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Három éve nagy számadása volt a ke-
resztyénségnek: 500 éve volt a reformá-
ció, ami hozott reformokat és egyház-
szakadást is. Hol tartunk most, ma hogy 
állnak egymással az egyházak? 
Hiszem, hogy csak egy egyház van: 

az Istené, a mi földi felekezeteink pedig 
ennek a részei. Talán valami harcosabb, 
markánsabb önmeghatározást vár az ol-
vasó, ha már annyi hitharc és vallásüldö-
zés után végül sikerült talpon maradnia 
a reformátusoknak, és sikerült a sokszor 
kisebbségi és elnyomott létben is fejlődni. 
A (jó) református megközelítés azonban 

nem másokhoz képest határozza meg ön-
magát, hanem Krisztushoz viszonyít. Ez 
néhány ismert alapelvben lett megfogal-
mazva régen, és ezek ma is vezérelvei a 
reformátusoknak, de sok más felekezetű 
hívő is azonosul ezekkel.  A református 
alapelvek teret nyertek a református egy-
házi közösségeken túl is: 

•	 Solus	 Christus	 (Jézuson	 kívül	 nincs	 másra	
szükség	 a	 megváltáshoz.)	 	 A	 Szentírás	 ezt	
tanítja	 erről:	 „Mert	 egy	 az	 Isten,	 egy	 a	 köz-
benjáró	is	Isten	és	emberek	között,	az	ember	
Krisztus	 Jézus,	 aki	 váltságul	adta	önmagát	
mindenkiért,	tanúbizonyságul	a	maga	idejé-
ben.”	(1Tim	2,5—6)

•	 Sola	Gratia	(Isten	szeret	bennünket,	embere-
ket,	ezért	kegyelmes	velünk.	A	kegyelmét	in-
gyen	adja	nekünk.)	Azt	mondja	a	Biblia	erről:	
„Hiszen	 kegyelemből	 van	 üdvösségetek	 hit	
által,	és	ez	nem	tőletek	van:	Isten	ajándéka;	
nem	 cselekedetekért,	 hogy	 senki	 se	 dicse-
kedjék.”	(Ef	2,8—9)

•	 Sola	Fide	(A	jó	tettek	azonban	nem	elégsége-
sek	 az	 üdvösséghez.	 Krisztus	 váltsága	 elég	
egyedül.)

•	 Sola	Scriptura	(A	Szentírásból	kaphatunk	ta-
nácsot,	útmutatást	a	mindennapi	életünkre.	
Éppen	ezért	a	hit	kérdéseiben	csak	ez	fogad-
ható	el	hiteles	forrásnak.)	Azt	mondja	erről	a	
Biblia:	„A	teljes	Írás	Istentől	ihletett,	és	hasz-
nos	a	tanításra,	a	feddésre,	a	megjobbításra,	
az	igazságban	való	nevelésre;	hogy	az	Isten	
embere	tökéletes	és	minden	jó	cselekedetre	
felkészített	legyen.”	(2Tim	3,16—17)

Három éve nagy számadása volt a keresztyénségnek: 500 éve volt a reformáció, ami hozott reformokat 
és egyházszakadást is. Hol tartunk most, ma hogy állnak egymással az egyházak? 

•	 Soli	 Deo	 Gloria	 (Mindezekért	 egyedül	 övé	 a	
dicsőség.)	Így	ír	a	Biblia	erről:	„Méltó	a	meg-
öletett	 Bárány,	 hogy	 övé	 legyen	az	 erő	 és	 a	
gazdagság,	a	bölcsesség	és	a	hatalom,	a	tisz-
tesség,	a	dicsőség	és	az	áldás!”	(Jel	5,12)	

 A  reformáció elindított egy külső és 
egy belső  megújulást is. Így lett az akko-
ri egyházból kizárt közösség a protestáns 
egyházrész, és a reformokat később és las-
sabban átvevő régi egyházrész a római ka-
tolikus felekezet. Mivel mindkettőben tör-
tént önreflexió, teológiai újraértelmezés 
az elmúlt évszázadokban, ezért vagyunk 
ma közelebb egymáshoz, mint a reformá-
ció idején.
A reformátusok országonként önállóan 

szerveződnek nemzeti egyházakba, és az 
említett alapelveken (solus-elvek) túl sok 
a különbség közöttük, mert mindegyik kö-
zösség saját körülményeihez illően alkal-
mazza ezeket az elveket. Eberhard Busch 
német teológus kielemezte a sok külön-
böző református hitvallást és gyakorlatot: 
„Mi bennük a közös, ha nincs közös szer-
vezetük, felsőbbségük, hanem úgymond 
demokratikusan, önszerveződő módon 
élnek?” (Ez az elemzés 2008-ban magyarul 
is megjelent Református címmel a Kálvin 
Kiadó gondozásában). A közös gondolat 
ez bennük: inkább Istennek engedünk, 
mint az embereknek. Erősebben megfo-
galmazva: csak Isten számít, más emberek 
véleménye nem normatív számunkra. 
Ezekkel  a gondolatokkal sokan azono-

sulnak, fel is vetődik  a kérdés, hogy akkor 
mi a különbség a felekezetek között? Ha 
minden egyházban vannak reformok, mi-
ért nem tudnak újra egyesülni a felekeze-
tek? 
 Amikor elválik egy házaspár, és több 

évig külön él, nehezen tudnak újra össze-
költözni. Az egyházban is csak emberek 
vannak, akik távol kerültek egymástól, és 
külön szokások, hagyományok, gyakorla-
tok rakódtak rá azokra a teológiai különb-
ségekre, amiknek egy részét máig nem 
sikerült megoldani. Nem két ember élt pár 
évig külön, hanem százmilliók, évszázado-

kig.  Sok erőfeszítés történik a közeledés 
és egység megélése érdekében. Akik ben-
ne élnek az egyházban, tapasztalják, hogy 
minél közelebb kerülnek Krisztushoz, an-
nál közelebb kerülnek másokhoz is.  

