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Az ízletes rizike lett az év gombája
Immár 17. alkalommal választották meg
az év gombáját. A Magyar Mikológiai Tár -
saság honlapján rendezett közönség sza -
vazás eredményeként 2022-ben az ízletes
rizike viseli a kitüntető címet. A fenyve-
sekben élő gombafajok népszerűsítését
célzó tematikus év nyertesét dr. Benedek
Lajos, a gödöllői központú Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetem (MATE) Nö -
vénytermesztési-tudományok Intézetének
egyetemi adjunktusa mutatta be.

A bársonyos fapereszkét és vöröses
nyál kásgombát megelőzve jutott az Év
Gom bája virtuális dobogó legfelső fokára
az ízletes rizike a több mint 1300 voksot
számláló őszi internetes szavazáson, mely
2022 legnépszerűbb fajáról döntött.

- A tejelőgombák közé tartozó faj ter -
metes, színe narancsos, nagyon jellegzetes
a kalapon lévő körkörös zónázottsága. Az
idősebb példányok zöldesen foltosodnak.
Húsa általában narancssárga tejnedvet en -
ged a megtört felületen. A tejelőgombákon
belül a rizikék egy kisebb csoportot ké pez -
nek, melyek fenyőfélékkel élnek szimbi -
onta (mikorrhiza) kapcsolatban. Az ízletes
rizike hazai kéttűs fenyveseink (fekete- és
erdeifenyő) gyakori, ősszel termő faja. Rit -
kábban, főként csapadékosabb időszakok-
ban, már nyáron is megjelenik, de inkább
ősszel terem, egészen a tartósabb fagyokig.
Talaj szempontjából nem válogatós:
meszes- és savanyú talajon egyaránt bősé-
gesen terem – tudtuk meg a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem Nö -
vény tani Tanszékének munkatársától. 

For rás: MATE Médiaközpont
fotó: Börcsök Zoltán

A Rákos-patak alsóparki 
szakaszának revitalizációjára 

is megvan a megyénél a fedezet 
A Rákos-patak menti fejlesztésekre vonat -
kozó projektre – aminek konzorciumi ve ze -
tője a Pest Megyei Önkormányzat – megér -
kezett az 544 millió forintos támo gatás (eb -
ből Gödöllőre közel 330,5 millió forint jut),

így a természeti kincs revitalizá cióját előse-
gítő munkálatokra vonatkozó közbeszer zé -
si eljárásokat hamarosan kiír hatják.

Egy öt évvel ezelőtti elképzelés szerint
Gö döllő esetében Rákos-patak alsóparki
sza kasza mederrendezésének első üteme
(bontási munkák, földmunkák, természet
közeli mederrendezés, mederstabilizálás,
vízlépcső kialakítása, új gyalogos-kerék -
páros híd építése) merült fel, mint az idő-
ről időre emelkedő mértékű „kompenzá -
ciós” forrásból finanszírozandó projekt -
elem.

Gödöllő idei költségvetésében a szóban
forgó célra 100 millió forintos előirányza-
tot terveztek be. 

A kormány 3,5 milliárd forinttal támogatja
a premontrei apátság építését

A kormány 3,5 milliárd forinttal támogatja
a gödöllői premontrei apátság építését, és
összesen 23 milliárd forinttal a rend or szá -
gos intézményeinek megújítását - mond ta
a Miniszterelnökséget vezető mi niszter ja -
nuár végén, Gödöllőn.

Gulyás Gergely (képen középen) az
apátság alapkőletételi ünnepségén arról
beszélt, hogy a premontrei rend magyar -
országi megtelepedése óta részese és ko -
moly szereplője volt az ország történel -
mének. A Miniszterelnökséget vezető mi -
niszter hozzátette: minden értékteremtő
közösség számíthat a magyar kormányra,
így az egyházaink is. Fontos, hogy az egy-
házak rendelkezzenek azokkal az eszkö-
zökkel, amelyek sikeres küldetésük betel-
jesítéséhez elengedhetetlenek.

Az eseményen részt vett Vécsey László,
Gödöllő és térsége fideszes országgyűlési
képviselője (balra) és Balogh Péter Piusz
premontrei rendi apát (jobbra). 
Fotó forrása: Mohai Balázs/MTI

Öt évig biztosan lesz helye 
a Karácsonyháznak Gödöllőn

Nincs mit kertelni, a több mint két
évtizede még a kastély pálmaházában
megálmodott Karácsonyház Gödöllő

egyik szezonális nevezetességévé nőtte ki
magát. Nem csak az ország számos
településéről, hanem külföldről is szívesen
látogatják az utóbbi években a Testőrlak -
tanya (Várkapitányi lak) Szabadság út 2.
szám alatti felújított épületében és annak
környékén megtalálható év végi attrakciót.

A vállalkozó és a gödöllői önkormány -
zat közötti 2017-ben aláírt helyiség- és
területbérleti szerződés idén év elején le -
járt. A feleknek azonban sikerült megálla -
pod niuk, így a következő öt esztendőre,
vagyis: 2027. január 31-ig megoldottá vált
a Karácsonyház elhelyezése a szóban for -
gó épület 608 négyzetméterén, valamint a
körülötte lévő, részben ideiglenes kerítés -
sel elkerített területen (628 négyzetméter).

A bérlemény bérleti díja idén szeptem -
ber 15-től 2023 január végéig bruttó
1.892.300 forint (havi, nettó 332.000 forint).
A bérleti díj – aminek összegét a felek leg -
később minden év április 1-jéig felülvizs-
gálják – évente automatikusan 10 száza -
lékkal emelkedik.

