli területeken és a nyugat-európai országokban több mint 50 alkalommal koncertezett. A rádió és tv felvétel mellett, megjelent három
oratóriumi CD-jük és egy koncertfelvételük. Több jótékonysági
előadást szerveztek. Az I. világháború történetének átadása mellett, tanítványainak bemutatja Isonzó, Doberdó és Piave környéki
harcok helyszíneit. Összegyűjtötte és népszerűsíti a háború katonadalait, illetve hadisírgondozó programot szervezett a szlovéniai Volcja Draga településen. Tavaly kopjafaszentelést szervezett
az olaszországi San Michele del Carso-i katonai temetőnél.
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Perna Pál a „Kultúrával végrehajtott sikeres életminőség-fejlesztő életművéért” érdemelte ki az elismerést. Lovagias tettei:

Középiskolás kora óta fotózott, majd a váci Forte Filmgyár dolgozója lett. Itt szerzett fotóalapanyag-gyártó technikusi oklevelet,
majd Nagykőrösön fényképész szakmunkás bizonyítványt. Később a Baranya Megyei Fényképész Szövetkezet műszaki vezetőjeként korszerűsítette az egész megyére kiterjedő manufakturális
rendszert. Fotóriporter igazolvánnyal megnyílt számára a lehetőség a rendezvények látogatására. Bérelt illatszer- és fodrászüzletet, foglalkozott használtautó-értékesítéssel, szociálisan rászorulók részére idősotthont alakított ki. Évtizedek óta vendéglőt
működtet. Életében kiemelt szerepet kapott az ének, a zene és a
sport. 14 éves korában 20 tagú saját énekkarral járta végig a járás
településeit. Több éven át zenekarával az ország különböző településein szerepelt. Megszállott motoros, motocross versenyző
volt. Saját klubjában, saját pályáján fiatal versenyzőket tanított,
akik közül többen eljutottak az Európa-bajnokságig. Tornászbalesete után kezdett írni. Versei és novellái az életről szólnak.
1995-ben kezdeményezte a Gödöllő és Környéke Turisztikai
Egyesület (GKRTE) alapítását, amelynek napjainkig elnöke. A
térség borrendjeivel és önkormányzataival együttműködve,
tizenöt éven át más-más településen rendezték meg az „Egyházi
és Világi Borok” versenyét. 2010-től a Falvak Kultúrájáért Alapítvány bevonásával az esemény a Kenyér a Bor és a Kultúra
ünnepévé is vált.
–org (fotók forrása: FKA)
Friss Gödöllő Kultúrájáért díjasok

Mérlegelve az előzetesen közzétett felhívásra beérkezett ajánlásokat, a gödöllői városvezetés tagjai december 16-án zárt ülésen
határoztak arról, hogy 2022-ben kiknek ítélik oda a Gödöllő Kultúrájáért díjat.
Összesen két személyre érkezett javaslat, így a Magyar Kultúra
Napjához kötődő, január 22-én a Művészetek Háza Gödöllő épületének színháztermében lezajlott városi ünnepi rendezvényen a
településen és annak határain kívül is sokak által ismert és elismert
zenetanárnő, a Frederic Chopin Zeneiskolában 40 éve dolgozó, művészeti csoportot is vezető Kósáné Szabó Beáta Enikő, valamint a
helyi kultúra házában (1982-2013) fénytechnikusként, színpad- és
ezermesterként, majd napjainkban a városi könyvtárban operatív
feladatokat ellátó műszaki szakemberként tevékenykedő Seres
Imre részesültek a városvezetés által 24 esztendeje alapított díjban,
és az azzal járó 150 ezer forintos pénzjutalomban.
Ezen a rendezvényen vette át Kecskés József, a gödöllői művelődési központ egykori igazgatója a Pest Megyei Közgyűlés által
részére adományozott Pest megye Népművészetéért kitüntető
címet.
-F
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SPORT-HÍR-TURMIX
Élsportoló-hallgatókat támogat ösztöndíjjal a helyi egyetem

