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Városunk 1989-től kezdődő újkori éle-
tének része volt ez a szimbólum, sokan és 
sokat hivatkoztak rá, mint a polgári meg-
újulás, konzervatív értékrend jelképére. 
Sajnos az utóbbi jó néhány évben kiko-
pott ez a szóhasználatból és a jelentése 
- a közösségért, a másikért történő tenni 
akarás - is elveszett. Helyét a politikai ön-
zés vette át.
A kiterjesztett szárnyú pelikán a fész-

kében önvérével táplálja a fiókáit. Ez a 
motívum az önfeláldozást, az áldozatvál-
lalást fejezi ki. A református egyházban 
a pelikán a népéért önmagát feláldozó 
Jézus jelképe. Ezért pelikán díszíti több 
református templom szószékének koro-
náját is. Gödöllő első temploma az 1657-
ben felszentelt református templom volt, 
a katolikusok templomai későbbiek: a 
Grassalkovich-kastélyban lévő kastélyká-
polna volt a plébániatemplom egészen 
2007-ig, a Szentháromság-templom fel-
építéséig; a ma már Gödöllőhöz tartozó 
Máriabesnyői Nagyboldogasszony temp-
loma 1769-ben lett kész, amely 2008-ban 
kis bazilika rangot kapott. Mindenesetre 
a pelikán, mint keresztény jelkép, a szí-
vünknek kedves, jól kifejezi a Szövetség-
ben a Gödöllőiekért Egyesület hitvallá-
sát: az áldozatkészséget, a szolidaritást, 
és egymás szolgálatát!
A pelikán szó eredete az azonos jelen-

tésű ógörög πελεκανος, pelekanosz. A 
név hangutánzó eredetű, a πελεκαω, 

Miért is használják a pelikán szimbólumot a zászlót bontó Szövet-
ségben a Gödöllőiekért Egyesület nyomtatott és digitális megjelené-
sei? A pelikán benne van a város címerében is.

pelekaó („ fejszével vág”) származéka, a 
πελεκυς, peleküsz („ fejsze”) szó alapján. 
Az Egyesület, ha élhetünk ezzel a hason-
lattal, fejsze kíván lenni. Elmetszeni az 
eddigi gyakorlatot a jövőbelitől, változ-
tatni és változni kíván, újítani és meg-
újulni szeretne. Jelképezi egyúttal azt, 
hogy mindazt, amik vagyunk, abból is a 
legjobb részünket kell, hogy továbbadjuk 
a következő nemzedéknek. A pelikánok 
telepekben fészkelnek. Az ember is közös-
ségben, faluban, városban él, hogy segít-
ségére legyen a másiknak, hogy együtt, 
könnyebben védelmezhessük mindazt, 
ami fontos. Egy szebb és jobb Gödöllőt, 
ami nem csak a kastélyból áll, ahogyan a 
másutt lakók gondolhatják, hanem erős 
helyi identitás, közösségi szellem és év-
százados értékek jellemzik. A pelikán vére 
ma az a munka, amivel közösen szebbé és 
élhetőbbé tehetjük a várost, és a közössé-
geinket támogathatjuk, építhetjük.
Amikor ezt a különleges madarat lát-

juk, ezek a gondolatok jussanak az 
eszünkbe! A pelikánban benne van a ke-
resztény-nemzeti alapokon nyugvó, ál-
dozatvállalásra kész, valódi lokálpatrio-
tizmusunk, ami minden gödöllőit képes 
megszólítani, közösséget építeni, hagyo-
mányos értéket védeni és újakat terem-
teni! Amikor az egyesület híradásainak a 
fejlécén ezt a madarat látjuk, jussanak az 
eszünkbe ezek a gondolatok!

(lt)

A pelikán régi-új arca

HIRDETÉS
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2020 tavaszán alapítottuk meg a Szövetségben a Gödöllőie-
kért Egyesületet, így engedjétek meg, hogy az egyesület elnö-
keként köszöntsem magazinunk olvasóit.
Legfőbb küldetésünknek a pártoktól független társadalmi 

felelősségvállalást tekintjük, melynek elsődleges célja, hogy 
fiatalos lendületet adjunk a gödöllői hagyományokat tisztelő, 
és értékalapú közösségi életet élni kívánó közösségnek.
Ismeretségünk, barátságunk hosszú múltra tekint vissza, 

azonban egyesületünk még 
fiatal. Az elmúlt hónapokban 
sok mindent tettünk a közö-
sen meghatározott céljaink 
érdekében, ami nem más, 
mint hogy keresztény - pol-
gári - konzervatív értékeink 
mentén közösséget építsünk, 
és Veletek együtt Gödöllőt 
olyan várossá fejlesszük, ahol 
mindenki otthon érzi magát. 
Olyat, ahol odafigyelünk egy-
másra és lehetőleg minden 
helyi polgár igényeit figyelem-
be vesszük.
Az év elején kiderült, hogy 

a város vezetése sajnálatos 
módon nem kíván széles kör-
ben együttműködni a nem 
velük együtt gondolkodókkal 
és nem képviseli a teljes kö-

Lehet, hogy nem is tudjátok, de a két világháború közötti 
időszakban Gödöllőn virágzott a közösségi élet, hiszen több 
tucat egyesület létezett a településen. Ezek az egyesületek 
voltak a civil, valamint a társasági élet központjai, és egytől 
egyig más-más funkcióval bírtak. Kijelenthetjük, hogy a most 
létrejövő egyesület ezeknek a csoportosulásoknak a szerves 
folytatása.
Az egyesületünk fiatalságának megfogalmazott célja ifjú-

sági programok szervezése, amelyek magukban foglalják a 
közösségért való önzetlen munkát, a rászorulók felkarolását, 
a tehetséggondozást, a különböző korosztályokkal történő 
állandó kapcsolattartást és az egyetemes értékek közvetíté-
sét. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a környezettudatosság 
népszerűsítésére és az ezt célzó események szervezésére a 
városban, túrák és családos programok szervezésére a váro-
son kívül is. Végezetül, de nem utolsó sorban a szórakozást is 
szem előtt kívánjuk tartani, hiszen csak a fiatalság és a pél-

zösség érdekeit. Így nekünk kell megtennünk mindazt, amit a 
gödöllőiek jogosan elvárnak. Céljaink elérésének érdekében 
formálissá, szervezetté tehetjük a közös munkát az egyesület 
keretén belül, melyben a pártpolitikai érdekek helyett a gödöl-
lőiekért kívánunk dolgozni.
Különböző rendezvényeket fogunk szervezni, az egyszerű 

városi sétáktól kezdve a polgári estekig, illetve nagyon fontos 
tevékenységünk lesz, hogy hírt adjunk magunkról és a gödöl-

lői eseményekről a nyomta-
tott és az online médiában is. 
Ennek érdekében ezzel az új-
sággal havonta jelentkezünk 
majd rendszeresen, illetve 
létrehozunk egy weboldalt és 
a közösségi médiában is meg-
találhatóak leszünk.
Kérlek Benneteket, hogy 

tartsatok velünk, ha szimpa-
tikus a kezdeményezésünk, 
jelentkezzetek segítőnek, 
hiszen akármilyen kis felada-
tot is tudtok vállalni, az ne-
künk és a gödöllői emberek 
mindennapjainak számára is 
nagy értéket jelent majd.
Mert csak együtt sikerülhet, 

szövetségben a gödöllőie-
kért!

Bondár Alex

daképnek tekintett idősebb korosztályok együttes munkája 
képes egy közösséget felvirágoztatni. 
Továbbá komoly célkitűzésünk közösségi rendezvények, jóté-

konysági akciók, sport- és egészségnapok szervezése, amelyek 
előmozdítják Gödöllő szellemi és kulturális életét, emellett le-
hetőséget teremtenek, hogy közösen töltsünk el minőségi időt. 
A közösségi programok közül kiemelendők a polgári estek, aho-
va ismert közéleti személyiségeket hívunk, illetve lehetőség nyí-
lik a közös párbeszédre is, amit a mindennapokban is nagyon 
fontosnak tartunk.
Reméljük, hogy sok értékes programot, minél többünk rész-

vételével meg tudunk valósítani az előbb említett alkalmakból, 
illetve későbbi, közös ötleteink közül annak érdekében, hogy 
közösséget - és olyan várost építsünk, ahol mindenkinek egy-
aránt jó élni. Arra hívunk Benneteket, hogy tegyünk közösen 
ezért, és legyünk szövetségben a gödöllőiekért!

Gazdag Bianka | Péterfi Botond |  Wisznovszky Tamás

Zászlóbontás
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!  KEDVES BARÁTAIM!

FIATAL BARÁTAINK!
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Más települések esetében a történet 
szálai régebbre nyúlnak vissza, a gödöllői 
képviselőtestület – Kolozs Csaba, a Szövet-
ségben a Gödöllőiekért Egyesület (SZGE) 
által támogatott városatya előterjesztése 
jóvoltából – szeptember 24-én szembesült 
érdemben a Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom „Babazászlós”  kezdemé-
nyezésével. A civ il szervezet által útjá-
ra indított,  ötpárti támogatást  (Fidesz, 
KDNP, Jobbik, LMP, MSZP) élvező mozga-
lom lényege abban rejlik, hogy a kívánt 
gyermekek megszületésével egyetértő ön-
kormányzatok (akár az újszülöttek házánál 
is elhelyezhető) babazászlót tesznek ki a 
polgármesteri hivatal épületére,  kifejez-
ve ezzel azt,  hogy a település számára 
fontos a gyermekáldás.
Ezt az értéket szerette volna Gödöllőre is 

hangsúlyosabban kiterjeszteni Kolozs Csa-
ba, aki kezdeményezte, hogy Gödöllő váro-

sa csatlakozzon a mozgalom felhívásához: 
hirdesse a Szabadság tér 6.  szám alatti 
hivatali épületre kitűzött zászlóval,  hogy 
minden születendő gyermek érték és a 
jövőnk záloga.  Természetesen ezen felül 
Gödöllőnek tettekben is a megszületett gyer-
mekek és családjaik mellé kell állni, így az 
anyagi támogatásuk továbbra is szükséges!
Kolozs Csaba olyan felajánlást is tett,  

miszerint:  biztosítja a város számára a 
zászlót (állagromlás esetén a későbbi 
cserét is),  ezért az önkormányzatnak ez 
költséget nem jelent.  
Ettől független ugyanis az a település 

vezetése által már hosszú évek óta biztosí-
tott, újszülöttenként 20 ezer forintos városi 
dotáció, aminek tavaly 194, míg az idei első 
félévben 82 kisbaba és családja örülhetett.
Gémesi György és csapata – amelynek 

tagjai sorra fényezték a babaszületés kap-
csán kialakított, anyagi dotációval is pá-

rosuló helyi gyakorlatot 
– Pelyhe József módosító 
indítványának elfogadásá-
val gátolta meg a zászlók  
városházára történő kihe-
lyezésére vonatkozó kez-
deményezést.  Többek között olyan mon-
datokkal karöltve, hogy a képviselőtestület 
elismeri a mozgalom társadalmilag fontos 
szerepvállalását. Azonban ezzel a képviselői 
módosító indítvánnyal lényegében pont az 
ellenkezőjét demonstrálta. A lokálpatrióta 
képviselők ügyrendi trükkjével az eredeti 
előterjesztést,  így nem is kellett szavazás-
ra bocsátani,  vagyis ennek köszönhetően 
Gödöllőn nem lenghet babazászló.

(st)

Gödöllőn nem  
lenghet a babazászló

Mindeközben más településeken. . .

Csömörön a legkulturáltabb 
körülmények várják a  
kismamákat..

Mogyoródon is vadonatúj 
egészségházban látják el a 
beteg gyermekeket... 

Győrben 3 napos Győrkőc 
Fesztivált szerveznek a 
gyermekeknek, ami valóban 
csak róluk szól...

Őrbottyán sikeresen 
pályázott bölcsőde  
építésre...

