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December közepéig elkészülhet 
a városközpont és az üzleti park közötti kerékpárút

Közel 415,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást nyert
Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország Kormánya,
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága,
Európai Strukturális és Beruházási Alapokból (VEKOP-5.3.2-15-
2020-00062). A dotációból tovább bővülhet a város kerékpáros
közlekedésének infrastruktúrája – tájékoztatta szerkesztőségün -
ket a polgármesteri hivatal pályázati csoportjának munkatársa.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt
célja a városközpont (Szabadság út Ady sétány kereszteződése)
és a Gödöllői Üzleti Park kerékpáros összeköttetése. A tele -
pülés nyugati határában található üzleti parkban több mint 20 cég
működik. Jelenleg az alkalmazottak, ott dolgozók száma közel
300 fő, azonban két nagy koreai cég is fejlesztést hajt végre a
területen, és beruházásaik megvalósítása után további 100-200 fő
dolgozik majd a gödöllői üzleti parkban.

A létesítendő kerékpárút nyomvonala mentén számos foglal-
koztató és intézmény található Ezek közül a legjelentősebb a Váci
Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnázium, Szakkö -
zép iskola és Kollégium, amelynek tanulólétszáma meghaladja az
1.000 főt. A nyomvonal közvetlen közelében működik jelenleg a
Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint Mandulafa Óvoda is.

Gödöllő Város Önkormányzata – mint beruházó – az eredmé-
nyes közbeszerzési eljárást követően a Strabag Építő Kft-t bízta
meg a kivitelezéssel. A kivitelező a munkaterületet átvette és az
előkészületek után a tényleges munkavégzés szeptember 5-én
megkezdődött. A fillérre pontosan 415.482.168 forintos támoga -
tást élvező projekt várható befejezése december 15.

Gödöllői bérlakás-kérdésekben 
is határozott a képviselőtestület

Az idei esztendő szeptemberi hónapja sem múlt anélkül, hogy ne
született volna döntés valamely, a gödöllői önkormányzat
tulajdonában lévő bérlakás sorsát illetően. Nézzük, milyen ingat-
lanokat érint a városatyák határozata!

• Október 1-jétől a VÜSZI NKft-nél április első napján létesült
munkaviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2024. szeptember 30-ig
a Deák tér 2. fsz. 1. szám alatti bérlakásba költözhet a társaság

gazdasági igazgatója. A 45 négyzetméter alapterületű hajlék havi
bérleti díja 72 ezer forint.

• Öt évre, 2027. augusztus 31-ig – 90 ezer forintos havi lakbér
fizetése mellett – meghosszabbították az eddigi bérlő hölgy szer -
ződését a Deák tér 3. I/6. szám alatti 45 négyzetméteres lakásra. 

• Rendeződött a Kossuth Lajos utca 52. 4/13. szám alatti, 
65 négyzetméteres, egykori honvédségi lakás nyugdíjas, jogcím
nélküli használónak számító bérlőjének a sorsa, aki 1994 ősze óta
lakja az ingatlant. A hölgy korábban tartozást halmozott fel, ám
ezt az állapotot sikerült megszüntetnie, így október 1-jétől 2025.
szep tember 30-ig meghosszabbították a bérleti szerződését. A
lakbér mértékét havi 130 ezer forintban állapították meg.

• A következő két évben, azaz, 2024. szeptember 30-ig ma rad -
hat a Palotakert 7. 4/2. szám alatti, 57 négyzetméteres önkor -
mány zati lakásban a polgármesteri hivatal dolgozója, aki havi
szinten 79.800 forintos bérleti díj ellenében élhet a munkakör ellá-
tásnak elősegítése adta lakhatási lehetőséggel.

Energia- és hulladékgazdálkodási 
munkacsoportokkal ügyködhet a polgármester

Az előterjesztést aláíró Gémesi György szerint két olyan terület
van, amire a gödöllői önkormányzatnak a következő félévben
kiemelt figyelmet kell fordítania: a hulladékgazdálkodás és az
energiagazdálkodás.

A területeken felmerülő problémák, gondok, várható nehézsé -
gek feltérképezésére és az érdemi megoldást jelentő javaslatok
kidolgozásárra a polgármester nézete alapján munkacsoportra
van szükség mindkét témakörben. Olyanokra, amikben szakem -
be rek részvételével születnének meg a döntések meghozatalát
elősegítő elemzések, indítványok.

A munkacsoportok tagjairól a kétmondatos, szeptember 22-én
jóváhagyott határozati javaslatokban nem szerepelt információ.
Mindössze annyi történt, hogy a képviselőtestület tagjai felhatal-
mazták Gémesi Györgyöt a városatyáknak időközönként tájé -
koz tatást adó munkacsoportok 15 napon belüli életre hívására.

A testületi „zöld utat” megelőző és azt követő napokban a pol -
gármester intézménylátogatásokon vett részt, hogy a kíséretében
lévő vezetőkkel és szakemberekkel szemlézze az épületek (böl-
csőde, óvoda, szociális intézmény, egészségügyi központ, könyv -
tár, múzeum, gazdasági társaságok) energetikai rendszerét. A
város első embere a tapasztalatok alapján arra a következtetésre
jutott, hogy – tekintettel az elszabadult rezsiárakra – amennyiben
nem érkezik kormányzati segítség és a takarékossági intézkedé-
sek sem vezetnek eredményre, bizonyos esetekben felmerülhet
az időszakos bezárás lehetősége.

A naprendi pont megvitatása során Kolozs Csaba (Szövetség
Gödöllőért) arról érdeklődött: mi a bizottságok kompetenciája,
szakértők vagy várospolitikusok alkotják majd a tagságát? Gé -
mesi György láthatóan zokon vette a kérdést, és igencsak indu -
latosan, mondhatni, támadó hangnemben válaszolt. Többek kö -
zött elmondta: dolgozni szeretnénk és nem ötletelni, feszültséget
kelteni.

Kolozs Csaba viszontválaszában egyfajta költői kérdésként az
fogalmazta meg: ha a polgármester tényleg valós segítséget vár,
akkor miért egymaga dönti el, kiket vesz be a bizottságba…

GH-összeállítás

Városszerte beszélik, hogy…
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Erzsébet királyné népszerűségén nem fog az idő. 124 évvel a
halálát okozó 1898. szeptember 10-én bekövetkezett merénylet
után rajongóinak száma világszerte nő. Mi lehet a titka? Mi kész -
teti a mai követőit, hogy vele kapcsolatos tartalmakat olvas sanak,
filmeket nézzenek, hozzá kötődő helyszíneket keres se nek fel és
tárgyi emlékeket gyűjtsenek róla? Miért és pontosan mit gyűjte-
nek Sisi rajongói? Többek között, ezekre a kérdésekre is választ
kaphatnak azok, akik felkeresik a Gödöllői Királyi Kastélyban 2023.
március 16-ig látható, Az én Sisim című időszaki kiállítást.