Harminc sikeres fiatal sportoló nyerte el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) új ösztöndíját, amivel az élsportban
és a tanulmányokban is kiemelkedő tehetségeket támogat az
intézmény, összesen 13,9 millió forinttal. A MATE élsportolói
ösztöndíjasai között van Garda Krisztina olimpiai bronzérmes
vízilabdázó, Makrai Mercédesz, a western lovaglás kétszeres
Európa-bajnoka, valamint a MATE-GEAC több kiemelkedő
sportolója is.
- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az oktatás és
kutatás megújítása mellett, rendkívüli prioritása van a sportélet fellendítésének is. Ennek egyik fontos mérföldköve volt a tavalyi esztendőben a MATE-GEAC megújítása, a négy új sportszakosztály
létrehozása, valamint a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda átadása,
most pedig újabb fontos mérföldkövet jelent azon hallgatóink elismerése, akik tanulmányaik mellett az élsportban is kiemelkednek.
Az idei évben még több fiatalt szeretnénk bevonni az aktív egyetemi sportéletbe, melyhez a MATE első harminc élsportolói ösztöndíjasa igazán motiváló példakép lehet minden sportolni vágyó
számára – hangsúlyozta dr. Gyuricza Csaba rektor.
Mint azt dr. Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az ösztöndíj január 10-i ünnepélyes átadásán kiemelte, a rendszeres sportnak
egészségmegőrző, közösségteremtő és személyiségfejlesztő hatása is van, ezért minden fiatal számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a tanulmányok és a sport terén is a maximumot nyújtsák. A világ élvonalában működő egyetemek egyik legfontosabb
ismérve az, hogy nemcsak az akadémiai szférában, hanem a sport
területén is kiemelkedő eredményeket érnek el, ezért az Alapítvány minden támogatást megad ahhoz, hogy a MATE sportélete is kiteljesedjen.
Az élsportolói ösztöndíj 1. kategóriájában 100 ezer forintos havi
ösztöndíjat nyert el a MATE 23 hallgatója és egy PhD-hallgatója,
akik olimpiai vagy paralimpiai sportágban a nemzeti bajnokság
legmagasabb osztályában szereplő felnőtt csapat tagjai voltak,
vagy egyéniben 1-3. helyezést értek el, vagy akár felnőtt, akár korosztályos nemzeti válogatott tagjaként eredményesen képviselték
Magyarországot Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián vagy az Universiade nemzetközi sporteseményen. Név szerint:
Bányai Zsombor Márk párbajtőröző, Bognár Nándor kézilabdázó, Bögöly Gábor, Hegyi Bianka, Kalmár Ákos és Szedmák
Réka röplabdázók, Dénes Eszter sportlövő, Döbröntey Réka
evező, Füredi Rebeka taekwondozó, Garda Krisztina vízilabdázó, Kapdepo Botond karatés, Nádházy Evelin, Németh Nóra,
Pápai Márton és Tóth Zsombor atléták, Puska Bence, Bogdán
Benedek és Hock Gergő János kosárlabdázók, Rohács Réka
nyíltvízi úszó, Tóth Ádám vízilabdázó, Asperján Dénes vitorlázó, Házi Tamara és Pintér Katalin softballozók, Jármy Vince
díjugrató.
A nem olimpiai sportágak terén elért nemzetközi sikereket elismerő 2. kategóriában 80 ezer forintos havi ösztöndíjat kapott
Makrai Mercédesz, aki 2021-ben a western lovaglás appaloosa
osztályának Hunter In Hand és Showmanship versenyszámában
is Európa-bajnoki címet szerzett.
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A 3. kategória 60 ezer forintos havi ösztöndíjával azt az öt
MATE-hallgatót jutalmazták, akik az olimpiai vagy paralimpiai
sportágak nemzeti bajnokságában, a korosztálynak megfelelő
kategóriában nyújtottak rendkívüli teljesítményt. Nevezetesen:
Balogh Vivien nyíltvízi úszó, Paufler Beáta ezüstérmes kajakozó, Somogyi Miklós ezüstérmes triatlonos, Nagy Dániel junior országos bajnok és felnőtt országos ezüstérmes súlyemelő,
Navratil Botond Péter, aki 200 méteres mellúszásban szerzett
bronzérmet a 2020-as Úszó Ifjúsági Magyar Bajnokságon.
Forrás: MATE Médiaközpont
Női röplabda NB I. Liga:
az új évben is szárnyal Szalay Attila együttese

Gödöllői RC – CoreComm Veszprémi SC 3-0 (14, 18, 23)
Gödöllői RC – Jászberény Volleyball Team 3-0 (10, 14, 20)
A gödöllői lányok 25 ponttal, 27-4-es szett- és 736-498-as pontaránnyal a tabella 1. helyét foglalják el.
A Török Ignác Gimnázium V-VI. korcsoportos (középiskolás
korosztály) leány csapata az 1. helyen végzett a diákolimpia békéscsabai országos döntőjében. Edző: Wirnhardt Oszkár.