2100 Gödöllő, Dózsa György út. 96 | Tel.: +36 70 636 5678

www.arsenalfitness.hu

Havi bérlet már 7.990,- Ft-tól
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Kolozs Csaba indoklásként azt fogalmaz-
ta meg, hogy a Martinovics utcában a gyors- 
hajtás több éve fennálló probléma, amit 
az érintett lakók és az intézmények több 
csatornán, folyamatosan jeleztek , és 
sajnálatos módon baleset is történt már 
ott. Az utcaszakaszon 30 km/órás sebes-
ségkorlátozás van érvényben, azonban a 
zömében átmenő forgalom autósai ezt 
rendre nem tartják be. Mi több, érzékelhe-
tően gyakori a kétszeres sebességtúllépés. 
Ez pihenőidőben (reggel 6 óra előtt és este 
10 óra után) kiemelt zajterhelést is jelent az 
útszakasz lakóira, egyéb időszakban pedig 
folyamatos a balesetveszély az utcában,  
ami érintheti az utca végén található óvo-
dába járókat, illetve a kastélyparkot felke-
reső családos kirándulókat és látogatókat 
is.
A gyorshajtás folyamatos lakossági elé-

gedetlenséget szült, amit az elmúlt évek-
ben, szóban és emailen is rendszeresen 

jeleztek a város vezetésének  és a rend-
őrségnek egyaránt. Legutóbb lakossági 
kérvényt fogalmaztak meg a forgalomlas-
sítás érdekében, amit közel 70 aláírással 
támogattak.  A kezdeményezéssel gyakor-
latilag csaknem az útszakaszon élő összes 
lakos, valamint két óvodai intézmény és a 
kastély pálmaházában működő kertészet 
is egyetértett. A lakosok a kérvényeket 
június 26-án Gödöllő város jegyzőjének 
és a rendőrkapitányságnak megküldték. 
A forgalom lassítását szolgáló eszköz(ök) 
kiépítéséhez eddig 200 ezer forint ma-
gánfelajánlás érkezett,  és szeptember 
közepére az is kiderült, hogy a forgalom-
csillapítási terv elkészítésének díja nettó 
80 ezer forint lenne.
A problémát júliusi fogadóóráján Géme-

si György polgármester is megismerhette, 
és arról tájékoztatta az utca egyik lakosát, 
hogy a költségigényt megvizsgáltatja, hoz-
zátéve, hogy a hatásos megoldás – annak 

Kolozs Csaba:   
Nem minket,  hanem  
egy teljes utcát  
szavaztok le!
Kolozs Csaba, a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület  által támogatott 

önkormányzati képviselő határozati javaslatot fogalmazott meg a gödöllői 

képviselő-testület szeptember 24-i ülésére, az önkormányzat, mint a szóban 

forgó utcák fenntartója, a helyi költségvetés általános tartalékának terhére 

biztosítson 3 millió forintot a Martinovics Ignác utca Lovarda utca és Honvéd 

utca közötti szakasza forgalmának 30 km/órás sebességre történő lassításá-

ra, az azt elősegítő további eszközök kihelyezésének kivitelezési költségeire.

KÖ
ZÉLET

Biztonsági, belátás- hő- és UV védelem
www.foliaoutlet.hu  |  info@foliaoutlet.hu  |  +36 20 222 33 81

ABLAKÜVEG FÓLIÁK
HIRDETÉS

módjától függően – mintegy 2-3 millió fo-
rintos költséggel járna.
Kolozs Csaba kihangsúlyozta:  ennek 

az összegnek a lakossággal történő meg-
fizettetése irreális,  hiszen a 320 méteres 
útszakaszon 12 lakóingatlan található. 
Ráadásul a jogszabályok is az útkezelő,  
vagyis jelen esetben az önkormányzat 
kötelező feladatává teszik  mindenki – 
köztük a gyermekek és az idősek számára 
is – számára a biztonságos úthasználat 
feltételeinek megteremtését.
A napirendi pont tárgyalása során meg-

szólalt a körzet önkormányzati képvi-
selője, Bárdy Péter is, aki elmondta: tud a 
problémáról és örülne, ha az minél előbb 
elhárulhatna. Ugyanakkor hozzátette: 
nem mozoghat az utca gyorsított pályán. 
Hogy ez érthetővé váljon, dr. Györfi Beá-
ta olyan módosító indítvánnyal állt elő, 
ami – mind a műszaki előírások, mind az 
anyagi fedezet biztosítása szempontjából 
– koncepció, rend és egyenlő elbánás alap-
ján orvosolná a város többi területén a ha-
sonló problémákat. A lokálpatrióta klubos 
„viszontválasz”  kapcsán felmerül a kérdés: 
a 30 év önkormányzati működés során 
miért csak most,  Kolozs Csaba képviselő 
előterjesztésére írtak egy ilyen módosító 
határozati javaslatot? A hasonló lakossági 
kérésekre eddig miért nem így reagáltak?
Zárszavában Kolozs Csaba a lokálpat-

rióta klubos képviselők felé fordulva kö-
zölte:  az utcát fogjátok leszavazni,  nem 
minket!  Így is lett, hiszen a polgármester-
hez hű képviselők a lokálpatrióta módosí-
tó indítvány támogatásával elodázták az 
utca problémájának gyors megoldását.

ÁB
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A CEAS hátterével, 2017.07.13-i 
cikkében „Találtunk egy igazi ma-
gyar kamuegyetemet”  címmel, az 
index is foglalkozott. Tényszerűen 
leírja, hogy a Galgóczi által grün-
dolt zuglói műintézmény CEAS UK 
College-nek nevezte magát. De 
ilyen brit főiskola vagy egyálta-
lán bármilyen ilyen nevű oktatási 
intézmény nincs,  így értelemsze-
rűen programakkreditált képzés, 
illetve az államilag elismert oklevél 
is csak ígéret maradt.
Galgóczi nem csak a felsőokta-

tásban, hanem a közoktatásban is 
érdekelt (volt): alapítója, fenntartó-
ja és igazgatója a Kistarcsán indult, 
majd Gödöllőre költözött, akkori 
nevén Angol-Magyar Érdekeltségű 
Gimnázium és Szakközépiskolának. Az 
egy év alatt érettségit ígérő intézményre 
már indulása után felfigyeltek a hatósá-
gok,  ellenőrzést is folytattak,  és felszó-
lították az iskolát a „ feltárt jogsértések 
megszüntetésére”  –írta az index.  A Fais-
kola téri intézmény gimnázium és szakgim-
náziumként fejezte be pályafutását, a 
technikummá alakulást már nem engedé-
lyezte a minisztérium. Tíz éves működésé-
nek színvonalát nem tisztünk véleményez-
ni, polgármesterünk ezt helyettünk már 
megtette, amikor ezért a meglehetősen 
viharos tíz évért kitüntetésre érdemesítet-
te igazgatóját. 
Azt viszont kiderítettük, hogy Galgóczi 

Ferenc közlése, miszerint: nem kaptak elég 
támogatást, ezért szeptemberben nem in-
dul el a tanév a gödöllői CEAS Angol-Magyar 
Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimná-
ziumban – a tényekkel nem egészen ösz-
szeegyezethető.  Vécsey László az érintett 
szervekhez fordult az ügyben és a kapott 
információkat lapunkhoz is eljuttatta, ame-
lyek elég súlyos, Galgócziék közlésével el-

lentmondó megállapításokat tartal-
maznak:
A Hivatal elsődlegesen a diákok 

érdekeit védi, ezért minden ha-
sonló esetben a jogszerű állapot 
helyreállítására olyan megoldási 
teret nyit, mely a fenntartói műkö-
dést nem lehetetleníti el. Ez ebben 
az esetben is így történt, a közel 20 
millió Ft-os visszafizetési kötele-
zettség teljesítésére részletfizetési 
lehetőséget biztosított, illetve az 
ITM bevonásával sor került a szak-
képzési megállapodás korrekciójá-
ra, mely alapján pótigénylést is be-
nyújthatott volna június 30-ig, de 
ezt az iskola fenntartója (Galgóczi 
úr) nem tette meg. 
Tehát nem igaz az a hír,  mely 

szerint a magániskola működése az ál-
lami források csökkenése miatt lehe-
tetlenült el,  sőt, lett volna idejük arra, 
hogy megoldást találjanak a gyermekek 
tanulásának megoldására. Lett volna ide-
jük felkészíteni a szülőket, és a valóságot 
vállalva eljárni. De nem ez történt. Hanem 
a felelősség alóli kitérés, polgármesteri se-
gítséggel. Olyan befejezése ez a történet-
nek, mint amilyen maga a bizniszszem-
léletű oktatásszervezés is volt.  Méltatlan 
és inkorrekt, ráadásul sok-sok védtelen 
károsulttal.
A károk enyhítése megkezdődött. A 

legtöbbet azóta a VSZC Madách Imre 
Technikum igazgatója,  Kocsi Tamás,  és 
a technikum pedagógusai tettek azért,  
hogy a gyerekeknek legyen hol foly-
tatniuk tanulmányaikat . A térség or- 
szággyűlési képviselője lapunk informáci-
ója szerint segítséget biztosít ehhez, igaz, 
ő nem teátrálisan, meg ezüstéremmel, 
mert a gyerekeknek és a szüleiknek az 
aligha segít.  

(g)

Működj szabálytalanul,  fogd az államra!  

Ezüstérem üti a markod!

Augusztus végén, tanévkezdés előtt pár nappal derült ki, hogy megszűnik a CEAS gödöllői magániskola. 
Egészen megdöbbentő módon, az utolsó percben cserbenhagyva a diákokat, szüleiket és pedagógusokat 
is. A botrány közepette polgármesteri ezüstérmet, Gödöllőért kitüntetést kapott Galgóczi Ferenc, a CEAS 
Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium főigazgatója Gémesi Györgytől. De mi lehet a 
háttérben, és mi is a CEAS? 

„A Fenntartó 2020.01.31. napján 
benyújtott 2020. évi támogatás irán-
ti igénylésének felülvizsgálata során 
megállapításra került, hogy a Fenn-
tartó rendelkezik hatályos szakképzési 
megállapodással, de a megállapodás 
nem az Intézményben oktatott szak-
képzésre vonatkozik .”

 „ Fenntartó nem rendelkezett a 
szakmaszerkezeti döntésről szóló 
kormányrendeletben az Egészség-
ügy I .  ágazaton keretszámokkal.”

 „A Fenntartó képviselőjével többször 
is sor került egyeztetésre, amelyek so-
rán tisztázásra került, hogy pontosan 
miért nem jogosult állami támogatás-
ra az érintett képzés tekintetében” 

KÖ
ZÉ
LE
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20 éve ünnepeljük tehát e jeles napot, 
ezért joggal adódik a kérdés, hogy valójá-
ban mit is ünneplünk? Ennek megítélése az 
állampolgárok szintjén szinte biztos, hogy 
országszerte az éppen aktuális településve-
zetés, vagy kormány iránti szimpátia függ-
vényében változik. Gödöllőn nem csupán 
az elmúlt 30 esztendő, de a polgármesteri 
tisztséget 1990 óta megszakítás nélkül be-
töltő Gémesi György személye és három 
évtizednyi regnálása még szélesebb 
lehetőséget nyújt a visszatekintésre,  
elmélkedésre. Jelen gondolatokkal nem 
arról szeretnénk vitát gerjeszteni, hogy ki 
mennyire érzi jól magát városunkban, hi-
szen a legtöbben ragaszkodunk hozzá. Sok-
kal inkább a hagyományok miatt, a család 
és a barátok miatt, vagy éppen a gyerek-
korunk kapcsán. Sokan, sokféleképpen 
érzünk. Az eredmények elvitatása nélkül 
sokszor a közvélemény-kutatók megítélé-
séhez hasonlítható, kétséges kimutatások 
alapján összehasonlítjuk településünket 
más, hasonló nagyságú várossal. Mi hi-
ányzik? Mi nem hiányzik? Hol tarthatnánk 
egy-egy rossz döntés meg nem történte 
nélkül? Ilyen és ehhez hasonló gondola-
tok foglalkoztatják az embert, s persze az, 
hogy miként szeretné látni a települését. 
Nem könnyű feladatra vállalkoztunk an-
nak érdekében, hogy összegyűjtsük a be 
nem váltott ígéreteket, illetve a köznyelv 
által hiányosságnak vélt dolgokat, hibá-
kat, amelyek nem jó irányba formálták a 
gödöllői életet és komfortérzetet, illetve a 

be nem váltott ígéreteket. A virtuális bizo-
nyítvány minden egyes sora az elmúlt 30 év 
sűrítménye. Ezek között számtalan helyben 
megoldható önkormányzati feladat van, de 
vannak köztük olyan ígéretek is, melyekhez 
az állammal történt folyamatos kommu-
nikációs problémák alapján lehet eljutni. 
Lássuk hát a 30 évet 30 pontban, amely 
a tényeken és az objektivitáson alapul.  
A legtöbb pont az ígéreteké, amiket nem 
sikerült megoldani, de van olyan is, melyet 
nem ígért, szembe ment a gödöllői polgá-
rokkal és felháborodást váltott ki.
A kiemelésben olvasható sor még tovább 

folytatható. Hogy milyen települések kö-
zötti rangsorokat vezethetnénk mindezek 
birtokában, talány marad. Az is kérdés, 
hogy valójában mennyivel élne jobban a 
lakosság, ha olyan intézkedések maradtak 
volna el, mint például a kommunális adó 
bevezetése, vagy mennyivel komfortosabb 
lenne az élet, ha nincs a szélrózsa minden 
irányába történő szétdarabolása a városhá-
zának. Választások előtt mindig visszatér az 
elkerülő út, a kastély komplett rekonstruk-
ciós terve, de ezekben már vélhetően maga 
a város vezetője sem hisz. Ez idén télen lett 
nyilvánvaló, amikor a helyi ellenzéki kép-
viselők gyors párbeszéd után hónapok 
alatt elérték a lassan 20 éves ígéret első,  
M3-as lehajtó megépítésének lehetősé-
gét. Ígéretek és szavak helyett most már 
valóban tettekre lenne szükség! Együtt, 
szövetségben a gödöllőiekért!

