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Kilenc hónap telt el azóta, hogy a gödöllői
önkormányzat számláját tavaly november
végén elhagyta 723 millió forint. A szóban
forgó összegből 711 millió forintot a fel-
számolás alatt álló G-Magistratus Zrt.
számlájára kellett átutalni, a fennmaradó
12 millió forint pedig a felperesi ügyvédi
díjra ment el a vesztes szálloda-per
kapcsán a gödöllőiek közpénzéből.

Szerkesztőségünk megbízható forrásból
származó értesülése szerint a június 29-i a
bírósági meghallgatáson megállapodás
szü letett a G-Magistratus Zrt. felszámolá-
sáról, ami a gyakorlatban azt is jelenti,
hogy elfogadták a gazdasági társaság fel-
számolási zárómérlegét. Mivel a hamaro-
san jogerőssé váló végzés nem nyilvános,
ennek „fillérre pontos” adataira csak a ko -
rábban megismerhetővé vált tételekből
lehet következtetni.

Mielőtt a számvetést elvégeznénk, érde -
mes megemlíteni egy cseppet sem mellé -
kes körülményt. Ehhez először Gémesi
György szerkesztőségünkhöz április 19-i
keltezéssel intézett mondatait elevenítjük
fel. Íme:

- Annak érdekében, hogy a jövőben hitelesen
tudja tájékoztatni az újságolvasókat, állunk
szíves rendelkezésére. Keressen bizalommal
akár engem, akár Bárdy Péter alpolgármester
urat az ismert elérhetőségeinken.

Tekintettel arra, hogy a szálloda-per
kapcsán az utóbbi hónapokban Bárdy
Péternek jutott az a feladat, hogy „beleássa”
magát az akár kínos jelzővel is illethető

ügy rejtelmeibe,
őt kerestük.
Több ször is, ki -
tar tó türelem -
mel. Először jú -
nius 30-án írás -
ban kértük az
adatok egyezte-
tését, amit – vá -
lasz híján – au -
gusz tus 1-jén
meg ismételtünk,
de erre sem rea -
gált Gémesi első
számú helyette-
se. Mindeközben

telefonon legalább tucatszor hívtuk. Egy -
szer vette fel, július elején, amikor azt
mondta, hogy nyaral, de az email-ünkben
leírt összegek reálisnak tűnnek. Arra kér -
tük, ha letelik a nyaralása, pontosítsa az
összegeket, és válaszoljon. Két hónap telt
el első megkeresésünktől, de választ cik-
künk megjelentetéséig nem kaptunk. 

A kitérő után térjünk vissza az összegek -
hez, azokhoz, amiket a 711 millió forintos
fizetési kötelezettségből már nem lát többé
a mindannyiunk adóforintjait kezelő, lo -
kál patrióta klubos többségű gödöllői ön -
kor mányzat.

• 219 millió forint (felperes cég kö -
vetelése, a polgármester által korábban
visszatartott mintegy 75 millió forint ka -
matokkal növelve)

• 35.550.000 forint (5%-os felszámolói
díj)

• 9 millió forint (tartozás az adóhatóság
felé és könyvvizsgálói díj) 

• 5 millió forint (végrehajtási költség)
A fenti tételek együttes összege:

268.550.000forint
Kiadási oldalon ehhez hozzá jön még a

12 millió forintos felperesi ügyvédi díj,
valamint az önkormányzatot a szálloda-
per(ek) kapcsán képviselő budapesti
ügyvédi iroda megbízási díja. Dr. Kiss Ár -
pád jegyző ezzel kapcsolatban kétszer
adott tájékoztatást megkeresésünkre. A
hivatalvezető által kiadott adatok alapján
2011 és 2017 között 34.290.293 forint
közpénz ment el erre a célra, míg a 

2017. augusztus 1-je és 2019. december 
31-e közötti időszakra vonatkozóan idén
július közepén 17.715.957 forintot fizetett
ki az önkormányzat jogi tanácsadásra és
ügyvédi megbízásra. Mindent egybevet-
ve, az al- és felperesi ügyvédi képvisele -
tek re elköltött összeg eddig 64.006.250 fo -
rintra rúgott. 

A kiadási oldalon megjelenő, gyakorla-
tilag tényként kezelhető 332.556.250 forin-
tos összeggel szemben (ami közel négy és
félszerese a kivitelező számára a bíróság
előtt igazolni nem tudott, Gémesi György
által azonban nem megfelelő minőségű -
nek ítélt teljesítés miatt közel másfél évti -
zede meg nem térített tételnek) az orszá -
gosan is elhíresült gödöllői szálloda-per
„bevételi oldala” összegben kifejezve
egye lőre értelmezhetetlen.

Úgy tudjuk ugyanis, hogy a vagyon -
csök kentés tárgyában indított, 46 millió
forintos követelést tartalmazó, Kúriát is
megjárt pert az önkormányzat elveszítette.
További „egyenlegjavító” lehetőségként kí -
nálkozik a városvezetés számára az
Öresund Kft. alapító-tulajdonosa, Komlós
János elleni marasztalási per, ami vala -
mivel több mint 232 millió forintos kár -
térítési összeget jelentene. Ezt a jogi eljárást
azonban csak a kft. felszámolása után lehet
megindítani.

Mindebből az következik, hogy a dol-
gok jelenlegi állása szerint továbbra is erő-
sen kétséges, hogy a gödöllői önkormány -
zat a szállodával összefüggő persorozatból
belátható időn belül tényleges pénzbe vé -
tel hez jusson. A rosszmájúak szerint – sejt -
ve a büntetőperben jogerősen elmarasz-
talt, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt
vállalkozó anyagi helyzetét – ennek esélye
a nulla felé konvergál.

S ha ez bekövetkezik, akkor meghiúsul -
hat a Gémesi György nézetét ebben a kér -
désben is hangoztató Bárdy Péter alpol-
gármester tavaly november 29-én megfo -
gal mazott „vágyálma”, miszerint: a gödöl-
lői önkormányzat számára „sikertörté -
net” a szállodával kapcsolatos perek folya-
mata, aminek végén mintegy 200 millió
forintos nyerő pozícióba kerülhet az ön -
kormányzat… -estévé

Szálloda-per: mennyi közpénzről kell lemondania a városi közkasszának?
Lezárult a G-Magistratus Zrt. felszámolása. A felperes alapkövetelésének mintegy 

négy és félszeresébe került, hogy Gémesi nem volt hajlandó csaknem másfél évtizede fizetni
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Újranyitják kolostorukat a kapucinusok Máriabesnyőn

Hosszú és kényszerű, mintegy húszévnyi szünet után visszatér -
nek a kapucinus szerzetesek ősi, a sokak által ismert és látogatott
búcsújáróhelyen kialakított máriabesnyői kolostorukba. A
visszatérés kapcsán július utolsó napján, a délelőtti órákban hála-
adó ünnepi szentmisét celebráltak a kegyhely Nagyboldog -
asszony-bazilikájában.

