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Külön weboldal népszerűsíti
Az én Sisim című különleges kiállítást

A magyarországi Erzsébet királyné-kultusz központjaként mű -
kö dő gödöllői kastély idén különleges meglepetéssel készül a
Sisi-rajongók számára. A számos muzeális kincset felvonultató,
szeptember 10-én, szombaton 10 órakor megnyíló időszaki kiál -
lításon a meghirdetett „Az én Sisim” pályázat nyertesei megmu -
tat ják a nagyközönségnek gyűjtőszenedélyük legszebb, legérde -
kesebb darabjait. A tárlat egyediségét és különlegességét emeli,
hogy a gyűjtőket és a tárgyak sokféleségét bemutató időszaki
kiállítás a legizgalmasabb gyűjtemények tárgyaiból készül.

A kiállításban nem elsősorban a tárgyak piaci értéke, hanem
inkább azok különlegessége fontos, a gyűjtő személyével és a
tárgyakhoz kapcsolódó történetekkel együtt. Ebből is következik,
hogy az érdeklődők nem teljes gyűjteményeket láthatnak majd,
hanem főként a különböző motivációjú gyűjtők kollekciójának
leginkább figyelemre méltó darabjait, azokat a relikviákat, amik
jól reprezentálják a tulajdonost és a gyűjteményt.

A szeptemberben megnyíló tárlat előzetes népszerűsítése 
érde ké ben a Gödöllői Királyi Kastély munkatársai –
www.azensisim.hu elérhetőséggel – külön weboldalt indítottak,
aminek célja, hogy időről-időre „Az én Sisim” elnevezésű időszaki
kiállítás pályázóit, és erősítse a 124 éve – a megnyitó dátumával
egyezően, szeptember 10-én – gyilkosság áldozatává vált
Erzsébet királyné kultuszát.

Augusztus 12-ig szünetel az ügyfélfogadás 
a NAV Kossuth Lajos utcai kirendeltségén

A NAV által kiadott sajtóközlemény alapján, augusztus 12-ig ide-
iglenesen zárva tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának gödöllői, Kossuth Lajos
utca 74. szám alatt található kirendeltsége. Az ügyfélszolgálat
augusztus 15-én, hétfőn nyit újra.

Az adóügyek döntő többsége online is intézhető, ezért érdemes
elektronikus vagy telefonos ügyintézést választani, elkerülve a
személyes megjelenést és a sorban állást.

Időpontot foglalni a központi ügyfélszolgálatra és a NAV-abla-
kokhoz a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a kapcsolat/
ügyfélszolgálati időpont foglalása menüpontban lehet.

Az interneteléréssel nem rendelkező ügyfelek a 1819-es
telefonszámon is foglalhatnak időpontot. Az Ügyféltájékoztató és
Ügyintéző Rendszer a 06 (80) 20-21-22 telefonszámon érhető el,
használata regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és beküldése)
után, ügyfélazonosító számmal lehetséges.

Városunkra is elkészült 
a Volánbusz-járatok menetrendjének mobilalkalmazása

Július 28-án újabb 57 város helyi menetrendjével bővült a nép -
szerű okostelefonos alkalmazás. A települések sorában Gödöllő is
megtalálható.

A menetrendek megtekintése mellett a mobilalkalmazás lehe -
tő séget biztosít utazástervezésre közösségi közlekedéssel, kerék -
párral, valamint gyalogosan is. Emellett sok kényelmi funkciót is
tartalmaz, amik elsősorban az ingázók számára jelentenek
segítséget: kedvencek, átszállási kapcsolatok, közeli indulások,
térképek. Ráadásul, ezek mindegyike offline is elérhető.

Az adatok a Volánbusz által közzétett frissítések alapján az
alkalmazásban is rendszeresen frissülnek.

A Volánbusz gödöllői járatainak menetrendjére vonatkozó
alkalmazás Androidos okostelefonokra a www.menetrend.app/
regions/godollo elérhetőségről ingyenesen letölthető, az iOS
applikáció fejlesztésével egyelőre még nem készültek el – tájé -
kozatta magazinunkat az AppCorner Kft. munkatársa.

Kényszerleszállás a perőci repülőtéren

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép július 19-én, a
délelőtti órákban Gödöllőn, a perőci repülőtéren. A repülő -
gépből szivárgott az üzemanyag. 

A gödöllői hivatásos tűzoltók szakemberek segítségével áram -
talanították és átvizsgálták a gépet, majd biztosították a helyszínt
– tudatta magazinunkkal Csámpai Attila, a Pest megyei Kataszt -
ró favédelmi Igazgatóság szóvivője. (fotó: PMKI Gödöllő HTP)

Barokk randevú két előadással a kastélyban
Ebben az esztendőben ötödször rendezik meg a Barokk randevú
elnevezésű mini zenei fesztivált a Gödöllői Királyi Kastély
barokk színházában és lovardájában. Augusztus 14-én, vasárnap
18 órától Koraesti barokk muzsikára invitálja az érdeklődőket az
Ábrahám Consort, két órával később pedig a Talamba Ütő -
együttes és a Swing á la Django nagykoncertje szolgál kulturális
élménnyel az effajta szórakozást kedvelők számára.

Jegyek a 18 órás programra 3.500 forintért, míg a 20 órakor
kezdődő nagykoncertre 3.900 forintért válthatók a jegy.hu ol -
dalon.                                                                     GH-összeállítás

Azt beszélik a városban, hogy…
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A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés 1996-os
újraalapításától kezdődően 26 személy
részesült a település legrangosabb elisme-
résében. Azóta – a 2011-es és a 2016-os esz-
tendőt leszámítva – rendszeresen találtak a
város legrangosabb, díszoklevéllel és a te -
le pülés címerével ékesített arany pecsét -
gyű rűvel honorált elismerésére méltó sze -
mélyt. A díjjal 2020-tól 300 ezer forint
pénz jutalom is jár, illetve további kivált -
ságok (például: térítésmentesen használ-
hatja a város díjfizető zónáiban a felszíni
parkolót) is megilletik a díszpolgárrá vá -
lasz tott személyt. 

