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Ugorjunk vissza két évtizedet az önkormányzatiság helyi törté -
ne tében: 2002. október 20-a volt az a nap, amikor – óvatosan
fogalmazva – nem sokon múlott, hogy az addig „érinthetetlen”,
Gémesi György által vezetett lokálpatrióta klubos többség
kisebb ségbe kerüljön a gödöllői képviselőtestületben. A pol -
gármesteri székben abszolút több séggel (55,57%) ugyan Gé -
mesi György maradt, ám a 14 egyéni körzetből nyolcat az MSZP-
SZDSZ-Gödöllői Civil Fórum összefogás kandidálói nyertek,
akik emellett három listás mandátummal is gyarapodtak. Miután a MIÉP listás képvi -
selőnője egy ideig velük tartott a szavazások idején, Gémesiéknek elemi érdekük volt,
hogy – lega lább – a patthelyzet kialakítása érdekében maguk mellé állítsák a Fidesz-
Gödöllői Pol gári Szerveződés listás képviselőjét. Így alakult ki a 12-12-es voks -
egyenlőség, és elkezdődött a gödöllői önkormányzatiság történetében máig egyedül-
álló, szűk másfél évig tartó kompromisszumos időszak. A húsz évvel ezelőtti esemé-
nyek előzményeit, fejleményeit és hatásait az akkori történések egy aktív sze -
replőjével, Kovács Barna bással elevenítjük fel.

- Barna! Mielőtt belemennénk a 2002-es gödöllői önkormányzati választás részle -
teibe, arra kérlek, mondd el, hogy 20 év távlatából milyen érzésekkel gondolsz vissza az
eredményekre és az akkor kialakult helyzetre. Miben és milyen területen tudtátok
korlátozni Gémesi György akaratát? Illetve, azt is jellemezhetnéd, hogy miként viselte
a polgármester ezt az időszakot.

- Az egyenlő képviselői létszám addig soha nem tapasztalt, különleges helyzetet
teremtett a polgármester és képviselői számára. Vége volt az előző évek „bármit erőből
átnyomhatok a testületen” korszakának.

(folytatás a 6-7. oldalon)

Egyeztetés kontra kézi irányítás
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A gödöllői az ország 33. legélhetőbb járása
Milyen lehetőségeket biztosítanak az ország egyes részei az ott
élőknek? Erre a kérdésre kereste a választ élhetőségi vizsgá -
latában a Takarék Index, a Magyar Bankholdinghoz tartozó Ta -
karék Jelzálogbank elemzése az oktatás, az egészségügy, a kul -
túra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a
lakóingatlanok megfizethetősége mentén.

A kutakodás során 174 magyarországi járás és a főváros hely-
zetét vizsgálták meg a fenti, élhetőségi szintet meghatározó
szempontok alapján. Az elemzők górcső alá vették a Gödöllői
járást is, amihez 15 település (6 város, 4 nagyközség és 5 község)
tartozik.

A városunk, mint székhelytelepülés nevével fémjelzett de -
mog ráfiai egység 46,7 ponttal az összesített táblázat 33. helyén
végzett. Az adatok értelmezéséhez tudni kell, hogy a viszonyítási
alap az adott kategória legjobbjának járó 100 pont. Figyelem re -
méltó, hogy a Gödöllői járás az országos top tízbe csupán a
munkaerő-piaci pontszáma lapján került be, ebben az összeha -
sonlításban a 8. helyre rangsorolták. Lássuk, a Gödöllői járásra
vo natkozó a részleteket!

• Oktatási mutató: 59,9 pont • Egészségügyi mutató: 41,9 pont
• Kulturális mutató: 5,9 pont • Bűnözési mutató: 31,9 pont 
• Vásárlási lehetőségek: 6,3 pont • Munkerő-piaci mutató: 74,9
pont • Megfizethetőségi mutató: 11 pont

A tizenkilenc Pest megyei járás közül a gödöllői – a pilis -
vörösvári (2.), az érdi (7.), a dunakeszi (12.), a budakeszi (16.) és a
szentendrei (20.) mögött – a 6. pozíciót tudhatja a magáénak Pest
megyében.

Az országos élhetőségi ranglista élén Budapest áll, megelőzve a
pilisvörösvári, a veszprémi, a debreceni és a bólyi járásokat.

Új szakaszba lépett a népszámlás: Gödöllőn is 
felbukkanhatnak magukat igazolni nem tudó csalók!

Október 19-én, szerdán lezárult a 2022-es népszámlálás online
adatközlési szakasza. November 20-ig számlálóbiztosok keresik
fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet. Fontos
tudni, hogy az összeíró időszakban az embereknek nem kell
be engedniük a számlálóbiztost az ingatlanjaikba, mert az inter-
jú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb közösségi helyi-
ségben is lebonyolítható.

Fontos tudnivaló, hogy a népszámlálás során a számláló biz tosok
a személyes irataikat nem kérik, ők viszont hitelt érdem lően, az
okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlá lóbiztosi iga-
zolványuk, amin szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azon-
ban kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogo-
sítvány, útlevél) is igazolják számlálói jogosultságukat.

Annak érdekében, hogy senki váljon trükkös lopás, vagy csalás
áldozatává, érdemes körültekintőnek lenni. A számlálóbiztosról
tájékoztatás kérhető a Központi Statisztikai Hivatal ingyenesen
hívható 06-80/080-143-as számán. Itt a cím megadása után a
telefonos operátor megkeresi a címhez rendelt számlálóbiztost, és
megadja a nevét, igazolványszámát.

Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére valaki bűncse-
lekmény áldozatává válik, hívja az ingyenes 112-es segélyhívó

számot. A rendőrség munkatársai kérik, hogy a bűncselekmény-
nyel összefüggésbe hozható adatokat – mint, például: elkövető
vagy elkövetők száma, személyleírása, az általuk használt gépjár-
mű, vagy az ingatlanból történő távozásuk iránya – a lehetősé -
gekhez képest pontosan adják át a rendőrség számára.

Az erőszakkal fenntartott rend nem jelent békét

Október 23-án – ahogy az elmúlt években rendszeresen – idén is
a délutáni órákban zajlott le a városi megemlékezés-sorozat az
1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából.
Elsőként a gödöllői nemzetőrség egykori épületének (Bezsilla-
villa) Szabadság út 9. szám alatt lévő kertjében az elmúlt évben
felállított emlékműnél koszorúztak magánszemélyek, illetve a
különböző helyi intézmények és szerveztek, valamint politikai
pártok képviselői.

A Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéjével és a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete tagjainak A nép hangjai című, Hor -
váth Zoltán által szerkesztett és rendezett műsorával lezajlott
megemlékezés szónoka idén Molnár Gergely képviselő volt. A
helyi vezetés legfiatalabb tagja gondolatai során – kortársaira is
utalva – kiemelte, mindenkit arra bátorít, keresse meg, mit
üzennek számára az 56-os hősök, és merje követni példájukat.
Hozzátette: számára a béke nem csak egy nemes, de talán a
legszebb cél is, amit nem szabad összekeverni az erőszak útján
fenntartott renddel. 