A magyarországi Erzsébet királyné-kultusz központjaként mű -
ködő Gödöllői Királyi Kastélyban idén különleges meglepetéssel
készültek a Sisi-rajongók számára. Erre több utalás is elhangzott
az időszaki, jövő év március 16-ig felkereshető tárlat szeptember
9-i, lovardában lezajlott megnyitóján. A gödöllői műemlék-együt-
test működtető gazdasági társaság nevében dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató mondott köszöntőbeszédet, a kiállítást pedig
Habsburg Eilika főhercegnő, Habsburg György felesége
nyitotta meg. Ujváry Tamás ajándékcsomaggal kedveskedett az
együttműködő gyűjtőknek, dr. Papházi János múzeumi
osztályvezető közreműködésével pedig a kiállítás kurátorainak,
illetőleg létrejötte házon belüli és házon kívüli segítőinek a mun -
káját köszönte meg. 

Az esemény színvonalát Szilasi Alex, Liszt Ferenc-díjas zon go ra -
művész, a kastély művészeti igazgatója és a Gödöllői Szim fonikus
Zenekar kamaraegyüttese tagjainak zenei produkciója is emelte.

A számos muzeális kincset felvonultató állandó és időszaki
kiállítások sora után a főszerepet a gyűjtőknek szánták. Pályázat
keretében találták meg azokat a jelentkezőket, akik szívesen
megmutatnák a nagyközönségnek gyűjtőszenvedélyük legszebb,
legérdekesebb darabjait. A válogatásnál nem elsősorban a
tárgyak piaci értéke, hanem inkább azok különlegessége volt fon-
tos, természetesen, a gyűjtő személyével és a tárgyakhoz kap -
csolódó történetekkel együtt. 

A szervezők egyértelmű szándéka, hogy a kiállítással több kor -
osztályt is megszólítsanak, hiszen a legfiatalabb gyűjtő mind -
össze 20 éves, a legidősebb pedig 78. életévében jár. A gyűjtőkkel

való beszélgetések során kiderült, hogy sokuk élete – a gyűjtésen
túl – több szállal kapcsolódik Erzsébethez. Van, akinek a pálya -
választását határozta meg, van, akinek új barátságokat vagy új
munkasikereket hozott. Minderről bővebben www.azensisim.hu
oldalon lehet olvasni.

Egy szenvedélyes gyűjtő személyét feltétlenül ki kell emelni,
hiszen a bemutatkozó gyűjtői kör nem lenne teljes dr. Tolnay
Pálné Kiss Mária (1930–2017) nélkül, aki Erzsébet királyné felol-
vasónője, Ferenczy Ida leszármazottjaként páratlan kincsekkel
gaz dagította a Gödöllői Királyi Kastélymúzeumot. 

Az új kiállításban – a magángyűjtemények tárgyai, történetei
mellett – áttekinthetők a hazai Erzsébet-kultusz kialakulásának
állomásai is. Mi több, a gyerekeket a Mit gyűjtött Erzsébet királyné?
című játékkal várják a Gödöllői Királyi Kastély munkatársai.

Az időszaki tárlatot az állandó kiállítással összevonva a felnőt-
tek 4.200 forintért tekinthetik meg. A kedvezményes (diák,
nyugdíjas) jegy ára 2.600 forint/fő, a családi belépő (legfeljebb 3,
18 év alatti személy és 2 felnőtt) pedig 9.900 forintba kerül. Az én
Sisim kiállítás önmagában is megtekinthető: 1.500 forintért (fel-
nőtt), 800 forintért (kedvezményt élvezők), illetve 3.500 forintért
(családi belépő). Fontos tudnivaló, hogy a gödöllői lakcímmel ren -
delkező látogatók érvényesíthetik 50 százalékos kedvezményüket.

Az én Sisim időszaki tárlaton kiállító személyek névsora a
következő:

Baloghné Szentirmay Judit, F. Tóth Zoltán, Gergelyné Iszlai
Gyöngyvér, dr. Héjjas Magdaléna, Janza Kata, Kénerné
Bodroghalmi Fruzsina, Kiss M. Jenő Béla, Kovács Beáta, Melis
Sándorné, Müller Eszter, Németh Andrásné Farkas Gabriella,
Rákay Philip és Wieber Orsolya, Sarokné Varga Anna, Surányi
Linda, Szabados Mónika, Szabó Margit, Takács Ágnes Eszter,
Tolnayné Kiss Mária (1930–2017), Tóth Andrásné, Tóth Péter,
Tóth Zsuzsanna, Tömörné Bilonka Zsófia, Varga Andrea,
Veres Kinga.

A kiállítás kurátorai: Barta Veronika, Faludi Ildikó, Kaján
Marianna, Kassa Melinda, Kovács Éva, dr. Papházi János és
Villangó-Török Ivett. -gkk

Március közepéig látható Az én Sisim elnevezésű időszaki kiállítás

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) honlapján megjelent
tudósítás szerint a szeptember 20-i, a Magyar Nemzeti Múzeum
Dísztermében lezajlott sajtótájékoztatón Móczár Gábor, a szer -
vezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a most elinduló prog ram
fókuszában a nemzeti emlékezet és az örökségünkhöz való
kapcsolódás áll, célja a fiatalok magyarságtudatának, nemzeti
identitásának erősítése. Ennek keretében középiskolás diákok a
nemzeti és történelmi emlékhelyekre történő látogatásuk során a
Történelemoktatók Szakmai Egyesülete által összeállított peda -
gó giai segédanyagokkal dolgozhatják fel a történelmünk kiemel -
kedő eseményeihez köthető helyszíneken látottakat. 

A program keretében a tesztidőszakban öt emlékhely vesz
részt: a Kossuth tér, azaz, az Országház és környezete, az esz-
tergomi Várhegy és Víziváros, a mohácsi Nemzeti Emlékhely,
a Gödöllői Királyi Kastély és a komáromi erődrendszer. A

prog ramra a tesztidőszak elindulásáig közel 200 középiskola
jelentkezett. Az iskolai csoportok helyszínre jutását ingyenesen
biztosítja a MÁV és reményeink szerint a későbbiekben a 
Volán is. 