Balogh Tamás
lelkipásztor

A reformáció napja
Október 31.
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A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében rendezett estre előzetes re-
gisztráció volt szükséges, hiszen a téma és az előadó személye miatt 
fokozott érdeklődésre számíthattunk. A járványügyi helyzetnek meg-
felelő biztonsági előírásokat szigorúan betartottuk: belépéskor volt 
testhőmérséklet-mérés, maszkot osztottunk az érkezőknek, ki volt 
készítve a bejárathoz a kézfertőtlenítő.
A rektor úr előadásában ismertette a koronavírus-járvány első és 

második hullámát, annak jellemzőit, s magyarázatot adott ezek tulaj-
donságaira és a fertőződés útjára. Elmondta, hogy fel kell hívni min-
denki figyelmét az egyéni és közösségi felelősségvállalásra, hogy ez 
a második egyben az utolsó nagy hulláma is legyen a vírusnak. Mer-
kely Béla nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy az egymástól való 
minimum másfél méteres védőtávolság és a maszk használata elen-
gedhetetlen a vírus terjedésének megfékezésében. Javaslata szerint a 

Kell-e oltani?
Mindenkit	 foglalkoztat	ez	a	kérdés,	amely	némileg	meg	 is	osztja	a	társa-
dalmat.	Humoros	megjegyzésként	Merkely	Béla	elmondta,	hogy	lassan	10	
millió	vírusszakértő	országa	vagyunk,	hiszen	mindenkinek	van	véleménye	
a	kérdésről.	Érzékeltetésképpen	a	100	évvel	ezelőtti	példát	hozta	fel:	akkor	
egy	5-6	gyermekes	családban	a	gyermekek	fele	nem	élte	meg	a	felnőttkort.	
Ma	már	nem	kérdés,	hogy	oltjuk	a	gyermekeket,	senki	nem	vitatja	ennek	
fontosságát.	A	rektor	úr	álláspontja	szerint	a	koronavírus	ellen	is	oltani	kell,	
hiszen	 csak	 így	menthetjük	meg	 százezrek	 életét.	 (Ma	 naponta	 hétezren	
halnak	meg	ebben.)

Az elmúlt napokban láttuk, hogy 
a szomszédos országokban, például 
Szlovákiában és Csehországban be-
zártak a közoktatási intézmények. Ön 
szerint ez várható Magyarországon is 
az elkövetkezendő hetekben, hóna-
pokban, vagy ezt el fogjuk kerülni?
Jelenleg nem tartom valószínűnek. 

Természetesen az iskolák nyitvatartása 
befolyásolja a koronavírus-járvány akti-
vitását. De sokat változott már a világ, 
és lényegesen jobban védekezünk, az 
iskolákban a maszk használat kötele-
zővé vált bizonyos életkor felett. Ha a 

járvány nem eszkalálódik ennél jobban, 
akkor elkerülhetjük az iskolák általános 
bezárását. De természetesen járványügyi 
szempontból helyi szinten lesznek óvoda- 
és iskola bezárások, függően attól, hogy 
hány pozitív eset lesz.
A különböző egyetemek különböző-

képpen reagáltak a járványhelyzetre. 
Valahol bevezették a hibrid oktatást, va-
lahol csak online lehet órákat hallgatni. 
Ön ezek közül melyeket preferálja, me-
lyikről gondolja, hogy célszerű valóban, 
és mi várható a jövőben ezzel kapcsolat-
ban?

Az egyik legkülönlegesebb egyetemnek 
vagyok a rektora. A mi szakmánkat, az 
orvos- és egészségtudományt nem lehet 
könyvből, internetről, hibrid oktatás kere-
tében magas szinten elsajátítani. Egy etikai 
kódex mentén a szabályok betartása mel-
lett bizonyos limitáció természetesen van 
az előadóteremben, egymás mellett nem 
ülhetnek a hallgatók. Ott van egy kevert 
szisztéma, hogy a fele bent van, a másik 
fele otthonról nézi, aztán cserélnek. Mi ezt 
az évet normális évként próbáljuk végigcsi-
nálni, és az eddigi tapasztalataink egyértel-
műen pozitívak.

D-vitamin szedése is segíthet a vírus elleni védelemben, de az alapve-
tő higiéniai előírásokat az sem helyettesítheti. A hallgatóság irányából 
érkező kérdésre, miszerint mikor tekinthető megbízhatónak a beve-
zetendő vakcina, pozitívan nyilatkozott. Az oltás megbízhatóságát az 
európai és amerikai hatóságok végzik. Az általa leginkább ismert, ox-
fordi gyógyszergyártó cég oltóanyagának tesztelése a harmadik fázis 
végéhez közeledik, s az eddigi eredmények alapján az első oltás után 
91 százalékos, a második oltás pedig 100 százalékos védettséget ad. 
A professzor úr szerint az orosz oltás sem rossz, de mivel melegérzé-
keny, a hűtéséről gondoskodni kell.

(gdl)

Zászlóbontás„Ezt a vírust csak 
közösen tudjuk megfékezni!”

Vendégünk volt Merkely Béla

Az esemény végén rövid interjút kaptunk

Prof. Dr. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát hívtuk meg, és láttuk vendégül a  
„Polgári estek” rendezvénysorozat első alkalmán. A beszélgetős estek során a jövőben is hasonló  
rendezvényekre kerül majd sor, amelyeken az élet különböző területeiről érkező elismert 
 szakemberek osztják meg gondolataikat, és beszélgetnek az érdeklődőkkel.

KÖ
ZÉLET

A teljes előadás megtekinthető  
hírportálunkon: www.gdl.hu
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 A rendezvényen Gödöllő csak-
nem minden gimnáziumából és 
általános iskolájából vettek részt 
diákok, így többek között a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium, 
Török Ignác Gimnázium, Reformá-
tus Líceum, Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és a Gödöllői Dam-
janich János Általános Iskola diák-
jai is képviseltették magukat egye-
sületünk megemlékezésén.
Az este során az ’56-os forrada-

lom előzményeit, eseményeit és 
máig tartó utóhatásait vizsgáltuk meg Máthé 
Áronnal. Az 1956-os évszám hazánkban min-
denkinek mond valamit, azonban egyre keve-
sebben vannak azok, akik átélték egy diktatú-
ra borzalmait, és még kevesebben azok, akik 
átélték a forradalmat.
A Máthé Áronnal való beszélgetésem so-

rán számos izgalmas kérdést feszegettünk, 
így elsőként a második világháború követ-
kezményeit vizsgáltuk, ahol az erőviszonyok 
kirajzolódása során már lehetett látni, hogy 
új világrend van születőben, és az ideológiák 
közötti harcot pusztán a pillanatnyi kényszer 
szüntette meg, amelyek később a hideghábo-
rúban öltöttek újra testet.
A kisgazdák és mérsékelt pártok a „szalá-