Havi egy üléssel számol az első 
félévben a helyi képviselőtestület

Februári ülésükön a várost irányító grémi-
um tagjai arról is döntöttek, hogy az idei
esztendő első félévében mikor találkoz -
nak, hogy véleményt mondjanak a gödöl-
lői önkormányzatot érintő aktuális kérdé -
sekről.

Ha semmilyen rendkívüli esemény nem
jön közbe, a városatyák március 17-én, áp -
rilis 21-én, május 19-én, valamint június
16-án (valamennyi dátum csütörtöki nap -
ra esik) szavazhatnak pro vagy kontra az
előterjesztések határozati javaslatairól.

A helyszín egyelőre a Művészetek Háza
épületének rendezvényterme, ám a jár -
vány ügyi korlátozások változása (enyhü-
lése) esetén a képviselők visszatérhetnek a
VÜSZI Kft. Dózsa György úti székhá zá -
nak második emeleti nagytermébe, vagy –
amennyiben az új városháza építése le -
zárul – debütáló összejövetelt tarthatnak a
Szabadság tér 6. szám alatt. 

GH-összeállítás

Azt hallani, hogy…
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Amint arról korábban hírt adtunk, Varga Kálmán – A gödöllői
kastély az 1752. évi inventár tükrében címmel – ismét könyvet
ír(t) településünk ékességéről. A szerző, szemléletes alaprajzi
sémákkal illusztrálva, 150 oldalon mutatja be az épületegyüttes
egykori használatát és működését, aminek külön érdekessége,
hogy az 1751-es királynői látogatásról is sok adattal bővíti ki tudá -
sunkat. A főszöveget közel 40 kép egészíti ki, majd szakirodalmi-,
kép- és rövidítésjegyzék zárja.

A terv szerint április elején megjelenő könyv megrendelhető,
kiadója az Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány, az Ester há -
zyak és a barokk udvari kultúra örökségének ápolója (adószám:
18079227-1-08, számlaszám: OTP 11737100–20004707). A kötet
kiadói ára 3.000 forint.

Közvetlen megrendelésre elektronikus úton van lehetőség a
kastelykonyv@gmail.com email-címen és a vételár március 31-ig
történő átutalásával az alapítvány számlájára.

A gödöllői és környékbéli megrendelők számára a kötet átvé -
telét ismét a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ -
ban (Dózsa György út 8.) biztosítják, hétfőn, kedden, szerdán és
pénteken 10-18, csütörtökön 14-18 óra között. Igény esetén, illetve
távolabbi megrendelőknek a könyvet postai úton (+1.500 forint)
küldik el, ez esetben 4.500 forintot szükséges átutalni. -tete

Rendelhető Varga Kálmán új
könyve a Grassalkovich kastélyról Március 15-én két személy és egy közösség veheti át a helyi

önkormányzat által huszonkét éve alapított Gödöllő Városért
díjat. A település második legrangosabb kitüntetéséhez díszokle-
vél, Világfa-kisplasztika, valamint pénzjutalom jár. A ma gán -
személyek 200-200 ezer forintnak örülhetnek, a közösség pedig
400 ezer forinthoz jut. Az előzetesen meghirdetett felhívásban
rögzített határidőig beterjesztett egyéni és közösségi jelölteket a
képviselőtestület tagjai december 16-i zárt ülésükön alkalmasnak
találták az elismerő címre. Lássuk, hogy kiket!

Sebő Györgyné (született Gál Mária), aki születése óta a tele pü -
lés lakója, és sokrétű, értékhordozó tevékenységet végez, akár a
Kertbarát Kör, akár a helyi Honvéd Nyugdíjas Klub kötelé ké ben.
Lelkes tagja: a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Csoport jának, a
Haraszt Egyesületnek, a Gödöllő Városközponti Lakóte lepért Egye -
sületnek, a Gödöllői Cukorbetegek Egyesületének, a Gödöllői Kirá -
lyi Kastély Barátainak Egyesületének, a Teleki Pál Egyesületnek is.

Varga András, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvo -
da egykori igazgatója (2008-2021), volt lokálpatrióta klubos ön -
kormányzati képviselő (2006-2014), jelenleg a pénzügyi és költ -
ség vetési bizottság nem képviselő tagja.

Wageningeni Alapítvány (Hollandia) közössége, amelynek
önkéntesként munkálkodó tagjai mintegy két és fél évtizede
jelentős segítséget nyújtanak a gödöllői szociális és egészségügyi
területen dolgozó közösségeknek, intézményeknek. -eo

Gödöllő Városért díjasok 2022



5XXVI/3. 2022 március

Gödöllő február 10-én jóváhagyott 2022-es
költségvetéséből kiderült, hogy tavaly -
előtt, tavaly, illetve idén mekkora össze ge -
ket kell(ett) közpénzből áldozni a település
új, Szabadság tér 6. szám alatt megvaló su -
ló városháza-projektjére.

Induljunk ki abból, hogy 2020 tavaszán a
közbeszerzési pályázaton nyertes, fővá -
rosi székhelyű kivitelező céggel bruttó
1.269.729.345 forintos összegű szerződés
jött létre az átépítéssel és bővítéssel kap -
csolatos beruházás kivitelezésére.

• Úgy alakultak a dolgok, hogy két esz-
tendővel ezelőtt 149.968.033 forintot kellett
kifizetni előlegként a vállalkozó részére.

• 2021-ben a kivitelező cég négy rész -
számláját fizették ki, aminek mértéke
399.914.756 forintra rúgott.

• Ami az idei évet illeti, januárban közel
27 millió forintos ÁFA fizetési kötelezett -

séget kellett teljesíteni, valamint a város
költségvetésében – igazodva a kivitelezési
szerződésben foglaltakhoz – 761.837.605
fo rintot nevesítettek a feladatra.