A program zárásaként a Dózsa György úti köztemetőbe vonult
a megemlékezők egy csoportja, ahol megkoszorúzták az 1956-os
forradalom gödöllői hősi halottai, Balázsovich András és Kiss
Antal sírját. A mindössze 17 éves Balázsovich Andrásnak egy
mellkas-lövés okozta a halálát, amikor október 25-én megkísérelt
átmászni a gödöllői nemzetőrségi épületének kerítésén, a 19 esz-
tendős Kiss Antal pedig egy fejlövéstől hunyt el Budapesten,
ugyancsak 1956. október 25-én.

                                                                            GH-összeállítás

Arról hallani a városban, hogy…

A Szövetség Gödöllőért önkormányzati képviselői elhelyezik 
az emlékezés virágait a tavaly áprilisban a 802. számú 

Szent Korona Cserkészcsapat birtokába került 
Bezsilla-villa épületének kertjében felállított 56-os emlékoszlopnál
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Október 19-én a Művészetek Háza Gödöllő épületében – korábbi
és jelenlegi dolgozók, meghívottak, valamint a települést irányító
képviselőtestület tagjainak jelenlétében – rendezték meg azt a
múltidéző ünnepséget, aminek fókuszában a gödöllői egészség-
ügyi központ Petőfi Sándor utcai épülete átadásának 50. évfor -
dulója állt. A szervezők az eseményre szerettek volna egy emlék-
könyvet megjelentetni, ám ennek kiadása anyagi okok miatt ké -
sőbb valósulhat meg. 

Ami településünk egészségügyi szakterületének főbb történé -
seit illeti, az elmúlt évszázadból elsőként az 1927-es év tárul elénk,
amikor egészségügyi mintajárás alakult Gödöllőn. Három esz-
tendővel később felavatták a Gödöllői Járási Egészségvédelmi
Szolgálat központját, a Járási Egészségházat, ami a járási tisz -
tiorvosi hivatalnak, az egészségvédelmi tanácsadásoknak,
röntgenvizsgálónak, zuhanyfürdőknek, valamint a fogorvosok-
nak és az iskolafogászatnak is helyet adott. Később itt kezdte meg
munkáját a gödöllői mentőállomás, illetve egy sürgősségi ellátást
nyújtó elsősegélyhely is. Az 1955 novemberében ebben az épület -
ben jött létre a Községi és Járási Rendelőintézet.

Hat évvel azt követően, hogy Gödöllő várossá vált, megépült és
átadták a Gödöllői Egyesített Egészségügyi Intézet (köznyelven:

SZTK) Petőfi Sándor utcai épületét. Mindez 50 éve, 1972-ben tör -
tént. Időközben, 2000. január 1-jétől a város és a környező tele -
pü lések járóbeteg-ellátásában fontos szerepet betöltő intéz-
ményt Tormay Károly Egészségügyi Központra keresztelték.

A helyhatósági rendszer 1990-es kialakulásával az intézmény
fenntartója a gödöllői önkormányzat lett, ami az elmúlt 32 eszten-
dőben nem változott. Annak ellenére nem, hogy 2013 februárjá-
nak első napjaiban felmerült annak lehetősége, hogy állami kézbe
kerül a gödöllői szakrendelő. Gémesi György akkoriban a több
ponton is megnyirbált helyi költségvetés szűkösségével és a
környező települések anyagi hozzájárulásának hiányával indo-
kolta az elhatározást. Néhány nappal később a polgármester – en -
ged ve az intézményi dolgozók vészharangot kongató nyomá -
sának – meghátrált, és a képviselőtestület végül úgy döntött,
hogy az önkormányzat határozott ideig, 2014. december 31-ig
folytatja a járóbeteg-szakellátási feladat teljesítését. Miután újabb
döntés azóta sem született a kérdésben, a városvezetés napjainkig
őrzi fenntartói pozícióját.

Lehet, hogy az 50 éves évforduló kapcsán nem illik ünnep ron -
tónak lenni, de a tényszerűség megköveteli, hogy megemlítsük: a
polgármester vezette – Bajkó Norbert alpolgármester támogató
voksával kiegészülve – lokálpatrióta klubos többségű önkor -
mányzat működési támogatást (számszerűen 0 forint) te kintve
elutasító fenntartói hozzáállása nem segíti az országosan ta -
pasztalható nehézségekkel is küszködő gödöllői szakrendelő
mindennapi gondjainak felszámolását.

Azzal együtt nem, hogy szigetelési-, energiahatékonysági-,
valamint a jogszabályokban előírtaknak megfelelő egészségügyi
(akadálymentesítés, gyengénlátók segítését szolgáló jelzések) fej-
lesztések az utóbbi években megvalósultak az elmúlt fél évszá -
zad során sokak – elsősorban az ott dolgozó orvosok, assziszten-
sek, illetve a betegek többsége – számára legendássá vált
téglaburkolatú városközponti épületben.

-rr

Fél évszázada adták át a szakrendelő Petőfi Sándor utcai épületét,
aminek fenntartásáról Gémesi György közel 10 éve lemondott volna

A korabeli tudósítások szerint a gödöllői SZTK-épület megépítése 
fél évszázada 24 millió forintba került (fotó: Winkler Csaba)
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Napjaink gazdasági viszonyainak igenc-
sak sajátos kórképéről árulkodik, hogy a
bő hét évvel ezelőtt megfogalmazódott és
még napjainkban is tartó, eddig alaphang-
on 3 milliárd forintos közpénzt felemész -
tő Városháza-projekt után egy másik be -
ruházás, nevezetesen: az egyetemi város-
részen lezajló bölcsődeépítés is további
anyagi forrást igényel.

A gödöllői képviselőtestület tagjai legu -
tóbb idén szeptemberben foglalkoztak a
témakörrel, amikor 495,1 millió forintos hi -
tel felvételéről döntöttek, annak érdeké -
ben, hogy megteremtsék a fedezetét a pá -
lyázati önrésznek.

Egy hónappal később, október 19-én új -
ra napirendre került az bölcsődefejlesz tés
ügye, hiszen a közbeszerzési eljárás lezá -
rását követően kiderült, hogy a legked-
vezőbb vállalási ár bruttó 1.305.120.988 fo -

rint, ami a további, járulékos költségek kel
(tervezés, műszaki ellenőrzés, közbe -
szerzés) kiegészülve – várhatóan –
1.415.918.254 forintra növeli a népjóléti
beruházás kiadási oldalát. Ez fillérre pon-
tosan 425.714.513 forintos többlet-pénz -
igényt jelent, mint amivel a projekt teljes
költségvonzataként annak idején az ille -
tékesek számoltak (990.203.741 forint).

Hogy mit lehet ebben, a csaknem 43 szá -
zalékos drágulást jelentő helyzetben tenni,
arra a képviselőtestületi ülésen született
válasz. A városatyák ellenvetés nélkül ar -
ról határoztak, hogy a többlet önerő
össze gét a település jövő évi iparűzési
adóbevételének terhére biztosítják. Más
szóval: a közel 426 millió forinttal, mint
kötött előirányzattal kell számolni a 2023-
as gödöllői büdzsében. 

-ÁB

he tőségekről tájékoztatás) használható fel. 
A szociálisan rászorulók köre a törvényi

előírásokat, fogalom-meghatározásokat
alapul vevő helyi rendelet alapján határol-
ható be.

Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési
Alapnak (EVFA)

2022-ben: 50 millió forint (Körösfői utcai
GIM Ház felújítására szánt önerő átcso -
por tosítása)

2023-tól a kommunális adóbevétel 50%-
a (mintegy 110 millió forint)

Az alap keretösszege kizárólag az ener-
gia-megtakarításra lehetőséget adó tevé -
keny ségekre, karbantartásokra, felújítá-
sokra, beruházásokra (például: gázkazán-
csere, nyílászáró-csere, fűtési rendszerek
energiahatékonyságát növelő fejlesztések,
hőszivattyú-rendszerek kiépítése, fűtésre
alkalmas klímaberendezések felszerelése,
megújuló erőforrások kiaknázását elősegí-
tő beruházások) használható fel.

Az október 19-én hatályba lépő rendel -
ke zésben kitételként szerepel, hogy az ala-
pok pénzügyi keretének felhasználásáról
az energiagazdálkodási munkacsoport ja -
vaslata alapján a polgármester dönt, hatá-
rozatairól azonban évente két alkalommal
(április és szeptember) számot kell adnia a
képviselőtestületnek.

-vn

Október 6-án, a reggeli órákban rendkívüli
ülést tartott a gödöllői önkormányzat tag -
sá ga, hogy megvitassa és elfogadja a pol -
gár mester által képviselőtestületi jóváha-
gyással életre hívott energiagazdálkodási
munkacsoport által összeállított, a polgár -
mester szerint legfeljebb 25 százalékos
ener gia-megtakarítást (cirka 200 millió fo -
rint) előidéző intézkedési tervet.

Az ülésen 11 képviselő vett részt, a Szö -
vet ség Gödöllőért formáció négy tagja,
más irányú elfoglaltságra hivatkozva, iga -
zol ta távolmaradását.

- 33 éve vagyok ennek a városnak a pol -
gármestere, ilyen helyzetben ez a város
még nem volt – utalt a kialakult helyzet
drá maiságára Gémesi György szóbeli
kiegészítésében.

Az ülést követően a gödöllői delegáció
élén néhány napra a hollandiai Wa ge nin -
genbe utazó Gémesi a vidéki munkahelyi
teendői miatt távolmaradt Kolozs Csa -
bának, a 2019-es önkormányzati válasz tá -
son a Fidesz-KDNP színeiben indult pol -
gár mester-jelöltnek is „üzent”: értetlenke -
dését fejezte ki, hogy egykori riválisa
annak idején a város vezetésére kandidált,
de most nem tartotta fontosnak, hogy időt
szakítson egy ilyen fontos kérdéskörre.

Az előterjesztés végén – az intézkedési
terv jóváhagyásán kívül – több határozati
ja vaslat is szerepelt. Létrejött a rezsinövek -
mény-, illetve a közszolgáltatás ellenértéké -
nek megfizetésére, valamint a szociálisan
rá szoruló gödöllői lakosok rezsitámoga tá -
sá ra szolgáló Energia Veszélyhelyzeti Mű -
kö dési Alap. Életre hívták az Ener gia Ve -
szély helyzeti Fejlesztési Ala pot is, amiből
az energia-megtakarítást szolgáló felújítá-
sokat lehet finanszírozni rövid távon.

Az átmeneti intézményi működési kor -
látozások közül városunkban az élre kí ván -
ko zik a Művészetek Háza Gödöllő épü le -
té nek november 1-je és 2023. április 15-e
kö zötti, a Gödöllői Városi Könyvtár és In -
formációs Központ december 20-a és 2023.
március 15-e közötti, valamint a Gö döllői
Városi Múzeum kiállító tereinek október
15-e és 2023. április 15-e közötti bezárása. 

A városi kulturális és közművelődési in -
téz ményekben a bezárással érintett idő -
szak ra meghirdetett programok egy részét
a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezik
meg. -eF

43 százalékkal drágult a bölcsőde megépítése

A gödöllői képviselők október 6-i rendkí -
vüli ülésén döntés született – mások mel -
lett – arról, hogy a kialakult energiaválság
helyi kezelésére intézkedési terv készül(t),
amiben fontos szerep jut a rezsinövek -
mény-, illetve a közszolgáltatás ellenérték-
ének megfizetésére, valamint a szociálisan
rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatá -
sára szolgáló Energia Veszélyhelyzeti Mű -
ködési Alapnak (EVMA), és az energia-
megtakarítást szolgáló felújításoknak for-
rást teremtő Energia Veszélyhelyzeti Fej -
lesz tési Alapnak (EVFA) egyaránt.

Október 19-n a városatyák arról döntöt-
tek, hogy milyen mértékű, a helyi köz -
kassza kiadási oldalát megcsapoló anyagi
fedezettel töltik fel az alapokat. Nézzük!

Energia Veszélyhelyzeti Működési
Alap nak (EVMA)

2022-ben: 50 millió forint (költségvetési
általános tartalékból)

2023-tól a kommunális adóbevétel 50%-
a (mintegy 110 millió forint)

Az alap keretösszege az önkormányzati-
és intézményi rezsiköltség-növekményre,
a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok
téli rezsitámogatására, valamint a szociá -
lisan rászoruló gödöllői lakosok energia-
megtakarítást biztosító fejlesztéseire (nyí -
lás záró-szigetelés, hővisszaverő fólia,
LED-es izzócsere, tanácsadás, pályázati le -

Rászorulóknak is jut a kommunális adóból

Intézménybezárások
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(folytatás az 1. oldalról)
Bár, ellenzékben voltunk, a testületi arány miatt a polgármesternek

minden előterjesztést előzetesen meg kellett vitatnia velünk. Vitáz -
tunk, érveltünk, egyeztettünk, és csak azok az előterjesztések kapták
meg a testületi ülésen a többséget, amikben sikerült kompro misszum -
ra jutni. Ez nyilvánvalóan és érezhetően javára vált Gödöllőnek.
Érdemi vitában kialakított testületi döntések sokkal hasznosabbak
egy településnek, mint amikor egy polgármester a többsége
tudatában kontroll nélkül bármit le tud nyomni a testület torkán.

Bárki láthatja, miről beszélek, aki visszakeresi az akkori előterjeszté-
seket és elfogadott döntéseket. Egyértelmű, különösen, ha össze -
hasonlítjuk – mondjuk – a későbbi évek döntéseivel.

- Indítsuk onnan a visszatekintést, hogy 2002 áprilisában alig több
mint ezer szavazattal alulmaradtál Gémesi Györggyel szemben a
parlamenti képviselőválasztáson. Befolyásolt ez abban, hogy ok -
tóberben ne Te legyél az összefogás polgármester-jelöltje, hanem
Szakács Gyula?

- A gödöllői körzetben a 2002-es országgyűlési választásokat min -
denki lefutottnak tekintette, senki sem gondolta, hogy a FIDESZ-MDF
színekben induló gödöllői polgármester a parlamenti választáson
megszorítható.

Ezért aztán nem volt túl nagy „tolongás” ellenzéki oldalon a képvi se -
lőjelölti helyért. Sőt! Aztán egy megbeszélésen az MSZP akkori vezetői
azt mondták nekem: „Barna! Látod, hogy – érthető módon – nincs igazi
jelöltünk a választókerületben, mert a papírforma nem sok jót ígér. Legyél te a
képviselőjelölt! Neked ez az egyik szakmád, csináltál már néhány komoly és
sikeres kampányt, nem vagy megélhetési politikus, nem fog törést okozni a
politikai karrieredben az eredmény. Indulj el, csinálj egy jó kampányt! Szabad
kezet kapsz, próbálj meg minél több szavazatot hozni az országos listára!”