mitaktikának” köszönhetően egyre jobban 
szorultak vissza 1947-ben, így az elvi irányítás 
egyre inkább az MKP kezébe került, amit jól 
mutat, hogy az általuk támogatott Dinnyés 
Lajos kisgazda politikus lett a miniszterelnök, 
aki saját kormányzatát tekintve is úgy fogal-
mazott, hogy „micsoda ország az, ahol én le-
hetek a miniszterelnök.” A teljes hatalomátvé-
tel azonban csak a „kékcédulás választások” 
után történt meg, amely később az 1949-ben 
elfogadott új alkotmányban csúcsosodott ki.
A keményvonalas Rákosi-korszakot követő-

en a legnagyobb koncepciós perek felülvizs-
gálatát már nem lehetett tovább halogatni. 
Rajk László újratemetése 1956. október 6-án 
százezres tömegtüntetés volt. Rajk egyik is-

merőse a forrásaink alapján úgy fogalmazott, 
hogy „Szegény Laci, ha ezt látná, de közénk 
lövetne”.
 Végül pedig kitértünk az október 23-i for-

radalom minden részletére és Nagy Imre 
szerepére is, aki az ’56-os események egyik 
leginkább ellentmondásos és mai napig leg-
többet vitatott személyisége. Kifejtettük, 
hogy annak ellenére, hogy Nagy Imrét nem-
zeti hősnek tekintjük, ő volt a kommunizmus 
egyik legfőbb kiépítője is hazánkban, hiszen 
már a világháborút követő földosztásnál is je-
lentős szerepet vállalt, valamint október 23-
án még ő is ellenforradalomnak bélyegezte 

az eseményeket! Végül az ország 
miniszterelnökeként a forradalom 
mellé állt, és utolsó nagy tetteként 
mindenféle együttműködést meg-
tagadott volt elvtársaival, nem 
mondott le, mert nem volt haj-
landó utat nyitni a Kádár-rendszer 
jogi legitimálásához.
Bibó István a 20. század leg-

nagyobb magyar történésze úgy 
fogalmazott, hogy „a szabadság 
ott kezdődik, ahol megszűnik a fé-
lelem.” Az általam sokszor idézett 

mondat mögöttes tartalma és Bibó életműve 
azonban egyértelműen kifejezésre juttatja, 
hogy a szabadsághoz és félelemmentes-
séghez erős identitás szükséges, amelynek 
megerősítését elsősorban a fiataloknál kell 
elkezdjük. A kérdés valójában úgy vetődik 
fel, hogy a magyarság vagy visszafordul erős 
nemzeti, vallási és kulturális gyökereihez, 
vagy, nos hát ez a vagy annyit jelentene, hogy 
1000 év múlva az a szó, hogy magyarság csak 
a régészek számára értelmezhető információ 
lenne. ’56 nem pusztán egy történelmi ese-
mény, idea vagy fogalom, hanem az igazság 
legtisztább kikristályosodása, így ez az igaz-
ság volt valójában az este témája.

Wisznovszky Tamás

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Egy nép azt mondta: elég volt!

Milyennek látjuk elfogulatlanul a magyar fiatalokat? Természetesen 
sokfélének, de a hangos kisebbség ellenére a túlnyomó többség elfor-
dul mindenféle devianciától. Az igazi vagány fiatalság bátor, merész, a 
kihívásokat vállaló, határozott fellépésű, talpraesett, leleményes, áldo-
zatkész, gyakorlati dolgokban helytállást mutató, karakán, képes a ká-
ros, olykor pusztító közhangulat ellen bátran fellépni. A magyar fiatalság 
istenkereső, életigenlő, az elkötelezettség útját járja a társas kapcsolata-
iban és a nemzetben gondolkodva egyaránt. 

Wisznovszky Tamás  és Máthé Áron
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A teljes előadás  
megtekinthető  
hírportálunkon:

www.gdl.hu
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A túra során 5 történelmi helyszínt láto-
gattunk meg, amelyekről Lencsés Barna, 
a Teleki Pál Egyesület tagja, valamint a 
Premontrei Iskolaközpont tanára, és jó-
magam adtunk történelmi betekintést!
Utunkat a Premontrei Temető mellett 

kezdtük el, ahol korábban a 20. század 
egyik legnagyobb jelentőségű egyházi 
személyisége, Takács Menyhért, a ma-
gyar főrendiház tagja, a Premontrei rend 
felvirágoztatója volt eltemetve jászóvári 
újratemetése előtt. A temetőben számos 

olyan személyiség nyugszik, akik hatal-
mas szerepet vállaltak az 1923-ban ala-
pított, máig fennálló Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium életében.
A következő helyszín a Máriabesnyői 

Nagyboldogasszony Bazilika volt, ami a 
Grassalkovich családhoz kötődik,  a csa-
lád összes férfi tagja itt alussza végső 
álmát feleségeik oldalán a családi kriptá-
ban.  A három generáció közül kétségkí-
vül I. Antal tekinthető a legjelentősebb-
nek, olyan történelmi személyiségnek, 
ki nevét nem csupán a honi arisztokrácia 
krónikájába, hanem az ország fejlődés-
történetébe is beírta. Utódai komoly poli-
tikusi vagy hivatali teljesítményekre már 
nem voltak képesek, s emléküket (ami 
szintén nem elhanyagolható) a hazai mű-

velődéstörténetben – II. Antalét például a 
zenetörténet mecénási fejezetében, vagy 
III. Antalét a Nemzeti Színház múltjában – 
tartjuk számon.
Ezek után elhaladtunk Teleki Pál mi-

niszterelnök sírja mellett, akinek földi 
maradványai 1947-ben kerültek át Gödöl-
lőre.  Teleki Pál különös módon kötődött 
Gödöllőhöz, hiszen az itteni erdőségek 
Erdélyre emlékeztették, így igen nagy 
figyelmet is fordított a városra. Teleki 
többször járt Gödöllőn, így a Premontrei 

Szent Norbert Reálgimnázium alapkőle-
tételénél, valamint az 1933-as jamboree 
szervezése során is, hiszen annak is a 
gimnázium volt a fő tengelye. 
A pihenőnket a Pap Miska-kútnál tartot-

tuk meg, majd tovább indultunk utolsó 
jelentős megállónk felé, a Babatpusztai 
Istállókastélyhoz. A környező területnek 
nagyon nagy szerepe volt az 1933-as 
jamboree-ban, valamint a helyi cserkész-
csapatok (44. sz. Rákóczi cserkészcsapat, 
802. sz. Szent Korona cserkészcsapat) 
életében is megkérdőjelezhetetlen volt a 
jelentősége.
A túra végén egy bográcsozással egybe-

kötött forraltborozással és teázással töl-
töttük fel a túrázók erőraktárait!