Az eseményen a NÖRI megállapodást kötött a Klebelsberg
Köz ponttal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal
a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programban való együttműkö-
désről. Az eseményen részt vett Kisfaludy László, a Belügy mi -
nisztérium köznevelési helyettes államtitkára, Hajnal Gabriella,
a Klebelsberg Központ elnöke, Magyar Zita, a Nemzeti Szakkép -
zési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, valamint Péterfi Gábor, a
Történelemoktatók Szakmai Egyesülete elnökségi tagja, gödöllői
önkormányzati képviselő (Szövetségben Gödöllőért). 

Városunk emlékhelyét dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi
Kastély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója képviselte a
rendezvényen. Településünk műemlék-együttese 2014. június 8-
a óta történelmi emlékhely.

Emlékezetpedagógiai célállomás
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Szeptemberben gyakorlatilag nem volt
olyan nap, amikor ne került volna az ér -
dek lődés középpontjába a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium energetikai felújítása
csep pet sem zökkenőmentes folyamatá-
nak ügye. Szeptember 29-e egyfajta mér -
földkőként vonult be a diákok, a tanárok, a
szülők és az illetékes döntéshozók, vala -
mint a kivitelező számára egyaránt ké -
nyel metlen és kellemetlen történetbe.

Eredetileg úgy volt, hogy a beázás, a fű -
tés hiánya és az épületben zajló, többnyire
zajjal járó munkálatok miatti problémák
ren dezése és a szülők tájékoztatása érde -
ké ben a Dunakeszi Tankerületi Központ
vezetője fórumot tart, ám ezt lemondták.
A szülők egy csoportja erre úgy reagált,
hogy – egyfajta demonstrációs jelleggel –
spontán szerveződéssel mégis megtartotta
a fórumot, amin bő százan gyűltek össze.

Az ügyben számos vélemény, javaslat és
érv elhangzott. Sajnos, a politikai hovatar-
tozás is „beleszólt” a roppant kínossá vált
történetbe. Többen ostorozták Vécsey
Lász ló országgyűlési képviselőt is, hogy
vállaljon hatékony közreműködést az ál -
dat lan állapot felszámolása és a megnyug -
tató megoldás kidolgozása és megvalósí -
tása érdekében.

A kormánypárti honatya közösségi ol -
dalán ezt megtette: az oktatás nem állhat

meg, ahogy a beruházás sem, hiszen
mindannyiunk közös érdeke, hogy gyer-
mekeink biztonságos, modern, stabil kö -
rülmények között tanulhassanak – tette
közzé

A Petőfi Sándor utcai épület előtt lezaj -
lott fórumon petíciót írhattak alá a szülők,
amiben kérték a minisztert és a közokta -
tásért felelős államtitkárt arra, hogy enge-
délyezzék az online (távolléti) oktatást.
Mindeközben Fábián Bertalan, az gimná-
zium igazgatója új, részben megnyugtató
hírekkel szolgált. Október 3-ától négy, gö -
döllői helyszínen indulhat meg a jelenléti
oktatás. Az 5-6. osztályosok a Petőfi iskolá-
ban, a 7-8-9. osztályosok az egyetemen, a 9.
d és a 10. osztályosok a Művészetek Háza
Gödöllő épületében, míg a 11-12. osztá -
lyosok a református líceumban szívhatják
magukba a tudást. Hogy ez az időszak
meddig tart, egyelőre nehezen jósolható
meg. Egyesek azt remélik, hogy az őszi
szünet után megtörténhet a visszaköltözés
a felújítás alatt álló épületbe. 

-ist

kormányzati hozzájárulást. Emlékezetes,
hogy a bölcsődefejlesztés lehetőségéről szó -
ló első döntés még tavaly februárban – a ko -
ronavírus-járvány meg fé ke zése érde ké ben
hozott korlátozó in tézkedésekből eredően
ráruházott hatás- és jogkörében – Gémesi
György egyedül hozta meg. Akkor arról
szólt a fáma, hogy sikeres kandidálás esetén
az önrész fe dezetét a helyi költségvetés
iparűzési adó bevételének terhére bizto sít -
ják. Az el múlt évre 25,4 millió, míg idén és
2023-ban 469,7 millió forintos összeg ben.

Ettől függetlenül a polgármester hi tel -
felvételre vonatkozó indítványát a kép vi -
selőtestület tagjai ellenvetés nélkül támo-
gatták. -ste

Ahogy azt az elmúlt esztendőkben meg -
szokhattuk, a gödöllői önkormányzat idő-
ről időre pályázatot ír ki a város közigaz -
gatási területén zajló, menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés, mint közszolgálta tá -
si feladat ellátásra. Ennek tartalmát szep -
tember 22-én fogadták el a képviselő tes -
tület tagjai. A jogszabályi kötelezettség be -
tartását az teszi szükségessé, hogy a Vo -
lánbusz Zrt-vel kötött, 2019 januárjától
érvényben lévő szerződés 2022. december
31-én lejár.

Hogy lesz-e a mostani szolgáltatón kívül
más, a feladat ellátására alkalmas jelentke-
ző, egyelőre nem tudni. A korábbi tapasz -
talatok ugyanis azt mutatják, hogy – első-
sorban az eszközállomány és a humán erő-
források megléte miatt – nincs valós ve -
szélyben a Volánbusz Közlekedési Zrt.
szerepvállalása a gödöllői tömegközleke -
désben.

A leendő szolgáltatóval 2023. január 1-jé -
től 2024. december 31-ig terjedő időszakra
szerződne a városvezetés, azzal az opció -
val, hogy a kontraktus további – legfeljebb –
egy évvel meghosszabbítható.

A Volánbusz Zrt. június 30-án elfoga-
dott, a 2021-es évre vonatkozó elszámolá-
sából az derült ki, hogy a gödöllői önkor -
mányzatnak megközelítőleg 129 millió fo -
rintjába került a cég helyi járatainak üze -
meltetése az elmúlt esztendőben. Az idei
évre elfogadott városi költségvetésben
mó dosított előirányzatként már csaknem
165,2 millió forint szerepel erre a célra. 