Idén, a felhívásban közzétett határidőig
két jelölés érkezett. A gödöllői képviselő -

testület tagjai június 16-án zárt ülésen ha -
tároztak arról, hogy 2022-ben ki vehesse át
a település legrangosabb elismerő címét. A
választás a 82 éves Ullmann Péter Ágos -
ton O.Praem premontrei szerzetesre esett,
akit – elismerve kiemelkedő szakmai élet -
útját, magas szintű közösségi tevékeny -
ségét és értékteremtő egyházi munkás sá -
gát – augusztus 20-án, szombaton tüntet -
nek ki.

Ullmann Péter Ágoston 1961 óta él Is -
tennek szentelt életet, és mellette ötven éve
lát el papi szolgálatot. Örökfogadalmat
1968-ban tett, ezt követően, 1972-ben
Krakkóban szentelték pappá – titokban. 
32 esztendeje zsámbéki plébános lett, majd
1997-ben Gödöllőre költözött, ahol 2015-ig
kormányzó perjelként tevékenykedett.
Kezdeményezője volt – mások mellett – a
premontrei plébánia alapításának és új
kolostorépület létrehozásának, miközben
perjelként fenntartója volt a Premontrei
gimnáziumnak.

Államalapító Szent István gödöllői ün -
ne pén adják át a Gödöllő Városért díjakat
is, illetve ezen a napon 14 órakor Párban
címmel időszaki kiállítás nyílik a Művé -
sze tek Háza Gödöllő épületének konferen -
cia termében Keleti Éva Kossuth- és Balázs
Béla-díjas fotóművész alkotásaiból. 

A kora esti, kenyérszenteléssel és ünnepi
műsorral kísért főtéri programot tűzijáték
zárja, aminek költsége 350-500 ezer forint-
ra tehető Gémesi György elmondása sze -
rint.  –rg

fotó: ODPictures Art Studio

Július 21-én az ATV reggeli, Szigorlat című
műsorának volt a vendége Gémesi
György, városunk polgármestere. A Ma -
gyar Önkormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnökeként is kérdezett politikust
főként arról faggatták: hogyan tudják eny-
híteni az önkormányzatok a rezsicsök ken -
tés eltörlésének hatásait?

A beszélgetés vége felé Gajdos Tamás
rákérdezett, miként vélekedik Gémesi az
augusztus 20-i tűzijátékról. Településünk
első embere ezt válaszolta:

- Nem szeretnék álszent lenni. Augusz -
tus 20-a Magyarország születésnapja.
Méltóan kell megünnepelni. Az emberek
sze retik a tűzijátékot. Nem a budapestiről
be szélek, ami hatalmas nagy, Európa leg -
nagyobb tűzijátéka. Szerintem ebben lehe -
tett volna kicsit szerényebben is gondol-
kodni. Nálunk 350 ezer forint és 500 ezer
forint között van a tűzijáték ára. Én nem
gondolom azt, hogy ezt nekünk le kellene
húzni egy emelkedett, szép ünnepből,
amin kenyérszentelés van és műsorok. /.../
Azt gondolom, nem lehet lemenni arra a
színvonalra, hogy amennyiben még ezt a
pici pénzt, 350-400 ezer forintot tudjuk biz-
tosítani, akkor ezt ne fordítsuk erre. Sokkal
többet fizetünk ki szociális támogatásokra.

Gémesi mondandójában megerősítette:
bár, együtt érez polgármester társaival,
nem híve annak, hogy az augusztus 20-i
tűzijátékot el kellene törölni, mert csor-
bát szenved az ünnep lényege. A polgár -
mester egyértelműen kijelentette, hogy
Gö döllőn lesz tűzijáték, aminek a forrása
biztosított. Gémesi hozzáfűzte: a fővárosi
tűzijátékról más a véleménye, annak kia -
dá sait lehetett volna akár a felére venni, és
nem Európa legnagyobb látványos tűzijá -
tékát megrendezni ebben a pénzszűke idő-
szakban. -stv

Ullmann Péterrel bővül a díszpolgárok köre

Szerkesztőségünk értesülése szerint június utolsó napjaiban fontos, záró fejezetéhez
érkezett a botrányos jelzővel illethető gödöllői szálloda-per, miután a bíróság jóváhagyta
a G-Magistratus Zrt. felszámolója által készített zárómérleget. Egyelőre nem vagyunk
minden lényeges adat birtokában, ezért ezekről most nem tudunk beszámolni, ám
magazinunk következő, szeptember elején esedékes kiadásában már minden bizonnyal
„okosabbak” leszünk.

Emlékezetes, hogy a gödöllői önkormányzatnak tavaly november végén 723 millió
forintot kellett elutalnia: 711 milliót a felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt. szám -
lájára, míg 12 millió forintot a felperesi ügyvédi díjra. A 711 millió forintból a felszámoló
kifizeti – többek között – a felperest és egyéb költségek, díjak is csökkentik a tételt.
Amennyiben marad pénz a 711 milliós összegből, az visszakerül a településünket irányí-
tó önkormányzat számlájára.

Ennek mértéke hamarosan kiderül, mint ahogy az is, hogy mekkora esélye lesz a
lokálpatrióta többségű városvezetésnek pénzt kicsikarni a büntetőügyben elítélt
vállalkozótól. -stv

Lezárulni látszik a botrányos szálloda-per…

Tűzijáték dilemma
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Jelentősen emelkedtek mind a bérleti, mind a lakásárak az egye-
temi városokban. Budapesten az V. kerületben a legdrágább a
lakások négyzetmétere, vidéken Gödöllő a legdrágább, Miskolc
a legolcsóbb, egy év alatt viszont épp a borsodi városban, illetve
Szegeden növekedtek a legnagyobb mértékben a négyzet mé ter -
árak – derül ki a Takarék Indexből, a Magyar Bankholdinghoz tar -
tozó Takarék Jelzálogbank elemzéséből.