Az élet azonban nagy úr, így – főként az
építőanyag-árakban és a munkadíjakban
be következett jelentős emelkedések miatt
– szükségessé vált a közbeszerzési eljá rás -
ban megkötött generálkivitelezői szer ző -
dés módosítása, aminek tárgya 263.449.296
forintos többletfedezet biztosítása volt.

Ráadásul, a generálkivitelezői szerződé -
sen kívül egyéb munkálatokat is finanszí-
rozni szükséges: az elektromos hálózat
kiépítése 3.200.400 forintos, a műszaki
ellenőrzés 9.760.418 forintos, míg a ha -
rangjáték megalkotása 512 ezer forintos
anyagi tehervállalást igényel.

A fentiek alapján a városháza átépítésére
és bővítésére Gödöllő 2022. évi költség ve -

Százmilliókkal lépheti túl a kiinduló összeget
az új városháza átépítése és bővítése

tésébe összesen 1.065.664.669 forintot épí -
tettek be.

És akkor jöjjön a matematika! Ha a 2020-
as, 2021-es és az idei, részben kifizetett,
rész ben tervezett kiadási tételeket össze -
adjuk, kiderül, hogy közel 1,616 milliárd
forintnál jár a várhatóan az idei esztendő
második negyedévében elkészülő új
városháza-építés kiadási oldala. Ez az
összeg csaknem 346 millió forinttal ma -
gasabb, mint a beruházás indításakor erre
a célra elkölteni tervezett közpénz.

Némiképp árnyalhatja a képet, hogy
kér désre válaszolva, dr. Kiss Árpád jegy-
ző úgy fogalmazott: a közel 150 millió fo -
rintos előleg olyan tétel, ami majd – kvázi,
maradványként – visszajön. -gr

Nem tárt fel jogsértést a Pegasus kém -
szoftver magyarországi alkalmazásával, il -
letve engedélyezésével kapcsolatban a
Nem zeti Adatvédelmi és Információsza -
bad ság Hatóság (NAIH) – közölte a ható-
ság elnöke a január utolsó napján lezajlott
sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az MTI oldalán megjelentek szerint Pé -
terfalvi Attila elmondta, hogy a Pegasus
alkalmazásával kapcsolatban kiszivárgott,
50 ezer telefonszámot tartalmazó lista, il -
let ve a 300 magyar állampolgár személy -
azo nosító adatait és telefonszámait tar tal -
mazó lista felveti a jogellenesség lehető -
ségét, ezért feljelentést tesznek.

A NAIH hivatalból vizsgálta a Direkt 36
portál tavaly nyári cikkei nyomán az izra-
eli kémszoftver magyarországi nemzetbiz -
tonsági szervek általi használatát, illetve
igazságügyi minisztériumi engedélyezé-
sét. A Direkt36 rögzítette: egy telefonszám
adatbázisba kerülése még nem feltétlenül
jelenti, hogy a célszemélyek ellen biztosan
be is vetették a Pegasust, telefonjukat fel is
törték, de számos esetben a telefonok
utólagos vizsgálata bizonyította: valóban

behatoltak az NSO programjával a ké -
szülékekbe.

Péterfalvi Attila a hivatal augusztusban
elindított eljárásáról a sajtótájékoztatón el -
mondta: végeztek helyszíni vizsgálatot a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, kér tek
szóbeli tájékoztatást, betekintettek do ku -
mentumokba, ám jogellenességet nem tár -
tak fel. Elmondta, hogy a sajtóban felmerült
estek között több olyan volt, amelyben va -
lóban használták a Pegasust. A NAIH mint -
egy száz minisztériumi engedélyezést is
megvizsgált és azt állapította meg, hogy
azok jogszerűek és indokoltak voltak.

A hatóság vizsgálatában feltárt körülmé -
nyek és a rendelkezésére álló információk
szerint „a technikai eszközt a Nemzetbizton -
sági Szakszolgálat kizárólag a bűncselekmé-
nyek és terrorcselekmények megelőzése és felde-
rítése céljára, illetve a vonatkozó magyar jog-
szabályok által meghatározott feladatai ellátása
érdekében használja és biztosítja, hogy azt nem
használják alapvető jogok jogellenes korláto -
zására. A sajtóban megjelent hírekkel ellentét-
ben (...) nem merült fel arra vonatkozó informá-
ció, hogy a technikai eszköz használatát az izra-

Nem ütközött törvénybe Gémesi György 
állítólagos lehallgatása, mondta ki a NAIH

eli védelmi minisztérium megtiltotta volna
Magyarországnak”. A hatóság „az adatkeze-
lőknél (megrendelő szervek) a vizsgált esetek-
ben történt adatkezelések tekintetétben nem tárt
fel jogellenességet. A (...) megvizsgált igazság-
ügyért felelős miniszteri engedélyek az Nbtv-
ben (nemzetbiztonsági törvényben) meghatáro -
zott tartalmi elemeket - a titkos információgyűj-
tés helye, ideje, érintettje, az engedélyezett esz-
köz megnevezése - minden esetben tartal -
mazták” – olvasható a NAIH jelentésében.

Péterfalvi Attila ugyanakkor elmondta
azt is: az ötvenezres, illetve a háromszázas
lista felveti a jogellenesség lehetőségét,
sze mélyes adatok kerülhettek illetéktele-
nekhez, ezért feljelentést tesznek.

A NAIH vizsgálatának főbb nyilvános
megállapításait tartalmazó 55 oldalas je -
lentés a hivatal honlapján olvasható. A
vizsgálati eredmények számos részlete
azonban minősített adat, 2050-ig titkos –
közölte a hatóság.