A Magyar Kurír tudósítása alapján elmondható, hogy az új,
nemzetközi szerzetesközösséget kezdetben egy magyar és három
külföldi (csángó, szlovák és olasz) paptestvér alkotja. A kolostort
a kapucinus rend a Brindisi Szent Lőrincről nevezett és a
szerzetesi élet megerősödését célzó projekt keretében nyitja újra.

Idén Fodor Márta és Virág Istvánné 
vihetik haza a Gödöllő Vállalkozója díjat

A gödöllői képviselőtestület tagjai az első félév záró, június 16-ára
összehívott ülés zárt szakaszában jóváhagyták, hogy idén kik
vehetik át a helyi önkormányzat által – Varga Árpád kezde mé -
nyezésére – 20 esztendeje alapított Gödöllő Vállalkozója díjat. A
kitüntetésre leginkább méltónak ítélt személyeket hat jelölt közül
választották ki. Az elismerésben részesülő vállalkozók díszokle-
velet, a pelikános kutat ábrázoló bronzplakettet, illetve a város
címerével ékesített asztali zászlót kapnak, pénzjutalom azonban
nem jár nekik. 

A városatyák nem mentek szembe a döntés-előkészítő gazda-
sági bizottság javaslatával, ezáltal 2022-ben Fodor Márta, a Petőfi
téri Bagoly Könyvesbolt vezetője és dr. Virág Istvánné, a Patak
téri Natura Kisállat-kereskedés alapító-tulajdonosa kapja meg az
évente legfeljebb két személynek odaítélhető elismerő címet.

A díjátadó ünnepséget előreláthatólag szeptember második
felében, várhatóan 22-én rendezik meg.

A lakáskiadás jövedelméből adózni kell
A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja nyár végére, ősz ele-
jére esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat,
lakást, ezért nem árt tisztázni a hosszútávú lakáskiadás szabá -
lyait. Agglomerációs- és egyetemváros lévén, a gödöllői lakás -
kiadók különösen érintettek lehetnek ebben a kérdéskörben.

Akik lakóhelyüktől távol tanulnak vagy dolgoznak, általában
ingatlanbérléssel oldják meg lakhatásukat. A megelőlegezett
bizalom mellett érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket.
Fontos, hogy a bérlőknek a bérbe vett lakásról mindig legyen
érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig
érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással

fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a „bér-
leti díj” megnevezést.

A lakóingatlan bérbeadása főszabály szerint áfa-mentes, és
nem is kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál bejelentkeznie
(adó számmal rendelkeznie), illetve áfa-bevallást beadnia annak a
magánszemélynek, aki gazdasági tevékenységként kizárólag áfa-
mentes lakóingatlan-bérbeadásból szerez bevételt. A lakbért,
azaz: a lakáskiadás bevételét a bérbeadónak dokumentálnia kell.

A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon
állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás,
amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi
számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik
lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad
levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. Negyedéven -
ként adóelőleget kell fizetni a megállapított jövedelem után
(bevétel-költség/költséghányad), és a jövedelmet az éves szja-
bevallásban önálló tevékenységből származó jövedelemként kell
feltüntetni. A bérbeadásból származó jövedelem után kizárólag
személyi jövedelemadót kell fizetni, az adó mértéke 15 százalék. 

Az ingatlankiadás adózásáról bővebb információ nav.gov.hu
oldalon elérhető 10. számú füzetben olvasható. 

Személycserék történtek a Zöld Híd 
hulladékgazdálkodási társulás vezető testületeiben

Miután június el -
ső felében hatá-
rozatképtelenség
miatt többször is
meghiúsult, au -
gusztus 10-ére újra összehívták a gödöllői önkor mányzatot is
tagjai között tudó Észak-Kelet Pest és Nógrád Me gyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön kor mányzat
Társulás közgyűlését. A Kistarcsán lezajlott eseményen – az aktu-
ális gazdálkodási adatok megvitatása és elfogadása mellett – sze -
mélyi kérdésekben is állást foglaltak a tagok.

Kistarcsa polgármesterétől, Juhász István társulási elnöktől
meg tudtuk, hogy a tisztségéről hónapokkal ezelőtt lemondott
Gyuricza László (Kerepes polgármestere) helyett Spiegelhalter
Lászlót, Vácrátót polgármesterét (képsoron balra) választották
meg alelnöknek. Az új alelnök Pénzügyi és Törvényességi
Ellenőrző Bizottságban betöltött helyét Hatvani Miklós, Isaszeg
polgármestere (jobbra) foglalta el.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igaz-
gatója – Agatics Roland távozását követően – Feigli Ferenc lett
(középen), aki öt évre kapott megbízatást. Valamennyi személyi
kérdésben egyhangú döntés született, csupán a jelöltek
tartózkodtak az őket érintő szavazáskor.     GH-összeállítás

Az a hír járja a városban, hogy…
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Több mint két éve, 2020 tavaszán kezdte
meg a gödöllői új városháza Szabadság tér
6. szám alatti épületének átépítését és bőví-
tését a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kiválasztott fővárosi székhelyű kivitelező.
A vállalási ár nettó 999.786.886 forint volt,
a várható befejezést pedig 2022 első ne -
gyed évére tervezték.

Időközben – hogy stílusosak legyünk –
sok víz lefolyt a Rákos-patakon. Az egy-
mást követő járványhullámok újabb és
újabb kihívások elé állították a kivitelezőt,
akinek a munkaerő- és anyaghiánnyal,
ille tőleg az építőanyagok folyamatos drá-
gulásával is szembe kell(ett) néznie. Mi
több, a közmű-fejlesztési igények ügyinté -
zése is rendkívüli módon lelassult.

Tavaly decemberben Gémesi György
pol gármester úgy fogalmazott, hogy a fő -
téren 2022 első félévére (az ajánlattételi felhí-
vásban ez a dátum 2022. január 14. volt – a
szerk.) elkészül a megújult városháza, ami-
nek épülete energetikailag korszerű, racio -
nalizált térszervezésű gazdaságosan fenn-
tartható és üzemeltethető, ráadásul, puri -
tán jelzővel illethető.