Wisznovszky Tamás

Őszi gödöllői 
teljesítménytúra
Október 24-én a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület  
szervezésében megrendezésre került sportprogram sorozatunk 
első eseménye, amely keretében a Gödöllői-dombságot céloztuk 
meg a több mint 60 résztvevővel!
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A fiatalok pontosan tudják, hogy a si-
lányság nem vagányság, csak a minőség 
az. Tudják azt is, hogy a kulturálatlanság 
sem vagányság, az olvasottság, a széles-
körű ismeretek élethosszig való megszer-
zése viszont az. A minőség és a kultúra 

iránti vágyat egyre több törekvő fiatal 
ismeri fel, és fog össze a céljai elérése ér-
dekében. Számtalan példáját látjuk en-
nek a tanulmányi versenyeken elért ered-
mények, a start-up vállalkozások sikerei 
alapján. Az önpusztítás – a drog, az alko-
hol és egyéb válfajai – nem vagányság, 
csak az önmagunk megőrzése és tudatos 
fejlesztése az. A testi-lelki-szellemi edzés 
az igazi vagányság, ennek közösségi for-
mája már-már forradalom… Ezt látjuk a 
sportegyesületekben, ahol a gyerekek, 
fiatalok tíz- és százezrei (csak a labdarú-
gásban működő Bozsik-programban már 
150 ezer gyerek vesz részt) nemcsak egy-
egy sportágat űznek, de megtapasztalják 
a sport számtalan észrevétlen hatását is: 
a győzni és veszíteni tudást, a közösségért 
élést, a szolidaritást. 
A hitetlenség, az ateizmus és azok kü-

lönböző válfajai, az egyházellenesség 
nem vagányság, hanem sajnos csupán 
a liberális média fősodor hangja. Egyre 

több fiatal ismeri el és fel azt a szentpáli 
buzdítást, hogy „hirdesd az evangéliu-
mot, állj vele elő, akár alkalmas, akár al-
kalmatlan”. Az egyházi iskolák, az egyházi 
közösségek számtalan igazán elkötelezett 
fiatalt bocsátanak útjukra, olyanokat, akik 

készek és képesek a közéletben való rész-
vételre is. A csíksomlyói zarándoklatok 
százezrei között is rengeteg a fiatal. A férfi 
és női létünk megkérdőjelezése – ezzel 
egyáltalán az emberi mivoltunk, a termé-
szeti törvények elutasítása – a média ál-
tal Európában és az USA-ban támogatott 
gender-elmélet propagálása nem vagány-
ság, hanem önpusztítás. Ezt bizonyítja az 
a sok tízezernyi fiatal, akik idén kötöttek 
házasságot (harminc éve nem fogadtak 
ennyien örök hűséget egymásnak!), hitet 
téve az elkötelezettség iránti vágyukról. 
A globalizmus nemzeteket megszüntetni 
szándékozó törekvései ellenére a nemzet 

tisztelete, értékeinek számon tartása, a 
szembeszállás a nemzetietlen megnyil-
vánulásokkal szemben igazi vagányság. 
Nekünk, magyaroknak különösen érzé-
keny jelzőrendszerünk kell legyen min-
den ilyen megnyilvánulással szemben. Az 
ifjúság pontosan ismeri a nemzeti szuve-
renitás értékeit, a magyar történelem ta-
nulságait, a magyar kultúra mással össze-
hasonlíthatatlan kincseit, a magyar táj, a 
Kárpáthaza különlegességét. 
A fiatalság pontosan tudja, hogy a tisz-

teletlenség nem vagányság, alapfokon 
udvariatlanság, az igazi vagány fiatal tisz-
telettudó. A fiatalság figyel, figyeli az őt 
megelőző generációkat, figyel az „idők 
jeleire” is, a rohamosan változó, új és új 
kihívásokra, keresi azokat a válaszokat, 
amelyekkel a meglévő értékeket meg-
őrizve és újakat teremtve rendezheti be a 
maga világát. 
Milyen a mai magyar ifjúság? Egyálta-

lán nem olyan, amilyennek borús képpel 
láttatják! Az életigenlő, a hit kalandját 
vállaló, a törekvő, a hazaszerető fiataloké 
a jövő! Ők vannak túlnyomó többségben, 
akikre lehet építeni a nemzet közelebbi és 
távolabbi megmaradását, boldogulását! 
Bátran építhetünk rájuk, a túlnyomórészt 
polgári és nemzeti, keresztény alapokon 
álló magyar fiatalságra!

László Tamás
építész, volt országgyűlési képviselő

A vagányságról
Milyennek látjuk elfogulatlanul a magyar fiatalokat? Természetesen 
sokfélének, de a hangos kisebbség ellenére a túlnyomó többség elfor-
dul mindenféle devianciától. Az igazi vagány fiatalság bátor, merész, 
a kihívásokat vállaló, határozott fellépésű, talpraesett, leleményes, 
áldozatkész, gyakorlati dolgokban helytállást mutató, karakán, képes 
a káros, olykor pusztító közhangulat ellen bátran fellépni. A magyar 
fiatalság istenkereső, életigenlő, az elkötelezettség útját járja a társas 
kapcsolataiban és a nemzetben gondolkodva egyaránt. 

VÉ
LE
M
ÉN
Y

HIRDETÉS



2020. október 30. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 7

Azóta eltelt három évtized. Ma már - dacára 
annak, hogy a választók kevesebb, mint fele 
szavazott neki bizalmat - meg sem fordul-
na a fentiekben megfogalmazott gondolat a  
fejében. Sőt, inkább a régi elveket hátrahagyva 
bármilyen kompromisszum árán is ragaszkodik 
a székéhez. A politikában eltöltött hosszú időt 
erényként szokás eladni a népnek. De kínosan 
ügyelni kell arra, hogy a voksoláskor a többség 
ne szembesüljön a kettős mércével, ami a  
demokrácia-felfogás egyik sajátos, de létező 
eleme. Az utóbbi napok gödöllői történései-
ből szépen levezethető ez a folyamat.