-ka

TIG-felújítás: átmeneti jelenléti oktatási
megoldási javaslat született a spontán
demonstráció alatt

Az már idén februárban eldőlt, hogy hitel -
felvétellel biztosítaná a szükséges önrészt
Gödöllő új, egyetemi városrészen létesülő
bölcsődéjének építéséhez. Gémesi György
– a pénzintézetektől bekért ajánlatokat kö -
vetően – olyan előterjesztést tett szep -
tember 22-én, miszerint: idén december-
ben 495.101.871 forint kölcsönt folyósít a
Raiffei sen Bank Zrt. az önkormányzat 
10 éves futamidőre háromhavi BUBOR
(budapesti bankközi) alapkamat és évi
0,85%-os kamatfelár mellett. A tőke- és ka -
matfizetés gyakorisága negyedéves, a tő -
ketörlesztés megkezdése 2024 harmadik
negyedévének utolsó napja. Az ügylet csak
akkor válhat valóra, ha ehhez meg kap ják a

Bölcsődeépítési önrész bankhitelből 

Ki lesz a helyi
buszjáratok
üzemeltetője?
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Augusztus 15-én arról értesí -
tették a környék lakóit, hogy
három nappal később meg -
kez dődik a Gerle utca Perczel
Mór és Lázár Vilmos utcák
között szakaszának részleges
felújítása, méghozzá: mart -
asz falt-technológiával. A vá -
ros polgármestere és a Bla -
háért Társaság alelnöke ka -
me rák elé álltak, hogy elma-
gyarázzák, a romló és egyre
bizonytalanabb gazdasági
helyzet ellenére egy hosszú
ideje húzódó problémát or -
vosolnak. Kiderült, hogy a

be ru házás – amiről Gémesi György azt monda/írta, hogy
mintegy 15 millió forintba kerül – az önkormányzat, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt., valamint a VÜSZI Nonprofit Kft. együtt-
működésének eredményeképpen valósul meg.

A felújítás kezdete óta közel két hét telt el, így nem volt meg -
lepő, hogy az érintett területen élők szerkesztőségünknél is
érdeklődtek: mit tudunk a sokak által – ideiglenes jellege miatt –
ki dobott pénzzel egyenértékűnek titulált blahai martaszfaltozás
részleteiről?

Két irányban indultunk el. Részben az együttműködésben
részt vevő Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, mint a Gerle utca va -
gyon kezelőjét, részben pedig Máthé Lászlót (Szövetségben
Gödöllőért), a körzet önkormányzati képviselőjét kerestük.

A Közút kommunikációs osztályának munkatársától megtud -
tuk, hogy a Gerle utca nem része az országos közúthálózatnak, a
társaság csak az utca vagyonkezelője. A részleges felújítás
Gödöllő város projektje, a Magyar Közút ehhez a martaszfaltot
biztosította a több évre visszanyúló egyeztetéseknek megfelelően.
A város a felújításhoz 135 köbméter mart aszfaltot igényelt a
társaságtól, ez megközelítőleg 240 tonna mennyiséget jelent, ami-
nek értéke nettó 777.600 forint (bruttó 987.552 ezer forint).

Megkeresésünkre Máthé László, a blahai városrész önkor -
mányzati képviselője elmondta, miután őt is érdekelték a rész -
letek, Molnár Gergőtől, a Blaháért Társaság alelnöktől kért tájé -
koztatást az útfelújítással kapcsolatosan. Ebből tudta meg, hogy a
martaszfaltot valóban a Közút biztosította, annak szállítását a
VÜSZI Kft. által megbízott vállalkozó végezte. A 15 millió forin-
tos kivitelezési költségről olyan tájékoztatást kapott Máthé
László, hogy a mun ka folyamatok (például: előkészítés, terítés,
hengerlés, pad kázás) 10 millió forintot emésztenek fel, míg a
fenn ma radó 5 millió forint a Köz út által biztosított mart aszfalt,
mint anyag értéke.

Elvileg minden világos, a gyakorlatban azonban jó vol na tudni,
hol lelhető fel lega lább 4 millió forintnyi mart aszfalt-anyag… -gr

Egy korábbi, a Gödöllői Királyi Kastély 1996. augusztus 17-i, fel-
újítás utáni újranyitásának 25. évfordulója kapcsán készített
interjúban Varga Kálmán történész, a helyi műemlék-együttes
helyreállítási folyamatának 1994-1998 közötti miniszteri biztosa
érintőlegesen említést tett arról, hogy szükséges lenne rendezni
a gödöllői polgármester viszonyát az aktuális kormányzattal. Az
akkori beszélgetés azzal zárult, hogy egy „öreg róka legfeljebb
a tudásával és tapasztalataival segítheti” ezt az ügyet (is). A
társalgást innen folytattuk.

- Ha minden az elképzelés szerint alakul, két év múlva ilyenkor
a gödöllői kastély rendezvényhelyszíne lehet hazánk soros EU-
elnöksége bizonyos diplomáciai programjainak. Az idő szűke és
az igencsak hektikussá vált gazdasági környezet miatt nem
valószínű, hogy komoly változás lesz a felújításra váró
épületrészek állagában. A stagnálási folyamat gyakorlatilag
2010 év vége óta tart. Összefügghet ez azzal, hogy Gödöllő első
embere az elmúlt 12 évben – lépésről lépésre haladva – egyre
élesebben politizál a kormányzattal szemben?

- Lassan négy évtized tapasztalatai mutatják, hogy a kas tély -
együttes rehabilitációs folyamata mindig politikai kérdésként
csapódik le, hiszen a jelentős források az állami szerepvállalás
mér tékétől függnek. Kardinális pont tehát az adott kurzus és az
önkormányzat viszonya, és akár tetszik, akár nem, ebben a vi -
szonyban meghatározóak a politikai-ideológiai különbségek.
Gödöllő, azon belül pedig a kastély ügyében, ráadásul, még
kiélezettebb a helyzet, mivel a város polgármestere ott ül a köz -
hasznú szervezetben, miközben már jó ideje kilépett a lokális
köz élet mezejéről: újra és újra nagypolitikai ambíciókkal áll elő,
jóllehet nekibuzdulásai rendre kudarcba fulladnak. Természe te -
sen, szíve joga a kormányzattól eltérő politikai elveket képviselni,
de a település érdekében minimum semlegességet kellene mu -
tatnia, sőt, képviselnie. Sajnos azonban a 2010 óta történtek már
oly mértékben elmérgesítették ezt a viszonyt, hogy meglátásom
szerint nem is javítható ki. Amit viszont tudnunk kell: nem a
város áll konfliktusban-haragban a kormányzattal, hanem sze -
mélyesen Gémesi György és egy általa egzisztenciálisan függés-
ben tartott szűk csoport.