Miután Gémesi György – bár, bizonyí-
tania eddig nem sikerült – több fórumon is
következetesen állította, hogy őt is le hall -
gatták a Pegasus-kémszoftverrel, a NAIH-
vizsgálat eredményének ismeretében
szavai várhatóan átértékelődnek. Ugyanis,
ha netán tényleg megtörtént a gödöllői
polgármester „megfigyelése”, az a hatóság
szerint nem volt jogsértő.
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Emlékezetes, hogy tavaly ilyenkor – a koronavírus-járvány ter -
jedésének megfékezése érdekében kihirdetett különleges jog-
rend miatt – Gémesi György polgármester egymaga hagyta jóvá
Gödöllő költségvetését. Idén ez a feladat a képviselőtestületi
tagságra hárult, aminek 8 igen és 6 nem szavazattal, valamint 
1 tar tózkodással február 10-én a városatyák néhány perc híján
másfél órás nézetegyeztetést követően eleget tettek.

Annak ellenére, hogy a járvány egészségügyi és gazdasági ha -
tá sai számos bizonytalanságot rejtenek magukban, megállapít ha -
tó, hogy Gödöllő 2022-es költségvetési terve – bár, Gémesi
György polgármester az utóbbi években minden lehetséges
szakmai és politikai fórumon ezt szajkózza – első ránézésre nem
a kormányzati oldalról állítólagosan az önkormányzatokat sújtó,
forráselvonásokra alapozható ellehetetlenítés vagy „kivéreztetés”
érzetét kelti. Sőt, a korábbi évek sikeres és takarékos gazdálkodá-
sának eredményeként a felhalmozott tartalékokból fejlesztésre
(városháza, egyetemi bölcsőde, Rákos-patak alsóparki szakaszá -
nak rekultivációja, kerékpárút) is futja ebben az esztendőben (is).
Ahogy az előterjesztők, Gémesi György és helyettese, Bárdy Pé -
ter fogalmaznak: összegszerűségét tekintve, az utóbbi 10 év leg -
nagyobb mértékű fejlesztése.

Városunk idei büdzséjében 11 milliárd forintos önkormányzati
bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 10,2 milliárd
forint). Mivel a forrásoldal 3,36 milliárd forinttal elmarad a
költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosí-
tása érdekében belső finanszírozási célú előző évi költségvetési
maradvány bevonása válik szükségessé.

A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos
kiadásokra megközelítőleg 6,82 milliárd forintot terveznek fel-
használni idén (tavaly 6,25 milliárd forint), míg az önként vállalt
működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg
130,5 millió forintot szánnak (tavaly 86,2 millió forint). 

Uszkve 181 millió forinttal 
több pénzt folyósít az állam, mint 2021-ben

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az
ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – 2,34 százalékkal
emelkedve – meghaladja az 2,234 milliárd forintot (tavaly 2,183 mil -
liárd forint). Az állam közel 563,5 millió forinttal támogatja a gö -
döllői önkormányzat általános működését ebben az évben (ta -
valy 522 millió forint). A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növe -
lő szolidaritási hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növe -
kedéssel – 640,4 millió forintos (tavaly 730,4 millió forint) tételnek
felel meg 2022-ben, ezáltal a tényleges állami forrás mértéke
1,594 milliárd forint (tavaly 1,413 milliárd forint), vagyis: uszkve
181 millió forinttal több, mint 2021-ben.

A tavalyi bő 900 millióról 1,1 milliárd forint közelébe 
emelkedett az új városháza építésére szánt előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét
3,94 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly
2,77 milliárd forint). 

Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a
lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 2,17 milliárd forint

(tavaly 1,58 milliárd forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a
legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6.
szám alatti épületének átépítése, bővítése emésztheti fel: a kal -
kuláció szerint mintegy 1,066 milliárd forintot (tavaly 914,3 millió
forint), ami 16,6 százalékos kiadás-növekedés előirányzatot jelent
egy esztendő távlatában.

Ezen felül az egyetemi városrészen megvalósuló bölcsőde-fej-
lesztésre 1,040 milliárd forintot kívánnak rendelkezésre bocsátani
– a pályázaton elnyert összeget is beszámítva – a gödöllőiek adó-
forintjából.

Hiányérzetet keltő tételek
Bár, a gödöllői költségvetés számhalmazában, az általános tarta -
lék soron 100 millió forintot (tavaly 75 millió forint) nevesítettek,
a dolgok jelenlegi állása szerint 2022-ben is 0, azaz: nulla forintos
működési dotációval számolhat a – „gyerekcipőben járó” betegirá-
nyító rendszer kiadásaira 2,6 millió forintos önkormányzati fi -
nan szírozást élvező – Tormay Károly Egészségügyi Központ. 

Nincs utalás Gödöllő idei költségvetésében arra, hogy mennyit
remélnek/tudnak behajtatni a szálloda-per kapcsán a helyi költ -
ségvetést megillető 436 millió forintos összegből, miként arról
sem találni adatot, hogy az ügyben a város számára előírt és ta -
valy november végén teljesített 723 millió forintos fizetési kötele -
zettségből mekkora hányad juthat vissza a gödöllői közkasszába.
Egyértelművé vált, hogy az önkormányzat számára egyelőre
igen csak hátrányos egyenlegű szálloda-per igazi vesztese a
VÜSZI Kft. telephelyén megvalósítani tervezett kosárlabda-
mun kacsarnok lett, hiszen ez a szóösszetétel fel sem merül a több
tucat oldalas mondat- és számhalmazban.