Így lettem jelölt, egyben a saját kampányfőnököm, és így értünk el
nagyon szoros, váratlan eredményt a választáson.  

A választás után visszatértem a vállalati szférába. Megtisztelőnek
tartottam, hogy az őszi választások előtt felmerült a nevem
polgármester-jelöltként, de nem lett volna korrekt, ha néhány hónap
után elhagyom a rám bízott vállalatot. 

Hát, így nem lettem 2002-ben polgármester-jelölt. A kampányt
persze végigcsináltam. A csapat pedig azzal méltányolta a sikeres
munkát, hogy a listán befutó helyre tett. Ezúton is köszönöm nekik.

- Mint említetted, úgy alakultak a dolgok, hogy kompenzációs
listáról képviselői mandátumhoz jutottál a gödöllői testületben, ami
az akkori választási rendszerben gyakorlatilag borítékolható volt.
Arra azonban nem igazán lehetett nagy tétben fogadni, hogy a veled
egy csapatban indulók nyolc körzetben is legyőzik Gémesi embereit,
köztük olyan neveket, mint a gyerekkori jóbarát szembeszomszéd,
vagy a település első női alpolgármestere. Jók voltak a jelöltjeitek,
vagy inkább a szerencsefaktor, netán Gémesi jelöltjeinek elutasított-
sága számíthatott?

- Ha megnézzük akkori képviselőjelöltjeink névsorát, látszik, hogy
nagyon erős a lista. Például: dr. Pápai Éva, egy igazi, harcos női jelölt.
Aztán – ABC-sorrendben – még néhány név a Csapatból: Fischer
Ernő, dr. Hentz Károly, Körösfői László, dr. Pannonhalmi Kálmán,
dr. Szakács Gyula, dr. Vándor Béla. Mi több, az impozáns névsorba
te is beletartoztál. Vagy, hogy – egy finom kis „célzással” a jelenre –
említsek még egy jelölti nevet: Veiszer Gusztáv, a nemrégiben a

gödöllői művészetek házában a kézlenyomatának megörökítésével
elismert Veiszer Alinda édesapja.

- Magas labdát adtál ezzel a kitétellel, hiszen húsz éve – hogy fino-
man fogalmazzak – sem Alinda, sem az édesapja nem tartozott a
Gémesiék által kegyeltek táborába. Sőt…

- Bármennyire is adná magát, ha megengeded, diplomatikus leszek.
Aki tudja, mik történtek, úgysem felejti el, aki pedig nem, vagy nem
emlékszik, nem tudná megítélni, mit élt át a család akkoriban. Legyen
elég annyi, hogy ez a történet is igazolta, milyen meglepő és mu -
latságos dolgokat produkál néha az élet.

- Rendben, kanyarodjunk vissza az előző kérdés második feléhez.
- Felvetésed nagyon érdekes, mert ebből a szempontból is mérföldkő

volt a 2002-es önkormányzati választás Gödöllőn. Tulajdonképpen ez
volt az első választás, ahol a szavazók már nem csak a logót nézték,
hanem azt is, hogy milyen személyek állnak mögötte. Az előző válasz -
tásokon a Lokálpatrióta Klub címke tulajdonképpen bárkit „befújt” a
testületbe. Szerencsére, a jelöltek elfogadták szakmai álláspontomat,
miszerint: csak akkor érhetünk el sikert, ha a választók fejében a dön-
tést le tudjuk hozni a logók közötti választás szintjéről a jelöltek közötti
választás szintjére. Nem volt egyszerű, de sikerült. Sok országgyűlési
és önkormányzati választási kampányt csináltam, a 2002-es gödöllői
önkormányzati választási kampányt tartom ma is az egyik legizgal -
ma sabbnak. Tizennégy körzetből nyolcat sikerült megnyernünk,
ráadásul, volt olyan vesztes körzetünk, ahol egyetlen szavazattal,
448:447 arányban veszített a jelöltünk. Nyilván, hatalmas eredmény
ahhoz képest, hogy előzetesen mindenki lefutottnak tekintette a vá -
lasztást. Szerencsére, a polgármester és a jelöltjei is, ami sokat segített
nekünk.

- Legutóbb, 2019-ben a 2002-es-hez nagyon hasonló helyzet alakult
ki az önkormányzati választás után Gödöllőn. Gémesiék – a Fidesz-
KDNP színeiben indult jelölteknek köszönhetően – önerőből nem
tudtak többséget szerezni a testületben. A többit tudjuk… 

- Ahogy mondtam, a 2002-es helyzet egyik fontos tanulsága, hogy az
egyeztetés előre viszi a dolgokat, és sokkal jobb a városnak, mint a
„kézi irányítás”.

Persze, tudom én, hogy az érdemi vita, a kompromisszumkeresés
időigényes, türelmet és empátiát igénylő dolog. Sokkal macerásabb,
mint mondjuk „kilóra megvenni” egy képviselőt a másik oldalról, és
ezzel többséget csinálva minden előterjesztést eredeti formában
átnyomni a testületen. A kompromisszum-keresésnél jóval egysze-
rűbb az ülésen egy szűkre szabott időkeretben végighallgatni – mivel
erre ugye a törvény kötelez –, majd figyelmen kívül hagyni a másik
oldal véleményét és javaslatait. De, szerintem ez így nem érdemi
testületi munka. A jelenleg alkalmazott polgármesteri „technika”
neki kényelmesebb, de nem jobb a városnak. 

Egyébként már 2002-ben is voltak hasonló törekvések. Büszke
vagyok rá, hogy a csapatunkból polgármesteri „ajánlattal” megkeresett
képviselők közül senki nem fogadta el a felajánlott pozíciót és „Júdás-
pénzt”. Minden képviselőnk előrébb valónak tartotta Gödöllő érdekét
a sajátjánál. 

Mint említettem, ez húsz évvel ezelőtt volt…
- Ha már szóba került a 2019-es önkor mányzati választás, említsük

meg, hogy a baloldali összefogás polgármester-jelöltjeként meg -
mérettetted magad. A csillagok ál lása nem kedvezett, ezáltal 17 év

Kovács Barnabás: bizonyítottuk, az egyeztetés sokkal jobb a városnak, m
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után ki kerültél a gödöllői testületből.
Mennyi ben változott meg a viszonyod a
városvezetéssel, miután elvesztetted a kép -
viselői státuszt? 

- Három éve már nyilvánvaló volt, hogy
nincs győzelmi esélyünk. Ugyanakkor, egy
vá lasztáson nem indulhat úgy egy csapat,
hogy nincs vezetője. Ezért vállaltam a pol -
gármester-jelöltséget az ellenzéki összefogás
színeiben. De már nem én vezettem a listát,
ami azt jelentette, hogy képviselői tevékeny -
ségem négy ciklus után véget ér.

A hivatal munkatársaival, sőt, a „lokálos”
képviselők többségével képviselőként és
utána is korrekt, jó volt a kapcsolatom. Azt
gondolom/remélem, hogy ha megkérdeznéd
őket, megerősítenék, amit mondtam.