A fővárosban az 1 millió forintot is meghaladó fajlagos négy -
zetmé teráron kínáltak lakásokat a legdrágább, V. kerületben 
2021-ben, de az I. kerületben is 900 ezer forint felett voltak a
négyzetméterenkénti átlagárak. Az egyetemisták körében legnép -
sze rűbb belső városrészek közül a legolcsóbb Palotanegyedben
valamivel 700 ezer forint feletti négyzetméterárakkal találkozhat -
tak a vevők, míg a kijjebb eső részeken 650 és 870 ezer forint között
mozogtak az árak: a legtöbbet Ferencváros rehabilitációs részén
kellett fizetni, nem sokkal maradt el tőle a Corvin-negyed. 

Vidéken továbbra is jóval alacsonyabbak a lakásárak, mint a fő-
városban: a vizsgált egyetemi helyszínek közül Gödöllő a
legdrágább, de a négyzetméterenként fizetendő átlagos összeg ott
sem érte el az 500 ezer forintot 2021-ben. A második helyen
Debrecen áll 490 ezer forint alatti fajlagos árral, míg Veszprémben
és Győrben 460 és 470 ezer forint között mozogtak a négyzetmé -
terárak. A nagyobb egyetemi helyszínek közül a legolcsóbb to -
vábbra is Miskolc, ahol nem érte el a 300 ezer forintot a lakásokért
négyzetméterenként fizetendő összeg.

Tavaly az összes vidéki egyetemi város lakáspiacán drágulás
volt jellemző, Miskolcon és Szegeden 18 százalékkal emelkedtek
a négyzetméterárak. Gödöllőn 16, Debrecenben és Győrben 
14 százalékos, Veszprémben 13 százalékos volt a növekedés. 
A vizsgált helyszínek közül a legkevésbé, 10 százalékkal Pécsen
nőttek az árak 2020-hoz képest.

Ötéves időtávon, 2016 és 2021 között vizsgálva, Miskolcon drá-
gultak a leginkább az ingatlanok a vidéki egyetemi városok közül,
több mint 130 százalékkal emelkedtek a fajlagos négyzetmé -
terárak. Szegeden meghaladta, Veszprémben megközelítette a 
120 szá zalékot. Duplázódtak az árak Pécsen (108 százalék), Deb -
recenben (107 százalék) és Gödöllőn (106 százalék). A legkisebb
mértékben, 84 százalékkal Győrben emelkedtek az átlagos
négyzetméterárak.

Nem kérdés, az utóbbi hetekben a „kata” lenevezésű adózási
forma szabályainak alapos megváltoztatása, valamint a rezsi -
csökkentés – megszorításként is felfogható – módosítása áll a
közélet fókuszában. A vállalkozók és a lakosság jelentős részét
érintő parlamenti és kormányzati döntések hatására többen is
megnyilvánultak.
A népes, esetenként igencsak felháborodott táborhoz tartozott
Gémesi György, városunk polgármestere is. Rajta kívül Vécsey
László, a Pest (vár)megyei, gödöllői központú választókerület
kor mánypárti országgyűlési képviselője ugyancsak posztolt
egyet. Lássuk, mit gondoltak a történtekről a politikusok, akik
véleménye az arcképükre kattintva olvasható!

Gémesi György közösségi oldalán tett július 19-i bejegyzése:
- Először szólok hozzá a lassan két hete bejelentett rezsicsök -

ken tés „vitához”. Elfogadom a kormány érvelését, valóban az
egek ben az energia ára. Elfogadom, hogy az orosz agresszió is
nagyban hozzájárult ehhez. Nagy baj van, ilyenkor valóban zárni
kell a „sorokat” és ahogy lehet, „közös” megoldásra kell törekedni. 

Én, mint állampolgár fegyelmezetten, természetesen, kiveszem
a részem a többlet terhekből. Az viszont nem igaz, hogy nem
tudtak róla. Az energia áremelkedés jóval korábban kezdődött.
Volt, amikor a rezsicsökkentett árnál is olcsóbban szerezték be a
gázt a szolgáltatók (szolgáltató?), és ezzel komoly haszonra tettek
(tett) szert. Állítólag ez megközelítette az 500 milliárd forintot is (ez
hol van most?). Aztán szép lassan elkezdtek az árak „kúszni” felfe-
lé, jóval a háború kitörése előtt. Emlékezzünk a „benzin ár stop”-ra,
ami tavaly ősszel került bevezetésre a drasztikus olajár emelkedés
miatt. Tehát, mindenről lehetett tudni a kormánynak is.

A választási kampányban szó nem volt arról, hogy hozzányúl-
nak a csökkentett árakhoz, sőt, kinevették azokat, akik azt mond -
ták, fenntarthatatlan. Pedig fenntarthatatlan, nemcsak a háború
miatt. Ezt most a kormány is elismerte. Persze, ahogy halljuk,
mindenki (EU, Oroszok agressziója stb.) hibás, csak ők nem. És
emlékezzünk 600 milliárd visszatérített adóra (ami, persze, nem
baj, hiszen pénzt ad az embereknek, de nem volt fedezete!!!), a
kampány pénzszórása. 1600 milliárd ment ki, hitelből. Ez volt a
hatalmas felelőtlenség, hiszen ebben a helyzetben a biztonsági
tartalék képzése elengedhetetlen. 