(szerkesztőség)

CIKLUSOKON ÁT TARTÓ,   
SOHA MEG NEM VALÓSULT 
IGÉRETEK:

1. az elkerülő út megépítésének  
kampányokon átívelő ígérgetése,

2. az alsóparki gyógyvíz hasznosítása  
(termálfürdő létrehozása),

3. a Gödöllői Királyi Kastély  
rekonstrukciójának befejezése,

4. városi uszoda építése,
5. elsők között ígért városi strand létrehozá-

sa,
6. nemzetközi igényeket is kielégítő  

multifunkciós sportcsarnok építése,
7. Erkel Ferenc Általános Iskola új  

tornacsarnokának építése,
8. a Hajós Alfréd Általános Iskola teljes  

felújítása,
9. Szent István Egyetemmel közös fejleszté-

sek,
10. lakótelepeink energetikai megújítása,  

panelprogram kialakítása,
11. a helyi egészségügy infrastrukturális 

fejlesztése,
12. modern elővárosi HÉV közlekedés,
13. a helyi közösségi közlekedés racionális  

és időtálló fejlesztése,
14. a város útjainak koncepcionális  

forgalomszabályozása,
15. okosváros-fejlesztések,
16. zöldváros megoldások a fenntartható  

városfejlesztésben,
17. a geotermikus energia hasznosítása,
18. minden utca legalább egyik oldalán  

járda kiépítése,
19. kábelégetés felszámolása,
20. illegális hulladék lerakók teljes  

felszámolása,
21. Hattyús csónakázó tó kialakítása,
22. Gödöllő és Isaszeg közötti tórendszer  

és környékének turisztikai célú fejlesztése,
23. a város épített örökségeinek ápolása  

és rehabilitációja,
24. bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése.

…ÉS DOLGOK, MELYEK  
JOBBAK LETTEK VOLNA, HA 
SOHA NEM VALÓSULNAK MEG:
25. Városháza lebontása és az ügyintézés  

több helyre történő „szétdarabolása”,
26. kommunális adó bevezetése,
27. koncepciótlan kerékpárutak építése,
28. politikai szerepvállalás, az éppen aktuális  

kormányzatokkal állandó hadakozás,
29. az Egyetem „állam az államban”   

szerepének meghagyása,
30. Pazarló és túlzott hatalommal felruházott 

tanácsadók előtérbe helyezése.

30 „ lokál”  hiányosság  
a 30 éves önkormányzatiság során
A rendszerváltás egyik legfontosabb és talán egyik legsikeresebb vívmá-
nya az önkormányzati rendszer. Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánítot-
ta szeptember 30-át a helyi önkormányzatok napjává annak emlékére, 
hogy 40 év után, 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági 
választások első fordulóját. 

KÖ
ZÉLET
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Dühbe kell jönnünk!

Mire elég két év, ha a rendszerváltoztatás-
tól eltelt harminc év nem volt elég erre, sőt 
a helyzet e téren csak rosszabbodott. Ezt a 
témát érdemes körbejárni: mekkora a fela-
dat, mennyire összetett, milyen magatartás 
húzódik meg e káros jelenség mögött, milyen 
eszközök állnak rendelkezésre a feladat vég-
rehajtásához, mi hiányzik, mit kell konkrétan 
tenni a kitűzött nemes cél eléréséhez?
Hány illegális hulladéklerakó van az or-

szágban? A Hulladék Munkaszövetség sze-
rény becslése szerint a csaknem 3200 önkor-
mányzat égisze alatt kb. 15-20 000 helyszín 
található, az országban keletkező összes hul-
ladék mintegy 1 %-a végzi az erdőszélen, pa-
takparton, földutak mentén, töltésoldalban. 
Ez nagyjából 150 ezer m3 állandóan újrater-
melődő mennyiséget jelent a mai körülmé-
nyek között. Veszélyeztetett a mintegy 30 000 
kilométernyi közút, a 7 700 km vasút, a bő 10 
000 km turista és földút közvetlen környeze-
te, ahol eldobált, kiborított, kisebb-nagyobb 
konténernyi mennyiségben odaszállított épí-
tési törmelék, elhagyott, földdel kevert, fák, 
bokrok alatt megbújó szemét található min-
denütt. Böjte Csaba pontosan fogalmazza 
meg a közállapotokat Szent István-terv című 
írásában: „… nagyon sok seb éktelenkedik 
szülőföldünkön. Gaz, mocsok, rendezetlen-
ség rútítja az utak, patakok mentét. Felha-
gyott földek, düledező tanyák, gondozatlan, 
letarolt erdők, sok-sok olyan látvány várja a 
jövő-menő embert, ami szomorúsággal tölt-
heti el. Sajnos úgy terjed ez a gondozatlan-
ság, mint egy fertőző betegség.”
Télen a lakó- és a természeti környezetbe 

nem illő, oda nem való jobban látszik a köz-
térben, a növényzet nem takarja el az autó-
gumit, a boltok körül a féldecis üvegek szá-
zait, a bokáig érő csikkhegyeket a busz- és 

villamosmegállókban, az „elegáns félrené-
zéssel ottfelejtett”  kutyapiszkot, az elhajított 
sörösdobozokat… Hiába az országról készült 
remek és igaz imázsfilmek, amik a hazánk 
szépségeit mutatják be, ha az illegális hul-
ladéklerakás Magyarország egyik legszem-
betűnőbb problémája.  Tegyük hozzá, hogy 
köztisztasági, közegészségügyi, közrendvé-
delmi szempontból már egy cigarettacsikk 
eldobása, vagy a hátrahagyott kutyapiszok is 
illegális hulladéklerakásnak tekinthető, úgy 
is kéne kezelni ezeket. A szemetes környezet 
súlyos közbiztonsági deficit, a szeméttel teli 
környezet elbizonytalanító, sőt félelmet is 
kelthet.
Elemzők véleménye összegződik abban a 

kijelentésben, hogy itt is a liberalizmus a lu-
das, amelyik elnéző a vétkesekkel szemben, 
őket védi és nem a törvénytisztelő, rendsze-
rető túlnyomó többséget. Ez ugyanaz a ma-
gatartás, ami pl. a „börtönbiznisz”-nek mon-
dott események mögött is tetten érhető. Ezt 
ráadásul egy – még a szocializmusban gyö-
kerező – mentalitás is támogat, miszerint a 
köz-zel kezdődő dolgokkal nem kell törődni, 
nem kell védeni a közparkokat, a közutakat, 
a közösséget szolgáló erdőket, árvízvédelmi 
töltéseket – hiszen a „zemberek szemetel-
nek, nem lehet mit tenni ellenük”, ahogyan 
egy több cikluson át regnáló peremkerületi, 
szocialista, majd DK-s polgármester követ-
kezetesen hangsúlyozza. Ezért néz ki úgy az 
ország, mint amit a hátsókertek mellett futó 

vasútból látunk: mintha az ottani felhalmo-
zott rendetlenség, összegyülemlett szemét, 
limlom szinte az egész országot kietlen „hát-
sóudvarrá”  tenné. 
Ma a törvénytisztelő lakosság hallgat, már 

csak azért is, mert azt a sajnálatosan kevés 
bátor honpolgárt a szemetelő letorkollja, 
megfenyegeti, ezért inkább meg sem szólal-
nak, bár nagyon sok esetben tanúi a kihágá-
soknak. A jóérzésű, jóakaratú emberek egye-
dül érzik magukat, az ott lévők hallgatnak, 
nem támogatják, nem állnak melléjük, így a 
deviancia erősebbnek tűnhet. Miért van ez, 
milyen érzéseket kell felszabadítani a magyar 
emberekben a cselekvés érdekében? Han-
kiss Elemér fejtegeti részletesen Társadalmi 
csapdák című könyvében a viselkedésfor-
mák defektjeit, a közöny indítékait, aminek 
a mélyén az áll, amit 1978-ban megfogalma-
zott: „… gazdasági, életszínvonalbeli gyara-
podásunknak nincs meg a megfelelője, az 
ellensúlya az emberi-közösségi együttélés 
terén. Létünknek, fejlődésünknek korcs és 
satnya ma még emberi-közösségi dimenzi-
ója”. Ezekből a tényezőkből adódik a közér-
dek hitelvesztése, a közönyösség, apátia, a 
társadalom atomizálódása és az elvaduló 
individualizmus. Az illegális hulladéklerakás 
megfékezése a környezeti állapotunk alap-
vető javításán túlmenően jelentős társadal-
mi célokat is kitűzhet.
Sidney Lumet Hálózat című filmjében az 

egyik szereplő a film kulcsjelenetében a 
következővel kezdi monológját: „Nem kell 
mondjam, hogy rosszul állunk, mert rosszul 
állunk…” Ez a szenvedélyes beszéd kéne az 
eszébe jusson minden jóakaratú embernek, 
aki emberhez méltó, tiszta, vonzó környezet-
ben szeretne élni! Ez a „düh” kell ahhoz, hogy 
végre cselekedjünk mindennemű illegális 
hulladéklerakás, de a legkisebb szemetelés 
ellenében is! 

(lt)

→→→ TOVÁBBI TARTALOM A TÉMÁBAN: WWW.GDL.HU ←←←

Az illegális hulladéklerakók felszámolása 
A Miniszterelnök a 2020-as évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján 
rendkívül ambíciózus tervet jelentett be azzal, hogy „ két éven belül 
fel kell számolni az illegális szemétlerakóhelyeket”. 

Gödöllő szárítópusztai buszmegálló

Gödöllő szárítópusztai buszmegálló belső
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Csapatbajnok gödöllői atléták

Szeptember 2-án Adjunk nevet a gödöllői uszodának! címmel Vécsey László, a gödöllői köz-
pontú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője felhívást tett közzé arra vonatko-
zóan, hogy ki legyen a névadója az Ady Endre sétányon épülő, a próbaüzemi állapotig várhatóan 
még idén eljutó sportlétesítménynek.
A szeptember 9-ig beérkezett javaslatokat összegezték, és a második körben – szeptember 14-

én, az esti órákig – öt személyre (Benedek Endre, Benedek Tibor, Hajós Alfréd, Kárpáti György, 
Székely Éva) szűkített névsorra lehetett szavazni. 
A voksolás után kialakult egy sorrend, de Vécsey László megkeresésünkre elmondta: úgy dön-

tött, hogy mind az öt nevet a döntéshozók elé terjeszti, hadd lássák a legtöbb jelölést kapott 
összes lehetőséget. A honatya hozzátette: a végső döntés a Nemzeti Sportközpontok, valamint az 
EMMI Sportért Felelős Államtitkársága illetékeseinek kezében van, akik akár egy hatodik verzió 
mellett is állást foglalhatnak.

Nem mindennapi szezont tudhat maga mögött a mind-
össze 17 esztendős Vecsey Fanni. A Gödöllői RC strandröp-
labdázója – Gubik Hannával (Beach Sport) az oldalán – or-
szágos bajnoki címet nyert az U18-as korosztályban, majd 
egyaránt ezüstéremig jutott az U20-as és az U22-es kor-
csoportban. A kettős szeptember közepén a törökországi 
Izmirben lépett homokra az U18-as Európa-bajnokságon, 
ahol a 9. pozíciót szerezték meg a rangos mezőnyben.
Az utánpótlás-sikerek mellett Fanni történelmet írt a 

felnőttek között is, hiszen Vaida Beáta (Eötvös DSE) pár-
jaként felállhatott az országos bajnoki dobogó legmaga-
sabb fokára!

Október első hétvégéjén az újonc Pécs el-
len kezdi meg a 2020/2021-es bajnoki idényt 
a Gödöllői RC női röplabda-csapata az NB I. 
Ligában. Szalay Attila döntően saját neve-
lésű fiatalokból álló együttese két idegen-
légióst is a soraiban tudhat: a bolgár Irena 
Misonova (31 éves) szolgálataira szélsőütő-
ként számíthat a szakvezető, a török Buse 
Ince (27 éves) pedig centerként segítheti a 
gödöllői hatost.