- Induljunk ki abból a tényből, hogy tavaly február óta a helyi
központú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Ala pít -
vány (MATE) birtokolja a kastélyt működtető gazdasági tár -
saságban az több mint 84%-os állami tulajdonrészét, míg a
gödöllői önkormányzaté a fennmaradó szűk 16%. A szavazati
arányok azonban eltérnek ettől, a város képviselőjét csaknem
29% illeti meg, ami a fajsúlyos, háromnegyedes többséget igénylő
döntéseknél – kvázi – vétójogot jelent. Az utóbbi időben nem
lehetett olyanról hallani, hogy a polgármester útjába állt volna
a minősített többséggel jóváhagyható javaslatoknak, ám ez
elvi leg bármikor megtörténhet. Ön szerint mi lenne a legmeg -
nyugtatóbb megoldás a potenciális polgármesteri „kerékkötés”
felszámolására?

- A lényeg a fentebb említettekben rejlik: a polgármester – ne
féljünk kimondani – egy helyi diktátor, akinek személyes dönté-
sétől függ szinten minden, a város közösségét érintő dolog, ami a
településen történhet, legyen az nagy horderejű kérdés vagy bár-
milyen, jelentéktelennek mondható apróság. Ehhez asszisztálnak
voksaikkal a testületben lévő „bólogatójánosai” és az etikátlan mó -

Gerle utcai útfelújítás: 
nem jön ki a matek 
a martaszfalt-anyagnál
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don az alpolgármesteri székbe ültetett Baj -
kó nevű „szerződtetett szavazattöbbség-bizto-
sító” személy.

Ez a struktúra nem az együttműködés,
hanem a sorba be nem álló képviselők
folyamatos kiszorításának, vagyis: az osto -
ba torzsalkodásnak a struktúrája, mint azt
látjuk is lassan három esztendeje. Amíg ez
a helyzet marad, érdemi változás a döntési
mechanizmusokban nem várható. A kas -
tély vonatkozásában megnyugtató megol -
dást a városi tulajdonrész kivásárlása
jelentené, ami viszont súlyos százmilliók -
kal terhelné meg a MATE-alapítvány büd -
zséjét. Mindezek ellenére úgy vélem, hogy
ha csak kicsi is az esélye az elmozdulás-
nak, mégis meg kellene próbálni oldani a
megszilárdult frontvonalakat. Első lépés -
ként az önkormányzaton belül javasolnék
felállítani egy – úgynevezett – kastély bi -
zott ságot, minimum paritásos szerkezet -
ben a szekértáborokból és persze külsős
szakemberekből. Fő feladata amolyan
jószolgálati misszió lenne, azaz: közvetítés
a MATE-alapítvány és a város között a
kas téllyal kapcsolatos ügyekben. Tanács -
adó testületként állhatna a polgármester
mögött és szorgalmazhatná a közös pon -
tokban való együttműködést. Merthogy
vannak közös érdekek… Ilyen, például, a
Hattyús-tavak újraépítése, a kastély körüli
közterületek fejlesztése vagy akár – kom -
mu nikációs szempontból – egyes közterü -
le tek átnevezésének ügye.

- Némi sajátosságot kölcsönöz a hely-
zetnek, hogy Gémesi György polgármester
a város képviseletében jár el a döntésho-
zataloknál, miközben nem szokta előzete-
sen kikérni a képviselőtestület vélemé -
nyét, illetve hivatalos előterjesztés formá-
jában nem tájékoztatja képviselőtársait
arról, hogy miként foglalt állást egyes
kérdésekben a kastélyt működtető gazda-
sági társaság taggyűlésén. Levonható eb -
ből az a következtetés, hogy önhatalmú -
lag és öncélúan alkalmazza a képviseleti
jogát?

- Csak ez a következtetés vonható le,
mert hiányzik a képviselet kollektív hátte-
re. Gémesit nem látják el – hogy régi kife -
jezéssel éljek – követi utasítással, sőt,

ahogy Ön mondja, nem is kerülnek a tes -
tület elé a kastéllyal kapcsolatos érdemi
kérdések. Az önkormányzatnak érzékel -
he tően nincs jövőképe vagy stratégiája,
hogy együttműködési szándékról vagy
kö zös pontok kereséséről ne is beszéljek. A
legszomorúbb, hogy ennek a műemlék-
együttes látja a kárát. Annak idején, a re ha -
bilitáció kezdetekor talán senki nem gon-
dolta, hogy eltelik 30 év, és a kastély hely-
reállítása még csak a felénél tart. Nem
lepne meg, ha – mondjuk – holnap egysze-
rűen beszakadna a volt sörház vagy a
kocsiszín teteje, mert bizony a déli és
északi mellékszárnyak a pusztulás szélére
kerültek. Cinikusan azt is mondhatnám:
visszajönnek a rendszerváltás előtti idők, a
romlás évtizedei, a kastélynak az a kor -
szaka, amit olyan nagy hangon tud kriti -
zálni – például – Gémesi György is.

- Visszatérve az Ön által ajánlásként
említett önkormányzati „kastélybizott -
ságra”, érdekelne, hogy ki(k)nek kellene
kezdeményezni ennek életre hívását. A je -
lenlegi erőviszonyokat ismerve, a Bajkó
alpolgármesterrel kiegészített lokálpatri -
ó ta klubos többség ilyen indítványt nem

tesz/tehet, hiszen ez nem áll érdekében. A
Fidesz-KDNP színeiben mandátumot
szer zett képviselőknek viszont nincs meg
a szavazati többsége ahhoz, hogy egy
ilyen javaslat zöld utat kapjon. Mit
tanácsol, hogyan oldható fel ez a patt -
helyzet?

- Ha őszinte választ vár tőlem, azt tu -
dom mondani, hogy igaza van. Gémesi -
nek nem áll érdekében semmiféle ön -
korlátozás, az ellenoldalon álló képvise -
lők pedig lényegében eszköztelenek. Ám
a puding próbája az evés! A kezdeménye -
zést, persze, nem a diktátori vonaltól vár -
nám. Ahogy korábban említettem, egyen-
súlyra törekednék a frakciók között. Érde -
mes lenne azt is végig gondolni, mennyire
mozdítható meg a civil társadalom, a kas -
tély ügyét szívükön viselők vélhetően nagy -
számú tábora. Elgondolkodnék egy jól elő-
készített aláírásgyűjtési akción is. Mert ne
feledjük: a kastély sorsa ma is várospolitikai
kérdés… Eddig is teremtett másfélszáz
munkahelyet, generált több százezres
turizmust, s hogy Gödöllő egyáltalán fent
van a világ térképén, az élő-lélegző mű -
emlék-együttesnek köszön hető. -STV

Van-e jövőképe az önkormányzatnak a kastély fejlesztéséről?
Varga Kálmán úgy véli, nem a város áll haragban a kormányzattal, 

hanem személyesen Gémesi György és tőle függő csapata
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A szóbeli előterjesztésként meghirdetett,
új fent a hulladékgazdálkodás helyzetét
tag laló napirend tárgyalására az invitált
urak közül hárman jelentek meg, Vécsey
László kimentette magát, miután Balaton -
al mádiban, kihelyezett frakcióülésen tar -
tóz kodott ebben az időpontban.