Őszi bajnokként vág neki a tavasznak a gödöllői tizenegy

Február 19-én, szombaton 14 órakor folytatja menetelését a Pest
megyei I. osztályú bajnokságban a Gödöllői SK labdarúgó-csapata. Győri Zoltán éllovas együttese három pont előnnyel vág neki
a tavaszi idénynek, aminek első állomása a gödöllői Szűcs Lajos
Spotcentrumban lesz a tabella 5. helyén tanyázó Pilisi LK-Legenda Sport formációja ellen. Az augusztus közepén lejátszott pilisi ütközetet – Koziorowski Richárd találatával – a GSK csapata
nyerte 1-0 arányban.
Atlétika: Kriszt Saci két számban is
Eb-szintet teljesített Nyíregyházán

Január 23-án Nyíregyházára, az ott lezajlott nyílt fedett pályás
atlétikai versenyre utazott a MATE-Gödöllői EAC 28 sportolót
számláló különítménye. Városunk sportolói közül a legjobb eredményt Kriszt Sarolta érte el, aki nem csak egy, hanem kettő
számban is teljesítette a július elején Jeruzsálemben rendezendő
U18-as Európa-bajnokság kiküldetési szintjét. Először távolugrásban 587 centimétert ugorva (585 cm volt a szint) végzett a szám
harmadik helyén, utána pedig 200 méteren repesztett egy 24,53
másodperces időt (25,20 mp volt a szint), ahol csupán a szám
regnáló fedett pályás felnőtt bajnoka, Csóti Jusztina előzte meg.
GH-összeállítás
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Városunk egyeteme lesz az idei EFOTT
házigazdája július közepén, Velencén
Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) idei házigazdája a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) – jelentették be az Educatio
Oktatási Szakkiállítás január 13-i megnyitóján. Az agrárfókuszú intézmény profiljában
központi szerepet kap a fenntartható jövő biztosítása, így a koncertek és a szórakozás
mellett ehhez illeszkedő témákkal és praktikus tippekkel ismerkedhetnek majd a fesztiválozók július 13-17. között Velencén.

- Az egyetemisták egyik legfőbb találkozási pontjaként ismert EFOTT kiváló lehetőséget jelent ahhoz, hogy interaktív, szórakoztató formában mutassuk be a fiataloknak a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a fenntarthatóság aktuális kérdéseit
és azokat a hasznos ötleteket, melyekkel a
lehető legegyszerűbben csökkenthetjük
ökológiai lábnyomunkat a hétköznapokban. Emellett a szórakozás és a strandolás
mellett értékes időtöltést biztosítanak
majd sport- és kulturális programjaink, sőt
a civil téren is fontos kérdésekkel ismerkedhetnek a fesztiválozók – mondta dr.
Gyuricza Csaba, a MATE rektora (képen)
az Educatio Szakkiállítás nyitónapján.
- Napjainkban kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok a környezettudatosságra,
így a magyar egyetemek életében is egyre
több zöld megoldás jelenik meg. Idén a
MATE egy olyan egyetemként csatlakozik
az EFOTT családhoz, mely szakmai gárdájával a házigazdaság mellett ezt a fontos
szempontot is képviselni tudja. Idén tehát
a legsportosabb fesztivál titulus mellett a
legzöldebb fesztivál címet is igyekszünk
begyűjteni – hangsúlyozta dr. Lasztovicza
Gábor, az EFOTT Kft. ügyvezetője.