A helyi képviselőtestület október 22-i ülésén 
– miután az ellenzéki képviselőcsoport tagjai 
a 14 tárgyalt napirendből 13-at támogattak 
– az egyebek napirendi pont tárgyalása során 
Török Sándor önkormányzati képviselő azt tu-
dakolta, mikor lát a polgármester lehetőséget 
arra, hogy a tavalyi önkormányzati válasz-
tásokig bevett gyakorlat szerint valamennyi 
(értsd: nem csak lokálpatrióta klubos) terü-
leti képviselő részt vehessen az újszülöttek 
személyes köszöntésében, amely a csalá-
doknak személyesen átadott 20 ezer forin-
tot és az újszülött nevére kiállított oklevelet 
jelenti. 
Gémesi határozott választ adott, amikor úgy 

fogalmazott: minden az együttműködési szán-
dék függvénye. Azt nem fejtette ki, hogy kivel és 
milyen feltételekkel kell(ene) együttműködni…

Gödöllő első embere ezzel igencsak ingo-
ványos talajra lépett. Főként azért, mert az 
együttműködési szándék gyakorlását valójában 
csak mintegy másfél évig, 2002 őszétől 2004 
februárjáig kellett a repertoárjában szerepeltet-
nie, mivel ezen időszakban szavazategyenlőség 
volt a gödöllői testületben. Egy kicsit tavaly 
ősszel is kényelmetlen helyzetbe került, de 
a gödöllői polgárok pénzéből finanszírozott 
alpolgármesteri poszt felajánlásával még az 
alakuló ülés előtt kihúzta magát a szorításból. 
Ezt leszámítva diktált, és szavazattöbbségével 
rendre megoldotta akarata érvényre jut(tat)
ását. S ha már az együttműködési szándék értel-
mezésénél tartunk, fel kell idézni azt a szeptem-
beri „kompromisszumot”, amit olyan feltételhez 
kötöttek a polgármesterhez hű képviselők, hogy 
a város csak abban az esetben biztosítsa a 20 
millió forintot a kiemelt kormányzati beruházás-
ként épülő uszoda közúti kapcsolódásához, ha a 
beruházó a körforgalmat építi meg. 

Péterfi Gábor önkormányzati képviselő a leg-
utóbbi testületi ülésen megdöbbenését fejezte 
ki a közösségi médiában megjelent azon bejegy-
zés miatt, amit Gémesi György kabinetfőnöke, 
L. Péterfi Csaba tett a „mesekönyv-botrány-
nyal” kapcsolatosan. Gémesi munkatársa ezt 
írta: „Le kéne darálni azokat a mesekönyveket, 
amiket egykor ez a Dúró Dóra olvasott. Nehogy 
a jövő generációja olyan beteg legyen, mint ő.”
Gémesi két kérdést is kapott. Részben azt, mi 

a véleménye arról, hogy a város kommunikációs 
igazgatója könyvek ledarálására szólít fel, részben 
pedig azt, egyetért-e azzal, hogy a magyar nép-
meséktől kell féltenünk a gödöllői gyerekeket.
Túl azon, hogy a polgármester a válaszában 

a szólásszabadságra hivatkozott, azzal hárí-
tott, hogy nem engedi a városban a pártpoli-
tizálást. Kérdés, hogy kabinetfőnökére nem 
vonatkozik-e ugyanez? Mindezek fényében 
érdemes felidézni, hogy Gémesi György 1994 
és 1996 között az MDF alelnöke, majd 1996 és 
2000 között ügyvezető elnöke volt, illetve 2017 
tavaszától három éven át az általa (is) alapított 
Új Kezdet nevű párt elnökeként az LMP-vel 
közösen mérettette meg magát az országgyűlési 
választáson, s nemrég örömmel jelentette be, 
hogy az Új Kezdet színeiben mandátumhoz 
jutott országgyűlési képviselő Gödöllő köz-
pontjában irodát nyit. 
Új Kezdetes ambícióit a város március 15-i 

rendezvényein propagálta: 2016-ban az önkor-
mányzat által fenntartott Művészetek Háza épü-
letének konferenciatermét, egy évvel később 
pedig a mára ledózerolt régi városháza épületét 
használta díszletként. 
Mindenki életében van – legalább – egy olyan 

személy, akinek a szavára ad. Így jött képbe 
egyik ismerősöm mondata, miszerint, ha meg 
akarod érteni a politikai döntések lényegét, vagy 
a (köz)pénz útját kövesd, vagy az egyéni érdeket 
vedd figyelembe! Esetleg a kettő szorosan ösz-
szefügghet.
És ha már a magvas gondolatoknál tartunk, 

zárásként álljon itt Mark Twain egyik idézete: 
„Valahányszor a többség pártján találod magad, 
ideje megállnod és eltöprengened.” 

FG

Kettős 
  mérce, 
 avagy sajátos  
        demokrácia-felfogás
Gémesi György karrierje 1990 óta szépen épült egy ideig, hiszen a helyi 
rendszerváltoztatásban aktívan szerepet vállaló településvezető új reményt 
és hitet hozott a település lakói számára. Következetes volt, s az elvei  
mentén végezte munkáját. Polgármesteri pályája elején még a lemondását 
is kilátásba helyezte, ha nem kap többséget alpolgármester-jelöltje.
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SZG: Hogyan látja a helyzetet a választás 
után egy évvel?
KT: A Szövetség rövid idő alatt nyújtott elké-

pesztő teljesítményt, ami akkor a polgármes-
terváltáshoz még nem volt elég, azt azonban 
szögezzük le, hogy a gödöllőiek a változásra 
szavaztak. A tízből hat körzetben a képviselők 
szintjén is, de a polgármesterjelöltek között is 
csak 3,5 % volt a különbség. Ilyen még sosem 
volt. Gémesi György egy technikai manőver 
segítségével tudta csak átmenteni hatalmát, 
Bajkó Norbert alpolgármesterré választásával, 
és a szembenézés helyett inkább a választói 
akarat semmibevételét választották.  Bajkó pe-
dig rendre biztosítja a polgármester akaratának 
érvényesülését. 
SZG: Hogyan jellemezné az együttműködést 

a polgármesterrel?
KT: Először reménykedtünk, ami sajnos vég-

képp szertefoszlott a költségvetés tárgyalásá-
nak napján. Polgármester úr szerint mi nem 
vagyunk együttműködők, szakmaiatlanok va-
gyunk és mindent politikai mezőre terelünk. 
Holott nem én fotózkodom Karácsony Gergely-
lyel, és nem vagyok visszatérő vendég az ATV-
ben, ahol csak a kormányt szidja. Ő „nem politi-
zál”, aki az Új Kezdet pártot alapította és sokáig 
elnökölte. A hozzászólásaink mindig tárgysze-
rűek, konstruktívak. Egyébként, ha megnéznek 
egy testületi ülést, látható, hogy nem vagyunk 
kerékkötői semmilyen jó ügynek, hiszen tízből 
kilencszer igennel szavazunk.