- Gémesi Györggyel is?
- Tulajdonképpen Gémesi Györggyel sem

volt rossz a viszonyom a képviselőségem ide-
jén. Természetesen, voltak viták, nem is kevés
a 17 év alatt. Másképp gondolkodtunk politi -
káról, városról, városvezetésről, de ez nem
mérgezte meg a kapcsolatunkat.

El kell ismernem azt is, hogy néhány
rendkívüli helyzet kivételével – például, fel-
hevült kampánypillanataiban, vagy amikor a
józan észt felülírta nála a színészi attitűd, és a
közönségnek „játszott” – soha nem nyilatko -
zott rólam durván, vagy nagyon sportszerűt -
lenül. És én is mindig igyekeztem belül ma -
radni a korrektség határain. Megyei közgyű -
lési képviselőként pedig, amikor tudtam,
próbáltam segíteni, támogatni Gödöllőt. Ezt a
polgármester kérte és respektálta is.

Persze, mindig nyilvánvaló volt és lesz
számomra – tudomásul is vettem –, hogy azt
sose fogja nekem megbocsátani, amikor 2006-
ban az országgyűlési képviselőválasztáson
egy elég kemény, általam aprólékosan meg -
tervezett és végigvitt kampányban Fogara -
siné Deák Valériával legyőztük a politikai
pá lyafutása csúcsán lévő (polgármester, or -
szággyűlési képviselő, MOB alelnök, MDF-
alelnök), FIDESZ-MDF közös jelölt Gémesi
Györgyöt. Számomra ez 25 éves politikai
mar keting tevékenységem egyik csúcspontja.
Gémesi György ezt nyilván egészen másként
élte meg. 

De mint említettem – különösen napjaink
politikai közéletével és a közbeszédével
összehasonlítva –, korrekt volt a szakmai kap -
csolatom a polgármesterrel, végig a kép -
viselőségem alatt. 

- És utána? Hányszor hívott fel 2019 óta,
hogy megkérdezze, hogy vagy, netalán kikérje
a véleményed valamiről? Mégiscsak 17 évet
küzdöttetek/harcoltatok/dolgoztatok együtt
a képviselőtestületben. Ráadásul, országos
szinten 2010 óta ugyanazon kormányzattal
szemben politizáltatok. 

- A rövid válasz: nem, nem hívott fel egy-
szer sem, és a véleményemet sem kérdezte
meg semmiről.

A hosszabb válasz: nem, nem hívott fel, de
te is pontosan tudod, hogy a politika ilyen
világ. Gödöllőn pedig még ilyenebb. Akik
ismerik Gémesi Györgyöt, tudják, hogy ezek-
ben a dolgokban ő nagyon „pragmatikus”.
Csak azok, csak akkor és csak addig léteznek
számára, akik, amikor és ameddig tudják
segí teni az ő politikai vagy más ambícióit.
Erről volt politikai szövetségesei vagy a városi
cégek volt vezetői tudnának mesélni.

Ha találkozunk, mindig köszönünk egy-
másnak. Gondolom ez azért életünk végéig
így marad.

- Hogyan változott a személyes életed mi -
óta kikerültél az aktív helyi és megyei/or szá -
gos politikai szerepből?

- A politika nekem sok örömet jelentett, jó
érzés volt számomra közösséget szolgálni. A
szükséges „frakciófegyelem” mellett is mindig
próbáltam megőrizni önállóságomat, és tar -
tani a független véleményemet. Ez általában

sikerült, mert szerencsére sosem függtem a
politikától, és sosem éltem belőle.

Így aztán az életem fontos paraméterei nem
változtak attól, hogy távolabb került tőlem a
politika. Ugyanúgy Gödöllőn lakom, nyu -
godt, komfortos, néha kicsit unalmas életet
élek. Vállalatvezetőként dolgozom hetente
né hány órát, edzésben kell tartani a lelket és
az agysejteket. Meg, persze, a testet is, ezért
hétfőn és szerdán focizom, kedden és csütör-
tökön átjárok a veresi termálfürdőbe. Ha már
itt tartunk, meg kell jegyeznem, azt nem fo -
gom soha megbocsátani Gémesi Györgynek,
hogy ezt nem tudom megtenni a saját vá -
rosomban. Az, hogy nincs termálfürdő Gö -
döllőn, Gémesi György „ősbűne”.

A nyarakat általában Senjben töltöm, a hor-
vát Adrián. Nagyon szeretem ezt a tenger -
parti kisvárost. Kőszeg testvérvárosa, tiszta,
biztonságos, vendégszerető település, ahol
önmagukra és környezetükre igényes embe-
rek élnek. Amikor polgármester-jelöltként
elindultam Gödöllőn, valami hasonló lebegett
a szemem előtt.

- A közéleti/politikai aktivitásodat végleg
takaréklángra állítottad? 

- Jelenleg már nem vagyok része a helyi
közéletnek, sem a napi pártpolitikának. De
természetesen – ha csak kívülről is – követem
a helyi eseményeket és az országos politikát
is. És vannak olyan emberek, akikkel rend -
szeresen meg is beszélem a dolgot. 

Azt is bevallom, hogy sokszor nem nagyon
tetszik, amit látok. Sőt! Néha kifejezetten
dühít. És, mivel a körülöttünk lévő világot
néha csak nézni még idegesítőbb, mint tenni
érte vagy ellene, még azt sem zárom ki tel -
jesen, hogyha nagyon dühbe gurulok, akkor
„a vén Toldi” újra előveszi 2019-ben szögre
akasztott kardját.

- Mint sokat látott és tapasztalt, mond -
hatni, „dörzsölt” politikustól kérdezem:
mennyi esélyét látod annak, hogy 2024 ta va -
szán lesz olyan várospolitikai erő és személy
Gödöllőn, amely képes lesz felülmúlni a
lokálpatrióta klubosokat, és eltávolítani
tisztségéből Gémesit, vagy ha ő nem indul, az
általa favorizált polgármester-jelöltet?

- A világ sokat változott 2002 óta, de sze -
rintem a győzelmi recept ugyanaz lehet, ami
akkor volt: összeállítni egy olyan csapatot,
ami erős képviselőjelöltekből áll, és csinálni
egy olyan kampányt, ami a szavazók fejében
lehozza a döntést a logók közötti választás
szintjéről az egyes jelöltek közötti választás
szintjére. -fedor

A „vén Toldi” még nem döntötte el, 
hogy 2024-ben előveszi-e 2019-ben 

szögre akasztott kardját

mint a „kézi irányítás”
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9,168 milliárd forint összköltségvetésű át -
fo gó felújítási program keretében újul meg
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye tem
(MATE) gödöllői Szent István Campusa. 
A főépület, az aula, a szemináriumi épület
és a tornacsarnok energetikai korszerű sí -
tése olyan volumenű fejlesztésnek számít,
amire évtizedek óta nem volt példa Gödöl -
lő térségében.