Idén tavasszal a város első embere au -
gusztus 20-i várható átadást vizionált az
eredeti vállalási árhoz képest nettó
168.070.312 forinttal megdrágult belvárosi
projekttel kapcsolatosan.

Ma már tudjuk, hogy Szent István ünne -
pén a programból kimaradt az avató cere-
mónia, és lapzártánkig nem jutottunk
olyan, hitelt érdemlő információhoz, ami
az átadás meglapozott időpontjáról szólt
volna. Olvasónk fotója augusztus közepén
készült, ám jelentős, a mielőbbi birtokba-
vétellel kecsegtető elmozdulás – sajnos –
azóta sem történt az építési területen. Au -
gusztus utolsó napjaiban felgyorsultak az
események.

Az éves kommunális adóbevétel 
csaknem másfélszeresét költik el

többletforrásként a gödöllői 
új városházára 

Városunk polgármestere közösségi olda -
lára augusztus 23-án kikerül posztjában
úgy fogalmazott, hogy az év végére – ha a
jelenlegi állapotok nem változnak – vár -
hatóan befejeződik a beruházás. Azt is tu -

datta, mindenképpen többletforrás szük -
sé ges a projekt lezáráshoz.

Az extra közpénz-igény biztosítása érde -
kében augusztus 25-én, a reggeli órákban
összeült a gödöllői képviselőtestület, hogy
megtárgyalja a városháza többlet műszaki
tartalmának megvalósítását szolgáló fede-
zet biztosítására vonatokozó javaslatot.

Ebben olyan szavak és gondolatok sze -
re peltek, amikkel a Gémesi György nevé -
ben aláíró helyettese, Bárdy Péter magya -
rá zatot adott a többletforrás-igény indo-
koltságára. A nettó 331.822.010 forint
biztosí tása a városvezetők szerint a hábo-
rús veszélyhelyzet miatt megemelkedett
anyag árak és munkadíjak okozta infláció,
a korábban bérbeadásra meghirdetett, ám
ki nem adott vendéglátó-ipari egység,
valamint a most még ott működő bank
helyén létesülő ügyfélszolgálati tér kialakí -
tása miatt vált elkerülhetetlenné. Az össze -
get a település jövő évi költségvetésének
ter hére kívánják felhasználni.

A kényszerhelyzetben született határo-
zati javaslat elfogadását kérdések és hoz-
zászólások vezették fel. A Szövetségben
Gö döllőért csoport képviselői közül Török
Sándor, Kolozs Csaba, Epres György,
Kle ment Péter, Máthé László és Kocsi Ta -
más kutakodott, illetve mondta el vélemé -
nyét. Ezek közül a legmarkánsabb talán
Ko lozs Csaba kérése volt, miszerint: a vá -
rosháza beruházással kapcsolatosan a gö -
döllőiektől elnézést lehetne kérni. Géme -
si György ezzel kapcsolatban úgy véleke -
dett: nem bocsánatot kell kérni a gödöllői-
ektől, hanem együttműködni velük.

A gödöllői szemüvegen át nézve, „kor -
mánypárti” oldalon Bárdy Péter, Bajkó
Nor bert, Pappné Pintér Csilla és Pelyhe
József vették védelmükbe a városháza-
pro jekttel összefüggésbe hozható korábbi
és jelenlegi döntés helyességét, ami nem
egy esetben inkább magyarázkodásnak
tűnt, semmint a kínossá vált folyamattal
va ló szembenézésnek.

A felvetésekre a „szakma” részéről dr.
Kiss Árpád jegyző reagált. A hivatalveze-
tő – többek között – elmondta, hogy a
közel 332 millió forintos többletforrásból
203 millió forint az új műszaki tartalom
(vendéglátóegység, ügyfélszolgálati tér)

megavalósításának költsége, a fennmara-
dó 128 millió forint a főként a munkaerő
drágulására visszavezethető pluszköltség.
Kiss Árpád kifejtette: az ismert és kialakult
gazdasági környezetben a több mint két
éve lefolytatott közbeszerzésben szereplő
vállalási árhoz képest nem érzi túlzónak
az – állítása szerint – 20,4 százalékos
növekményt. Hozzátette: jogi értelemben
rendkívül problémás lenne, ha nem folyta-
tódna a beruházás ezzel a kivitelező cég-
gel, hiszen a projekt készültségi foka a
kifizetések alapján elérte a 65 százalékos
mértéket, és egy esetleges új, minden
bizonnyal több hónapot igénybe vevő
közbeszerzési eljárás jelentős többletkölt -
séget jelentene.

Gémesi György érzelgős üzenetekkel
dúsított zárómonológját követően a gödöl-
lői képviselők voksoltak: 9 igen, 4 nem
szavazattal és 1 tartózkodással támogatták
az előterjesztés határozati javaslatában
fog laltakat.

Csak a Gémesihez hű 
erők ragaszkodtak ahhoz, 

hogy új városháza épüljön Gödöllőn
Senki és semmi felett nem szeretnénk
pálcát törni, de legalább két tényt érdemes
rögzíteni a kialakult helyzettel kapcsola -
tosan:

Mind 2016 áprilisában, amikor a régi
városháza-épület lebontásáról született
képviselőtestületi döntés, mind 2020 már -
ciusában, amikor a közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánították csak a Gé -
mesi Györgyhöz hű lokálpatrióta klubos
képviselők szavaztak igennel.

Utóbbi esetben tették ezt annak tudatá -
ban, hogy Kolozs Csaba és Török Sándor
(Szövetségben Gödöllőért) felhívták a fi -
gyelmet a várható recesszióra és a fedezet
zárolását javasolták. -FGI

Városháza-ügy: 332 milliós többletforrást 
szültek a kényszerhelyzeti bonyodalmak
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Legyen naprakész:
godolloihirek.hu

Egy, augusztus közepén tett székesfehérvári látogatással, ponto -
sab ban a Magyar Hangnak Cser-Palkovics András Fideszes
polgármester kollégájával közösen adott interjúval kapcsolatos
bejegyzése kapcsán igencsak konkrét kérdést kapott közösségi
oldalán Gémesi György. 