SZG: Mi a helyzet a bizottságokkal?
KT: Emlékeztetnék rá, hogy mi ott vagyunk és 

a munkát vállaltuk, de a túlduzzasztott bizottsá-
gok szerintünk nem szolgálják a város érdekét. 
A „társadalmasítás”, ahogy ők nevezik, valójá-
ban arról szól, hogy a semmilyen hatáskörrel 
nem rendelkező bizottságok rábólintsanak az 
előterjesztésekre, ha pedig véletlenül nem ezt 
teszik, az semmire sem kötelezi a testületet. 
Erre a legjobb példa a városháza lebontása. Ezt 
az őrült ötletet még a polgármester saját embe-
rei sem támogatták a bizottságin. A testület en-
nek ellenére megszavazta. Lelkük rajta. Amúgy 
a bizottsági üléseken részt veszünk, hozzászó-
lunk, ki-ki a saját szakterületéhez. Már többször 
felajánlottuk, hogy mi, képviselők beülünk a bi-
zottságokba, hogy könnyítsünk a munkán, de 
ezt december óta elutasítják, mondván: ki kell 
érdemelni.
SZG: Azt értem, hogy polgármester úr, amit 

kigondol, azt keresztülviszi mindenáron, de 
mire alapozta az ellenzéki képviselők szakma-
iatlanságát?
KT: A költségvetés maratoni tárgyalásánál 

minden módosítónknál elhangzott ez a vád, 
csak sajnos az élet és a valóság gyorsan szem-
bejön. Török Sándor képviselőtársam figyel-
meztetett a járvány gazdasági következmé-
nyeinek veszélyére, aztán estére összeomlott a 
tőzsde. Kolozs Csabának először nem hitték el, 
hogy a kormány adott 500 milliót az autópálya 
lehajtóra, míg számukra 20 éve csak kampány 

az elkerülő út. Utána pedig mosolyogtak és 
szakmaiatlannak tartották Csabát, mert alter-
natív költségvetést javasolt, aztán egy hónapra 
rá mégis lett új, módosított költségvetés. Ennyit 
erről. Jómagam szerettem volna az „SZTK”, 
azaz a Tormay helyzetén javítani, leszavazták, 
de amikor a veszélyhelyzet alatt Gémesi György 
egyszemélyben irányította a várost, szép csend-
ben átcsoportosításra került sor.
SZG: Nem tartja ezek szerint hatékonynak a 

válságköltségvetést?
KT: A polgármester narratívája szerint a „csú-

nya, gonosz állam” kivéreztette az önkormány-
zatokat, de az Index és a HVG is megírta, hogy az 
önkormányzati rendszer az eddigieknél is több 
forrást kapott, így ennek megfelelően korrigál-
ni kellett a számokat az előző testületin. Olyan 
feladatokra is jutott pénz a „kivéreztetett” ön-
kormányzatnak, ami a módosítás előtti, eredeti 
költségvetésben benne sem volt, hiszen sikerül 
a Táncsics úti öltöző beruházását támogatni, 
vagy új GIM háznak melléképületet építeni, il-
letve ingatlanvásárlásra is futotta. De most ősz-
szel már újra halljuk, hogy a 2021-es év mennyi-
re rossz lesz, így a politikai gondolatmenet nem 
változik.
A „kivéreztetett” Gödöllő több, mint egy 

milliárd forintnyi kötvény birtokában igazából 
nyugodtan állhatna bármilyen válság elébe, 

Az egy évvel ezelőtti önkormányzati  
választás apropóján beszélgettünk  
Kocsi Tamás önkormányzati képviselővel.
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de súlyosan felelőtlennek tartom a városháza 
építésének mindenáron való áterőltetését a 
vírus miatt kiszámíthatatlan gazdasági kör-
nyezetben. Személyes véleményem, hogy a 
Városházának azért kellett elpusztulnia, mivel 
a polgármester nem bírta elviselni, hogy beköl-
tözzön alá a Kormányhivatal, ami a számára el-
lenségesnek vélt magyar államot testesíti meg.
SZG: Nem lenghet a babazászló…
KT: …sem. A Három királyfi, három király-

lány kezdeményezése kapcsán több képviselő-
társam is felvetette, hogy miért nem a körzeti 
képviselők viszik ki a megszületett gyermekek-
nek szánt városi ajándékot. Pelyhe Józseftől 
megtudtuk, hogy „valamennyien” képviselők 
vagyunk. Ha nem értené valaki, ez azt jelenti, 
hogy ők, a lokálosok ebben részt vehetnek, de 

mi, ellenzéki képviselők ki vagyunk zárva eb-
ből, mert Gémesi úr szerint, amíg feljelentjük 
őt, addig nincs együttműködés. Tehát a kel-
engyepénzt és a városi macit sem vihetjük ki a 
gyermekeknek. Ehhez képest érdekes, hogy a 
babazászló városházára való kitűzésének elő-
terjesztését nem szavazták meg.
SZG: Valóban feljelentették?
KT: Személy szerint Gémesi Györgyöt tud-

tommal senki sem jelentette fel, ugyanis, a lát-
szattal ellentétben itt nem minden őróla szól. 
Azonban, ha van olyan ügy, melyben vélemé-
nyem, vagy képviselőtársaim megítélése sze-
rint hibás döntést hozott a Képviselőtestület, 
akkor képviselőként adatot kérünk ki, illetve a 
szükséges hatósági jelzéseket minden esetben 

megtesszük. A Tüdőgondozó ügyében több-
ször is kértem polgármester urat, hogy gondol-
ja át lépéseit. Nem tette.
SZG: Sok ilyen ügy van? 
KT: Vannak ügyek, melyekben szinte balla-

dai homály van és nem túl bizalomkeltő, hogy 
miközben adott esetben – és a szálloda pere, a 
G-Magistratus ügy tipikusan ilyen - több tízmil-
lió forintos ügyvédi költség merül fel, mégsem 
készül polgármesteri beszámoló, nincs hiteles 
tájékoztatás. Én nem voltam tagja az előző 
testületnek, most mit gondoljak erről? Azt is 
külön kérdésemre tudtam meg a jegyző úrtól, 
hogy elmarasztaló ítélet van a régi ügyvezető-
vel szemben. Tartok tőle, hogy a nem túl távoli 
jövőben több tíz milliós nagyságrendű visszafi-
zetési kötelezettség keletkezhet.