Kassza üres, az állam eladósodása soha nem látott mértékű, az
infláció kétszámjegyű, élelmiszerárak csak ebben az évben 24 szá -
zalékkal nőttek. Ezek tények!!! Most pedig „visszaszedegetik” a
pénzt (rezsi, KATA), mert a költségvetés a csőd szélén áll. 

És ma már az önkormányzatok – beleértve Gödöllőt – sem
rendelkeznek tartalékkal, amivel helyben lehetne a rászorulókat
jobban segíteni, sőt, a jövő évben a működés is sok bizonytalan-
ságot rejt magában. Az átlagos otthoni költségvetéssel rendelkező
emberek nagy része is bizonytalan helyzetbe sodródik. Nem sze -
retnék politizálni, pánikot kelteni, és „habzó szájjal” kiabálni,
de megállapíthatjuk, hogy minket mindannyiunkat átvertek!
Nem erről szóltak a kampányban és nem erre kapták a sza -
vazatokat. 

Kata- és rezsiváltozás: magyar családok
Összehasonlítottuk Gémesi György gödöllői po

kormánypárti parlamenti képviselő vélem

Kétes dicsőség: településünk 
a legdrágább vidéki egyetemi város
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Tegyük hozzá reálisan, hogy az ellenzék
sem tudott volna ebben a helyzetben jobb
megoldásokat, de reálisabban nyilvánul -
tak meg. Nem akarták elhitetni, hogy
„min den nagyon szép, dübörög a gazdaság,
stb.” Talán ők gyorsabban jutnának az 
EU-s forrásokhoz, mert a jogállamiság
hely reállítása az EU ügyészséghez való
csat lakozás nem volt kérdés a számukra. 

Ezt kéne a kormánynak is tudomásul
venni mielőbb és lépni a magyarok érde -
kében. Igaz, hogy akkor néhány oligarcha
„elesik”, illetve be kell őket áldozni. Pl.: Ti -
borcz Istvánt is, aki nevezetesen a minisz -
terelnök veje. Kérdés ki kinek az érdekét
védi. Végül csak annyit, Paks valóban fe -
dez né, de érthetően a költségvetés egyen-
súlya miatt a lakossági terhek, az ÁFA be -
vé telek növelése elengedhetetlen. Kérdés:
ezeket a növekvő terheket meddig bírják
az emberek?

Vécsey László közösségi oldalán tett,
Nehéz időket élünk című, július 19-i be -
jegyzése:

- Lezárult egy korszak, és új szakaszába
lép az európai történelem: beléptünk a há -
borúk korába, ahol harcolni kell min de -
nért, amit eddig természetesnek vettünk.

Mára világossá vált, hogy a brüsszeli
szankciós politika nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, sőt, ellenkező hatást
váltott ki. 

Emelkednek az energiaárak egész Euró -
pában: az áram ára az ötszörösére, a gázé
pedig hatszorosára emelkedett.

Már most látszik, hogy az európai gaz-
daság „tüdőn lőtte magát, és ezért most leve -
gőért kapkod”. Bizonyos országokban ez azt
jelenti, hogy nem lesz energiaforrás, és
lesz nek országok, ahol lesz ugyan gáz, de
nagyon magas lesz az ára. 

A magyar emberek megvédése érdeké -
ben a Kormány energia-veszélyhelyzetet
rendelt el és eltökéltük, hogy a rezsi csök -
kentést az átlagfogyasztásig megvédjük! 

Az átlag fölött azonban a piaci árat kell
kifizetni, mert csak így tudjuk megvédeni
a rezsicsökkentést. 

Ha a baloldalon múlna, akkor ma
mindenki piaci árat fizetne, ami havi
159.000 fo rint plusz kiadást jelentene egy
család számára, a mai rezsicsökkentett
árhoz képest.

Ez a baloldali politika tönkretenné a ma -
gyar gazdaságot és magyar családokat. 

Mi viszont kiállunk amellett, hogy a há -
borús időkben is az átlagfogyasztásig ma -
radjon meg a rezsicsökkentés!

Ezekkel a lakossági rezsiárakkal 
kell számolni augusztus 1-jétől!

Július 21-én bekövetkezett az, amire
„várt” az ország népe. A Magyar Köz -

löny ben meg jelent az egyes egyetemes
szolgálta tási árszabások meghatározá -
sáról szóló kor mányrendelet. Magyarra
fordítva: köz zétették azokat a lakossági
piaci árakat, amiket a rezsicsökkentésben
alkalmazott kedvezményes árak helyett
kell augusztus 1-jétől a gödöllői lakos -
ságnak is megfi zetni, ha az átlagot meg -
haladó mértékű áram- és gázfogyasztást
produkál.

Nem kívánjuk kommentálni a kormány
döntését, ehelyett közzétesszük a legfon -
tosabb adatokat. Jó számolgatást, kedves
gödöllőiek!  

A földgáz-fogyasztás esetében:
• 1.729 köbméteres éves fogyasztásig,

vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig
marad szintén a kedvezményes tarifa,
vagyis: 102 forint köbméterenként.

• E felett 747 forint/köbméter lesz az új
lakossági piaci ár. A valós versenypiaci ár
1.020 forint lenne.

• Megmarad a nagycsaládos kedvez -
mény, ami 3 gyereknél 600 köbméterrel
emel kedik, a 4 gyerekeseknél 900 köb mé -
terrel, 5 gyereknél még további 300 köb -
méterrel a fogyasztás.

• Új kedvezmény, hogy az egy mérővel
rendelkező társasházaknál, abban az eset-
ben, ha a társasház nyilatkozik, albetéte -
senként felszorzódik a kedvezmény mér -
téke.

A villamosenergia-fogyasztás esetében:
• A 2.523kWh/év fogyasztásig 36 forint

marad az ár, ez a rezsicsökkentett kedvez -
ményes ár.