Az eléggé egyértelmű felvetés, így hangzott:
- Te, Gyuri, hány retek pártnak toltad a szekerét!? Fel mernéd

sorolni??? 
Gémesi György az alábbi választ adta a kérdésre:
- Én egy pártnak voltam tisztességesen a tagja. Az az MDF. Sze -

kerét meg senkinek nem toltam. Nálam az alapok kezdettől fogva
ugyanazok. Ezek alapján hozom meg a döntéseimet. Hogy van,
akit támogatok, az meg legyen az én dolgom. Voltam (mint MDF)
a Fidesszel koalícióban. 1998 és 2002 között működött is. Aztán
sajnos a korábbi Fidesz-vezetés kivetkőzött magából és ma egy
diktatórikus berendezkedésű államot épített fel, ami a közép -
kádári időszakhoz erősen hasonlít. Ezt nem tartom helyesnek.
Nagyon rossz irány és minden tocsog a korrupciótól. A hatalom
az egyéni boldogulásokhoz kell nekik és a hazám ennek aláren-
delve másodlagos. Ez a tragédia. Az emberek egy része pedig
elszokott a gondolkodástól. A politika a félelem, gyűlölet és meg -
vásárlás eszközeivel élve tartja magát fenn. Szóval én a párbeszéd
híve vagyok. És a polgármesteri szint a közös célok feladatok
kiváló lehetőséget adnak erre. Együtt kell működni annak érde -
ké ben, hogy a lokalitás lehetőség szerint segítse a mindennapi
életet helyben. A stabilitást, biztonságot, értékmegőrzést, közös -
ség teremtést. Ez most a feladatom és célom Gödöllő tekintetében
is. /…/ Az emberek ma nyugalomra, biztonságra és szeretetre
vágynak. Ez a legfontosabb és helyben sokat lehet tenni ezért –
fogalmazott városunk első embere. -rg

Öt hónap telt el az április 3-i országgyűlési képviselőválasztás
óta, Mindannyiunk számára fontos, és nem igazán várt parla -
menti és kormányzati döntésekkel „habosított” öt hónap. Azt
gon doltuk, hogy a Pest megyei 6-os számú választókerület pol -
gárait, azon belül a gödöllőieket is érdekli, hogy mi, miért történt
úgy, ahogy. Kérdéseinkkel Vécsey László kormánypárti ország -
gyűlési képviselőhöz fordultunk.

- Képviselő úr! Hogy érzi magát?
- Köszönöm kérdését szerkesztő úr. Mire gondol konkrétan?
- Elsősorban az utóbbi hetek/hónapok parlamenti és kormány -

zati döntéseire: a kata-adózás jelentős változásaira, illetve a
rezsicsökkentés – ahogy Önök mondják – csökkentésére.
Ugyanis, ha levezetjük az intézkedésekből következő, sajnálatos
módon inflációgerjesztő folyamatot, akkor kiderül, hogy jelentős
mértékben éppen a kitett, „megvédeni” szándékozott családokra
róhat nagyobb terheket a változás.

- Idén február 23-án senki nem hitte, hogy háború lesz. Egy
nappal később az volt a vélekedés, hogy pár nap alatt lezajlik.
Most minden mérvadó vélemény szerint nem lesz egyhamar
vége. Globális infláció, energetikai- és élelmezési válság fenyeget,
korábban nem látott mértékű migrációs nyomás alá kerülhet
Európa. Ezek a hatások minket is elérnek.

Tehát, lépnünk kellett úgy, hogy a háború és a visszafelé elsült
EU-s szankciók árát ne a magyar emberekkel fizettessék meg.
Változatlanul fő cél a költségvetésünk, a rezsicsökkentés, a csalá-
dok és a nyugdíjasok lehető legnagyobb mértékű védelme.

- Gondolom, Önhöz is jutottak el olyan lakossági megnyil vá -
nulások, amik a felháborodásban, durvább esetben sértegető,
fenyegető szavakban testesültek meg. Merthogy a Fidesz-KDNP
kampánya során nem ilyen, mondhatni, megszorító intézkedé-
sekről volt szó. Sőt, ezzel inkább az ellenzéket „vádolták” meg.
Valóban nem látták a választás előtt a veszélyeket, vagy a győ-
zelem érdekében nem merték felvállalni a kedvezőtlen teendőket? 

- Érdemes tiszta vizet önteni a pohárba. A baloldal sem a kata-
törvényt, sem a rezsicsökkentést soha nem szavazta meg. Sőt,
ócsárolták és mindig az eltörlésükért emeltek szót. Most pedig
ezek kényszerű megváltoztatását álszent módon édes gyerme-

Soha többé nem lesz olyan világunk, 
Válaszokat kértünk az elmúlt hetek történéseire

a gödöllői központú választókerület kormánypár

Megkérdezték Gémesit, hány
„retek pártnak” tolta a szekerét
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kükként siratják, politikai haszonszerzés-
re, hergelésre használják. Mintegy 450 ezer
katásból 300 ezer munkáltatója bújtatott
foglalkoztatásra használta ezt az adóne-
met, ami a háborús gazdasági
környezetben nem tartható fenn.

Egyébként pedig a világon nincs még
egy olyan ország, ahol az
átlagfogyasztásig hatósági árral védi a
kormány a családokat! Éves szinten egy
átlagot fogyasztó család
villanyszámlájában 587.607 forintot, gáz-
számlájában 1.587.222 forintot, azaz: éves
energiaszámlájában 2.174.829 forintot tud
megtakarítani. Ha a baloldal került volna
hatalomra, már egyáltalán nem lenne
rezsicsökkentés és mindenki fizetné a
jelenlegi piaci 269 fo rint/kWh áramdíjat és
az 1.020 forint/köbméter gázdíjat a teljes
fogyasztása után. Bárki könnyen kiszá -
mol hatja, hogy ez esetben mennyi lenne a
villany- és a gázszámlája… Ma már az
Európai Unió számos országában NAPI
árakon számláznak az embereknek.

- A felháborodást és a csalódást érzé -
kelve, tett Ön olyan lépéseket, amikkel
próbálta meggyőzni a parlamenti és/vagy
kormányzati döntéshozókat, hogy a vá -
lasztókerületében élők közül sokan bajba
kerülhetnek, amit kezelni kellene? Esetleg
azzal, hogy társadalmi egyeztetés után
kellene a változásokat bevezetni.

- Az Országgyűlésben azért adtunk
energia-veszélyhelyzeti felhatalmazást a
kormánynak, mert ismét olyan időket
élünk, amikor nagyon gyorsan kell dönte-
ni és intézkedni. A végrehajtó hatalom, a
kormányzat konkrét döntéseinek kihatá -
sai állampolgárként engem is ugyanúgy
érintenek, mint a szűkebb és tágabb kör -
nye zetemben, a választókerületünkben
élő ket, akiktől természetesen rengeteg
visszajelzést kaptam és kapok. Ezeket a
saját észleléseimmel kiegészítve rendsze -
re sen továbbítom a kormány felé, mint
ahogyan a többi képviselőtársam is ezt
teszi.