Az oldalt összeállította: Fedor Gábor
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nyánszky Sára, Dobránszky Laura, Eszenyi Nap-
sugár, Galkó Csongor, Kriszt Katalin, Matkó Csa-
ba, Mihajlovic Alex, Nádházy Evelin, Normann 
Márton, Pápai Márton, Pótha Johanna, Répási 
Petra, Simonváros Csanád, Simonváros Zille, 
Soos Levente, Szamosi András.
Az eredménypontokat tekintve a GEAC- 

Ikarus legjobbja Nádházy Evelin lett, akinek 
a 400 méteres síkfutásban elért ideje 1.076  
pontot ért. Evelin 59 pont megszerzésében 

vállalt szerepet, amivel a csapatok közötti 
rangsorban a 17. helyen végzett volna.
A fenti sikerek nem jöhettek volna létre 

a GEAC edzői nélkül. Íme, a szakmai stáb  
névsora: Karakasné Hasznos Jutka, Kör- 
mendy Katalin, Szörényi István, Máté Alpár, 
Gadanecz György, Zsivoczky-Pandel Attila, 
Deutsch Péter, Pogány Mihály, Kovács Zoltán 
és Kovács Gábor Krisztián, akinek a fotót kö-
szönhetjük. 

Strandröplabda 

Vecsey Fanni  
fantasztikus szezonja

Javaslatok az Ady sétányon  
épülő versenyuszoda elnevezésére

Török és bolgár 
idegenlégiós a hely i 
röplabda-csapatban

A koronavírus-járvány terjedésének meggáto-
lása érdekében bevezetett tavaszi korlátozások 
miatt idén sajátossá vált a hat esztendeje újjá-
élesztett atlétikai csapatbajnoki döntő, aminek 
helyszíne szeptember 5-én és 6-án a székesfe-
hérvári Regionális Atlétikai Központ volt. Mivel a 
májusban esedékes keleti és nyugati elődöntők 
elmaradtak, több versenyszámban egyfajta „tö-
megrendezvénnyé” vált az egyfordulós viadal, 
amin 31 csapat indult. 
A Gödöllői EAC ezúttal is a mátyásföldi Ika-

rus BSE legjobbjaival fúzióban vágott neki az 50 
millió forintos összdíjazású döntőnek, ahol – a 
vasárnap reggeli félmaratonnal együtt – 42 ver-
senyszámban (21-21 női és férfi) mérték össze 
tudásukat az atléták. 
Ami a múltat illet, a GEAC-Ikarus formáció 

2014-ben (akkor még kiegészülve a BEAC ver-
senyzőivel) aranyérmes lett, 2015-ben és 2016-
ban a második helyen, 2017-ben a negyedik he-
lyen végzett, míg tavalyelőtt és tavaly a második 
pozícióban zárt.
Az első, szombati napon 23 számban hirdettek 

győztest. A GEAC-Ikarus fúzióból létrejött csapat 
atlétái 192 pontot halmoztak fel, amivel a 2. he-
lyen álltak. Vasárnap ehhez hozzájött még 200,5 
egység, így mindent egybevetve, 392,5 ponttal – 
33,5 pontos előnnyel az MTK-UTE egység előtt – az 
első helyen végeztek, ami bruttó 6,8 millió forint 
összegű díjazást jelent a két szakosztály számára.
A Gödöllői EAC versenyzőinek névsora: Ajide 

Dániel, Bánovics József, Bézsenyi Gergely, Cser-

Együttműködő partnerünk:  www.godolloi-hirek .hu
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Az őszi hajhullást kiváltó egyik ténye-
ző a nyári napsütés eredménye, hiszen a 
magas UV-sugárzás hajszálakra gyakorolt 
károsító hatása időben ekkor mutatkozik 
meg a legszembetűnőbben. Másik lénye-
ges kiváltó ok, hogy a friss zöldség- és gyü-
mölcskínálat október elejére jelentősen 
szűkül, mindemellett a hideg beköszön-
tével egyre inkább vágyunk kalóriadús, 
ugyanakkor alacsony vitamin- és ásványi 
anyag-tartalmú ételekre. Szervezetünk a 
csökkenő vvitamin- és ásványi anyag-ellá-
tottságra azonnal reagál, amelynek egyik 
jele a hajhullás. 
Otthoni ápolással, különböző kúrákkal 

segíthetjük a normál hajnövekedést és a 
hajvesztés ciklusának beállítását. A haj-
hagymáknak az egészséges működéshez 
vitaminokra, aminosavakra és ásványi 
anyagokra van szüksége. A hajnöveke-
dést serkentő vitaminok közé tartoznak a 
B-vitaminok (különösen a B5 v itamin és 
a folsav) a H-v itamin (biotin),  valamint 
az A-,  E- és C-v itaminok.  Mivel a hajunk 
egy elszarusodott fehérjéből, keratinból 
épül fel, így hajhagymáinkat a fehérjék 
építőköveivel, aminosavakkal is el kell lát-
ni. Egyes ásványi anyagok, mint például 

a vas, cink, szilícium és a szelén is fontos 
szerepet játszanak a hajhagymák anyag-
csere folyamataiban, így az egészséges 
hajnövekedésben. A szervezet megfelelő 
omega-3 zsírsav  ellátottsága az egészsé-
ges fejbőrt segíti.  
A kiegyensúlyozott táplálkozás és a 

rendszeres folyadékbevitel elengedhetet-
len egészségünk fenntartásához. Ételeink 
legyenek minél sokszínűbbek és tovább-
ra is részesítsük előnyben a növényi ere-
detű élelmiszereket! Az őszi idényben is 
kapható nyers zöldségek és gyümölcsök 
(például szőlő,  alma,  narancs,  grapefru-
it,  répa,  cékla) fogyasztásával is gondos-
kodhatunk a hajhagymák számára fontos 
tápanyagokról. 
Vasat vörös húsok,  máj és zöld növé-

nyek  (spenót, brokkoli) tartalmaznak. Jód 
felel a hajat felépítő sejtekért, megfelelő 
bevitel érdekében tengeri halak,  zöldsé-
gek  fogyasztása javasolt. A teljes kiőrlésű 
kenyér,  olajos halak,  máj,  osztriga,  tojás,  
fehérjében gazdag hüvelyesek  rendsze-
res fogyasztása hajunk minőségét erősíti.
A belsőleg szedhető vitaminok, úgyne-

vezett „szépségvitaminok”  szedésével is 
hozzájárulhatunk hajhagymáink erősíté-
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séhez. Ezeknek a komplex vitaminoknak 
az alap összetevői a biotin,  cink-pidolát,  
B-v itaminok,  L-cisztin,  amelyeket mini-
mum 2 hónapig javasolt szedni, hogy lát-
hatóvá váljon a hatásuk.
Hajerősítő készítmények, samponok, 

hajcseppek szintén intenzív segítséget 
nyújtanak az őszi hajhullás ellen. A haj-
szeszek különféle gyógynövény kivonatok 
alkoholos oldatát tartalmazzák, melyek 
amellett, hogy csökkentik a haj hullását, 
serkentőleg hatnak az új haj növekedésére.
Az arckezelés mellett a mezoterápia 

a hajhullás kezelésében is rendkívül el-
ismert technika. A 8-10 alkalomból álló 
kezeléssorozat lényege az apró tűkkel tör-
ténő beavatkozás, mely során megfelelő 
hatóanyag-komplexet juttatnak a prob-
léma helyére. A kezelés során a gyenge 
hajhagymák is erősödnek és a haj növeke-
dést is serkenti. A haj szerkezete is pozitív 
változásokon megy keresztül, sőt rugal-
masabbá és erősebbé válnak a hajszálak.
A fentiekben leírt tanácsok betartásával 

az őszi hajhullás időtartamát és mértékét 
is csökkenthetjük, így ősszel is vitalitást 
sugárzó hajkoronával ékeskedhetünk.

(VZsJ) 

Őszi hajhullás?
Sokakban aggodalmat kelt az ősszel jelentkező intenzív hajhullás. Megnyugtató hír, hogy az évszakváltással járó haj-

vesztés egy természetes jelenség, amely az emberek 80 százalékát érinti, mértéke azonban egyénenként eltérő lehet. 

A szezonális hajhullás nem tarthat egy-másfél hónapnál tovább. Ennél hosszabb időtartamú, nagymértékű hajvesztés 

orvosi kivizsgálást igényel.

Fotó: Horváth Mónika Kitti

A zöld tea, mint „csodaital”  kiválóan serkenti a hajhagymák működé-
sét. Havonta átlagosan 1 cm-t nő a hajunk, de ezt akár megduplázhat-
juk azzal, ha a fejbőr vérellátását fokozzuk. Ehhez mindennap legalább 
egy csésze zöld tea fogyasztása javasolt, hajmosáskor pedig a sampon-
ba keverjünk a lefőzött zöld teából egy keveset!

Hajmosáskor szánjunk időt fejbőrmasszázsra, amit finoman, de alaposan 
végezzünk el! Egy jó masszázs serkenti a vérkeringést, valamint nélkülöz-
hetetlen tápanyagokhoz és oxigénhez juttatja a hajhagymákat.

A legrégebbi csodaszer a ricinusolaj, amit nagyanyáink is használtak a haj 
gyorsabb növekedésének elérésére érdekében. Minden hajmosás előtt 
egy evőkanálnyi mennyiséget kenjük a fejbőrbe, úgy mintha hajat feste-
nénk! Jó alaposan bugyoláljuk be, majd fél óra múlva jöhet a hajmosás!

TIPPEK
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Fotó: Horváth Mónika Kitti

A kérdésre adott választ nagymérték-
ben befolyásolja az, hogy milyen életko-
rú a gyermek. Amennyiben a 12 év alatti 
gyermekünk beteg, a betegséget az orvos 
megállapította, és a szülő a beteg gyermek 
ápolása miatt nem tudja ellátni a munká-
ját, akkor a gyermek betegségének idejére 
gyermekápolási táppénzre jogosult.  Fon-
tos megjegyezni, hogy gyermekápolási 
táppénzre is kizárólag azon szülő válhat 
jogosulttá, aki egyébként saját jogon is jo-
gosult volna táppénzre. 12 év feletti beteg 
gyermek esetében a táppénz kizárólag 
méltányosságból állapítható meg.
 Mi történik akkor, ha a gyermekünk nem 

beteg, de mégsem mehet be az iskolába 

Leves:  Szalonnás, tartalmas, ízes lecsót 
készítünk. Ehhez adjuk a kockázott gyö-
kérzöldségeket (zeller, karalábé, fehér-
répa), majd átpároljuk azokat. Felöntjük 
vörösborral, hozzáadjuk a levesbe elrakott 
zöldbabot, majd felöntjük annyi vízzel, 
hogy épp elfedje, azután készre főzzük. Ha 
minden megpuhult, turmixgéppel simára, 
egyneműre pépesítjük a levest és tejszín-
nel dúsítjuk. Sóval, borssal, tárkonyecettel 
ízesítjük.
Levesbetét :  A lapockát 1 x 1 cm-es koc-

kákra vágjuk, majd egy forró serpenyőbe 
helyezzük a vaj-olaj keverékkel. Amikor 
majdnem kész a hús, vízzel készre párol-
juk a húskockákat és a nyers, felezett zöld-
babot a leveshez adjuk, és addig főzzük, 
míg a bab is megpuhul.

Jó étvágyat kívánunk!

Ha csak megkóstolná ezt a finomságot, 
de a főzéshez nincs kedve, vagy lehetősé-
ge, a Kemencés étterem kínálatában meg-
találja ezt az igazán különleges levest!

Leveshez:
20 dkg szalonna
2 fej vöröshagyma
3 paradicsom
3 tv. paprika
3 sárgarépa
1 zeller
1 karalábé

Levesbetéthez:
30 dkg lapocka
20 dkg zöldbab
olaj-vaj keverék

1 fehérrépa
30 dkg zöldbab
2 dl tejszín
0,5 dl száraz vörösbor
só 
bors 
tárkonyecet

Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke a  
COVID-19 járvánnyal összefüggő okból nem mehet közösségbe?