• Az e feletti fogyasztásnál 70,10 fo -
rint/kWh. A valós versenypiaci ár egyéb-
ként 268,90 forint lenne.

• Az éjszakai áram: 23,10 forint/kWh
lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,90 fo -
rint a nem kedvezményes ár.

• A hőszivattyúkra vonatkozó szabá -
lyok ról a rendelet nem szól, a rájuk vo nat -
kozó kedvezményes H tarifa korlátlanul
fennáll 36 forinton. 

Gödöllői Hírek összeállítás

k átverése vagy védelme?
olgármester és Vécsey László

ményét a témakörökben
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A gödöllői központú Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
(MATE) Fizika Tanszéke hagyományosan sokféle tehetség gon -
dozó és tudomány-népszerűsítő programot folytat, elsősorban a
fizika területén és az ahhoz kapcsolódó témakörökben (ez utób -
bi persze nagyon széleskörű, mert „Everything happens for a
reason and that reason is usually Physics”, vagyis: minden okkal
tör ténik, és ez az ok általában a Fizika).

A 2020/2021-es tanévben megtanultuk, hogy lehet online is
kísérletezni, de az nem az igazi. Azonban – szerencsére – az
elmúlt, 2021/2022-es tanévben már megint személyes jelenléttel
zajlott a tehetséggondozás. A gödöllői középiskolásoknak szánt
programok mellett (például: kísérleti bemutatók a líceumosok -
nak és a premiseknek), az egyetemi tehetséggondozási progra -
munkban is többféle lehetőséget adtunk a középiskolásoknak a
részvételre. Ennek keretében kaptak – például – különdíjat pre -
mis diákok az MATE TDK konferenciáján, de ugyanezen gondo-
lat jegyében invitáltuk őket az egyetemi tehetséggondozó
program ismeretterjesztő előadásaira is, amiket a tanév végén
tartottunk a MATE Fizika Tanszékén. Szerencsére szép számban
meg is jelentek.

Dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleáris Technika Intézet (koráb -
ban az ELTE Atomfizika Tanszék) címzetes egyetemi tanára a
kockázatelemzésről tartott előadást „Kockázat – bevállalod?”
címmel. Előadásában először gyakorlati példákon keresztül
mutatta be, hogy miként lehet a kockázatot „mérhetővé”, tervez he -
tővé tenni, majd a nukleáris technikához kapcsolódó kocká za -
tokra alkalmazta az elmondottakat, konkrét példákkal megvilá -
gítva azt. Előadása végén kitért arra is, hogy az atomenergiához
kapcsolódó elemzések eltérő tálalása mennyire más színezetet
adhat a hallgatóság számára.

Egy másik alkalommal dr. Piláth Károly, az ELTE Trefort
Ágos ton Gyakorló Gimnáziumának vezető informatika és fizika
tanára saját fejlesztésű, mikroprocesszorral támogatott kísérleteit
és mérésit mutatta be, a mérnökhallgatók mellett szintén
középiskolás résztvevők jelenlétében (képen). A kísérletek között
szerepelt saját kivitelű doppleres sebességmérő készülék, ahol
a különböző sebesség értékeket különböző magasságú hangként
lehetett érzékelni, de megtekinthették a rezgő húron kialakuló
hullámképet is mikrokontrolleres stroboszkóppal megvilágítva.
A jövőre érettségizők betekintést kaptak néhány emeltszintű

érettségi mérés megvalósításába is, a legnagyobb sikere azonban
talán a mobiltelefonnal vezérelt méréseknek volt.

A harmadik ilyen jellegű előadás a tanév végén, a Nap napja
program keretében megtartott előadás volt, ahol dr. Háber
István, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
oktatója a napelemekkel megterelt villamos energia tárolási lehe -
tőségeiről, és az ezzel kapcsolatos kutatási irányokról tartott elő-
adást.

Az egyetemi tehetséggondozó programnak voltak egyéb részei
is (például: kísérleti eszközfejlesztés, kari fizika verseny), de ezek-
be majd egyetemistaként tudnak bekapcsolódni a gödöllői diá-
kok.

A program a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő NTP-FKT-
20-0016 számú projektjének támogatásával valósult meg, amiért
ezúton is köszönetet mondanak a MATE Fizika Tanszékének
oktatói. Dr. Seres István Ericsson-díjas fizikatanár

Az egyetemre felvett gólyák 
több mint fele az agráriumot választotta

Szeptemberben 2.555 magyar és várhatóan több mint 400 külföldi
hallgató kezdheti meg tanulmányait a gödöllői központú Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE). A felvett hallgatók
49 százaléka a MATE tíz töretlenül legnépszerűbb képzésére
nyert felvételt, amik közül kilenc napjainkban kiemelt fontossá-
gúnak számító agrártudományi képzés. 

A legmagasabb létszámmal, 227 fővel a mezőgazdasági mér -
nöki alapképzés indulhat a MATE campusain, amit 192 felvett
hallgatóval a kertészmérnöki alapképzés, 174 fővel az élelmiszer -
mérnöki alapképzés, 146 fővel a tájrendező és kertépítő mérnöki
alapképzés, majd 105 fővel az évek óta népszerű gyógy- és fű -
szer növények felsőoktatási szakképzés követ. A nappali tago -
zatra felvett hallgatók aránya intézményi szinten 8 százalékkal
nőtt: míg 2021-ben ez a szám 47 százalék volt, addig idén már 
55 százalék.

A legtöbb gólya Gödöllőn kezdheti meg tanulmányait, hi -
szen a Szent István Campusra 959 fő, a Budai Campusra 708 fő, a
Ka pos vá ri Campusra 445 fő, a keszthelyi Georgikon Campusra
208 fő, a gyöngyösi Károly Róbert Campusra pedig 235 fő nyert
felvételt. MATE Médiaközpont

A Református Líceum és a Premontrei gimnázium diákjai 
is részt vettek a helyi egyetem tehetséggondozó programjában
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szorult, amivel nem volt meg az automatikus továbbjutás. Sajnos,
idővel sem, miután pont az a fránya egyetlen századmásodperc
hiányzott, hogy folytathassa a versenyt. Alexa végül a 9. helyen
zárt a 22 indulót számláló mezőnyben.