Személy szerint különösen a csökkent
munkaképességűek és a „Kádár-kockákban”
élő nyugdíjasok helyzetének könnyítése
érde kében fogalmaztam meg javaslatokat.

Ezek összesített hatása folyamatosan meg -
je lenik a végrehajtási utasításokban, ren -
de letekben, érdemes figyelemmel kísérni a
kormányzati közleményeket. 

Egyértelmű törekvésünk az, hogy sen -
kit ne hagyjunk az út szélén, aki bajba
sodródna. A kormány mindenkinek segí -
teni akar és fog is, de azt látni kell, hogy
már soha többé nem lesz olyan a világunk,
mint a háború előtt volt.

- Képviselőtársa, az időközben minisz -
terré avanzsált Lázár János – akivel tu -
domásom szerint Ön kifejezetten jó vi -
szonyban van – a kata-változással kap -
cso latosan azt mondta, aki úgy érzi, hogy
a bevezetési mód nem volt fair, nem volt
sportszerű, és aránytalan terheket jelent
neki adóévben egy másik adónemet vá -
lasztani, attól országgyűlési képviselő -
ként elnézést kell, hogy kérjen. Ön nem
gondolt ilyen vagy ehhez hasonló mea cul-
pára?

- Nagy tisztelője vagyok Miniszter úr
munkásságának és országgyűlési képvise -
lőként magam is látom, hogy a fenti ellen-
vetések bizony tartalmaznak nem kevés
részigazságot.

De, ismételten hangsúlyozom, hogy a
háborús helyzetbe már sok minden nem
fér bele, ami korábban. Nem mellesleg a
katázás a nyugdíjrendszert is megbillenti.
Nem mi akartuk: a háború ránk rúgta az
ajtót, és nem úgy néz ki, hogy bármiféle
enyhülésben lennének érdekeltek az egy-
másnak feszülő erők. Európa robog a
hadigazdaság irányába és nekünk időben
lépnünk kellett. Ebben a helyzetben az
egymásba kapaszkodás tud segíteni. Mind
a kormány, mind mi, képviselők azon dol-
gozunk, és arra kérjük az egész európai
politikai közösséget nap mint nap, hogy
ne befelé menjen a háborúba, hanem
kifelé, mert az ár túl nagy, és mi kell, hogy
megfizessük.

Azonban, ha már a bocsánatkérés felme-
rült, szabadkozást a háború mellett kar -
dos kodóktól nem hallunk és nem is lá -
tunk. Országos botrány volt belőle, talán
Gödöllőre is eljutott, hogy Gémesi szö -
vetségese, Márki-Zay nemrég még nagy
nyilvánosság előtt azt harsogta, hogy a
fiataloknak a vér fontosabb, mint az olaj.

Itt semmilyen elhatárolódás nem történt,
azóta se. És semmi nem lehet fontosabb,
mint a vérontással járó háború elkerülése,
bármi áron.  

- Nem vitatva, hogy – sok esetben
önhibáján kívül – nehéz, elsősorban gaz-
dasági helyzetbe került az ország, mit
gondol, meddig lehet még húzni a
nadrágszíjon. Hol van/lehet az a lélektani
vagy megélhetési határ, aminek képvi se -
lete már nem vállalható az Ön számára?

- Soha nem volt és nem is lesz a nemzeti
kormányzat célja és eszköze a „nadrágszíj
húzás”.

Miniszterelnökünk már számos fóru-
mon, legutóbb talán a Bálványosi Szabad -
egyetemen fogalmazta meg, hogy a jelen
világhelyzetben mi lehet számunkra az
optimálisan kitűzhető cél.

Eszerint Magyarország lokális kivétel le -
het egy globális recesszió idején. Ez az,
amiért érdemes dolgoznunk, ez mindnyá -
junknak értelmes távlat. Választóim bizal-
ma arra kötelez, hogy mindazt és mind -
addig vállaljam, ami és ameddig ennek
mentén történik.

-GH

mint a háború előtt volt!
e, döntéseire Vécsey Lászlótól,

rti országgyűlési képviselőjétől
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A Gödöllői Ki -
rályi Kastély Az
én Sisim című
új, időszaki (szep -
tember 10. – már -
cius 16.) kiál lí -
tásán egy igazán
különleges sze -
mély gyűjtő- és
kutatómun ká já -
nak is emléket

állítanak. Dr. Tolnay Pálné Kiss Máriáról
(1930–2017) van szó, aki rend kívül sokat
tett Erzsébet királyné kultu szának őr -
zéséért, építéséért. A királyné felolvasónő-
je, Ferenczy Ida hagyatékának egyik örö -
köseként számos személyes re lik viával:
textíliákkal, archív fotókkal és használati
tárgyakkal gyarapította a Gö döllői Királyi
Kastély múzeumi gyűjteményét.

Erzsébet életének kutatójaként nem csak
szakmai tanácsaival, hanem szakkönyv -
tára egy részével is gazdagította intéz-
ményt. Festetics Mária udvarhölgy napló -
jának kiváló stílusú fordítását is városunk
műemlék-együttesének szánta: a gödöllői
és budai részletekből készített válogatását
a kastély adhatta ki először magyarul. A
Farkas Archívum egyik tulajdonosaként
és első feldolgozójaként pedig óriási mun -
kát végzett azért, hogy az udvartartás
leve lezését megőrizze, közreadja.  

Dr. Tolnay Pálné a Gödöllői Királyi Kas -
télymúzeumot tartotta a szakmailag leg -
meg felelőbb és legméltóbb helynek az irat-
anyag megőrzésére, feldolgozására. Mária
néni a családi hagyományok miatt ragasz -
kodott hozzá, hogy a gyűjteménye egyben
maradjon. A Kastélymúzeum szakmai te -
vé kenységének kiemelkedő jelentőségű
ered ménye, hogy több évi tárgyalás után,
2013-ban sikerült a gyűjteményt megvá sá -
rol ni.

A levelek mellett más magániratokat
(ké peslapokat, táviratokat, verseket, re -
cep teket, feljegyzéseket, újságkivágá so -
kat) is tartalmazó, időben a 19. század
második felétől a 20. század első harma-
dáig terjedő anyag nagyobbrészt feltárat-
lan, kutatandó forrás, ami izgalmas
részletekkel gazdagíthatja, árnyalhatja a
történettudományt. 