Tárkonyecetes palóckrémleves sült tarjával és babbal

például azért, mert az osztályban találtak 
COVID-19 fertőzöttet, és ennek következ-
tében az osztályba járó valamennyi gyer-
meknek otthon kell maradnia? A legjobb 
megoldás ebben az esetben az, ha a szülő 
ebben az időszakban ún. home office-ból 
tesz eleget a munkaviszonyból eredő kö-
telezettségeinek. Amennyiben ez a munka-
kör jellegénél fogva vagy a munkáltatónál 
érvényben lévő belső szabályok miatt nem 
megoldható és a szülőnek van még ki nem 
vett szabadsága, akkor igényelhet (fizetett) 
szabadságot a munkáltatótól. A vonatkozó 
jogszabály alapján a szabadság kiadására a 
munkáltató köteles a munkavállaló előze-
tes meghallgatása után. A szabadság iránti 

igényt a munkavállalónak 15 nappal a sza-
badság kezdete előtt be kell jelenteni. A fe-
lek ettől egyeztő akarattal eltérhetnek, ami 
azt jelenti, hogy ezt a 15 napos időtartamot 
a felek le is rövidíthetik.
Amennyiben a fent említettek közül 

egyik sem jelent megoldást, akkor a szülő 
igényelhet ún. fizetés nélküli szabadságot a 
munkáltatótól. Ennek időtartamára a szülő 
nem lesz jogosult munkabérre és egyéb jut-
tatásokra sem. Érdemes odafigyelni arra, 
hogy ebben az időszakban a szülő kizárólag 
akkor válik biztosítottá (akkor lesz jogosult 
pl. orvosi ellátásra), ha megfizeti az egész-
ségügyi szolgáltatási járadék időarányos 
részét.
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A karanténról jogi szemmel

Egy k is főzőcske
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől
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A füvet addig kell nyírni, amíg nő. Ez nem 
köthető pontos dátumhoz, hiszen az időjárá-
si körülmények változóak. Régi, beállt gyep 
esetében hetente legalább egyszer, új vetés 
esetén hetente kétszer nyírjuk meg a füvet, 
hogy az „bebokrosodjon”  a hideg évszak be-
köszönte előtt. Az utolsó fűnyírás közeledtével 
célozzuk meg a 4-5 centiméteres magasságot, 
ugyanis, ha ennél hosszabbra hagyjuk, a téli 
hótakaró lenyomja a fűszálakat és ezzel teret 
adunk a gombás megbetegedéseknek. Fon-
tos továbbá, hogy megvizsgáljuk a pázsitot. 
Ha bármilyen megbetegedést felfedezünk, 
azt helyre kell hoznunk az ősz folyamán. Ezt a 
megfelelő permetszeres kezeléssel, illetve tá-
panyag kijuttatásával tudjuk orvosolni.
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a fű túl-

zottan nő még a keményebb hidegekben is, 
akkor rosszul választottuk meg a műtrágya 
típusát. Augusztus és október között beállt 
gyepfelületre kálium túlsúlyos gyepműtrágyát 
szükséges kijuttatnunk. A kálium fokozza a fű 
stressztűrését, ellenállóbbá teszi a megbete-

gedések ellen, így felkészíti a téli időszakra. 
Hobbi kertészek számára ajánlott 100 %-ban 
burkolt műtrágyát használni, hiszen ezzel 
elkerülhetjük, hogy esetleg saját hibánkból 
adódóan kárt tegyünk a gyepfelületben. Az 
Everris/ Scotts, napjainkban ICL márkanéven 
ismert, Landscaper Pro termékcsaládon belül 
a Pre Winter nevű gyepműtrágya kiválóan al-
kalmas erre a célra.
Gyepünk felülvetésére vagy új fű telepítésére 

tökéletesen alkalmas időpont az ősz. Az elmúlt 
években tapasztalható melegebb átmeneti év-
szakok lehetővé teszik, hogy akár októberig sort 
kerítsünk a füvesítésre. Ameddig a hőmérséklet 
14-15 °C alá nem süllyed, addig bátran bele-
vághatunk a fűvetésbe. További előny, hogy az 
évszakra jellemző csapadékos időjárás meg-
könnyítheti számunkra az öntözés fáradalmait. 
Tavasszal edzett lesz a fű a vegyszeres kezelések 
elvégzéséhez, illetve a tavaszi vetéssel ellentét-
ben kevésbé kitett a gyomok általi fertőzésnek, 
hiszen a melegigényes gyomnövények ilyenkor 
már nem fejlődnek ki.
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A szomszéd kertje mindig…  
legyen mostantól a t iéd  
a zöldebb!
A kert talán legnagyobb kihívása a gyepfelület gondozása. Ősszel a legfon-

tosabb feladatunk a füves terület felkészítése a téli időszakra. Így tehát ki 

kell térjünk a fűnyírás, a műtrágyázás és az őszi füvesítés kérdéseire , hogy 

tavasszal egészséges legyen az udvar legzöldebb része.

Saját érdekünkben csak a megfelelően meg-
tisztított és rendezett terepre kezdjük meg a 
vetést. Ezt követően a legfontosabb célunk a 
fű megerősödése. Fontos, hogy a vetést követő 
2-3 hétben - a fű keléséig - fokozottan figyeljünk 
az öntözésre, és naponta juttassunk ki vizet a 
területre. Ezt később csökkentsük, és hagy-
junk ki az öntözések között 2-3 napot. Mindezt 
a lehullott csapadék figyelembevételével te-
gyük meg. Az öntözésre a hajnali, kora reggeli 
időpont a legmegfelelőbb. Az új fűnek magas 
foszfor-tartalmú műtrágyát válasszunk, amely 
megerősíti a gyökérzetet, ez az elsődleges cél 
a fagyok beállta előtt. A korábban említett ter-
mékcsaládból erre a célra a New Grass gyep-
műtrágya a megfelelő választás.
Új gyepünk legnagyobb ellensége ősszel 

a lehullott lomb lehet. Ügyeljünk arra, hogy 
rendszeresen eltávolítsuk az avart, különben 
az levegőtlen állapotot teremt a frissen vetett 
fű számára. Különösen ügyeljünk beállt és új 
fűfelület esetében is a diófa lehullott lombjára. 
A diófa esetében allelopatikus hatásról beszé-
lünk, tehát olyan anyagokat termel a fa, amely 
akadályozza más növények fejlődését, így min-
denképpen kezdjük meg a lombhullás kezdeté-
től összegyűjteni leveleit. Amennyiben elvégez-
tük a feladatunkat, és gondoskodtunk a füves 
területről, nekifoghatunk a kert további terüle-
teinek munkálataihoz. A következő hónapban 
részletesen kitérünk arra, milyen kihívásokat 
rejt még magában az őszi kert.
Élvezzük ki az indiánnyár minden percét, az 

elvégzett munkánk gyümölcsét, amíg tehetjük 
töltsünk el minél több időt az udvaron, hem-
peregjünk az avarban, szívjuk magunkba az év 
utolsó erősebb napsugarait!

Egyházi Luca

Specialmix  Kft .

HIRDETÉS
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Kutyák koronavírusos  
betegsége

A kutyák koronavírusos betegsége világszer-
te elterjedt. Ugyanakkor míg a koronavírus az 
embernél komoly légzési nehézségeket okoz, 
addig a kutyáknál túlnyomórészt gyomor-bél-
panaszokhoz vezet. Bár a koronavírus-fertőzés 
kutyáknál gyakran enyhébb lefolyású, gyenge 
immunrendszerű állatok ese-
tében azonban súlyosabb lefo-
lyása is lehet, sőt, a kutya életét 
is veszítheti. A kutyák esetében 
a megbetegedés jelei nem 
mutatkoznak minden fertőzés 
után. Az erős immunrendszerű 
kutyák gyakran megfertőződés 
után sem mutatnak tüneteket, 
viszont direkt vagy indirekt 
kontaktussal megfertőzhetik 
az immungyenge kutyákat, 
például a kölyköket.
A koronavírus a szájon vagy 

orron keresztül kerülhet az 
állat szervezetébe, amelyek a 
nyelőcsövön keresztül a gyo-
mor-bélrendszerben landol-
nak. Lehetséges fertőzési for-
rást jelenthetnek: a fekáliával 
szennyezett ivóvíz, a szennye-
zett tárgyak (például kutya-
játékok), valamint a fertőzött 
kutyaürülékkel való közvetlen kapcsolat. A gyo-
mor, valamint a vékony- és vastagbél nyálka-
hártyájában elszaporodnak a vírusrészecskék, 
s gyulladásos folyamatok által részben masszív 
károkhoz vezethetnek. Ennek következménye 
az eledelben lévő víz és tápanyagok felszívódá-
si képességének csökkenése, ami különösen a 
kis energiaraktározással bíró kölyökkutyák ese-
tében lehet veszélyes. Az újonnan képződött 
vírusrészecskék székleten keresztüli kiválása a 
tünetek fellépésétől számított maximum 2 hé-
tig tarthat, ezért főleg ezen idő alatt rendkívül 
fontos a higiéniai intézkedésekre való odafigye-
lés.

Tünetek
A kutyák immunrendszerük állapotától füg-

gően különféle módon reagálnak a koronaví-
rus-fertőzésre. Így a kölykök és valami mástól 

megbetegedett kutyák estében a fertőzés lefo-
lyása súlyosabb, mint az erős immunrendsze-
rű állatok esetében. A koronavírussal fertőzött 
kutyáknál az alábbi panaszok jelentkezhetnek:
• fáradtság, gyengeség, étvágytalanság, adott 
esetben láz

• vizes hasmenés – részben véres vagy nyálkás 
váladékkal

• hányás
• keringési problémák és szívritmuszavarok.
Ha egy kutya egyszer már megbetegedett a 

vírus következtében, sajnos nem zárható ki az 
újbóli megbetegedés esélye.

Hogyan diagnosztizálható a koronavírus 
kutyáknál?
Kutyáknál sokféle megbetegedés válthat ki 

gyomor-bélpanaszokat. Így a vizsgálatok kereté-
ben többek között a következőket kell vizsgálni: 
általános egészségi állapot (szájnyálkahártya, 
vízháztartás, szív- és légzésfrekvencia, belső 
testhőmérséklet), valamint a kutya oltási státu-
sza, tartási és táplálkozási szokásai, féregtelení-
tés. Korlátozott keringés mellett javasolt azt sta-
bilizálni, majd vér- és székletvizsgálatot végezni.

Hogyan lehet megakadályozni,  hogy a ku-
tya koronavírussal fertőződjön?
Nem kötelező, de ajánlott kölyökkutyák ese-

tében a többi között a koronavírusos hasme-
nés elleni oltás is. Ezek kölyökkorban sokkal 
fontosabbak, mint a kötelező, veszettség elleni 
védőoltás, így az oltási sornál érdemes figye-
lembe venni. Az alábbi higiéniai intézkedések 
is javasoltak:

• az etető- és itatótálak, játékok, valamint a 
kutya székletürítési helyszíneinek  
fertőtlenítése

•  az ivóvíz rendszeres cseréje
• a fertőzött kutyák 2 hetes karanténja
•  az ürülék összegyűjtése és zárt zacskóban 
történő szemétkezelése

Veszélyes rám a kutya ko-
ronavírusos fertőzöttsége?
A válasz egyértelműen: 

nem. A betegség nem zoonó-
zis, azaz kutyáról emberre nem 
terjed át.

Veszélyes kutyámra a  
Covid-19?
Már több tünetmentes kutya 

orrán és szájában is kimutat-
ták a vírust. A tudósok min-
denesetre abból indulnak ki, 
hogy a koronavírusok szoros 
testi kapcsolat útján kerültek a 
megbetegedett kutyatulajdo-
nostól a kutyára. Olyan meg-
növekedett antitest-termelést 
sem mértek a kutyáknál, amely 
mérvadó a fertőzés szempont-
jából. Ezért a kutatók kizárják, 
hogy kutyákat is megbetegíte-

ne a Covid-19. Bizonyítást nyert egy olyan eset 
is, amikor egy belga macskánál pozitív ered-
ményt mutatott a rajta elvégzett SARS-CoV-2 
teszt. Azonban csupán egyedi esetről van szó, 
így a tudomány továbbra is extrém kivételnek 
tekinti, hogy az újgenerációs koronavírust em-
ber vigye át háziállatokra.

Kell valamitől tartanom, ha kutyámat k i-
engedem a szabadba?
A kutyák és más hazai háziállatok nem ját-

szanak szerepet az újgenerációs koronavírus 
terjesztésében, így azután minden gond nélkül 
kiengedhetők a friss levegőre. Sőt, ez - a jelen-
legi korona-krízis ellenére – nagyon fontos is 
négylábú barátaink számára, hiszen a mozgás 
és a friss levegő erősíti az immunrendszert, és 
stresszoldó hatású is.