- A tervek szerint a teljes gödöllői épület -
komplexum vonatkozásában 1.733 darab
nyílászáró cseréje, valamint 5.310 m2 tető
szigetelése valósul meg 2023. szeptember
30-ig. A projekt közvetlen célja az épületek
energetikai tényezőinek javítása, az ener-
giafelhasználás csökkentése és a működési
költségek csökkentése, amelyeknek nap -
jaink ban különösen nagy a jelentősége
Nagy öröm számunkra, hogy a fejlesztés
eredményeként a MATE Szent István
Cam pusa egy biztonságosabb, korsze -
rűbb, környezetbarát intézményként
működhet tovább – emelte ki dr. Gyuricza
Csaba, a MATE rektora a projekt előreha-
ladási sajtótájékoztatóján.

A főépületben a nyílászárók cseréje 
(978 darab), a padlásfödém szigetelése
(5.310 négyzetméter), valamint radiátorok
és HMV-tárolók (használati melegvíz)
telepítése, az aulában a függönyfal, vala -
mint a nyílászárók körüli mészkő lapbur -
kolatok cseréje és új radiátorok felszerelé-
se, a szemináriumokban nyílászárók 
(459 darab) és radiátorok cseréje, a kazán -
ház ban új, korszerű gáz üzemű fűtési
rend szer kiépítése, a tornacsarnokban pe -

dig a fűtési és a légtechnika rendszer kor -
szerűsítése valósul meg.

Az energiahatékonysági fejlesztések
révén a szén-dioxid kibocsátás mértéke
várha tóan éves szinten 2.688,98 tonnával
csökken. Ez az érték megfeleltethető 448 ele -
fánt tömegének, vagy a magyaror szá gi
sze mélygépjárművek kilométerre vetített
átlagos szén-dioxid kibocsátása alap ján
23,3 millió kilométernyi megtett útnak.

A beruházás a BMSK Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium -
ban valósul meg, a Magyar Agrár- és Élet -
tudományi Egyetemmel szoros együttmű-
ködésben. 

A vissza nem térítendő támogatás teljes
összege bruttó 7,855 milliárd Ft, melyből a
MATE bruttó 7,137 milliárd forintot, a
BMSK Sport Nonprofit Kft. pedig bruttó
718,6 millió Ft támogatást nyert el. A MATE
saját forrásként további 1,312 mil liárd fo -
rintot fordít az energetikai korsze rű sítés
megvalósítására.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 azonosí-
tó számú projekt az Európai Unió Kohé -
ziós Alap és a Magyar Állam társfinan szí -
ro zásával, a Miniszterelnökség, Közle ke -
dési, Környezeti és Energiahatékonysági
Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Fe -
lelős Helyettes Államtitkárság támoga tá -
sával valósul meg. 

Forrás: MATE Mé diaközpont

Az ország uszodái közül 
a gödöllői lesz az utolsó,

ami bezár!
A gödöllői központú MATE energiahaté-
konyságát növelő fejlesztésről szóló sajtó -
tá jékoztatót követő napon dr. Gyuricza
Csaba rektor exkluzív interjút adott a
Gödöllői Hírek Online hírportálnak. A be -
szél ge tés során szóba kerültek azok a
működési korlátozások, amik akár több -
milliárdos nagyságrendű rezsiköltség-
megtakarításhoz vezethetnek. Íme, a fon -
tosann intézkedések:

• A helyiségekben a hőmérséklet +18°C.
A kollégiumokban, szolgálati lakásokban,
köznevelési intézményekben a hőmérsék-
let +20-22°C.

• A díszkivilágítások kikapcsolásra ke -
rül nek. Az épület kivilágítások minden

nap 22 órától másnap reggel 6 óráig lekap -
cso lásra kerülnek.

• Az egyetem épületei 2022. december
19. és 2023. január 8. között zárva tartanak.

• A munkavállalók számára 2022. no -
vem ber 28. és 2023. március 3. közötti idő-
tartamban csütörtöki napokon 12 órától 16
óráig és pénteki napokon egész nap ott -
honi munkavégzés került elrendelésre. 

Az interjúban Gyuricza Csaba kitért a
tavaly decemberben átadott Gödöllő Vá -
ro si és Térségi Uszoda energia veszély -
helyet időszakára vonatkozó működte -
tésére is. A rektor úgy fogalmazott, hogy
az ország uszodái közül a gödöllői lesz az
utolsó, ami bezár! –G

Az energiaválság ellenére is 
biztosított a kastély 

korlátozás nélküli működése
Az utóbbi időben nem telik el úgy nap,
hogy ne értesülhetnénk arról, milyen, a
megtakarítást elősegítő következmények -
kel jár az energiaválság szűkebb és tágabb
környezetünkben. 

Az esetenként sok lemondással társuló
helyzetek kapcsán kíváncsiak voltunk,
miként vészeli át az előttünk álló fűtési
időszakot a Gödöllői Királyi Kastélyt mű -
ködtető gazdasági társaság.

Érdeklődésünkre dr. Ujváry Tamás
ügy vezető igazgató elmondta, a körülmé -
nyekhez képest szerencsésnek mondhatja
magát a gödöllői kastély, ahol nem ter ve -
zik, hogy korlátozzák a nyitva tartást a
következő hónapokban. Ennek több oka is
van – fogalmazott a direktor, aki kiemelte,
hogy az elmúlt években végrehajtott fűté-
si- és gépészeti belső fejlesztések (például:
új kazán beépítése) jelentős mértékben
csök kentették az épület-együttes energia-
felhasználását. Megtudtuk, hogy a váro -
sunk kastélyát működtető társaságnak
2022 év végig élő szerződése van az elekt-
romos áramra, és ami a fűtés szempont já -
ból ennél is lényegesebb, a jövő esztendő
végéig szóló kontraktus alapján az ener-
giaválság kirobbanása előtti, úgymond,
„védett” gázárral számolhatnak.

A viszonylag kedvező helyzet ellenére
Ujváry Tamás kihangsúlyozta: a dolgozók
számára készített belső intézkedési terv -
ben mindenkitől kérik, hogy munkája so -
rán ügyeljen a takarékosságra, az indoko-
latlan energia-felhasználás visszaszorí -
tására. -bi

Több mint 9 milliárd forintos forrás segíti, hogy
megújulhasson a MATE Szent István Campusa



9XXVI/11. 2022 november

nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára, Gémesi
György, városunk polgármestere, valamint unokaöccse, a csapat-
ban olimpiai bronzérmes (2021 Tokió) Gémesi Csanád, mint a
létesítményt működtető Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.
ügyvezetője. Meghívottként vett részt az átadón – a teljesség igé-
nye nélkül – dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal
főispánja, Vécsey László, a gödöllői központú, Pest megyei 6.
számú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője, a
helyi képviselőtestület több tagja, valamint dr. Kriszt Balázs, a
MATE-Gödöllői EAC ügyvezető elnöke, illetve az egyetemi klub
szakosztályainak képviselői, túlmenően a honi vívósport jeles
képviselői.

A ceremónia részeként a Talamba Ütőegyüttes oszlopos tagja,
Szitha Miklós zeneiskolás növendékei – a dobokhoz ült Gémesi
Csanáddal kiegészülve – szórakoztatták a jelenlévőket, akik a
Virtuózok V4+ zenei tehetségkutató tavalyi győztese, Braun
Áron produkcióját is élvezhették.