Forrás: 
azensisim.hu/Faludi Ildikó

Miután az államlapítás nemzeti ünnepe
előtt egy nappal Ukrajna 2022, Oroszor -
szág háborúja Ukrajna ellen címmel idő-
szaki, szeptember 11-ig felkereshető fotó-
kiállítás nyílt a városközpontban található
Testőrlaktanya épületében, augusztus 20-
án délelőtt gyermekprogramok várták az
érdeklődőket, majd a kora délutáni órák -
ban megnyílt a Párban című, Keleti Éva,
Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész
alkotásaiból összeállított, október 30-ig fel-
kereshető kiállítás a Művészetek Háza
Gödöllő épületének konferenciatermében.

Ugyancsak a helyi kultúra háza volt a
helyszíne a késő délután kezdődött össze -
vont városi díjátadónak. A színházte rem -
ben gazdára talált a Gödöllő Városért díj
(Sebő Györgyné, Varga András és a hol-
land testvérváros, Wageningen Founda -
tion Welfare and Health Care közössége
vehette át), valamint átadták a tavaly szep -
temberben Gémesi Csanád olimpiai
bronz érmes kardvívónak, illetve idén júni-
usban Ullmann Péter premontrei szerze -
tes nek odaítélt díszpolgári címeket.

A kora esti óráktól a főtérre szegeződött
a figyelem, ahol a Rokkka Zenekar, vala -
mit a Puskás Peti és a Biebers koncertje
között a már hagyományosnak mondható,
ezúttal az újdonsült díszpolgár, Ullmann
Péter által elvégzett kenyérszentelésre is
sor került. S még valamire, nevezetesen:
Gé mesi György polgármester kenyérsze -
lést követő ünnepi beszédére. A város első
emberének kiállása némiképp hagyo-
mánytörő volt, hiszen
az utóbbi fél év ti zedben
a Szent Ist ván napi
ünnepi be szédet rendre
másra – két esetben,
pél dá ul, helyi egyházi
elöljárókra – testálta.

Gémesi szó nokla tá -
nak kezdetén arra utalt,
megoszlanak a vélemé -
nyek, hogy ebben, a
nehéz ségek kel terhes
időszakban van-e mit
ünne pel ni. A folytatás-

ban – hivatkozva a kul tú ra, mint szellemi
táplálék szükségességére – Reményik
Sándor: Mindennapi kenyér című verse
részletének idézésével szemlél tette a
kenyér fontosságát. Kiemelte: örülne, ha
Gödöllőn a békesség a jövőben is megma -
radna, és nem a feszültség lenne úrrá a
mindennapi viszonyokban. Szent István
országépítését méltatva, rákérde zett: tu -
dunk-e ma országot, közösséget építeni?
Szent István ereje adjon nekünk kapasz -
kodót – mondta Gémesi György, majd
hozzátette: nem egy túlbuzgó hitre van
szükség, hanem olyan értékrendre, amit
az államlapító is képviselt. 

- Legyen Gödöllő példa, amit ebben az
országban mások is követhetnek – zárta
ünnepi gondolatmenetét településünk
első embere.

Eredetileg úgy tervezték, amikor Puskás
Petiék elhagyják a színpadot, következhet
az ünnepi programot lezáró – többek, fő -
ként az állatbarátok által nem kívána tos -
nak tartott – tűzijáték. Az időjárásban rej -
lő bizonytalanság azonban keresztülhúz -
ta Gémesi György és a vele ebben a
kérdésben azonosulók előzetes számí tá -
sát, mivel a katasztrófavédelem rendelke -
zése miatt a szervezők a kora délutáni
órákban kénytelenek voltak arról dönteni,
hogy az esti durrogtatás az idei nemzeti
ünnepen elmarad. Állítólag a szeptember
második hétvégéjén esedékes belvárosi
napok zárásaként pótolják. 

-stv

Az én Sisim Az időjárás bizonytalansága felülírta 
a polgármester tűzijátékhoz való ragaszkodását

Gémesi György augusztus 20-i 

ünnepi beszédében a békesség fontosságát hangsúlyozta
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HIRDETÉS

Egy héttel az augusztus 21-i, VS Dunakeszi elleni, 2-1 arányban
elvesztett bajnoki rajt előtt Tápiószentmártonban lépett pályára a
gödöllői tizenegy, amely a Pest megyei I. osztály bajnoki címvé-
dőjeként a Pest megyei Kupa győztesével, a Bugyi-OBO SE csa-
patával vívta meg a szuperkupa-döntőt.

Mivel korábban egyik csapatnak sem adatott meg, hogy elhó-
dítsa ezt a serleget, annyi már a kezdő sípszó előtt biztos volt,
hogy új győztest avatnak. Szűk negyedóra elteltével az is eldőlt,
hogy ez a Gödöllői SK lesz, miután Győri Zoltán együttesének
tagjai közül hárman is betaláltak. A gólszériát Barabás Ádám
nyitotta meg, majd Miknyóczki Balázs és Tóth-Ilkó Áron is
bevette a Bugyi SE kapuját.

A negyedik GSK-gólra a 24. percig kellett várni, amikor – egy
végletekig kijátszott akciót követően – Mudroch Mendelre hárult
az a nem túlságosan komplikált feladat, hogy az üres kapuba
terelje a játékszert.

Magabiztos előnye birtokában a térfélcsere után „megfon tol -
tabban” terelte a bőrgolyót városunk, cserejátékosait is fokozato-
san soraiban tudó tizenegye, amely a 63. percben szabadrú gás -
hoz jutott. Reznek Donát állt a labda mögé, és jól irányzott
lövését követően a játékszer utat talált a Bugyi SE hálójába (5-0).
Törvényszerű volt, hogy a Bugyi gárdája mindent elkövet annak
érdekében, hogy elkerülje a „nullázást”. Ez a 79. percben követ -
kezett el, amikor Czili Bence révén szépítettek (5-1). 

GH-összeállítás

Atlétika: idénycsúcsot repesztett váltó 
tagja volt Nádházy Evelin a müncheni Európa-bajnokságon

A MATE-Gödöllői EAC atlétika szakosztályában folyó szakmai
munka sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az
augusztus 15-21. között Münchenben lezajlott szabadtéri Európa-
bajnokságra három versenyzője is elutazhatott. Valamennyi
hölgy a 4x400 méteres váltóhoz kötődött, amely augusztus 19-én,
az elődöntőben mutatkozott be a kontinensviadalon.