(MJ)

H
O
BBI

A pandémia márciusi kirobbanása óta állattartók körében gyakran 
felmerülő kérdés a kutyák koronavírusos megbetegedése, amely 
joggal vet fel aggódó kérdéseket az állattartók körében.
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900 éves rend,  évszázados kapcsolat  
Gödöllő és a premontreiek
Ullmann Péter Ágoston O. Praem. nyu-

galmazott kormányzó perjel márciusban 
töltötte be 80. életévét, akit az eredetileg 
márciusra tervezett konferencia alkalmá-
val egy több mint ötven szerző által írt 
kiadvánnyal köszöntöttek. A rendezvényt 
Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői apát 
nyitotta meg, aki beszédében példaként 
állította az elődök örökségét a résztvevők 
számára, így az apát úr szavai nyomán mi 
is fontosnak gondoljuk, hogy áttekintsük a 
premontreiek történetét, ami immár csak-
nem száz éve összefonódott Gödöllőével. 
„A gondviselő Úristen kegyelméből új 

otthonhoz jutott a sorsüldözött jászói-pre-
montrei kanonokrend.”   – írták a premont-

reiek 1924-ben.  Ez az egyetlen mondat 
magában foglalja a magyarországi pre-
montreiek 900 éves történelmét. Alig van 
olyan kultúrintézmény, amely annyit ve-
szített és szenvedett volna Magyarország 
megcsonkítása által, mint a 900 éves pre-
montrei rend.
A történelmi rend ellehetetlenítése az 

elmúlt 900 évben többször is megtörtént 
hazánkban, azonban az állandó újjászü-
letés ékes példája a nagy múltban gyöke-
rező életenergiának, valamint a magyar 
nemzeti kultúra minden elnyomatáson di-
adalmaskodó erejének, mely napjainkban 
is a Fácánosban rügyez biztatóan.
Számomra és immár több ezer Gödöl-

lőn érettségizett öregdiák számára a pre-
montreiek nem pusztán egy történelmi 

rend egyenruháját viselő szerzetesi közös-
séget jelentik, hanem az egyetemes érté-
kek egyik legkövetkezetesebben vallók és 
közvetítők közösségét.
1923. szeptember 25-én megtörtént az 

alapkőletétel Horthy Miklós kormányzó 
jelenlétében a használatba kapott terüle-
ten. Mivel a rend egyszerre élvezte Horthy 
Miklós kormányzó, és mindenekelőtt Kle-
belsberg Kunó vallás és közoktatásügyi 
miniszter támogatását 1925. március 17-
én a magyar nemzetgyűlés számos pár-
toló felszólalás után úgy döntött, hogy a 
gödöllői Fácánosból jelentős területet a 
premontrei rendnek örök tulajdonába ad 
oly célból, hogy azon internátust, rend-
házat és templomot építsen. A gödöllői 
tevékenységet talán ezek a sorok jellem-
zik a legjobban: „minden növendékünkből 
őszintén vallásos, acélos jellemű, művelt 
munkás kötelességét teljesítő, testileg-lel-
kileg ép s egészséges, modern magyar ifjút 
akarunk nevelni, aki akarja és tudja elvé-
gezni a reá váró nagy feladatot.”    
Érdekes belegondolni abba, hogy a pre-

montreiek esetében valóban mintha a 
gondviselés egyengette volna a rend sor-
sát, ugyanis korábban a közelben álltak a 
hatvani, zsámbéki, margitszigeti, csúthi, 
ócsai premontrei prépostságok, és a 20. 
századdal elkezdve a régi gyűrű közepén 
született újjá a premontrei rend, hogy itt 
munkálkodjanak tovább az ősi monosto-
raikból kiüldözöttek.  
Az 1900-ban benedikált Takács Meny-

hért tagja volt az 1926-ban létrehozott fel-
sőháznak, és tovább folytatta munkáját a 
rendtársaiért, valamint a gondjaira bízott 
sok diákért. 1933-ban halt meg Takács 
Menyhért, aki egész életét a rendnek szen-
telte,  amiről a premontreiek így írnak: 
„Nekünk, intézetünknek, a tanári karnak, 
az ifjúságnak és a szülőknek nagy veszte-
ség az ő távozása, aki az intézetnek tíz éven 
keresztül alapítástól virágba szökkenéséig 
feje volt”.  
Az 1937. év nyarán kinevezték kormány-

zó perjellé dr. Gerinczy Pált. Gerinczy Pál 
az egész premontrei történelem egyik leg-
kalandosabb életpályát bejáró és legér-

dekesebb személyisége volt. A változások 
azonban ezzel nem álltak meg, ugyanis 
1937. december 15-én megérkezett Gerin-
czy apáti kinevezése, akit 1938. február 13-
án benedikáltak. 
Az „első bécsi döntés”  Csehszlovákia 

magyarlakta területeit 1938. november 
2-án Magyarországnak ítélte, így Jászóvár 
és Kassa is Magyarországhoz került, ami-
ről így írnak: „visszakapta a premontrei 
kanonokrend ősi jászói és leleszi monosto-
rát, Kassa és Rozsnyó gimnáziumát, s ezzel 
Gödöllő beleolvadt ősi anyaházunkba, Já-
szóvárba.”    Ezzel a Gödöllői Apátság önál-
lósága megszűnt, és az első gödöllői apát 
prépost-prelátus, majd a főrendiház tagja 
is lett. Gerinczy később Erdélybe ment, 
ahol fel is ajánlották neki a börtönben lévő 
Márton Áron megüresedett helyét. Ezt ő 
nem fogadta el, és később minden rang-
járól lemondva bujdosásban halt meg 
Krasznán. 
Fényi Ottó, Ullmann Péter és Eördög 

László Benedek O.Præm. áldozatos és fá-
radhatatlan munkával megteremtették a 
rend újraindulásának feltételeit, és építet-
ték újjá a semmiből az évszázados múlttal 
rendelkező gödöllői premontrei örökséget.  

Wisznovszky Tamás

→→→ TOVÁBBI TARTALOM A TÉMÁBAN: WWW.GDL.HU ←←←

Tudományos nemzetközi konferenciával ünnepelte alapításának 900. évfordulóját a premontrei rend. 

Takács Menyhért

Teleki Pál miniszterelnök Gerinczy Pál benedikálásán
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Tudta-e?

Kis Balázst mindenki jól ismeri, de senki nem 
tudja, hogy valójában ki is ő. Pedig kis Balázs lé-
tező személy volt. Ottó Ferenc, az 1976-ban vá-
rosunkban elhunyt zeneszerző húga, Ottó Gizel-
la császármetszés utáni trombózissal, majd azt 
követő tüdő- és mellhártya-gyulladással feküdt 
több hónapig kórházban. Egy sikertelen szülés 
után mérhetetlen öröm volt számára kisfia meg-
születése. Bátyja, Ottó Ferenc számos alkalom-
mal barátait is magával vitte a kórházba, beteg 
testvére látogatása alkalmával. Egyszer jó barát-
ja, József Attila is elkísérte. „Milyen ritka, szép 
név ez a Balázs!”  - mondta 1935 januárja végén 
a költő Ottó Gizella betegágya mellett. Ez a lá-

Tibike szekálja a k istestvérét,  aki 
elsírja magát.  Anyukája rászól:  
- Kisfiam! Most kérj bocsánatot Annától 

és adj neki egy puszit!
- Sajnos nem lehet! Koronavírus van.

Az óvodások az állatkertben voltak.  
Másnap beszélgetnek róla.
- Gyerekek! Kinek melyik állat tetszett a 

legjobban?
A gyerekek sorra válaszolgatnak. Krisz-

tikére kerül a sor:
- Nekem Erika néni tetszett a legjobban!

Óvodás kislány mesél otthon.  
- Képzeld anya, ma sétáltunk! Amikor 

a zebrán mentünk át, akkor Berci észre-
vett egy csigát, amit majdnem elütött egy 
autó, ezért felvette a földről. És tudod mi 

történt ezután? Elolvadt a csiga!

Testvérek közt :
- Játsszunk! Te állj oda, én pedig dobál-

lak labdával. Ha nem talállak fejbe, akkor 
te nyertél!

Apa!  a Mikulásnak van foga?
- Igen.
- Hol?
- A szájában.
- És harap?

Hanna mesél az óvodából hazafelé 
menet.
- Ma festettem az oviban csiga-bigát. A 

csiga nem tud menni, csak kúszni.
- Jajj, de okos vagy! Hát te már ezt is tu-

dod?

togatás és az újszülött kisfiú, Gellér Balázs adott 
ihletet József Attilának az Altató megírására. Há-
rom nap múlva a költő és Ottó Ferenc együtt vit-
ték el az újdonsült anyának a vers kéziratát. Ottó 
Ferenc azt is „kierőszakolta”, hogy József Attila 
ajánlja neki a verset, ő majd megzenésíti, amely 
végül meg is történt.
Érdekesség, hogy a költő aztán megfeled-

kezett a versről és csak halála után a Szép Szó 
1938-as József Attila-emlékszámában jelent 

meg először, s lassan Magyarország apra-
ja-nagyja megismerte kis Balázst. Az olvasó 
számára a versben szereplő Balázs mindig kisfiú 
marad, de Gellér Balázs felnőtt, férfivá csepe-
redett. Az ötvenes évek derekán, ha tűzoltó 
nem is, de katona lett, s híradósként szolgált a 
Petőfi, majd a Maléter laktanyában. Balázs, aki 
értelmiségi származása miatt a gimnáziumot is 
csak estin végezhette, a katonaság idején arról 
álmodozott, hogy tanulmányait majd a Zenea-
kadémián folytatja, hiszen kiskora óta rajongott 
a zongoráért. 1956 decemberében szerelt le, s 
reményei hamar szertefoszlottak. Balázs elő-
ször Bécsben, majd Torontóban telepedett le. 
Kanadában villanyszerelőként dolgozott, majd 
számviteli főiskolát végzett, és főkönyvelőként 
kereste a kenyerét. 1996 húsvétján tíz napra 
hazalátogatott Magyarországra. Körbejárta ro-
konait, hiszen a súlyos beteg férfi minden roko-
nától és ismerősétől szeretett volna elbúcsúzni. 
Két héttel magyarországi látogatása után kana-
dai otthonában hunyt el. Az Altató eredeti kéz-
irata az Irodalmi Múzeumba került, így kis Balázs 
halhatatlan lett.

(szerkesztőség)

...  hogy Gödöllő központjában 
található kis Balázs szobornak 
és a mindenki által jól ismert  
József Attila „ Altató”  c. versének 
gödöllői vonatkozása is van? 

Tündéri aranyköpések, humoros és gyermekien naiv 
idézetek gyerekektől!

O
TTH

O
N

Gyerekszáj
Mire kisvártatva Hanna megszólal:
- De én festettem szegénynek lábakat.

 Apa!  Mi a neve az elefántnak?
- Jumbó!
- És mi a jele?
- Pöttyös labda.
- Az nem lehet! Az a Kittié!

Beül a k isf iú a kocsiba,  hátán a há-
tizsákkal.
-  Apa! Ez így nem kényelmes! Menjünk 

inkább repülővel!

A kisunoka felhívatja a nagymamát te-
lefonon. Mama náthás,  amit nem tudtak,  
így érdes hangon beleszól a telefonba:
- Igen, tessék?!
- Ez meg ki?
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A kezdetekkor a Grassalkovich uradalom-
hoz tartozott. III. Antal halála után, a peres-
kedések ideje alatt 1841-1850-ig birtokos 
nélkül volt.
Viczay Károly leányági örökös a per lezárta 

után 1851-ben  eladta a görög származású 
Sina György bárónak, kitől 1856-ban fia, Sina 
Simon örökölte meg. Sina Simon a présház-
ban konyakgyárat létesített. Fennmaradt a 
gyár berendezésének és eszközeinek leltára, 
mely kortörténeti jelentőségű.
1864-1867-ig egy belga bank az átmene-

ti tulajdonos, míg 1867-1916-ig a kastély a 
présházzal együtt a királyi uradalom tulaj-
dona, Ferenc József császár és Erzsébet ki-
rályné kedvelt magyarországi tartózkodási 
helyeként ismert.
A második világháború után ipari üzem 

céljára hasznosították az épületet, de volt itt 
patyolat, pálinkafőzde, gombatermesztés, 
sőt sertéshizlalda is!
Valaha a borház és pincerendszer a kö-

zelben lévő Grassalkovich Kastély kiemelt 
részeként funkcionált. Az itt feldolgozott 
szőlőből készült bor eladásából fedezték a 
kastély kiadásait.
Kezdetektől fogva reprezentációs célokat 

is szolgált, mulatóhely is volt. Valéria főher-
cegnő rendszeresen részt vett szüreteken, 
ilyenkor Erzsébet királyné is elkísérte. A szü-
reti bált az előkelőségek az emeleti pihenő 
és vendégfogadó kandallós szobájának ab-
lakából nézték. A Grassalkovich-ok fasorral 
kötötték össze a kastélyt a présházzal és a 
babati majorral, melynek vonalai a XIX. szá-
zadi térképeken még látszottak.
I. Grassalkovich Antal birtokain végzett 

építkezésekről szóló jegyzékből kiderül, 
hogy a borházat 12.000 Ft-ból építették. Ösz-
szehasonlításképpen a Hamvay-kúria 4.000, 
míg a várkapitányi lak - a ma már hiányzó 
magtárral együtt is - csak 5.000 Ft-ba került. 
A műemlék borház alatt figyelemre méltó, 

teljes mértékben téglafalazatú pincerend-
szer található. A 122 m hosszú, 5 m széles, 
3 m magas U alakú pince dongaboltozatos, 
bányászati módszerekkel készült. Az U alakú  
pinceszárny közvetlenül beletorkollik egy 48 
m hosszú, 8 m széles, 4,5 m magas fantasz-
tikus méretű terembe, melynek boltozata 
hasonló szerkezetű, mint a Máriabesnyői 
bazilika altemplomának boltozata. A pin-
cerendszer klímája kedvező, állandó 14 C° 
 ideális hőmérséklet borok tárolására.