Gémesi György egy alapvető kérdéssel
indította a napirend tárgyalását: elegendő-
e az a pénz, amit a polgármester által
„kuka  holdingnak” nevezett, Nemzeti Hulla -
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyon -
kezelő Zrt. (NHKV Zrt.) juttat a tevé -
kenység ellátására? A kérdés megvála szo -
lását, mint utóbb kiderült, Vécsey Lász ló -
tól várta volna a város első embere, ám a
honatya távolléte miatt ez nem történhe -
tett meg. Gémesi később magának vála -
szolt: úgy vélekedett, hogy tudomása sze -
rint nem elegendő a feladatellátásra a
pénz, majd hozzátette: az önkormányzat
nem akar többet, csak annyit, hogy a szol -
gáltatás színvonala egyezzen meg a szer -
ződésben vállaltakkal.

Ezt követően elsőként Juhász István ka -
pott szót, aki – mások mellett – kifejtette,

hogy a társulás alapvető feladata a szak -
mai munkavégzéshez szükséges keretek
és feltételek biztosítása. Amit fontosnak
tartott elvégezni, miután elnök lett, gya-
korlatilag teljesült: kivezették a katasztró -
fa védelmet a rendszerből, valamint felszá-
molták azt, a mintegy 600 millió forintos
hiányt, amivel az átvételkor a gazdasági
társaság küszködött. Juhász István leszö -
gezte: rendszerszintű problémát nem lát
a helyi hulladékgazdálkodásban, ami ko -
moly gondot okoz, az a munkaerőhiány.

Agatics Roland a nyári hónapokban
Gödöllőn is tapasztalt, áldatlannak mond -
ható állapotokkal kapcsolatosan úgy fo -
gal mazott, hogy tavaly júliusban jogsza-
bályváltozás miatt a DTkH NKft., mint az
ország második legnagyobb hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatója átmeneti forráshi-
ány okán likviditási problémákkal szem -
be sült, amit tetőzött a munkaerőhiány. El -
hangzott, hogy a hulladékszigetek prob -
lematikája nem csak Gödöllőt érinti a
szolgáltatási területen, folyamatosak a pa -
naszok, amikre próbálnak hatékony meg -
oldást találni.

Feigli Ferenc megerősítette, hogy a
rendszerszintű problémák megszűntek,
ami nem azt jelenti, hogy ne lenne orvos -
lásra váró probléma. Sok esetben fordul
elő és rontja a látványt, hogy a hulladék-
szigetekre termelési hulladék kerül olyan
vállalkozásoktól, akikkel nincs szerződése
a szolgáltatónak, ezért a járatok nem szál -
lítják el. Gödöllőn 11 olyan hulladéksziget
van, ahol időszakonként kritikus a helyzet.
Az ügyvezető igazgató nézete szerint,
amíg a hulladékszigetek léteznek, folya-
matosan fennáll a veszélye annak, hogy
egyfajta illegális hulladéklerakóként
mű köd nek. Az áldatlan állapotok felszá-
molását csak kezdeményezni és támogatni
tudják, igazán hatékony megoldás ugya -
nis egyelőre nincs, a folyamatos közös
gon dolkodás és együttműködés azonban
fontos.

Bárdy Péter alpolgármester – a minden -
napi negatív tapasztalatokra hivatkozva –
nem tudott azonosulni azzal a kijelen -
téssel, hogy a rendszerszintű problémák
megszűntek. Egyben arra biztatott, hogy
aki szemétszállítási rendellenességet ta -
pasz tal, jelezze.

Az elhangzott felvetésekre Agatics Ro -
land reagált. Hangsúlyozta, hogy a köz -
területekről csak azokat a hulladékokat
takarítják el, amikre szerződésük van. A
ve szélyes hulladék nem ilyen. A felelősség
alól nem kívánnak kibújni, de azt is tudni
kell, hogy nincs olyan (köz)szolgáltatás,
amit panasz nélkül el lehet végezni. Állnak
a lakosság rendelkezésére és partnerek az
önkormányzatokkal történő együttműkö-
désben, közös gondolkodásban.

Juhász István zárszóként elmondta,
hogy fontos a korrekt szemléletformálás,
de annak kell igazán örülni, hogy napja -
ink ban már nem a szemétszállítási szol -
gáltatás alapjainak problémáiról kell be -
szélni, hanem csupán egy-egy szegmens
hiá nyosságairól. -ED

facebook.com/godolloihirek

www.godo l lo ih i rek .hu

Bő két és fél hónappal azt követően, hogy június utolsó napján Gémesi György
rendkívüli testületi ülésen kért és kapott tájékoztatást a hulladékgazdálkodás helyi hely-
zetéről, szeptember 22-én ezzel a témakörrel kezdte tanácskozását a települést irányí-
tó grémium. A polgármester négy személyt várt vendégként a VÜSZI NKft. Dózsa
György úti épületének második emeleti termébe: Vécsey László országgyűlési kép -
viselőt, Juhász Istvánt, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék gaz -
dálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökét, Agatics Rolandot, a
DTkH Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Feigli Ferencet, a Zöld Híd B.I.G.G.
NKft. augusztus 10-én megválasztott ügyvezető igazgatóját.

Miként oldható meg, hogy a hulladékszigetek
ne illegális hulladéklerakóként működjenek?

Szeptember 22-én tájékoztatást adtak a jelenlegi helyzetről 

az önkormányzati társulás és a szolgáltatást végző cégek képviselői

Rendre visszatérő látvány a gödöllői hulladékgyűjtő szigeteken. 
Hiába számolják fel az áldatlan állapotokat, idővel folytatódhat a szélmalomharc…
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tó tagja volt a 4x400 méteres női stafétának, amely ezúttal több
mint 5 másodpercet vert a második helyezettre.

A csodával határos siker nem jöhetett volna létre a MATE-
GEAC edzői kollektívájának hozzáértő munkája nélkül. Íme, a
szakmai stáb névsora: Karakasné Hasznos Jutka, Körmendy
Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György, Lőrincz Milán, Kovács
Zoltán, Karai Kázmér és Kovács Gábor Krisztián.