A gödöllői atlétalányok nemzetközi sikere Körmendy Katalin
(képen balra) és Máté Alpár edzők szakmai munkáját (is) dicséri.

További adalék, hogy július 30-án Kriszt Sarolta bronzérmes
lett a Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a
sprintváltó tagjaként, míg klubtársa, Fodor Péter ezüstérmet
nyert ugyancsak a sprintváltóval.

Sportlövészet: világkupa-ezüstéremnek 
örülhetett a Mészáros Eszter a vegyes csapatversenyben

Azt követően, hogy az egyéni versenyben bronzérmet szerzett a
dél-koreai Csangvonban zajló világkupán, Péni Istvánnal az
oldalán a légpuskások 10 méteres vegyes csapatviadalán is lő -
állásba lépett Mészáros Eszter. 

A július 13-i fináléban a kvalifikációt 634,3 körös eredménnyel
megnyerő indiai Mehuli Ghosh, Shahu Tushar Mane alkotta
páros volt a rivális. A sorozatonként kettő, illetve – köregyezés
esetén – egy ponttal honorált „párbajt” Esztiék kezdték jobban,
ám a folytatásban az indiaiak kerültek előnybe. 13-13-as állásnál
felcsillant a remény, de az utolsó négy lövésnél az ázsiai kettős
bizonyult jobbnak, így 17-13 arányban diadalmaskodott. A
MATE-Gödöllői EAC tehetsége a női csapatversenyben is nyert
egy érmet, a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Vívás: harmadszor lett világbajnoki 
ezüstérmes a kardcsapattal Gémesi Csanád

2017, majd 2019 után, idén
is világbajnoki ezüstérmet
szerzett a magyar kard csa -
pattal (Szilágyi Áron, Szat -
mári András, Decsi Ta -
más) Gémesi Csanád, a
MATE-Gödöllői EAC pen -
ge forgatója. Nemzeti
együt tesünk a kairói világ -
verseny döntőjében a sor -
rendben negyedszer arany-
érmes Dél-Korea ellen vér -
zett el, 45-37 arányban.

GH-összeállítás

Atlétika: Kriszt Sarolta ezüstérmes lett 
hétpróbában az ifjúsági Európa-bajnokságon!

Július 4-e és 7-e között Izrael fővárosa, Jeruzsálem adott otthont
az U18-as (ifjúsági) korosztályhoz tartozó atléták Európa-bajnok-
ságának. A népes magyar delegációnak tagja volt a MATE-Gö -
döllői EAC két üdvöskéje is. Kriszt Sarolta hétpróbában (100 mé -
ter gát, magasugrás, súlylökés, 200 méter, távolugrás, gerelyhají-
tás, 800 méter), Sulyán Alexa pedig 200 méteren rivalizált.

A nevezési pontszámok alapján Saci a második legjobbként
kezdhette a megmérettetést (5.651 pont, U18-as országos csúcs).
Az első nap négy teljesített száma után a 16. születésnapját októ -
ber végén ünneplő gödöllői tehetség 3.399 pontig jutott, amivel –
egyéni legjobbját 100 méteres gátfutásban 14,01 másodpercre,
súlylökésben pedig 12,36 méterre javítva – a 2. helyen állt.

Július 5-én a távolugrással folytatták a hétpróbázó lányok a
viadalt, amire Saci 606 centiméteres egyéni legjobbal érkezett. Az
első 555 centiméteres, majd a második, rontott ugrása után min -
dent egy lapra kellett feltennie, ami káprázatosan sikerült, hiszen
harmadikra 623 centiméterig repült. A teljesítményért járó pont -
számot megkapta, ám – mivel a hátszél a megengedettnél na -
gyobb volt (2,1 méter/sec) – új egyéni rekordként nem hitelesít-
hető az eredmény.

Saci a gerelyhajítás során sem igazán kímélte az érte izgulók
idegeit, miután az első két kísérlete 40 méter alatt maradt. Har -
madjára azonban elszállt a szer: egészen 42,55 méteres egyéni
csúcsig. A zárószám az éremosztás előtt a 800 méteres síkfutás
volt. A gödöllői lány a 2. helyről, 102 pontos előnnyel vághatott
neki a kétkörös távnak. Mivel az aranyra a 299 pontos hátrány
miatt nem volt reális esélye, Sacinak főként a harmadik pozíci -
óban álló német riválist kellett tartani az ezüstérem megszer zé -
séért. Ez 2:24,94 perces egyéni csúcsot jelentő idővel összejött, így
a képen jobbra látható Kriszt Sarolta ifjúsági Európa-bajnoki
ezüstérmet szerzett hétpróbában, ami sportpályafutása eddigi
legnagyobb sikere. Ráadásul, az összegyűjtött 5.794 pont új ifjú-
sági magyar csúcs!

Az ifjúsági Eb másik gödöllői résztvevője, Sulyán Alexa 
24,27 má sodperces egyéni csúcsa az ötödik volt a 200 méteres
távon indulók rangsorában. A MATE-GEAC atlétája a harmadik
előfutam hármas pályáján kísérelte meg a döntőbe jutást. Alexa
24,45 másodperces időeredményével – pestiesen szólva – nem
ápolt jó viszonyt a szerencsével, hiszen célfotóval (egy
századmásodperces hátránnyal) futamában a harmadik helyre

Küzdőtérről jelentjük



10 XXVI/8. 2022 augusztus

A háborús energiaárak és az európai
ener giaellátási problémák Magyaror szág -
ra is kihatnak, ezért – akár Gödöllőn is –
megnövekedhetnek a visszaélések a tűzi -
fa beszerzéssel kapcsolatban. A csalások
ellen a leghatásosabb ellenszer, ha a vá -
sárlók a tűzifa-vásárlás előtt tájékozód -
nak és ismerik az intő jeleket. Ebben szá -
mottevő segítséget nyújt a Nemzeti Élel -
miszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
Tűzi fát Okosan hirdetéskeresője és folya-
matosan bővülő tematikus információs
oldala – közölte szerkesztőségünkkel az
Agrárminisztérium és a Nébih sajtóirodá -
jának munkatársa.