A szakvezetés döntése alapján a magyar kvartettben csupán
Nádházy Evelin (képen jobbra) kapott helyet a gödöllőiek közül,
Simon Virág, valamint az Eb legfiatalabb versenyzőjének
számító, 16. születésnapját október végén ünneplő újdonsült ifjú-
sági Európa-bajnoki ezüstérmes hétpróbázó, Kriszt Sarolta
tartalékként álltak rendelkezésre.

Nemzeti stafétánk az első előfutam 6-os pályáján vágott neki a
négyszer négykörös távnak: Nádházy Evelin Bartha-Kéri Bian -
kának (Veszprémi SVSE, képen zöldben balra) adta át a váltóbo -
tot, majd Rapai Fanni (Ikarus BSE) és Molnár Janka (Budafoki
MTE) futása következett. A magyar váltó idén 3:32,56 percig
jutott, ami megközelítőleg öt másodperccel gyengébb az érvény -
ben lévő országos csúcsnál.

Evelinék a müncheni olimpiai stadion rekortánján 3:29,39 per -
ces, idénycsúcsot jelentő időeredményt érek el, amivel – a cseh
váltó kizárás után – a 6. helyen végeztek futamukban. Miután az
előfutamokból futamonként az első három helyezett (brit, belga,
lengyel, illetve holland, ír, svájci), valamint rajtuk kívül a két
leggyorsabb váltó (spanyol és német) jutahatott be a döntőbe, a
mindent egybevetve 10. pozíciót elért magyar lányok lemaradtak
a hollandok által megnyert fináléról.

Labdarúgás: a bajnoki cím után 
a Pest megyei Szuperkupát is Gödöllői SK nyerte!

Másodpercek, gólok, dicsőségek

MATE-GEAC ATLÉTIKA TOBORZÓ
Aki szeretné, hogy gyermeke játékos for-
mában ismerkedjen a mozgással, akkor itt
a lehetőség, hogy tagja legyen a spor tok
királynője csapatának! Az atlétika tökéletes
mozgáskoor dinációt és alapot ad a gyere-
keknek, a gödöllői szakemberek fő célja a
mozgás szeretetére való nevelés.

Magyarország Kiemelt Utánpótlás Műhelye, a MATE-Gödöl-
lői EAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2007-2015-ös

születésű, gyors, ügyes és atlétikus alkatú fiataloknak, akik
szívesen sportolnának, versenyeznének. Az edzések a
szeptember elejétől kezdődnek a MATE Atlétikai Centrumá-
nak sportpályáján.
Jelentkezni szeptember végéig folyamatosan lehet. Előze-
tes érdeklődésre Czúcz Andreánál a (+36-20) 589-7799-es
telefonszámon vagy a mate@geac.hu email-címen nyílik
lehetőség. 

A hobbi csoportban lehetőséget biztosítanak a 2007–2011-es

születésű, nem versenysportra vágyó gyerekeknek is a
rend szeres testmozgásra. Érdeklődni az említett elérhetősé-
geken lehet. 

További információk www.geac.hu



10 XXVI/9. 2022 szeptember

A tavaly júliusi kormánydöntés értelmé ben
979.700.000 forint forrás jut a Gö döl lői Tö -
rök Ignác Gimnázium teljes felújítására –
kö zölte bő egy esztendővel ezelőtt közös -
ségi oldalán Vécsey László, a Pest megyei
6-os számú, gödöllői központú választó ke -
rü let kormánypárti országgyű lési képvise -
lője. A döntés idején arról szóltak a hírek,
hogy a beruházás része ként megtörténik
az intézménynek helyet adó Petőfi Sándor
utcai épület energetikai korszerűsítése, a
tetők felújítása, meg szűn nek a beázások,
ezáltal a Dunakeszi Tankerületi Központ
vég re rendezheti a gimnázium 2013-ban
le zajlott átvételével az önkormányzattól
megörökölt áldatlan ál lapotokat.

A beruházással összefüggésben jelentős
előrelépést jelentett az idén februárban
kiírt közbeszerzési eljárás, amiben – a rész -
letezett műszaki elvárások mellett – rög -
zítették, hogy a pályázók március elejéig
tehetnek ajánlatot. Június közepén, miután
lezárult a 2021/2022-es tanítási év, a kivi -
telezést végző cég munkatársai átvehették
a munkaterületet. A gimnázium épüle té -
nek teljes energetikai korszerűsítésére
szánt állami forrás 1,1 milliárd forintra
bővült, mivel a Dunakeszi Tankerületi
Központ 100 millió forinttal kiegészítette a
kormány által jóváhagyott egymilliárd
forintos pénzügyi fedezetet. 

A munkák az érettségi időszak vége után
megkezdődtek, annak érdekében, hogy ok -
tatáshoz közvetlenül szükséges épületré -
sze ket szeptemberig, a fűtés gépészeti fel-
újítását pedig a fűtési idény kez detéig elvé-
gezhessék a szakemberek. Ezen feladatok
teljesítése után követezhet a tornacsarnok
megújítása, míg a teljes ké szültség elérése
december közepéig való sulhat meg.

Tapasztalva a cseppet sem könnyű gaz-
dasági környezetet, az anyagárak és a mun -
kabérek egyre kiszámíthatatlanabb emelke-
dését, rákérdeztünk: tarthatók-e a vállalt
ki vitelezési határidők, illetőleg kell-e – és,

ha igen milyen mértékben – drágulással
szá molni a Török Ignác Gim názium épü -
letének energetikai megúju lása során?

Érdeklődésünkre Vécsey László, válasz -
tókerületünk országgyűlési képviselője
válaszolt, aki elmondta, hogy augusztus
30-án egyeztető bejárást, úgynevezett,
kooperációt tartottak az érintettek. 

- A kivitelező cég képviselői, a beruházó
és a Dunakeszi Tankerületi Központ
munkavédelmi szakemberei, a tankerület
és a gimnázium igazgatója mellett, engem
is meghívtak, amit örömmel elfogadtam.
A kooperációt a délutáni órákban egyezte-
tés követte, ami alapján elmondható, hogy
a Török Ignác Gimnáziumban a tanév nor -
mál időben és munkarendben megkez -
dőd het. Augusztus utolsó napján a peda -
gógusok és a dolgozók teljes körű tájé koz -
tatást kaptak arról, hogy munkájuk során
mire kell különös gondot fordítaniuk, mire
kell kiemelten felhívniuk a diákok figyel-
mét, hiszen bő három hónapon át a gimná-
zium egyes részeiben még folyik majd az
építkezés. A gimnázium vezetése, a tanke -
rület és a kivitelező az érdeklődő szülők
számára is felkínálja a személyes betekin-
tés és tájékozódás lehetőségét. Örömteli,
hogy az építési munka a közbeszerzési
kiírás szerinti eredeti határidőben, az 
1,1 mil liárd forintos költségkeretből készül
el, nem igényel többletforrást – fogalma-
zott Vécsey László.