A 8 verseny- és 12 edzőpásttal és az ezekhez szükséges tech -
nikai felszereltséggel rendelkező modern sportlétesítménnyel
kapcsolatos első döntés öt évvel ezelőtt, 2017 szeptemberében
született, amikor – az 1.115 négyzetméteres telken felül – a gödöl-
lői önkormányzat 50 millió forintos vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a 600 millió forintos nagyságrendű beruhá-
záshoz, aminek a megvalósulásához szükséges anyagi fedezetet
a másik fő finanszírozó, a Magyar Vívó Szövetség létesít mény -
fejlesztési keretéből jóváhagyott valamivel több mint 500 millió
forintos összeg is táplálta. A gödöllői székhelyű ÉPKOMPLEX
Építőipari és Szolgáltató Kft-vel kötött kivitelezési szerződést
2020 januárjában írták alá, majd egy hónappal később a gödöllői
önkormányzat 50 millió forintos, kamatmentes kölcsönnel
segítette a projekt mielőbbi megvalósítását. Eredetileg úgy volt,
hogy ezt az összeget az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. tavaly
év végéig visszafizeti a városi közkasszába, ám tavaly májusban
ez a határidő az idei esztendő első félévének utolsó napjára
módosult. 

GH-összeállítás

Dr. Kriszt Balázs lett 
a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Szeptember 28-án több szempontból is fontos kuratóriumi ülést
tartott a helyi önkormányzat által 31 éve életre hívott, közhasznú
tevékenységet 2004 júliusától végző Gödöllői Sport Közalapít -
vány irányító testülete. A kiemelt feladatként a sportcélú helyi
ingatlanokat (iskolai tornatermek, tornacsarnokok) a helyi
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján nyolc
esztendeje hasznosító szervezet vezetése – miként az elmúlt
évben – idén is döntött városi költségvetésben erre az esztendőre
biztosított 10 millió forintos, illetőleg az alapítvány által 6 millió
forinttal kiegészített sporttámogatási keret felosztásáról, valamint
személyi kérdésben is állást foglaltak a kuratórium tagjai.

Az utóbbi eset azért került napirendre, mert csaknem egy
évized után felmentését kérte a kuratóriumi elnöki tisztségből
Tokai Norbert, akit a képen látható dr. Kriszt Balázs, a hét szak -
osztályt működtető MATE-Gödöllői EAC ügyvezető elnöke kö -
vet a poszton. Az újdonsült kuratóriumi elnök érdeklődésünkre
elmondta: 

- Mindenekelőtt hálásnak kell lennünk Norbinak, aki ilyen
hosszú időn keresztül, időt és energiát nem kímélve, társadalmi
munkában ellátta ezt a nemes feladatot. Sajnálom, hogy más
irányba fordult az élete, de el kell, hogy fogadjuk a döntését.
Jómagam, aki sok-sok éve a kuratórium tagja vagyok és több
mint 40 éve a sport az életem szerves része, szeretném, ha a
közalapítvány el tudná látni ezekben a nehéz időkben azt a fel-
adatát, amiért alakult, és ami a nevében is benne van: mégpedig
a lehető legtöbb támogatást nyújtani az azt megérdemlő vagy a
rászoruló sportolóknak. Továbbra is szeretnénk, hogy a ránk
bízott termekben a lehető legtöbb gyermek, gödöllői polgár
megfordulhasson, mozoghasson, és elsődleges célomnak tartom
azoknak a közösségformáló sportműhelyeknek a megtartását,
támogatását, akik erre érdemesek. A mai világban véleményem
szerint az eddigieknél is nagyobb szerepe lesz a sportnak és a
kultúrának a fiatal generációk – lelkileg és mentálisan egyaránt –
egészséges fejlődésében.

Ami a 16 millió forintos keret felosztását illeti, az összegből 
10,8 millió forint jutott a MATE-Gödöllői EAC három szak osz -
tályának (atlétika, sportlövészet, vívás), és 2 millió forint a Gö -
döllői SK asztalitenisz szakosztályának. A nem kiemelt, illetve a
szabadidős sportágak helyi reprezentánsai 3,2 millió forinton
osztozhatnak ebben az évben.

A Gödöllői Sport Közalapítvány négy sportolónak szavazott
meg ösztöndíjat, aminek mértéke az őszi félévre havi 40 ezer
forint/fő. 

Megtörtént az Isaszegi úti 
vívócsarnok hivatalos átadása

Ugyan a MATE-Gödöllői EAC pengeforgatói már tíz hónapja
használatba vették, hivatalosan október 15-én adták át az Isaszegi
út elején, a Hajós iskolával szemközti, a helyi önkormányzat által
térítésmentesen biztosított telken megépült gödöllői
vívócsarnokot, ami Batizi Sándor mesteredző és helyi vívósport
legendás alakja, az 1988-ban elhunyt Benkő Tibor nevét viseli.

Az eseményen köszöntő beszédet mondott Csampa Zsolt, a
Magyar Vívó Szövetség elnöke, a Belügyminisztérium
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A parlagfű természetes ellenségének szá -
mí tó parlagfű olajosbogár terjedését első-
sorban a domborzati viszonyok és az ural -
kodó szélirány határozza meg – tették
köz zé a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) kutatói az Agricultural
and Forest Entomology szaklapban. Az is
kiderült, hogy a bogár rajzása azzal az
időszakkal esik egybe, amikor a parlagfű
növekszik és virágzik, ami jó hírt jelenthet
az allergén elleni védekezés szempont -
jából.

A parlagfű egy rendkívül allergén invá-
ziós növény, amely világszerte agresszí-
ven terjed, így milliók életét nehezíti meg.
Nem véletlen, hogy egyre inkább előtérbe
kerülnek azok az elképzelések, amik a par -
lagfű gyors terjedését valamilyen termé -
sze tes ellenség betelepítésével fognák
vissza. 

Az egyik legfontosabb ilyen természetes
ellenség a parlagfű olajosbogár, ami a nö -
vényhez hasonlóan Észak-Amerikában
őshonos, de részben spontán módon, rész -
ben pedig tudatos betelepítés következté -
ben már Európában és Ázsiában is meg -
honosodott. A faj 2020 óta Magyaror szá -
gon is jelen van, igaz, egyelőre még csak
Budapest környékén lehet találkozni vele.

A parlagfű olajosbogár terjedésének
alap vetően lehetne örülni, hiszen a par -

lagfű friss növényi részeinek elfogyasz-
tásával bizonyítottan képes csökkenteni
a pollenszórás dinamikáját, azaz: jelenlé-
te nagy könnyebbséget okoz az allergiá-
soknak. Csakhogy az is kiderült, hogy a
parlagfű mellett örömmel fogyaszt más
fészkes virágzatú növényeket, így napra -
for gót is, így jelen pillanatban még nem
egyértelmű, hogy a szándékos betelepíté-
sével valóban jót teszünk-e vagy csak
további problémákat generálunk.

Hogy a válaszhoz közelebb kerüljünk, a
MATE Növénytermesztési-tudományok
Intézetének és Növényvédelmi Intézeté -
nek kutatói – Keszthelyi Sándor, Kazinczi
Gabriella és Somfalvi-Tóth Katalin – egy
komplex elemzés során annak jártak
utána, hogy a különféle földrajzi és
meteorológiai tényezők közül mi befolyá-
solja leginkább a bogár térhódítását és an -
nak ütemét. 