Röplabda Magyar Kupa: a Diósgyőri VTK 
ellen rivalizál városunk hatosa a legjobb 16 között

Szeptember 12-én lezajlott a női röplabda Magyar Kupa
2022/2023-as szezonjának sorsolása. A díszes serlegért zajló
vetélkedésben korábban négyszeres ezüstérmes (legutóbb a
2014/2015-ös kiírásban) Gödöllői RC csapata a legjobb 8 közé
jutásért – várhatóan október utolsó napjaiban – kapcsolódik be a
22 nevezőt számláló küzdelemsorozatba.

Városunk NB I. Liga bronzérmes hatosa (2021/2022-es évad) az
Extraligának idén tavasszal búcsút intett Diósgyőri VTK ellen
rivalizál, oda-visszavágó alapon. Az első mérkőzés házgazdája
városunk hatosa, amely Monoron fogadja ellenfelét. A párharc
továbbjutója – a papírforma szerint – az extraligás, kétszeres
kupagyőztes, az elmúlt idényben bronzérmes Békéscsabai RSE
együttese ellen kísérli meg a legjobb négy közé jutást. 

Bernek Péterrel bővült a MATE-GEAC 
úszó-szakosztályának szakmai csapata

A sportág nem kisebb hazai nagysága, mint az Európa-bajnoki
ezüst-és bronzérmes, rövid pályás világ- és Európa-bajnok, ifjúsá-
gi olimpiai bajnok Bernek Péter (30 éves) is tagja lesz a MATE-
Gödöllői EAC úszó-szakosztálya szakmai csapatának.

A geac.hu oldalon megjelent interjúból – mások mellett –
kiderül, hogy a szakosztályvezetői teendőket ellátó Mutina
Ágnes férje szakmai vezető jelleggel vesz részt a Gödöllő Városi
és Térségi Uszodában folyó munkában, ami elsősorban a
versenyző csoportban érdekelt helyi úszók edzéstervének
összeállítását és mozgástechnikájuk javítását jelenti.

Bernek Péter azt is elárulta, nagyon tetszik neki az egyetem által
kínált, a tanulást és a sportolást párhuzamosan segítő kettős
életpálya-modell, amit hosszútávon egy jól működő folyamat-
nak tart.

GH-összeállítás

Atlétika: Hatalmas bravúr! Önerőből lett 
az ország 2. legjobb csapata a MATE-Gödöllői EAC!

Ebben az esztendőben szeptember 17-én és 18-án rendezték meg
a nyolc évvel ezelőtt újjáélesztett atlétikai csapatbajnoki döntőt,
aminek helyszíne a debreceni Gyulai István Atlétikai Stadion
volt. A versenysorozat idei megreformálása miatt a május köze -
pén lebonyolított keleti és nyugati elődöntőkből összesen 20 csa-
pat (10-10) kvalifikált a szeptemberi döntőbe. A korábbi évekhez
képest jelentős változás, hogy minden egyesület önállóan állt
rajthoz, a fúzió lehetőségét a szövetség eltörölte. Fontos adalék,
hogy egy csapat egy számban – a két egységben limitált váltók
kivételével – legfeljebb 3 atlétát indíthatott. A döntőben elért
helyezések alapján az 1-16. pozícióban végzett csapatok 2023-ban
a CSB1 divízióban versenyezhetnek.

A májusi elődöntő Keleti-csoportjából – a Budapesti Honvéd
SE formációja mögött – másodikként fináléba jutott MATE-
Gödöllői EAC jelentős részben utánpótláskorú versenyzőinek az
előzetes esélylatolgatások alapján nem jelenthetett különösebb
gondot a legjobb tizenhatban végezni, mi több, arra is
mutatkozott esély, hogy a budapesti „óriások” (Honvéd, FTC,
MTK) mögött a legjobb vidéki szakosztálynak járó kitüntető
címet megszerezzék. Nos, ezt meg is tették, de arról csak felsőfo-
kon lehet beszélni, hogy parádés teljesítményükkel – a fővárosi
kék- és zöld-fehéreket megelőzve – a dobogó második fokára
állhattak!

Az első, ősziesen hűvös és esős szombati napon 20 számban
hirdettek győztest. A 14 női (11 számban) és 21 férfiversenyzőt 
(13 számban) felvonultató gödöllői különítmény tagjai 203,5
pontot (194,5 verseny- és 9 bónuszpont) halmoztak fel, amivel az
5. helyen álltak. Vasárnap ehhez hozzájött még 200 egység 
(195 verseny- és 5 bónuszpont), így mindent egybevetve, 403,5
ponttal – 111,5 ponttal elmaradva a kiugróan szereplő Hon véd -
tól, de másfél ponttal maguk mögött tudva a bronzérmes Fradit –
a 2. helyen végeztek, ami bruttó 4,3 millió forint összegű díjazást
jelent a gödöllői egyetemi szakosztály számára.

Az eredménypontokat tekintve a MATE-GEAC legjobbja Soos
Levente lett, akinek a 400 méteres gátfutásban elért ideje – a
Spiriev-táblázat alapján – 1.051 egységet ért. A legtöbb, mindent
egybevetve 49 pont megszerzésében Nádházy Evelin vállalt
szerepet a gödöllői atléták közül: 400-on 3., 200-on 4. lett, és befu-

Másodpercek, pontok, dicsőségek
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Az országban egyedülálló megállapodást
kötött szeptember 14-én a gödöllői köz -
pontú Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem sportegyesülete, a MATE-Gö döl -
lői Egyetemi Atlétikai Club (MATE-GEAC),
a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
és a Dunakeszi Tankerületi Központ, ami-
nek keretében magas szintű sportolási
tevékenységet biztosítanak a tanulók szá -
mára, megalapozva ezzel a kettős élet -
pályamodellt – olvasható a MATE Média -
központ szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményében.

Az elmúlt időszakban az egyetem és a
sportegyesület komoly célkitűzéseket fo -
gal mazott meg a térségi sportélet fejleszté-
sével kapcsolatban, aminek alappillére-
ként indulhatott el 2022 szeptemberében a
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
MATE-Gödöllői EAC Sportosztálya.

Az együttműködés lényege, hogy az
egye sület edzői, sportoktatói hetente két
alkalommal, két-két testnevelésóra kereté -
ben végeznek a korosztálynak megfelelő

atlétika-, úszás- és vízilabda-foglalkozáso-
kat. Az atlétikaedzéseket az e célból felújí-
tott MATE Atlétikai Centrumban és az
egyetem vagy az iskola sportcsarnokában,
az úszás- és vízilabdaórákat pedig a Gö -
döllő Városi és Térségi Uszodában tartják,
olimpikon és kiemelt utánpótlásedzők
támogatásával.