–ván

Átlapoztuk, és nem találtunk „vérnyomot” az idei költségvetésében

Szövetség Gödöllőért: a költségvetés nem a helyiek
mindennapi problémáira keres megoldást

Amint az a szavazati arányokból kivehető, a Szövetség Gö döl -
lőért formáció képviselői – különvéleményük kifejtése után –
nem biztosítottak zöld utat a városi büdzsének. Ennek okáról
Ko lozs Csaba az alábbiakat tartotta fontosnak elmondani:

- A korábbi évek hibás döntései, mint – például – a városháza
milliárdos átépítéséről szóló döntés a dekonjunktúra elején
súlyos százmilliókat von el olyan területekről, amik valóban a
gö döllői állampolgárok érdekeit szolgálják. Az épület lebon-
tásával járó milliárdos vagyonvesztés után viszont önerőből
elindult egy új városháza építése a pandémiás időszak kezde-
tén. Ezért olyan területekre nem jut pénz, mint az infrastruktúra
(például: út, csapadékvíz-elvezetés), vagy az egészségügyi
központ orvoshiányt mérséklő, ezáltal várakozási időt csökken-
tő működési támoga tása. A választási ígéret szerint a kom-
munális adóból befolyó pénzt is útépítésre kellene felhasználni,
de ennek közvetlenül nyo ma sincs az idei költségvetésben. Így
szakmailag hiába kon zer vatív a költségvetés, ha nem a helyi
emberek mindennapjaival kapcsolatos problémákra keresi a
megoldást és nem is segíti közvetlen fejlesztésekkel a gödöllőiek
életét. Ezért ezt nem tudtuk támogatni, mert számunkra csak és
kizárólag ez a fontos.
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Bár, az alábbiakban taglalt két büntetőügy
nincs közvetlen összefüggésben egy más -
sal, bizonyos hasonlóságok mégis fel fe -
dezhetők. Ilyen – például – a válasz tási
kampányidőszakra eső időzítés, Gé mesi
György és/vagy lokálpatrióta klubos csa-
patának kedvezőtlen színben történt fel-
tüntetése, valamint a rendőrsé gi/ügyész -
ségi eljárások/nyomozások rész ben ered-
ménytelensége, részben elhúzódása.

Kezdjük a 2010 szeptemberében 
elhíresült szórólap-üggyel!

Gémesi György nemi identitását firtató
propaganda-anyag a hónap utolsó napján
került az utcára, a terjesztőket azonban
elég gyorsan sikerült lefülelni. Ezt kö ve -
tően:

• 2010. október 25-én becsületsértés mi -
att büntetőeljárás indult a Gödöllői Rendőr -
kapitányságon ismeretlen tettes ellen.

• Szűk fél év elteltével kiderült, hogy az
adatgyűjtésen, a tanúkihallgatásokon és a
telefonbeszélgetések elemzésén alapuló
nyo mozás nem vezetett eredményre. Az
eljárást 2011. március 22-én felfüggesztet-
ték, tekintettel arra, hogy az elkövető ki -
létét nem tudták megállapítani.

• 2012 júliusában olyan hírek láttak nap -
világot, hogy a felfüggesztett eljárás újra -
in dult. A nyomozás folytatását – ami ek -
kor már a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Felderítő Osztályának vált feladatává
– az ügyészség rendelte el. A nyomozás
ha táridejéül október 2-át jelölték meg.

• 2012. október 26-án a Dunakeszi Vá -
rosi Ügyészség megbízott vezetője olyan
tájékoztatást adott, hogy a becsületsértés
vétsége miatt a Gödöllői Rendőrkapi tány -
ságon indult, és a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságon is iktatott büntető ügy -
ben a nyomozás folyamatban van.

• Egy nappal később közreadták: az
ügy ben eljáró nyomozók arra törekszenek,
hogy az esemény körülményeit minél rö -
videbb időn belül felderítsék. A nyomozás
határideje 2013. január 4-ére tolódott.

• 2013. január 14-én kiderült, hogy a
nyo mozás határidejét március 4-ig meg -
hosszabbították, majd március 11-én arról
szóltak a hírek, hogy a nyomozás határide-
jét további egy hónappal megtoldották.

• 2013. április 15-én olyan közlemény
szü letett, hogy még tart a kutakodás az
ügyben, így a nyomozás új határideje júli-
us 4-e lett.

• 2013. július 9-én a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtóosztálya azt a tájékoz -
tatást adta, hogy a nyomozást a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. áp -
rilis 23-án felfüggesztette, mivel a bűncse-
lekményt elkövető személy azonosítására
és felkutatására tett intézkedések nem ve -
zettek eredményre.

Ugorjunk mintegy kilenc évet!
Plakátrongálás önkényuralmi 

jelképek használatával
2019, október 7-én a Fidesz-KDNP helyi
szervezetének illetékesei rendőrségi felje-
lentést tettek a Lokálpatrióta Klub plakát -
jainak tiltott önkényuralmi jelképpel való
megrongálása miatt. Ez alapján a Gödöllői
Rendőrkapitányság önkényuralmi jelkép
használata vétség gyanúja miatt indított
eljárást az ügyben, túlmenően, az esettel
kapcsolatban a rendőrök azt is vizsgálták,
hogy további bűncselekmény megvaló -
sult-e.

• 2020 januárjában megtudtuk, hogy az
üggyel összefüggésben a Dunakeszi
Rendőr kapitányság Bűnügyi Osztálya
ron gálás elkövetése miatt folytat büntető-
eljárást, valamint azt is vizsgálják, hogy
további bűncselekmény megvalósult-e.

• 2020 júniusában azzal bővült ismere-
tünk az üggyel kapcsolatosan, hogy a Du -
nakeszi Rendőrkapitányság önkény ural -
mi jelkép használata vétségének megala -
po zott gyanúja miatt egy fiatalkorú fiúval
szemben folytat büntetőeljárást.

• 2020. október 12-én a Pest Megyei
Rend őr-főkapitányság illetékese olyan tá -
jé koztatást adott, miszerint: a jelzett ügy -
ben az eljárás jelenleg is folyamatban van,
arról bővebb tájékoztatást egyelőre nem áll
módjukban adni.