A hazai erdőkből és egyéb fás területek -
ről évente több millió köbméter tűzifa ke -
rül forgalomba. Míg az erdőgazdálkodók
és a földhasználók a növekvő igények
kiszolgálásán dolgoznak, addig a Nébih
EUTR ellenőrei nyomon követik a faanyag
mozgását, ellenőrzik a fatermékek forga-
lomba hozatalát, feldolgozását és kereske -
delmét, mert csak jogszerű kitermeléssel
biztosítható hosszú távon a lakossági igé-
nyek kielégítése.

A Nébih ellenőrök az elmúlt négy évben
csaknem 240 kamionnyi illegálisan forga-
lomba hozott fát koboztak el. Rendsze re sen
töröltetnek jogszerűtlen tűzifa-hirdetéseket,
de egyre szorosabban összedolgoz nak a
portálok üzemeltetőivel is, hogy a csalókat
már a hirdetés feladása előtt ki szűrjék. A
ha tósági ellenőrzések és mege lő ző intézke-
dések mellett fontos, hogy ma guk a vásár -
lók is megfelelően felkészültek legyenek a
tűzifa-rendelés előtt, amihez min den szük -
séges információt megtalál nak a Nébih
www.portal.nebih.gov.hu honlapján.

A legfontosabb tudnivalók jelenleg:
1. Vásároljon ismert kereskedőtől, erdő-

gazdálkodótól, aki a termékre vonatkozó
adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa-
vásárlási tájékoztatót is biztosít, a Nébih-

nél regisztrálta tevé keny sé gét,
így EUTR technikai azonosító
számmal rendelkezik.

2. A telephellyel, nyitva tar -
tási idővel mű ködő kereske -
dők megbízhatóbbak a csak
tűzifa közvetítéssel foglalko-
zókkal szemben.

3. Ha hirdetés alapján vásá -
rol, ellenőrizze, szerepel-e ben -
ne az EUTR azonosító. E nél kül
érdemes más eladót keresni.

4. Ha van EUTR azonosító,
ellenőrizze a számot a Nébih
honlapján.

5. Ellenőrizze a telefonszámot a Nébih
fekete listáján.

6. Tűzifát csak szállítójeggyel vegyen át! 
7. Lerakodás előtt alaposan nézze meg a

kiszállított fát! 
8. Soha ne utaljon előre pénzt, főleg

isme retlen hirdetőknek!
9. Legyen nagyon óvatos, ha a hirdető

regisztrált székhelyétől távol vagy az or -
szág egész területére vállal szállítást. A
ma gas fajlagos szállítási költség mellett
sem önnek, sem a kereskedőnek nem éri
meg kisebb mennyiséget messze vinni!

10. Előre – lehetőség szerint – csak telep -
helyen, a kereskedő, erdőgazdálkodó
pénz tárában fizessen. Ismeretlen szállító -
nál csak díjbekérő alapján, az EUTR szám -
hoz tartozó névre utaljon.

11. Ha teheti, inkább köbméterben mér -
ve, térfogatra vegye a tüzelőt, így
könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a
fa víztartalma pedig nem befolyásolja a
megvett mennyiséget!

12. Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen
oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért,
mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitele-
sítő dokumentum alapján kiállított számla
birtokában fizessen.

13. Ha frissen kitermelt faanyagot vá -
sárol, igyekezzen minél hamarabb felhasí-

tani és fedett, szellős helyen tárolni. Ősszel
és télen a faanyag már lassan szárad
szabadtérben. Nem ideális, de megoldás
lehet, ha a tüzelés előtt a felhasított faanya-
got néhány hétig fűtött, rendszeresen
szellőztetett helyen (például: kazánház -
ban) előszárítjuk.

14. Ha száraz fával fűt, akár 30 száza -
lékot is spórolhat!

15. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja,
hogy megtévesztés áldozata lett, és az
eladó nem hajlandó az egyeztetésre, őrizze
meg az eladótól kapott bizonylatokat, és
írja meg panaszát a Nébih-nek. 

Vásárlás előtt tájékozódjon a Nébih te -
ma tikus oldalán (www.portal.nebih.
gov.hu/eutr-vasarloi), ahol a tájékoztatók
mellett ellenőrizheti a jogszerűtlen hirde-
tések adatait, a jogsértők listáját, valamint
lekérdezheti a választott kereskedő EUTR
technikai azonosító számát.

Magazinunk következő száma
várhatóan

szeptemver első hetében
jelenik meg.
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Az elmúlt időszakban több jelzés érkezett a rendőrségre az –
úgynevezett – „romantikus csalásokról”, aminek célja, hogy
pénzt csaljanak ki a potenciális sértettektől: jellemzően 55-60 év
feletti emberektől, érzelmeikre apellálva.  A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által kiadott tájékoztató -
ban hasznos tanácsok olvashatók arról, hogy miért és miként
érdemes óvatosnak lenni, ezzel elkerülni az áldozattá válást.