Az országosan egyedülálló kezdemé -
nye zés keretében az iskola és a sport -
egyesület közösen biztosítja a testnevelés
tantárgy emelt szintű oktatását, a tanulók
tehetsége szerinti maximális eredmény
elérésének lehetőségét, a megfelelő sport -
ág választást és a magas szintű test-kul -
turális műveltség elérését.

A képzés során természetesen figye-
lembe veszik a nebulók személyes ér -
dekeit, adottságait, a sportág utánpótlás-
nevelési célkitűzéseit és a hatályos jogsza-
bályokat is.

- A most kötött együttműködés maxi -
má lisan illeszkedik elképzeléseinkhez, hi -
szen az új osztályban kiemelten kezeljük a

tanulók kettős életpályamodelljének lehet -
séges megvalósulását is. Ennek távlati célja
az, hogy a diákok a későbbiekben minél
több esetben válasszák a MATE-GEAC
színeiben megvalósuló élsportolói tevé -
keny séget, majd a MATE képzéseit –
hang súlyozta dr. Gyuricza Csaba, a
MATE rektora és a MATE-GEAC elnöke
(képen háttérben).

Albertné Tóth Katalin, a Gödöllői Hajós
Alfréd Általános Iskola intézményvezetője
(képen) elmondta, hogy az edzőtáborok és
versenyek alatt is folyamatosan, akár
elektronikus tananyagokkal is biztosítják a
tanulási feltételeket a sportoló tanulóknak,
szükség esetén pedig menedzselik a fel-
zárkóztatásukat.

A vállalások felmenő rendszerben foly-
tatódnak, azaz 2025 szeptemberétől már
minden alsós évfolyamban hetente két
alkalommal, két-két testnevelésóra kereté -
ben végeznek a korosztályoknak megfele -
lő atlétika-, úszás- és vízilabda-foglalkozá-
sokat. Mindeközben folyamatosan segítik
a sportoló tanulók pályaorientációját,
mind a civil, mind pedig a sportpályafutás
tekintetében – zárul a közlemény.

Adalékként érdemes megjegyezni, hogy
a Hajós iskola sportosztályába járó diákok
atlétikai képzése a Magyar Atlétikai Szö -
vetség (MASZ) kiemelt utánpótlásedzője,
Körmendy Katalin szakmai irányításával
valósul meg, míg a vizes sportkarrierek
egyengetését nem kisebb nagyságok segí -
tik, mint a világ- és Európa-bajnok vízilab -
dázó, Ancic-Valkai Ágnes, az Európa-baj-
nok úszó, Bernek-Mutina Ágnes, illetve a
háromszoros olimpia bajnok, világ- és Eu -
rópa-bajnok vízipólós, Kiss Gergely.  

Fotó: Balázs Gusztáv

Magazinunk következő száma
várhatóan

november első hetében
jelenik meg.
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Világnagyságok szakmai támogatását
is élvezi a Hajós iskola sportos osztálya

Országosan egyedülálló együttműködés jött létre a MATE, 

az egyetemi sportklub, az alvégi tanoda és a tankerület között



HIRDETÉS
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HIRDETÉS

Varga Árpád neve több szálon is bevonult a gödöllői köztudatba.
Ezek közül az egyik a közéleti szerepvállalása, hiszen 1994 és
2019 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Tette
ezt a Gémesi György által is fémjelzett Gödöllői Lokálpatrióta
Klub képviselőcsoportjának KDNP-s tagjaként. Képviselői
munkássága során számos közcélú felajánlást tett, és az ő
nevéhez fűződik a Gödöllő Vállalkozója díj alapításának ötlete is.
Ennek immár 20 esztendeje. Varga Árpád az elmúlt három évben
háttérbe vonult, de a díjalapítási évforduló kapcsán felkerestük,
és egyéb kérdésekre is kitekintő beszélgetésre invitáltuk.

- Húsz esztendeje, 2002-ben hívta életre a városvezetés a Gö -
döllő Vállalkozója díjat, amit szeptember közepén szoktak
átadni. Idén ez 22-én történt meg.  Miért fogalmazódott meg ben-
ned, hogy kell egy ilyen elismerő cím is a településen?

- Azért mert sokféle díj volt már a városban: díszpolgári,
városért díj, orvosok, pedagógusok, sportolók díjazása, és folytat-
hatnám a sort. Azonban azok, akik egyébként régóta a művészet -
re, a kultúrára és egyéb helyi kezdeményezésekre sokszor adták
a támogatásukat, akár a szakmájukhoz kötődő munkájukkal,
akár anyagi dotációval, nevezetesen: az iparosok, „maszek” vállal -
kozók, őket nem értékelte és nem becsülte meg az önkormányzat
kellő módon. Ezért kértem, hogy alapítsuk meg a vállalkozói
díjat.

- A helyi közéletet régebben követők még emlékezhetnek rá,
hogy a díj alapításakor vitát váltott ki, hogy milyen nagy ság -
rendű és milyen jellegű vállalkozások érdemelhessék ki a város

címerével ékesített asztali
zászlót és a bronzplakettet.
Ráadásul, arról is döntés
született, hogy ezzel a díj-
jal nem jár pénzjutalom.
Mi a meglátásod: betölti
még mai is a szerepét a díj,
vagy felhígult a jutal ma zot -
ti kör és ezzel az elismerés
jelentősége, komolysága is?

- Szerintem Gödöllő városa bővelkedik még mindig olyan
vállalkozókban, vállalkozásokban, akik megérdemelnék, vagy
meg érdemlik a vállalkozói díjat. Persze, az idők folyamán a vál -
lal kozások is megváltoztak, és a vállalkozói díj kiírása is némileg
módosult, ám az eredeti szándék nem változott. Azt, hogy a díjjal
nem jár pénzjutalom, többször nehezményeztem, de azt sikerült
elérni, hogy a díjazottaknak legalább erkölcsi elismerésben le -
hessen részük.

- Gondolom, valamennyire napjainkban is követed a gödöllői
közéleti történéseket. Örömmel látni, hogy maradt még benned
lendület és motiváció. Mi tartja „életben” ezeket a jó tulaj don -
ságokat? 

- Egyszerű a válaszom: hála Istennek, van szép családom, fele-
ségem, fiaim menyeim, és 11 fantasztikus unokám, akikre na -
gyon büszke vagyok, akikért érdemes nap mint nap imádkozni
és dolgozni. -fed

Húsz éve vált valóra Varga Árpád vállalkozókat megbecsülő ötlete

Varga Árpád 10. unokájával, Zéténnyel