• A következő, mindmáig utolsó érdek -
lődést 2021. május 13-án juttattuk el a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság illetékesé-
hez, aki ezt válaszolta: a jelzett ügyben az
eljárás továbbra is folyamatban van.

• Az ügy ezt követően a Dunakeszi Járá -
si Ügyészségre került, ahol 2021. július 22-én

Eloszlatásra váró kétségek teszik zavarossá
a polgármesterhez köthető bűnös „ügyeket”

megszüntető határozat született, mond -
ván: nem állapítható meg, hogy a bűncse-
lekményt a gyanúsították (3 fő) követték
el. A határozat ellen az egyik feljelentő
panasszal élt, aminek a Pest Megyei Fő -
ügyészség Nyomozásfelügyeleti, Vádelő -
ké szítési és Vádképviseleti Osztálya helyt
adott, és az eljárás folytatását rendelte el.

• Ennek idén januárban lett meg az
ered ménye. Két, gödöllői lakcímmel ren -
delkező gyanúsítottal szemben megszün -
tették az eljárást, a harmadikkal szemben
azonban nem. Ő az a személy, aki gépko-
csijával 2019. október 5-éről 6-ára virra dó -
ra a Gödöllői Lokálpatrióta Klub 16 darab
választási plakátjához szállította „ismeret-
lenül maradt társait”. Ráadásul, mobiltele -
fonját is lefoglalták, amiben 2019. október
8-i és 9-i dátummal olyan, érzékelhetően a
pániktól vezérelt sms-üzenetek szerepel -
nek, amik vezetékneve említésével beleke-
verik az ügybe a regnáló országgyűlési
képviselőt.

• A fel nem mentett személlyel szemben
az ügyész – kisebb kárt (93 ezer forint)
okozó rongálás vétsége miatt – vádiratot
nyújtott be a Gödöllői Járásbírósághoz.

Összegezve és leegyszerűsítve a dolgo-
kat: egyfelől több mint 11 éve utcára került
egy becsületsértésre alkalmas tartalmú
szórólap, aminek hátterében valaki(k)
állt(ak), kilétüket azonban azóta is homály
fedi. Másfelől, lassan két és fél éve folyik az
eljárás egy plakátrongálási ügyben, ami
várhatóan bírósági ítélettel zárul.

Mindeközben Gémesi Györgyöt saját
állítása szerint a Pegasus-kémszoftver al -
kal mazásával megfigyelték, lakásába be -
tör tek, illetve január végén arról posztolt,
hogy zsarolás célpontja lett, miután
Anony mus olyan ultimátumot intézett
hozzá, ha január 31-ig nem mond le, akkor
elindul az Éljenjeni akció, és lerántja a
leplet a polgármester titkairól. A tettesek
kilétét egyelőre mind a három esetben ho -
mály fedi.

Egyelőre nem tehetünk mást, mint várni
az újabb fejleményeket a Gémesi által
„elszenvedett” (bűn)ügyekben. Reméljük,
hogy egyszer eloszlanak a kétségek, és
kiderül: sajnálatkeltést célzó önlejáratások
vagy kívülről, más által szervezett karak -
tergyilkossági kísérletek áldozata lett
Gödöllő első embere és lokálpatrióta klu -
bos csapata. 

-GÉHÁ
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Gémesi Györgynek teljesen igaza van. Gödöllő polgármestere a
MÖSZ elnökeként is rendszeresen szajkózza, hogy a kormányzat
önkormányzatokat érintő, rendeletben közzétett forrásmérséklő
intézkedései „nem tőle vesznek el, hanem az emberektől”.

A Fidesz-kormányt tavaly októberben – állítólagos lehallgatása
miatt – megtagadó Gémesi igazmondását az is alátámasztja, hogy
a parlamenti többség 2021. december 14-én elfogadta a telepü lés -
vezetők fizetésemelésére vonatkozó indítványt. Ennek értel mé -
ben városunk első embere a jelenlegi bruttó 797.736 forint helyett
bruttó 1.105.000 forintra tarthat igényt (1,3 millió forint 85%-a) az
idei esztendő első napjától (+38,5%). Ha ehhez hozzávesszük a
havi 167.750 forintos (15%) költségátalányt, valamint a hivatali
mobiltelefon- és gépjármű-használatot, egészen szép kis summá -
ról beszélhetünk.

Tegyük hozzá, Gémesi üdvözölte a polgármesterek fizetéseme-
lésére vonatkozó javaslatot, főleg azért, mert a kisebb települések
vezetői azok, akiknek a juttatása az elmúlt években elinflálódott,
így számukra a leginkább hasznos az emelés (a legkevesebb fizetés
havi bruttó 520 ezer forint lesz). Gödöllő polgármestere azt is el -
mondta, annak is üzenete van, hogy a választás előtt néhány hó -
nap pal születik ilyen döntés, ami arra engedi őt következtetni, hogy
érvényesülhet „a politikában mindig mindennek ára van” mondás.

Nyilvánvaló, hogy a településvezetők javadalmazásának nö ve -
kedése többletköltséget jelent az önkormányzatok számára, és en -
nek anyagi fedezetét maguknak kell kigazdálkodni. Ráadásul,
nem csak polgármester, hanem a helyettese(k) illetményét is „ren -
dezni” illik, amire szintén forrást kell találni.