Az Educatio Szakkiállítás résztvevői részére nyereményjátékot is hirdetett a
MATE, amin az egyetem standján lehetett
részt venni. A pályaválasztás előtt álló fiatalok a játék keretében egy kérdőív kitöltésével közvetlenül jelezhették a szervezőknek, hogy véleményük szerint mitől válik
környezettudatossá egy fesztivál, továbbá
milyen típusú fenntarthatósági programokon, workshopokon és tudatformáló előadásokon vennének részt szívesen az esti
szórakozás mellett.
A MATE az oktatás-kutatás megújítása
mellett küldetésének tekinti azt is, hogy
hallgatói és munkatársai számára minőségi szabadidős programokat biztosítson.
A megkötött együttműködés az agrárpálya népszerűsítése mellett ezt is segíti, hiszen a hallgatók kedvezményesen juthatnak majd bérlethez és belépőhöz.
Az erdőtől a vevőig csökkenthető
a bútoripar ökológiai lábnyoma

Használt bútorok visszagyűjtésétől az üresen álló ingatlanok kihasználásáig, számtalan módon csökkenthető a bútorgyártás
ökológiai lábnyoma. Ezzel kapcsolatban
tett kiváló javaslatokat Kovács Helga, a gö-

döllői központú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) PhD-hallgatója
és Tóth Violetta, a Széchenyi István
Egyetem (SZE) PhD-hallgatója, akik az
Agroladies csapat tagjaiként a Magyar
Nemzeti Bank Fenntarthatósági Esettanulmány Versenyén különdíjat nyertek.
A fenntartható fejlődés és termelés egyre
hangsúlyosabbá válik a különböző iparágakban, így a bútoriparban is. Folyamatosak – például – a nemzetközi szintű kutatások a bútorgyártásban használatos alternatív anyagok, környezetkímélő festékek,
felületkezelő-anyagok terén. A fiatal kutatók szerint ugyanakkor arra is gondolni
kell, hogy a zöld területek helyére épülő új
bevásárlóközpontok helyett inkább a használaton kívüli ingatlanokat kellene a bútorok tárolására, árusítására felhasználni.
- A fenntarthatósági tervek hatékonyabbá
tételéhez elengedhetetlen lépés a minél
több újrahasznosított fa használata a termékek gyártása során. Ennek előnye a környezetvédelmi szempontokon felül az, hogy az
újrahasznosított fa jóval olcsóbb alapanyag,
mint a szűz forgácslap, amely egyúttal
csökkenti a termelés költségét is. A fenntarthatósági tervek eredményességét tehát
nagymértékben növelné, ha új infrastruktúrákat dolgoznának ki a használt bútorok
begyűjtésére. Az újrahasznosítás mellett javasolható még a kívánt hatékonyság elérése érdekében a több erdő birtoklása, így az
adott cég saját kezébe vehetné a fa, mint
nyersanyag fenntarthatóbb kitermelését. Ily
módon könnyebben megőrizhetővé válik a
biodiverzitás, sőt újabb fafajok is beilleszthetők a termelésbe, valamint a bútoralapanyagok eredete teljes mértékben nyomon
követhetővé válik az erdőtől a vevőig –
fogalmazták meg a fiatal kutatók.
Forrás: MATE Médiaközpont
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Vécsey László: Szavak helyett tettek a választás évében is!
Idén tavasszal parlamenti képviselőket
választ az ország, így a gödöllői központú
Pest megyei 6-os számú választókerület
lakossága is. A kormánypárti oldal jelöltje, Vécsey László sorrendben negyedszer
kaphat bizalmat a választásra jogosultak
többségétől. Hogy így lesz-e, hamarosan
kiderül. Azt pedig, hogy az elmúlt időszakban mi állt képviselői munkájának
célkeresztjében, az alábbi kérdésekre
adott válaszaiból tudhatjuk meg.

- Képviselő úr! Gondolom némiképp fellélegzett, amikor december elején hivatalosan is átadták az ország egyik legmodernebb versenyuszodáját Gödöllőn.
Mintegy hét és fél év kellett ahhoz, hogy ez
a ceremónia – ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott – megtörténjen. Mik azok a momentumok, amikre
szívesen emlékszik vissza a beruházással
kapcsolatosan, és mik azok a részletek,
amiket elfelejtene?
- Nagy öröm, hogy sikerült megépítenünk az ország egyik legszebb XXI. századi épületét – szerintem a világ legszebb
uszodáját –, és egyben megvalósítani szülővárosom legnagyobb közjóléti beruházását. A gödöllőiek nagyon régóta vártak az
uszodára, már 1994-ben önkormányzati
kampányüzenet volt, azóta újra és újra
megfogalmazódott igényként és ígéretként egyaránt. Számomra a legszívmelengetőbb pillanat az volt, amikor a próbaüzem alatt megláttam az első iskolás csoportot a bejáratnál: az arcukra kiülő öröm
és csodálkozás egy életre beégett. Alfája és
omegája a munkánknak, hogy a felnövekvő nemzedéknek egy jobb helyet hagyjunk hátra. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar gyerekek az
„ép testben ép lélek” filozófiája mentén növekedjenek, hiszen így lehet egy kívül-belül egészséges társadalmat felépíteni.
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr
fogalmazott a megnyitón: mert a sport magabiztos és erős embereket nevel, megtanítja, milyen nagyszerű érzés, amikor kitartó munkával és bátorsággal saját erőből
tudtok, tudunk elérni eredményeket. Ezt
kívánom a gödöllői és térségbeli gyermekeknek is, hogy váljék belőlük egészséges
és magabiztos ember. Bízom benne, hogy
az uszoda ebben segíteni fogja őket. Amit
szívesen elfelejtenék, az az önkormányzat