Említésre méltó még a borház nyugati 
szárnyának csehsüveg boltozata, amely a 
barokk építészetben általánosan alkalma-
zott fedőszerkezet volt.
A rendszerváltozás után privatizálták. 

1996-ban egy vállalkozótól vásárolta meg az 
Architecton Rt., 2004-től pedig az INHO Kft. 
tulajdonában van.
A borház és pince állagmegóvása a mű-

emléki előírások szerint megtörtént. Felújí-
tásra került a tetőszerkezet, a kőkereteket 
restaurálták. Az utólagos hozzáépítések le 
lettek bontva, a pince homokfúvással le lett 
tisztítva. Sikerült helyreállítani az eredeti 
állapotot, ezért az épület szerkezetkésznek 
mondható, de az új funkciónak megfelelően 
be kell fejezni.
Jelenleg ez az értékes, minden bizonnyal 

jobb sorsra érdemes épített örökség, csip-
kerózsika álmát alussza!

(szerkesztőség)

A közelmúltban a város vezetője a Kul-
turális Örökség Napjai esemény sorozat 
keretében fontosnak érezte elmonda-
ni, hogy „Gödöllő járuljon hozzá ahhoz, 
hogy a szűkebb környezetünk jobb meg-
ismerése által erősödjön a városhoz való 
kötődés és az épített örökségünk iránti 
felelősségérzet.”
Immáron 30 éve szeretnénk ,  hogy 

a szavak  végre tettek  szint jén is  
megvalósuljanak .

I. Grassalkovich Antal herceg építtette az 1750-es években tiszta  
barokk stílusban. Jelenleg az épület műemlék. Első írásos említése 
a 18. századi végéről származik, amiben megemlítik, hogy a szőlő-
hegyen található szüretelőház és pince Mária Terézia 400 akós (kb. 
20.000 literes) boroshordójáról nevezetes.

KÖ
ZÉ
LE
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A Grassalkov ich Borház és  
Pince története

Unokáink sem fogják  látni?

Fotók: Tamási Gábor
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jelölhetjük, hogy szándékunkban áll-e el-
menni, megoszthatjuk az ismerőseinkkel 
(a szokásos email vagy üzenetküldő app-
likációnkban: Gmail, Messenger, What-
sapp stb.), sőt akár a telefonunk naptárá-
ba is elmenthetjük az eseményt.
INTÉZMÉNYI INFÓK.  Ez szintén nem 

nagy újdonság, egy város honlapján is 
minden infó fenn van: cím, nyitva tartás, 
elérhetőségek, hírek stb. Az applikáció-
ban talán kevesebb kattintással megta-
láljuk, amit keresünk, és egyszerűbben 
tudjuk hívni vagy emailben megkeresni 
az intézményeket. Marcali és Oroszlány 
továbbá a vendéglátóhelyek információit 
is elérhetővé tették az alkalmazásban.
KEDVEZMÉNYEK.  Ha már a fentiek 

miatt telepítettünk telefonunkra egy vá-
rosi alkalmazást, kifejezetten előnyös, ha 
egyúttal az esetleges kedvezményeinket 
is elérjük innen: belépők, éttermi akciók, 
esetleg parkolási díjkedvezmények stb. 
Ebben a kategóriában már komolyabb 
fejlesztések lehetnek szükségesek, ezért 
a kedvezményeket például Székesfehér-
vár is későbbre ígéri.
Természetesen nincs mindenkinek 

okostelefonja. De ha már csak egy van a 
háztartásban, a lehetőség adott az infor-
mációkhoz kényelmesen hozzáférni, és 
akár szolgáltatást is használni. A statiszti-
kák szerint – amit az utcai tapasztalatom 
is megerősít – 4 emberből 3 napi okoste-
lefon-felhasználó. Mivel a tavalyi válasz-
tási kampányban is előkerült a téma, és 
láthatóan nálunk jóval kisebb költségve-
tésű önkormányzatok is megengedhették 
maguknak, remélem, a gödöllői megva-
lósításra sem kell már sokat várnunk.

-SZEM-

Gödöllői lakosként elsősorban az érde-
kel, itt helyben minek lenne értelme és 
mire van lehetőség, ezt szeretném a lap 
hasábjain körbejárni hónapról hónapra. 
A technológiai újítások egyre intenzíveb-
bek, csak kapkodjuk a fejünket. Édes-
anyámnak még az első színes TV vagy 
az első mikrohullámú sütő egy évtizedet 
meghatározó ugrást jelentett, ma 2-3 
évente élünk meg ekkora (vagy akár na-
gyobb) horderejű változásokat. Néha úgy 
érezhetjük, ez már nekünk sok, mi ebből 
most kimaradunk, nem foglalkozunk vele. 
Ám a struccpolitika aligha használ nekünk 
vagy környezetünknek.
Számomra a helyes szemléletet Kevin 

Kelly – a Wired magazin alapítója – sze-
mélyes története közvetítette: édesany-
ja mosónőként dolgozott az ötvenes 
évek Amerikájában, amikor megjelentek 
az első automata mosógépek. Ő azon-
ban cseppet sem sajnálta, hogy a kezét 
tönkretevő munkáját elvették a gépek, 

és helyette választhatott kevésbé káros 
foglalkozást. Ezt a megközelítést rend-
szerszinten kiválóan alkalmazza például 
Svédország, ahol Ylva Johansson munka-
ügyi és oktatási miniszter (önmagában jel-
zésértékű párosítás) megfogalmazásában 
nem félnek az új technológiáktól, hanem 
„a régi technológiáktól félnek. […] A mun-
kahelyek megszűnnek, azután átképez-
zük az embereket új munkahelyekre. Nem 
fogjuk megvédeni a munkahelyeket. De 
meg fogjuk védeni a dolgozókat!”  Nézzük 
meg mi is Gödöllőre vonatkozóan, hogy a 
terjedő új technológiákat hogyan tudjuk 
az életminőségünk javítására fordítani.

Az elmúlt évben, már a járványidőszak 
előtt, számos városban indult el Magyar-
országon is helyi alkalmazás okostelefo-
nokra. Kisebb és nagyobb települések is 
bevezették, például Székesfehérváron, 
Marcaliban, Oroszlányban – és a közel-
ben, Dunakeszin is. Lássuk, mit tudnak 
ezek az applikációk, mivel próbálnak 
hozzátenni a lakosok életminőségéhez!
HÍREK.  Többé nem fordulhat elő, hogy 

a késve bedobott nyomtatott újságban 
olvassuk, előző nap milyen fantasztikus 
koncert vagy kiállításmegnyitó volt. Az al-
kalmazásban értesítést is kaphatunk fon-
tosabb hírekről (ideértve természetesen 
a járvány miatti napi változásokat vagy 
az útlezárásokat), vagy a reggeli kávé 
mellett megnyitva elolvashatjuk a 
tegnap óta megjelent híreket. A 
fehérvári applikáció állítólag még 
személyre szabottan is tud értesí-
teni: ha beállítjuk a lakcímünket, 
a közszolgáltatók híreiből csak a 

mi utcánkra vonatkozókat kapjuk meg. 
Oroszlány applikációjában pedig a helyi 
TV adást is nézhetjük.
HIBABEJELENTÉS.  Egy helyen, fény-

képpel és GPS koordinátával bejelent-
hető bármilyen közterületi, közvilá-
gítási probléma, néhány kattintással 
elküldhetjük a városi szolgáltatásokkal, 
úthálózattal, tisztasággal stb. kapcsola-
tos jelzésünket. Dunakeszi egyenesen a 
legfontosabb funkcióként hirdeti a beje-
lentés lehetőségét.
ESEMÉNYEK.  Legtöbb esetben a vá-

rosi honlapon is fent lévő eseményeket 
láthatjuk felsorolva. Ám az applikációban 
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Egyre többször olvasom a napi és magazin sajtóban is az „ okos vá-
ros”, azaz a „ smart city”  kifejezést. Bár magánvéleményem, hogy egy 
város annyira okos, amennyire az ott élők azok, azt el tudom képzel-
ni, hogy az okostelefon és az okosóra mintájára a településeinken is 
elkezdjük használni a modern szoftverek és érzékelők előnyeit. 

Applikáció
a lakosok szolgálatában
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A nyugati egyházban a liturgikus év ünne-
peitől függetlenül, mégis azokkal párhuza-
mosan fejlődött a Boldogságos Szűz iránti 
tisztelet és szeretet egy adott hónapra kiter-
jedő megnyilvánulása. A Szűzanyának két 
hónapot szentelünk hagyományos módon: 
májust és októbert. Május hónapban a lore-
tói litánia imádkozásával köszöntjük meny-
nyei Édesanyánkat, októberben a szentolva-
só, vagyis a rózsafüzér imádság segítségével 
elmélkedünk az Úr Jézus életéről úgy, hogy 
Máriát kérjük segítőnek az elmélkedés és 
szemlélődés során. Azért fordulunk hozzá, 
mert ő maga is „megjegyezte mindezeket 
a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szí-
vében.”  (Lk 2,19), valamint „megőrizte szívé-
ben mindezeket a szavakat.”  (Lk 2,51)
Ilyen értelemben a rózsafüzér imádsága 

az Úr Anyját szólítja meg, hogy segítsen ne-
künk is látni (szemlélni) és megérteni azon 
eseményeket, amelyeknek ő is részese volt 
Fiával kapcsolatban. 

De mi is a Rózsafüzér (latinul Rosarium), 
és hogyan alakult ki ez a nagyon is fontos 
és megszentelt imamód? Kezdetben a ke-
leti szerzetesek ajánlották 150 Miatyánk 
imádkozását a nép számára a zsolozsma 
helyettesítése gyanánt. A XI-XII. században 
a Lukács evangéliumából szerkesztett Ave 
Maria imádság egyre inkább közkedvelt 
lett. Dominikus von Preussen karthauzi 
szerzetes ötven záradékban foglalta össze 
Jézus életének eseményeit, amely zára-
dékokat az Üdvöz légy, Mária imádsághoz 
csatolta. 1483 körül alakult ki a ma ismert 
15 titokból álló rózsafüzér, amelyhez 
2002-ben Szent II. János Pál pápa csatolt 
még ötöt (világosság titkai). Megjegyez-
zük, hogy a koszorú-imák (imafüzérek) 
a világ szinte minden nagyobb vallásá-
ban megtalálhatók (buddhizmus, iszlám, 
stb.). Mindegyik imaforma lényegi eleme 
a benső nyugalom és összeszedettség. Pl. 
a keresztény lelkiség kialakulása során az 

úgynevezett sivatagi atyák révén terjedt el 
a keleti egyházban igen tisztelt Jézus-ima.
A Rózsafüzér tehát az úgynevezett ko-

szorú- vagy corona imádságok család-
jába tartozik, ennek során hússzor tíz 
Üdvöz légy, Mária imát mondunk, a tízes 
sorozatok között az Úrtól tanult imád-
ságot, a Miatyánkot iktatjuk, valamint a 
kis doxológiát (Dicsőség az Atyának…). 
Az imádság bevezetője az Apostoli hit-
vallás, a Miatyánk és három Üdvöz légy, 
Mária – amelybe általában a három isteni 
erény felindítását iktatjuk úgynevezett 
titokként. A tízes sorozatok imádságai-
ba is iktatunk “titkokat”, amelyek való-
jában az Úr életének legfontosabb ese-
ményei. Ma négy sorozatot ismerünk: 
örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges.  
Az örvendetes titkok a következők:
akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál – Lk 
1,26-38 – ünnepe március 25. az Úr születésének 
hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hor-
doztál – Lk 1,39-45 – ünnepe Magyarországon 
július 2. Sarlós Boldogasszony
akit te, Szent Szűz, a világra szültél – Lk 2,1-7 
– ünnepe december 25. az Úr születése (Kará-
csony) 
akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál 
– Lk 2,22-39 – ünnepe február 2. az Úr bemu-
tatása a templomban (Gyertyaszentelő Boldo-
gasszony)
akit te, szent Szűz, a templomban megtaláltál 
– Lk 2,41-50 – ünneplése háromévente Jézus, 
Mária, József: a Szent Család ünnepén
A v ilágosság titkai az alábbiak:

aki a Jordán vizében megkeresztelkedett – Mt 
3,13-17 és a szinoptikusok, valamint Jn 1,29-34 
– ünnepe Urunk megkeresztelkedése 
aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni 
erejét – Jn 2,1-11 – ünneplése január 6. a zso-
lozsmában és háromévente az Évközi 2. vasár-
napon
aki meghirdette Isten országát – Mt 4,23-25
aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicső-
ségét – Mt 17,1-9 és a szinoptikusok – ünnepe 
augusztus 6. Urunk színeváltozása
aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát 
– Mt 26,20-29 és a szinoptikusok – emlékezete 
Nagycsütörtök és minden szentmise
A fájdalmas olvasó titkai:

aki érettünk vérrel verítékezett – Lk 22,39-46 – 

Október – Máriával szemléljük   
Jézus életének eseményeit
Az egyház keleti és nyugati hagyományában egyaránt élő hagyomá-
nya van a Máriának szentelt időszakoknak, hónapoknak. 