Az „illikből” február 10-én valóság lett, miután dr. Győrfi Beá -
tának, a jogi és ügyrendi bizottság elnökének indítványára a
képviselőtestület elé került Bárdy Péter (balra) és a testületi több -
ség biztosítása érdekében a 2019 októberi alakuló ülésen „leiga -
zolt”, a választáson mindössze 34 voksot elnyerni képes Bajkó
Nor bert (jobbra) alpolgármesterek illetményének és költségtérí -
tésének 2022. január 1-jéig visszamenőleges megállapítása. Az el -
fogadott javaslat szerint Gémesi mindkét helyettese 42%-kal
kereshet többet, vagyis: havi, bruttó 994.500 forint illetményre (a
polgármesteri illetmény 90%-a, a maximum, ami adható), va -
lamint 149.175 forint költségtérítésre tarthat igényt.

A szavazati arányokat tekintve, mindkét polgármester-helyet-
tes 8 igen és 6 nem vokssal, valamint egy tartózkodással jutott a
„fizetésemeléshez”. Ráadásul, maguk is egyetértettek megemelt
illet ményükkel.

Éves szinten a polgármesteri alapjuttatás bruttó 3.687.168 forint
többletet jelent Gödöllőn, a költségátalány-többlet egy évre
további 577.080 forintos plusszal egyenértékű, a kettő együtt
pedig – járulékok nélkül – 4.264.248 forintos „többletteherrel” jár-
hat a helyi közkassza számára. A két alpolgármester illetmény- és
költségtérítés-emelése – járulékok nélkül – 8.128.200 forintos
kiadás-növekedéssel egyenértékű. A gödöllői csúcsgórék java-
dalmazásának javulása mindent egybevetve csaknem 12,4 millió
forint többletköltést jelent a helyi közkassza számára éves szinten.
Ennek előteremtése azonban a jelekből ítélve nem okoz gondot
városunkban… -stv

Egy kivétellel 800 ezer forint lett 
az önkormányzati cégvezetők havi, bruttó fizetése

Február 10-én a gödöllői képviselőtestület tagjai arról a pol gár -
mesteri indítványról is szavaztak, miszerint: január 1-jéig vissza -

menőleg – a Piac Kft. részmun ka -
időben foglalkoztatott vezetője
kivételével – valamennyi gazda-
sági társaság igazgatójának bére
havi, bruttó 800 ezer forintra
emelkedjen. A döntés a követ -
kező személyek pénztárcáját
érinti: Hatolkai Máté (Kalória
NKft.), Lukács Gábor (VÜSZI
NKft.), Kovács Balázs (Művé -
szetek Háza NKft.), Geiger Tibor
(Távhő Kft.), Major István (Er -
zsébet királyné Szálloda Kft.).

Gémesi György és helyettesei is
haszonélvezői a Fidesz-többségű
parlament döntésének 

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek
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Két gödöllői sportlövő utazhat az Európa-bajnokságra

A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége elfogadta a már -
cius 18-a és 27-e között a norvégiai Hamar városában a 10 méteres
légpuska és légpisztoly számokban megrendezésre kerülő sport -
lövő Európa-bajnokságra utazó magyar küldöttség összetételét. 

A kontinensviadalon a Szucsák László vezetésével működő
MATE-Gödöllői EAC sportlövő szakosztályt két puskás kép vi -
seli. A felnőtt hölgyek között az olimpiai 7. helyezett, junior világ -
baj nok, február 17-én junior magyar bajnoki címet (10 méter lég -
puska) nyert Mészáros Eszter egyéniben, vegyes csapatban és a
csapatversenyben is megméreti magát. Klenczner Márton a juni-
orok mezőnyében versenyez: ő az egyéni és a csapatversenyben
lesz érdekelt Hamarban.

Az ország legjobbjai között a MATE-GEAC atlétái
Mozgalmas és sikeres februárt tudhattak maguk mögött a
MATE-Gödöllői EAC atlétái, akik közül többen is szépen csillogó

érmekkel térhettek haza a fedettpályás országos bajnokságokról. 
Íme:

Junior (U20) és az ifjúsági (U18) országos bajnokság, Nyíregyháza
1. hely: Kriszt Sarolta (60 méter, távolugrás), Bánovics József

(rúdugrás), Sulyán Alexa (200 méter), Guth Mátyás (magas ug -
rás), 4x200 méteres ifjúsági női váltó • 2. hely: Sulyán Alexa (60
méter), Vajda Gábor (rúdugrás) • 3. hely: Halászy Tamara (3000
méteres gyaloglás), Fodor Péter (200 és 400 méter), Kőszegváry
Balázs (rúdugrás)

Többpróba bajnokság, BOK-csarnok
1. hely: Tóth Zsombor (felnőtt hétpróba, 4872 pont és Kriszt

Sarolta (ifjúsági ötpróba, 3976 pont, világ második legjobb idei
eredménye)

Országos bajnokság, Nyíregyháza
Aranyérmesek: Pápai Márton (3000 méter, 8:09,67 perc, egyéni

csúcs), 4x400 méteres női váltó (Simon Virág, Dobránszky Laura,
Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin – 3:41,49 perc)

Ezüstérmes: Pápai Márton (1500 méter, 3:43,67 perc)
A gödöllői atlétákat Körmendy Katalin, Karakasné Hasznos

Jutka, Kovács Zoltán, Lőrincz Milán, Kovács Gábor Krisztián,
Gadanecz György, Máté Alpár és Zsivoczky-Pandel Attila
edzők készítették fel a versenyekre. 

–áb

SPORTHÍR-TURMIX
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Az elmúlt esztendő utolsó napján lezárult
a Kárpát-medencei őshonos haszonállatfa-
jok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi
gén banki stratégiájának tudományos
megalapozása és fejlesztése elnevezésű
pályázat, amiben a Gödöllőn található
(Isa szegi út) Nemzeti Biodiverzitás- és
génmegőrzési Központ Haszonállat-gén-
megőrzési Intézete (NBGK HGI, mint kon -
zorciumvezető), valamint a gödöllői köz -
pontú Magyar Agrár- és Élettudományi

Egyetem és az Állatorvostudományi
Egye tem munkatársai vettek részt.