Vécsey László: Térségi kihívásra, térségi megoldást!
telekalakítási határozata még az építkezés
megkezdése előtt, amivel bő másfél éves
csúszást idéztek elő. De, végül átadtuk,
spongyát mindarra, ami a megalkotás körüli vitákat jellemezte, mert a végén úgyis
csak az építők neve és a teljesítmény marad fenn.
- Miután nem láttam különösebb megnyilvánulást Öntől, nem tudni, mennyire
tartja rajta a szemét az országosan is elhíresült gödöllői szálloda-per alakulásán.
Azt azonban feltételezem, hogy van véleménye a botrányos ügyről. Megosztaná a
legfontosabb nézeteit, következtetéseit?
- Rövid leszek! Szomorúan olvastam az
üggyel kapcsolatos híreket, hiszen szülővárosom közkasszájából utaltak el több
mint 700 millió forintot. Csak az aggodalmamat tudom kifejezni, amit Gödöllő és a
gödöllőiek iránt érzek.
- Ellenzéki oldalról rendszeresen érkeznek olyan megnyilvánulások, hogy az Ön
parlamenti aktivitása nem szembetűnő.
Mennyire zavaró ez?
- Mindig többre tartottam a tetteket a
beszédnél. Tudom, hogy a XXI. században, egy olyan korban, ahol a csomagolás
sokszor nagyobb hangsúlyt kap, mint a
tartalom, ez már kicsit szokatlan gondolkozásnak számít. De én kitartok e mellett,
hiszen az általam képviseltek élete sem a
szavaktól lesz jobb, hanem a tettektől. A
parlamenti munkámnak nagy részét teszi
ki a Törvényalkotási Bizottságban végzett
munka, ahol olyan törvényeket készítünk

elő az országgyűlés számára, mint a jogi
határzár, vagy a gyermekvédelmi törvény.
Ez nem látványos munka, ugyanakkor az
eredménye meghatározza a magyar emberek biztonságát és jólétét. A legfontosabb cselekedetek a mi szakmánkban pedig a szavazatok: jó érzés volt megszavazni a 200 ezres minimálbért, vagy a 13. havi
nyugdíj visszavezetését. A legutóbbi felszólalásaimban ezekről is beszéltem. Úgy
is fogalmazhatnék: minden egyes intézkedésünk fedezete a gazdaságunk jó teljesítményéből adódik. Ezért mondjuk: Magyarország előre megy, nem hátra.
- Hivatalosan február 12-én indul a kampány, ezáltal politikailag igencsak túlfűtött napokra, hetekre lehet számítani.
Mekkora adok-kapokra készül a körzetben, és Ön beleáll-e a keménykedésbe?
- Rendkívül intenzív és emberpróbáló
időszakra készülök, mert soha nem látott
tétje van a jövő évi választásnak. Nem csak
arról van szó, hogy az ország gazdasága
halad tovább előre vagy visszafordulunk a
kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba.
Arról is szó van, hogy lesz-e olyan magyar
állam, amely segíti a polgárait, vagy egyértelműen a nemzetközi tőke mellé áll és eltörli a minimálbért, a rezsicsökkentést,
vagy beengedi a migránsokat, hogy olcsóbb munkaerőt importáljon.
Röviden összegezve, jövőre meg kell védenünk a magyar családok pénztárcáját,
biztonságát, gyermekeit, és az ezer éves
magyar államiságot is.
—EFG