FO
TÓ
: P
XH
ER
E.
CO
M

H
IT
ÉL
ET



2020.  október  2. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 19

VÍZSZINTES:  1. Az idézet első része (T, E, 
A, O, Z, T). 13. Erősen mérgező, keserű-
mandula szagú gáz. 14. Fertőző betegség. 
15. Nassolni kezd! 16. Filmcsillag. 18. Azo-
nos betűk. 19. Tragacs. 22. Londoni egy-
ség! 24. Állami bevétel. 26. Kossuth-díjas 
cimbalomművész (Aladár). 27. Fanyar 

emlékezete Nagycsütörtök
akit érettünk megostoroztak – Jn 19,1-5 
akit érettünk tövissel koronáztak – Mt 27,27-31
aki érettünk a keresztet hordozta – Lk 23,26-31
akit érettünk keresztre feszítettek – Lk 23,33-46 
– az utóbbi négy titok emlékezete Nagypéntek-
hez kapcsolódik
A dicsőséges rózsafüzér titkok pedig:

aki halottaiból feltámadt – Mt 28,1-8 és a szi-
noptikusok valamint Jn 20,1-13 – ünneplése az 
Úr feltámadása (Húsvét)
aki a mennybe fölment – Mk 16,19; Lk 24,44-53 
– ünneplése Urunk mennybemenetele
aki nekünk a Szentlelket elküldte – ApCsel 2,1-
4 – ünneplése Pünkösd
aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett – ün-
nepe augusztus 15. Mária mennybevétele
aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoro-

gyümölcs. 29. Kézimunkázik. 31. A három 
testőr egyike. 33. Juttat, népiesen. 34. Je-
gyespárt összead. 36. Import után fizetett 
járulék. 37. Ódon egynemű betűi. 38. Já-
tékszer. 40. Dél-amerikai főváros. 42. Girl 
társa! 43. Francia divatdiktátor (Christian). 
44. Férfi énekhang. 45. Véres kezű római 

názott – emlékezete augusztus 22. Boldogsá-
gos Szűz Mária királynő
A hagyományos rózsafüzér iránti tisztelet 

megmutatkozik a hozzá kapcsolódó ünnep-
léshez. Október 7-én ünnepeljük a Rózsafü-
zér Királynője, régebbi nevén Olvasós Bol-
dogasszony emlékezetét. A pápák mindig 
különös figyelemmel kísérték ezt az imád-
ságot, ezért is fontos kiemelnünk XII. Piusz 
pápa Mediator Dei kezdetű enciklikáját a 
liturgiáról, amelyben felszólítja a liturgikus 
mozgalom tagjait, hogy támogassák a hívő 
nép számára nagyon is kedves imaformát. 
Legutóbb Szent II. János Pál pápa adott ki 
enciklikát a rózsafüzérről Rosarium Virginis 
Mariae címen. 
Október folyamán a rózsafüzér imádsá-

ga arra késztet bennünket, hogy összesze-

császár, eredeti helyesírással. 46. A hét 
vezér egyike. 47. Rombos rendszerben 
kristályosodó szilikátásvány. 48. A Szaha-
ra fő alkotója. 49. A múlt idő jele. 50. Por 
és víz elegye. 51. Halom. 53. Mikszáth Kál-
mán. 54. Montenegrói város. 56. Nitrogén 
és irídium vegyjele. 57. Össze-vissza bök! 
58. Szándékozik. 60. Gléda. 62. London 
mulató negyede. 64. Üvegbe ereszti. 66. 
… Land, Verne-hős. 68. Svéd kikötőváros. 
70. Középen terel! 71. Rövid ideig tétlenül 
marad. 74. Rosszabbá tesz.
FÜGGŐLEGES:  1. Jézus földi mestersége. 
2. … Taylor, Oscar- és Golden Globe-díjas 
amerikai színésznő. 3. Keltezés. 4. Júda 
második fia. 5. Török autójel. 6. Seben ke-
letkezik. 7. A Taj Mahal városa. 8. Alakulat. 
9. Fordított kettős betű. 10. Átgyúr páros 
betűi. 11. Főpap Jézus korában. 12. Kávé-
üledék. 17. Ázsiai közlekedési eszköz. 20. 
Hegycsúcs. 21. Az idézet második része (É, 
T, M, E, L). 23. A magyar kártya egyik színe. 
25. Fertőző megbetegedés. 28. Magához 
kéret kézzel jelezve. 30. Lerakat. 32. Épü-
let. 34. Szedresben van! 35. Pedagógus. 
37. Népi hangszer. 39. Református lelkész, 
történész és író a 18. sz-ban (Péter). 41. 
Harsona. 42. Lengyel tábornok a magyar 
szabadságharcban (József). 44. Káposzta 
jelzője lehet. 45. Firtató kérdőszócska. 47. 
Szájat nyit. 48. Mesebeli szám. 50. Nyári 
viselet. 52. Picurka. 54. Ada-…, egykori 
sziget az Al-Dunán. 55. Portörlő. 57. Rit-
ka férfinév. 59. Minden oldalról szorosan 
mellé. 61. Zenés, táncos műsor. 63. Csata. 
65. Különböző római számok, összegük: 
1501. 67. …vad, lapos aganccsal rendel-
kező szarvasféle. 69. Montenegró gépko-
csi jele. 72. Egressy Gábor. 73. Rönk fele!

detten és bensőleg lenyugodva szemléljük 
Krisztus életének eseményeit és azokat az 
imádság révén tegyük életünk részévé. Ezt 
segíti elő a szentírási részletekkel kiegészí-
tett forma. Egyébként a Cantus Catholici 
(1651) énekeskönyvben találjuk az egyedül-
álló „Rosarium. Christus Urunknak eleteböl 
kötött Bóldog Aszízony Koszoruja” éneket.
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a ró-

zsafüzért templomban vagy kápolnában, 
családban, közösségben mondja, vagy a 
Szentatya által mondott rózsafüzérhez az 
élő médiaközvetítésen keresztül csatlako-
zik. A rózsafüzéreket kiváltképp Rózsafüzér 
Királynőjének emléknapján, de Mária-ün-
nepeken, kegy- és zarándokhelyeken ünne-
pélyes formában szokás megáldani.

Dr. Sztankó Attila atya (plébános)
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Keresztrejtvény
A fősorokban Lukács evangélistától idézzük Erzsébet köszöntését.
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- Szinte napra pontosan egy évvel 
ezelőtt nyitotta meg kapuit Gödöllőn 
a Pap Kolbászműhely.  Honnan jött az 
ötlet,  hogy kolbász manufaktúrát épít-
sen és kolbászokat gyártson a hazai és 
nemzetközi piacra?
Édesapám 25 éve foglalkozik kolbász 

és szalámi gyártással őstermelői szinten, 
ezt szerettük volna továbbvinni a Kol-
bászműhellyel. Én a szolgáltató iparból 
érkeztem, végzettségem szerint vendég-
látóipari és szálloda menedzser vagyok, 
az élelmiszerek szeretete és ismerete 
végigkísérte az életemet, a munkámat. 
Feleségem bölcsész, 
ezáltal fontos táma-
sza a vállalkozásunk-
nak. Több mint húsz 
év vállalkozói múlttal 
rendelkezünk, és az 
eddigi vállalkozása-
ink sikere ösztönzött minket arra, hogy 
belevágjunk valamibe, amit igazán szere-
tünk, amiben hiszünk, és amit a fiainkra 
bízhatunk, ha szeretnék majd tovább 
folytatni.
- Az első,  ami az embert megérinti és 

zsigerből érződik,  hogy itt fontos szere-
pe van a tradíciónak,  hagyománynak,  
ezáltal a legfontosabb termék is egy 
25 éves receptúrából áll,  az életének 
fontos része a hagyományok tisztelete 
és ápolása.  Hisz a régi,  a tradicionális,  
gyerekkorunk ízeinek piacában,  amikor 
mindenki újít ,  és trendi dolgokban gon-
dolkozik ,  feledve a múltat és a hagyo-
mányosat?

Célunk volt, hogy a hagyományos el-
járást ötvözzük újgenerációs megoldá-
sokkal, így az régi ízek divatos formában 
kerülnek a vásárlókhoz. Ezért is lett a 
szlogenünk a „Hagyomány Újratöltve”. 
Szinte csak ebben hiszek, az innováció 
önmagában nem elég, kell a kipróbált 
bevált recept, az élet más területén is így 
van ez.
- A jó értelemben vett konzervatív  

szemléletet is látom, ami nagyon szim-
patikus,  mert egy nem gödöllői szüle-
tésű cégtulajdonos a városba érkezve 
prioritásnak gondolja,  hogy hely i,  azaz 
gödöllői kollégáknak teremtsen mun-
kahelyet.  Ez egy tudatos döntés vagy 

szimplán praktikus okai 
vannak?
Nagyon megtetszett Gö-
döllő, mind a város, mind 
pedig a Park, ami helyet 
adott a Műhelynek. A lo-
gisztika, az autópályák 
közelsége elengedhetet-
len része a működésünk-
nek, itt ez is adott. A helyi 
kollégák kiválasztásában 
fontos döntés volt, hogy 
szerettük volna csökken-
teni az utazással töltött 
idejüket, ezzel biztosítva 
az állandóságot és a jó 
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hangulatot, ne a dugóban álljanak, utaz-
zanak maximum 10-15 percet. Kiváló 
csapatunk van, óriási szerencse, meg is 
becsüljük őket. A konzervatív szemléletű 
cégvezetés nálunk alapkövetelmény.
- A gyár látogatása és a kolbászok 

kóstolása során kiderült ,  hogy itt  k i-
zárólag hazai alapanyagokból készül 
minden,  valódi fán történik  a füstölés,  
minden termék minőségi,  prémium ka-
tegóriát képvisel.  Úgy látja,  hogy a ma-
gyar emberek értékelik  a prémium ka-
tegóriát és hajlandók is k if izetni az ár/
érték korrekt hányadosát a boltokban?

Hiszünk a magyar 
táj adta lehetőségé-
ben, de ez nem (csak) 
marketing, hanem 
valóságos kincs, amit 
ki kell használnunk. A 
magyar paprika, fok-

hagyma, szürkemarhahús a legjobb a 
világon, miért használnánk mást, rövi-
debb úton, gyorsabban jut el hozzánk, 
és magyar munkahelyeket támogatunk, 
ami szerintem nagyon fontos üzenet, 
mert lehet, és kell is vigyázni egymásra. 
A minőség pedig mindezekkel össze-
függ, jó kolbászt és szalámit a közép- 
európai emberek szája ízéhez magyar 
alapanyagból tudunk készíteni. Ezek 
összehangolva egészséges, jó ízű termé-
keket biztosítanak, és ezt szívesen kifi-
zetik. Egyébként nem vagyunk mi any-
nyira drágák, mint amennyire finomak.
- A „ hagyomány újratöltve”  mottó-

val járják  az országot egy  speciális 
„ Food Truck”  autóval,  így  sok  helyen 
megfordulnak .  Ezen k ívül hol tud egy 
átlag vásárló hozzájutni ezekhez a ter-
mékekhez?
Budapest és Pest megye számtalan 

üzletében kaphatóak vagyunk, a hon-
lapunkon ezek a pontok megtalálha-
tók. Az elmúlt időszakban nagyon be-
indult az Online kereskedelem, szinte 
minden nagyobb web áruházban meg-
találhatóak vagyunk. A gödöllőiek a 
Sonkásnál, a Gödöllő Coop üzleteiben, 
és Bagyin Józsinál vásárolhatnak belő-
lünk, a Csemegefutár pedig házhoz is 
visz minket.

(szerkesztőség)

A minőség a leg jobb üzleti terv
Interjú Pap Krisztiánnal  

a Pap Kolbászműhely tulajdonosával.