SZG: Mi történt a veszélyhelyzetben?
KT: A polgármester szerint mi nem tettünk 

semmit a járvány idején, hiszen mint mondta: 
„tőlünk senki nem hívta őt fel”. A valóságban 
a Lumniczer Alapítványon keresztül több mint 
1 millió forint adományt gyűjtöttünk a Tor-
may-nak - többet, mint ők bárkinek -, maszko-
kat varrtunk, időseknek bevásároltunk, élel-
miszer csomagokat szállítottunk ki úgy, hogy 
számunkra nem állt rendelkezésre ehhez a 
hivatal és a város intézményeinek apparátusa.
SZG: 30 éves az önkormányzatiság, így a gö-

döllői is, hogyan értékeli a tevékenységét?
KT: Pelyhe József képviselőtársunk testületi 

ülésen elhangzott szavai szerint minden na-
gyon szép, és hálásak lehetünk, de miközben 

hosszan sorolta az „eredményeket”, magam-
ban meg kellett kérdeznem, ugyanarról a vá-
rosról beszélünk- e. Bármilyen irányba el lehet 
indulni Gödöllőről, már minden településen 
kézzelfogható eredményeket tud felmutatni 
az önkormányzat. Tudom, Veresegyház egy 
országos viszonylatban is egyedülálló példa, 
de nekünk akkor is tükröt tart, mely tükörbe 
Gémesi Györgynek is bele kellene néha néznie. 
Ez a 30 év nálunk az elszalasztott lehetőségek 
30 éve volt, főleg az utolsó 10 év, amikor fej-
lesztések garmadája történt szerte az ország 
más településein. A jelenlegi szellemiséggel a 
városvezetés csak üzemeltetni képes Gödöllőt, 
a nagyobb fejlesztések elmaradtak, vagy a vé-
gén az állam csinálta meg, mint például most 
az uszodát. 
SZG: Fentiek alapján nem lehet könnyű kör-

zeti képviselőnek lenni.
KT: Tény, hogy az előterjesztéseinket rendre 

leszavazzák vagy módosítják, ez sok mindent 
elmond. A válságra hivatkozással pedig elol-
vadt az amúgy sem túl nagy körzetenkénti 4 M 
Ft-os járdakeret. Ez a kettes számú körzetet saj-
nos súlyosan érinti, bár a fő gondra, az Antalhe-
gyen a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére csak 
állami segítséggel, pályázati forrásból lehetne 
megoldást találni.
A Királytelepen az év során vízelvezetők tisz-

títására került sor, a Csanakban hatékonyab-
ban valósult meg a fűnyírás, mint korábban. Az 
építési szabályzat módosításánál valamennyi 
fórumon részt vettem, így a testületi ülésen a 
helyzet ismeretében képviseltem a lakók kíván-
ságát, mely beépült a végleges anyagba. Már 
áll a Démusz kereszt az Arany János utcánál, 
egyúttal a hagyományainkat is őrzi, hiszen itt a 
vízválasztón volt a régi Besnyői határ. A közvilá-
gítási áramkimaradásokat én is bejelentettem, 
bízom benne, hogy a „több szem többet lát” 
elve alapján javul a hibaelhárítások hatékony-
sága. Ezúton is köszönöm a Hivatal és a VÜSZI 
munkatársainak intézkedéseit!  A mindennapi 
életben így tudtunk az embereknek segíteni és 
továbbra is bizalommal fordulhatnak hozzánk.

(SZG)

HIRDETÉS
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Akinek esetleg nem esett le az a bizonyos 
tantusz, annak megpróbálunk segíteni. Össze-
állításunkban a gödöllői vizes (v)iszonyokat jár-
juk körbe, fókuszálva a Gémesi György polgár-
mesteri ténykedésével kísért elmúlt 30 év ezzel 
kapcsolatos ígéreteire, történéseire, ellentmon-
dásaira, politikai csatározásaira. 

TERMÁLFÜRDŐ,  
MINT „ÖRÖK” ÍGÉRET

Hosszú ideig szinte minden választási kam-
pányban ígéretként hangzott el az alsóparki ter-
málvíz – akár gyógyászati célú – hasznosítása, 
és egy fürdő építése. Nem csak Gémesi Györ-
gyék hangoztatták ennek fontosságát és szük-
ségességét, várospolitikai riválisaik is. Viszont 

számonkérni csak azon 
lehet, aki választást nyert, 
s mint tudjuk, erre polgár-
mesterként csak Gémesi 
volt képes az elmúlt három 
évtizedben. A fúrásokat 
még az 1960-as években 
elkezdték az alsóparki te-
rületen, ám a munkálatok 
1969-ben abbamaradtak. A 
termálprogramot 2000-ben 
újraindították, majd 2006 
februárjában ismét fúrások helyszíne volt az 
Alsópark. Ennek nyoma a lefojtott kutak formá-
jában ma is látható. És minden bizonnyal soká-
ig fognak még éktelenkedni a zöldben a kutak, 
mert az utolsó ciklusban már ígéret szintjén 
sincs utalás a termálfürdőre, mondván: a talált 
víz ásványi anyag koncentrációja olyan magas, 
hogy annak hígítási költségigénye gazdasági 
szempontból ellehetetlenítené a termálfürdő 
rentábilis megvalósítását és működtetését.

EGYKORON TÖBB SZABADTÉRI 
FÜRDŐJE IS VOLT GÖDÖLLŐNEK, AZ 
UTOLSÓ MENTSVÁRAT AZ EGYETEMI 

STRAND JELENTETTE
Valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy 

az 1970-es évek elején bezárt blahai strandfür-
dő egy olyan, igencsak sajnálatos folyamatot 
indít el Gödöllőn, miszerint: hosszú időre kul-
turált nyári fürdőzési lehetőség nélkül marad 
a település népe, amely egykoron – a környező 
tavak mellett – több, ilyen jellegű létesítményt 
(például: a kastély márványmedencéje, Gizel-
la-fürdő) is felkereshetett. Ugyanakkor némi 
átmeneti vigaszt jelentett, hogy először az 
egyetem, majd bő egy évtizedig a VÜSZI Kft. 
megnyitotta a víztározónak készült egyetemi 

strandot, csakhogy ez a folyamat 2012-ben, az 
évről-évre növekvő közpénz-támogatási igény 
miatt megfeneklett. Ezt követően az egyetem 
sport kft-je 2016-ra felújíttatta a vizes objektu-
mot, ám a hosszabb távú üzemeltetésre ők sem 
tudtak berendezkedni, így véget ért az egyete-
mi strandélet. Szomorú, de a gödöllői strand-
kérdést ezzel le is zárhatjuk.
Miután Gémesi György a strand-kérdéssel 

kapcsolatosan megfogalmazott egy bölcses-

séget – nevezetesen azt, hogy a strand időjá-
rás-függő, ezért az üzemeltetés gazdaságossá-
ga bizonytalan –, a maga részéről ezzel dobta 
ezt az ügyet.