A kormánypárti honatya fontosnak tar -
totta megemlíteni, hogy a palatető bontása
– a korábbi rossz, régi városházával kap -
csolatos tapasztalatok miatt – Gödöllőn
különösen érzékeny kérdés. 

- Megnyugtató, hogy a tető bontását –
aminek első szakasza a nyár folyamán már
le is zajlott – erre szakosodott és a megfe -
lelő engedélyekkel rendelkező cég végzi a
hatóságok által előírt feltételek betartása
mellett, amely kizárja, hogy a környezetbe
bármilyen szennyeződés jusson. A palát

előkezelést követően, törés nélkül a bon-
tással egyidejűleg zsákokba helyezik és
szállítják el. A bontás teljes biztonsággal
végezhető, ahogyan az egyéb kivitelezési
munkálatok is. Mindössze az ilyen felújítá-
sok során tapasztalható, átmeneti kelle -
met lenségeket kell elviselni a következő
néhány hónapban. Amennyiben az intéz-
mény vezetése úgy ítéli meg, elképzelhető,
hogy szükség esetén kétszer néhány napos
rendkívüli szünet beiktatásával enyhíthető
ez a kellemetlenség. A kooperáció során
látottak, hallottak alapján minden adott
ahhoz, hogy a tervezett ütemezésben a
második félévet már a teljesen megújult,
energiatakarékos épületben kezdhessék
meg a TIG-esek, mindannyiunk legna -
gyobb örömére – zárta gondolatait Vécsey
László. -ÁB

Hasznos lehet a háztartásokban 
az elektromos fogyasztásmérő bevetése
Létezik egy egyszerű, pár ezer forintért
be szerezhető (akár kölcsönkérhető) kis
eszköz, ami nagyon sokat segíthet egy
háztartásban, hogy takarékoskodni tud -
junk az árammal! Alkalmazásával meg -
tudhatjuk, hogy melyik a legtakaré ko -
sabb program a mosógépen vagy moso -
gatógépen, vala mint azt is, hogy milyen
sokat spórol ha tunk egy-egy apró szoká -
sunk megváltoz ta tásával, vagy mi az a
berendezés, ami esetleg rosszul műkö -
dik, és ezért többet fogyaszt, mint kéne.

Az elektromos fogyasztásmérő névre
hallgató eszköz működését és gyakorlati
alkalmazását minden bizonnyal aktuáli-
sabbá teszik napjainkban a rezsicsök ken -
tés csökkentésére vonatkozó kor mány -
za ti rendelkezések. -G

Magazinunk következő száma
várhatóan

október első hetében
jelenik meg.
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Nem drágul és a tanévkezdést sem 
gátolja a Török Ignác Gimnázium felújítása
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HIRDETÉS

Eredménytelenné nyil vánították a Ma gyar Agrár- és Élettu do -
mányi Egye tem (MATE) új, gödöllői cam pu sának megter ve -
zésére kiírt közbeszerzést – derül ki az epiteszforum.hu oldalon
közzétett, az uniós értesítőre hivatkozó cikkből. 

Az eredeti elképzelés az volt, hogy az új létesítménnyel agrár-,
illetve kapcsolódó tudományokkal foglalkozó, kiemelkedő ok -
tatási színvonalú felsőoktatási centrum, innovációs tudásközpont
jöjjön létre Gödöllőn.

A leírás szerint az új campus tízezer hallgatót szolgált volna ki,
a tervezés során a hallgatói létszámhoz képest 20%-os bővítési
opcióval kellett kalkulálni. Oktatás-kutatási, labor, könyvtár és
rendezvényközpont, kollégium és szálláshely, valamint egyéb
gyakorlati épületek kaptak volna helyet benne, illetve egy inter-
aktív látogatóközpont is. A cél az lett volna, hogy a tervezett új és
a meglévő létesítmények (a területen ugyanis jelenleg is számos,
különböző korú és stílusú épület áll) egységben működő, egészé-
ben összefüggő campust alkossanak, ugyanakkor azt is fontos
szempontként jelölték meg, hogy az egyes funkciók, épületek,
egységek szétválaszthatók, önállóan működtethetők, tehát több
ütemben is megvalósíthatók legyenek. A projekt összesen több
mint 83 ezer négyzetméternyi épületet foglalt volna magában. 

A közbeszerzést három részre bontották: általános és SMART
tervezési feladatokra, valamint a campus primer energetikai ellá-
tásának tervezésére, azonban egyikre sem kötöttek szerződést.
Az indoklás szerint 2022-ben az előzetes becslésekkel ellentétben
drasztikus hallgatói jelentkezéscsökkenést tapasztaltak, – mint

írják – az egye-
temre jelentkezők
szá ma 38 száza -
lék kal, az első he -
lyes je lentkezések
száma 22 száza -
lék kal csök kent a
ta va lyihoz képest.

Az eredménytelenség okaként azt is megemlítik, hogy az
elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott világpiaci-gazdasági
körülmények – mint az orosz-ukrán háborús helyzet, az időköz-
ben drasztikusan megnövekedett inflációs környezet is – nagy -
mér tékben befolyásolják a közbeszerzés tárgyaként kötendő szer -
ződést, és önmagukban is indokolják a közbeszerzés műszaki
tartal mának felülvizsgálatát. 

A mostani közbeszerzés eredménytelenségét tekintve ugyan -
ak kor egyelőre erősen kérdéses, lesz-e új egyetemi központ Gö -
döllőn, és ha igen, milyen formában valósulhat meg – fogalmaz
az epiteszfurum.hu írásának szerzője. 

A történtek után próbáltunk „megfelelő politikai körben” ér dek -
lődni, hogy mire lehet számítani a tervezett beruházás jövőjével
kapcsolatosan. Hitelt érdemlő információhoz sajnos nem jutot-
tunk, ám annyit sikerült megtudni, az ügyben illetékességgel ren -
delkezők legkésőbb várhatóan az ősz folyamán tájékoztatást
adnak a hogyan továbbról. 

-áb

Megtorpant a MATE megújuló helyi campusának terveztetése