- Kiderült, hogy a domborzati viszonyok
és az uralkodó szélirány befolyásolja legin -
kább a parlagfű olajosbogár terjedésének
irányait. Jól látszik, például, hogy az
Alpok vonulatánál és a Távol-Keleten is a
fő domborzati elemeket követte, de követi
azokat a kereskedelmi útvonalakat, or -
szág utakat, autópályákat is, ahol elsődle-
ges tápláléka, azaz maga a parlagfű is gya-
kori. Az adatok alapján azt is megállapí tot -

tuk, hogy rajzása azzal az – úgynevezett –
zöldtömeg képződési időszakkal esik egy -
be, amikor a parlagfű növekszik és virág -
zik, ami valamilyen szinten megnyugtató
lehet a napraforgó vonatkozásában –
mutatott rá Keszthelyi Sándor egyetemi
tanár, a nívós szaklapban megjelent tanul -
mány első szerzője.

A MATE kutatói a négyzetkilométeres
felbontásban rendelkezésre álló meteoro -
ló giai adatok elemzésével azt is megálla -
pították, hogy egy adott területen a bogár-
nak hány generációja fejlődhet ki egy éven
belül. 

Forrás: MATE Médiaközpont

Javult a helyi egyetem relatív pozíciója 
a világ egyik legelismertebb 

felsőoktatási rangsorán
A gödöllői központú Magyar Agrár- és
Élet tudományi Egyetem (MATE) meg -
őriz te abszolút pozícióját, és javította re -
latív helyét a világ egyik legelismertebb
globális felsőoktatási rangsorán, a Times
Higher Education World University Ran -
king 2023-as rangsorán – adta hírül a felső-
oktatási intézmény médiaközpontja. 

A felsőoktatási tevékenységeket minősí -
tő World University Ranking 2023-as
rang sora esetében 1.799 intézményt vizs -
gáltak világszerte, melyek közül a MATE a
top 67 százalékban, 1.201-1.500 kategóriá -
ban tartotta meg pozícióját. Az egyetemek
teljesítménymutatóit öt terület alapján
vizsgálják: oktatás, kutatás, idézettségi
index, iparági bevételek, valamint a nem -
zetközi oktatók-hallgatók aránya és kuta -
tói hálózatok, mely területeken belül a
MATE oldaláról mindenhol előrelépés
látható.

Magazinunk következő száma
várhatóan

december első hetében
jelenik meg.
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Fontos dolgokat derítettek ki a MATE kutatói 
a parlagfüvet evő bogár globális terjedéséről
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HIRDETÉS

A Gödöllői Járásbíróság 109 évvel ezelőtt emelt Dózsa György
úti, helyi oltalom alatt álló épülete bővítésének (1.150 négyzet -
méter) és teljes felújításának (1.600 négyzetméter) folyamata
közel hat esztendeje, 2016 decemberében kezdődött, amikor az
ítélkezést szolgáló apparátus az ügyészség helyi munkatársaival
együtt a Tessedik Sámuel utca 6. szám alatti épületbe költözött.
Eredetileg úgy volt, hogy a rekonstrukció legalább egy évig tart
majd, mára azonban kiderült, hogy az akkoriban elképzelt határ-
idő jócskán kitolódott.

Történt ugyanis, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes kivite -
lezővel 2017. június 21-én aláírt – mintegy nettó 700 millió forint-
ról szóló – vállalkozási szerződést 2018. december 11-én közös
megegyezéssel megszüntették. Szűk egy évvel később ismételten
közbeszerzési eljárást írtak ki, amitől azt remélték, hogy a 2020-as
esztendő végére megvalósulhat a beruházás. Ehhez képest úgy
alakultak a dolgok, hogy az új kivitelezővel 2020. október 16-án
tudtak szerződni annak érdekében, hogy a háromszintes, Jab -
lonszky Ferenc építészmérnök tervei alapján 1913-ban elkészült
épületében 10 tárgyalótermet, 24 irodát, ügyfélközpontot és ki -
szol gálóhelyiségeket alakítsanak ki az idei év tavaszáig. A vál la -
lási átalányárat nettó 1,079 milliárd forintban határozták meg.

A koronavírus-járvány, valamint a gazdasági körülményeket
kedvezőtlenül befolyásoló – főként inflációs- és munkaerő-piaci –
hatások miatt azonban idén október 3-ig kellett várni arra, hogy a
Gödöllői Járásbíróság és a – március 31-ig tartó részleges üzem -
szü net miatt keddi, szerdai és csütörtöki napokon munkát végző
– Gödöllői Járási Ügyészség dolgozói visszatérhessenek az újra
egykori pompájában ragyogó belvárosi épületbe. 

A csaknem hat évig elhúzódott kivitelezési folyamat végére
október 20-án került pont, amikor dr. Senyei György, az Orszá -
gos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és dr. Polt Péter legfőbb
ügyész gondolatait követően a bejárati portál előtt lezajlott a léte -
sítmény ünnepélyes átadási ceremóniája.

Az épületbejárással egybekötött ünnepi rendezvényen Polt Pé -
ter legfőbb ügyész (képen jobbra) azt hangsúlyozta, hogy az el -
múlt húsz évben az ügyészi szervezetben folyamatosan végre haj -
tott infrastrukturális fejlesztések újabb fontos állomása a Gödöllői
Járási Ügyészség – a Gödöllői Járásbíróság épületének bővítésé-
vel kialakított – új székházának átadása. Az ügyészség kiemelt
hangsúlyt fektet a 21. század igényeinek és elvárásainak megfe -

lelő munkahelyek létrehozására, aminek napjainkban különösen
felértékelődött, fontos eleme az energiahatékonyság.

Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (képen
balra) köszöntőjében elmondta, hogy a bíráskodás nagy múltra
tekint vissza Gödöllőn, hiszen 150 éve működik itt járásbíróság,
amely mindig is nagy ügyforgalmat bonyolított. A kibővített és
felújított épületegyüttesben korszerű informatikai és biztonság-
technikai eszközök biztosítják a mindennapi munkavégzést,
ügyintézést, a bíróságokhoz való minél könnyebb hozzáférést.
Az OBH elnöke hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, energiaválsággal
sújtott időszakban különösen fontos, hogy az épületegyüttesben
biztosított a megújuló energiaforrások hasznosítása, jelentősen
csökkentve ezáltal a fenntartási költségeket.

A Gödöllői Járásbíróság illetékességi területe Aszód, Bag, Csö -
mör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, Gö döl -
lő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mo gyo -
ród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vác szent lász -
ló, Veresegyház, Verseg és Zsámbok településekre ter jed ki. OBH

Lezajlott a járásbíróság 
és járási ügyészség megújult 
épületének ünnepélyes átadása

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékesei tájékoztatják az
érintetteket, hogy az igazgatásrendészeti osztály engedélyügyi
szak területén (vagyonvédelem, fegyverengedély) az idei évben
az utolsó ügy fél fogadási nap december 20., kedd.

Ezt követően a helyi kapitányság engedélyügyi szakterüle té nek
munkatársai 2023. január 3-tól fogadnak ügyfeleket telefonon 
(06-28/524-618) történt előzetes időpont-egyeztetés alapján. -grk

Fegyvertartók figyelmébe!