A 659,1 millió forintos vissza nem térí -
tendő európai uniós támogatás révén
meg valósult projekt elsődleges célkitűzése
az volt, hogy Magyarországon megala -
poz za az őshonos haszonállatfajok, -fajták
és ökotípusok génbanki megőrzését a leg -
szélesebb körben, azaz a mézelő méhtől a
baromfifajokon át egészen a szarvas mar -
háig. A megőrzendő populációk begyűjté-
sén és felszaporításán túl, a minőségi gén-
megőrzés érdekében széleskörű kutató -
mun kát is végeztek a konzorcium részt -
vevői.

A 4,5 éves pályázati időtartam alatt a
kon zorcium bővítette az NBGK HGI élő
baromfi génbankját és továbbfejlesztette
emlős haszonállat nukleusz populáci -
ókkal. Az erdélyi tájfajták élőhelyükön tör -

ténő megőrzésével létrehozta egy két hely-
színen működő (Erdély, NBGK HGI Gö -
döllő) élő génbank alapjait. A hazánkban
egyedülálló mélyhűtött baromfi génban-
kot további szaporítóanyag és genetikai
minták tárolásával bővítette. A fejlesztés
ered ményeként jelenleg összesen 12 faj, 
37 fajta 18.244 darab mintáját tárolják a
génbankban.

A Széchenyi 2020 program keretében
meg valósuló pályázat legkiemelkedőbb
ered ményei közé tartozik, hogy 

• naprakész adatbázis készült az in vitro
génbanki minták nyilvántartására,

• ondómélyhűtési protokoll készült a
ma gyar kutyafajták, a pannon méh és a
rézpulyka szaporítóanyagának tárolá -
sához,

• kidolgoztak egy általános protokoll- és
kritériumrendszert a házityúk ősivarsejt
vonalak alapítására, minőségbiztosítására
és génbanki megőrzésére,

• ultragyors fagyasztási protokoll ké -
szült a naposkori baromfi ivarszerv-szö -
vetek mélyhűtéses tárolásához,

• molekuláris genetikai felmérés készült
az őshonos magyar tyúkfajták és a pannon
méh genetikai variabilitásáról,

• multifunkcionális membrántesztet
dol goztak ki az ondómélyhűtés sikeres -
ségének tesztelésére,

• kidolgozták a gúnárondó Mycoplas -
ma mentesítését az ondómélyhűtés során,

• kifejlesztették a 3D modellezést és egy
automata áthaladási mérleget elsősorban
extenzív tartású szarvasmarha állomá -
nyok adatainak felvételezésére és mérlege -
lé sére. 

Forrás: 
NBGK HGI sajtóközlemény

Magazinunk következő száma
várhatóan

április első hetében
jelenik meg.
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Egyedülálló génbanki fejlesztések 
valósultak meg városunk déli határában

Erőss Zsolt tragédiáját dolgozza fel Csoma Sándor, a gödöllői központú Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetem (MATE) Rippl-Rónai Művészeti Intézet munkatársának első
nagyjátékfilmje, ami Magasságok és mélységek címmel kerül a hazai mozikba, vár -
hatóan ez év szeptember végén. A megtörtént eseményeken alapuló dráma a hegymá-
szó özvegye, Sterczer Hilda gyászfeldolgozásán keresztül meséli el a 2013-as végzetes
kalandot és az azt követő történéseket.

Forrás: MATE Médiaközpont

Magasságok és mélységek 
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TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS

Január 11-én Áder János köztársasági
elnök bejelentette, hogy április 3-ára (va -
sárnap) tűzi ki az országgyűlési képvi se -
lők általános választását. Ezen a napon
reg gel 6 óra és esete 7 óra között voksol -
hatunk, 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 munkál -
kodhat.

Az április 3-i dátum azt jelenti, hogy a
hivatalos választási kampányidőszak feb-
ruár 12-én indult. Ekkor kapták meg a
jelöltként indulni szándékozók az általuk
igényelt ajánlóíveket, amiket február 25-
én, pénteken 16 óráig kellett leadniuk,
hogy érvényes lehessen a jelöltállítást je -
len tő nyilvántartásba vétel. Az egyéni vá -
lasztókerületi jelölteknek legalább 500 ér -
vé nyes ajánlásra van szükségük az indu -
lás hoz.

Országos listát az a párt
állíthat, amely minimum
tizennégy megyében és a
fővárosban, legalább 71
egyéni választókerü let ben
önálló jelöltet állít.

A Pest megyei 6-os szá -
mú, gödöllői köz pontú,
mindent egybevetve 17 te -
lepülést (Aszód • Bag •
Do mony • Galgamácsa •
Gödöllő • Hévízgyörk •
Ik lad • Isaszeg • Kartal • Kerepes • Kis -
tarcsa • Mogyoród • Nagytarcsa • Szada
• Vácegres • Vác kis újfalu • Verseg) szám -
láló választó kerü let ben jogerősen nyil -
vántartásba vett jelöltek lis tája a www.
valasztas.hu oldalon érhető el.

A választókerületben összesen 93 sza -
vazó körben (Gödöllőn 27-ben) lehet majd
voksolni, a választásra jogosultak száma a

választás kitűzésekor 90.972 fő volt. Vá -
rosunkban eddig 28 szavazóhely mű kö -
dött, de a Dózsa György út 65. szám alatt
található Fővárosi Önkormányzat Gö -
döllői Idősek Otthonában április 3-án nem
lesz szavazatszámláló bizottság. Az ott
vok solni kívánók számára mozgóurnás
módszerrel biztosítják a véleménynyil vá -
nítás lehetőségét. -GH

Kiélezett harc várható választókerületünk mandátumáért