A társkeresés, ismerkedés nem újkeletű, hiszen már a kép nélküli
színes magazinokban, újságokban feladott hirdetéseken keresztül
is lehetett társat keresni, akár komolyabb, akár könnyebb kap -
csolatra vágyóknak. Az internet nagyrészt átvette az újságok ezen
funkcióját, mert gyorsan, egyszerűen kapcso lat ba lehet lépni a
„kiszemelt” partnerrel, beszélgetést, akár talál ko zást is lehet kez de -
ményezni. A társkereső- és közösségi oldalak egyaránt jó terepnek
számítanak a „romantikus csalóknak”, akik a kiszemelt hölgy/úr
bizalmát igyekeznek megnyerni, a céljuk azonban minden esetben
az, hogy pénzt csaljanak ki. Nyelvi akadálya sincsen az ismerke-
désnek, mert a fordító programok segít ségével tökéletesen
megértetik magukat más nyelvet beszélő sze mélyekkel is.

Hogy történik ez a folyamat?
A társkereső-vagy közösségi oldalon regisztrált személy (a csaló)
hamis profilt hoz létre, melyhez hamis fotót és hamis adatokat
használ. Gyakori, hogy katonának, orvosnak, özvegynek, gyer-
mekét egyedül nevelő nőnek vagy férfinak adja ki magát. Ked -
vességével, udvarlásával minél előbb bizalmi viszonyt akar kia -
lakítani, az érzelmekre apellál. 

Amint a hamis társkereső profilt használó csaló meggyőződik
arról, hogy elnyerte a kiszemelt úr/hölgy bizalmát, megkéri áldo -
zatát, hogy küldjön neki pénzt, mert...

….szeretné személyesen megismerni, de az utazásra, vízumra
nincsen pénze;

…sürgősen műteni kell a gyermekét vagy az idős apját/anyját,
melyre nincs pénze;

…baleset érte, de az orvosi ellátásra nincsen pénze;
…családi vállalkozása bajban van, és ha nem kap pénzt, min -

denét elveszíti;
…férje/felesége halála után jelentős adósság maradt rá, amit

egyedül nem tud kifizetni. A tartozásai miatt nem tudja elhagyni
az országot és nem tudja személyesen meglátogatni a höl -
gyet/urat, akivel megismerkedett;

…a korábban megvásárolt repülőjegyét ellopták, így nem tud
utazni, de ha kap pénzt, vesz jegyet a következő járatra;

…feleségül venné, de nincs rá pénze.
A csalók minden esetben olyan történetet találnak ki, amik meg -

könnyítik a személyes találkozás elkerülését. Gyakran állítják, hogy
az építőiparban tevékenykednek (mérnökök, olaj fúrón dolgoznak),
orvosok, katonák, vagy valamely világszer ve zetnél dolgoznak.

Előfordulhat, hogy a beszélgetést privát e-mail címen akarja
folytatni a csaló, de nem ez a jellemző. Az azonnali üzenetküldés
jobban működik, mert gyorsabban megy a kérdés-felelet, rögtön
tud kérdezni, reagálni, gyorsabban megy az ismerkedés, a bizal-
mi viszony kialakítása. 

Ön ne váljon romantikus csaló áldozatává! 
Fogadja meg alábbi tanácsainkat!

• Próbálja meg leellenőrizni az Önnel ismerkedni szándékozó
személy adatait, fotójára indítson online keresést, így az esetleg
jogosulatlanul felhasznált képét, nevét könnyebben fel tudja
ismerni!

• Személyes adatokat ne adjon ki magáról! Kevés információt
osszon meg magáról, mert a bizalom megnyeréséhez a csaló fel-
használhatja az Önről látott képeket, információkat, „felkészül-
het” Önből.

• Ha az online térben megismert személy ígéretet tesz arra,
hogy személyesen is találkozni akar, de mindig kifogásokkal áll
elő, hogy a találkozást elkerülje, gyanakodjon! 

• Igyekezzen minél több információt megtudni tőle, érdemes
többször megkérdezni ugyanazt!

• Legyen gyanús, ha az Önnel ismerkedni szándékozó férfi
vagy nő túl szép! A bizalom megnyerése érdekében modell típu -
sú férfiak, egzotikus nők képei jelennek meg gyakran, hiszen a
vonzó, megnyerő külső, a csinos alak az emberek többségét vonz -
za és jó benyomást tesz rájuk.   

• Gyanakodjon, ha egy olyan ember, akivel soha nem talál -
kozott, nagyon hamar szerelmet vall és azonnal „my love”, „my
darling” vagy hasonló kedves megszólítással illeti, azt állítja, hogy
már alig várja, hogy együtt legyenek. 

• Vigyázzon, ha az illető esetleg nem illendő képeket vagy
olyan pénzügyi információkat kér, amelyek alkalmasak arra,
hogy a későbbiek során azokkal zsarolja Önt!

• Soha ne küldjön pénzt senkinek, akivel csak online vagy
telefonon kommunikált! Gyakori, hogy a Western Unionon
keresztül kérnek pénzt, ennek semmiképpen se tegyen eleget!

• Kezdeményezzen videóbeszélgetést! A csaló ürügyet fog ta -
lálni, hogy erre ne kerüljön sor.

• A gyanúsan viselkedő „udvarlót” tiltsa le, ne folytassa a be -
szélgetést se! 

A csaló addig marad kapcsolatban áldozatával, amíg az fizet neki.
Ha már nem kap több pénzt, esetleg lebukik, azonnal eltűnik. A
rendőrség feltételezése szerint az ilyen bűncselekmények esetében
nagy a látencia, mert a sértettek jelentős része szégyelli a vele
történteket, így nem tesz feljelentést vagy bejelentést a rend őr ségen.

Pedig hasznos lenne, ezért: ha valaki úgy érzi becsapták,
tegyen feljelentést a rendőrségen!

Kell a körültekintés, hogy ne váljunk a romantikus csalók áldozatává! 
A PMRFK Bűnmegelőzési Osztálya által kiadott tájékoztatóból kiderül, mire kell különösen figyelni