HIRTELEN „MINDENKI” USZODÁT 
AKART ÉPÍTENI:  

PÁRHUZAMOS EGYETEMI ÉS  
VÁROSI PRÓBÁLKOZÁSOK

A „vizes” témába akkor szállt vissza, amikor 
2012 októberében tudomására jutott a Szent 
István Egyetem akkori sportigazgatójának beje-
lentése: 50x25 méteres uszoda épülhet az egye-
temi strand helyén.  Néhány nappal az egyetemi 
bejelentést követően a város is lépett: kiderült, 
hogy – a Gödöllői Sport Közalapítvány révén 

– TAO-támogatásból ők is 
uszodaépítésbe (33 méteres 
medencehosszal) kezdené-
nek, méghozzá a Köztársaság 
úti SPAR-áruház mögött, az 
Ipolyság és a Túróc utca sar-
kán lévő 1,7 hektáros városi 
tulajdonú területen.
2012 decemberének végén 

olyan hírek keringtek, hogy 
veszélybe került az egyetemi 
strand területén létesítendő 
uszoda 2013 nyarára törté-
nő megvalósulása, mivel a 
gödöllői polgármesteri hiva-
tal illetékes hatósági irodá-
ja nem adta ki a beruházás 
elindításához szükséges elvi 
építési engedélyt. Ráadásul, 
2013 januárjában ülésezett 
Gödöllő Város Önkormány-

zatának Helyi Építészeti-Műszaki Terv-
tanácsa, és olyan döntést hozott, hogy 
nem ajánlja az illetékes hatóságnak az 
elvi építési engedély megadását. Két 
hónappal később fordulatot jelentett, 
hogy az egyetem elvi építési engedélyt 
kapott az uszoda létesítésére, igaz, 
nem a strand területén, hanem a gép-
múzeum és a Mezőgazdasági Biotech-
nológiai Központ (ma NAIK) közötti 
részen. 
2013 októberében úgy tűnt, újabb 

akadály hárul el az egyetemi uszoda építése elől. 
Gémesi Györgynek azonban feltételei voltak, egy 
Kalória-számla kiegyenlítéséhez kötötte támoga-
tó aláírását. Két hónappal később még mindig 
nem álltak rendelkezésre az engedélyek ahhoz, 
hogy elinduljon az egyetemi uszoda-beruházás. 
Ugyanakkor 2014 februárjában arról szóltak a hí-
rek, hogy előkészületi fázisba került a város által 
szorgalmazott és a szakági sportszövetség dotá-
cióját is élvező városi uszoda létesítése.

Gödöllői vizes  

(v)iszonyok
Vannak helyzetek, amikor Gémesi György sem tehet mást, mint mosolyog.  
Pironkodhatna is, hogy három évtizedes polgármesteri regnálása alatt akadtak meg 
nem valósult vagy valósított ígéretek, de mindegy is. Városunk első emberét néhány 
hónapja stúdióbeszélgetésre hívták, ahol megkérdezték tőle: elképzelhetőnek  
tartja-e, hogy budapesti polgárok elmennek Gödöllőre fürdőzni? - Fürdőzni nem 
fognak jönni Gödöllőre – reagált Gémesi. A helybéliek pontosan tudják, miért  
fogalmazott válaszában ennyire egyértelműen a gödöllői polgármester, ugye?
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AZ ÁLLAM NEM TÉTOVÁZOTT, KI-
EMELT BERUHÁZÁSSÁ MINŐSÍTETTE 
A GÖDÖLLŐI USZODA-PROJEKTET
2014. március 6-án csattant a képzeletbeli 

ostor: Balog Zoltán miniszter (EMMI) bejelen-
tette, hogy kiemelt állami beruházás keretében 
versenyuszoda épül Gödöllőn, az Ady sétányon 
található egyetemi kertészet helyén.
Egy héttel a miniszteri bejelentés után a 

gödöllői képviselőtestület tagjai határozatot 
fogadtak el arról, hogy a városvezetés által a 
Köztársaság úti SPAR-áruház mögötti területen 
létrehozni tervezett sportuszoda- és vízilab-
da edzőcsarnok beruházás – a döntésig már 
30 millió forintot felemésztő – megvalósítását 
2014. december 31-ig felfüggesztik. Azóta tud-
juk, végleg letettek róla.
2014 októberében elhangzott, hogy tervpá-

lyázatot írnak ki a gödöllői uszoda megvalósí-
tására. 2016 februárjában feladták a gödöllői 
uszoda tervpályázatának indító hirdetményét, 
majd ugyanez év augusztusában arról lehetett 
hallani, hogy 3,2 milliárd forintos keretösszeg-
gel létrejött a támogatási szerződés az építtető 
szervezettel, jelesül a Nemzeti Sportközpon-
tokkal.
A 2017. június 14-i Magyar Közlönyben meg-

jelent az a kormányhatározat, mely szerint a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgá-
ló tartalékból 1,1 milliárd forintos többletfor-
rást biztosítottak az vizes objektum megépíté-
séhez. Az objektum első ütemének (parkolók, 
600 fős lelátó és a kiszolgáló/rekreációs egy-
ségek, 50 méteres, nemzetközi szintű verseny-
medence, valamint 6x10 méteres tanmedence) 
kivitelezésére összesen közel 4,7 milliárd forint 
állt rendelkezésre. Két héttel később aláírták az 
uszodaépítés szerződését, ezzel elindulhatott 
az engedélyezési eljárás.

KORMÁNYHATÁROZATTAL ÍRTÁK 
FELÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT FÉKEZŐ 
KIMENETELŰ MECHANIZMUSÁT
A kívülálló számára jószerivel „papírmun-

kának” tekinthető folyamatban szerep hárult 
a gödöllői önkormányzatra is, amely a sza-
bályozási vonal módosításával kapcsolatban 
felmerült aggályai miatt hónapokig fékezte az 
építkezés megkezdését. A konfliktust a felek 

végül 2018 februárjában feloldották, de a törté-
nések felgyorsítását a kormány ennek ellenére 
nem bízta a véletlenre, és 2018. március 5-én 
rendeletet fogadott el arról, hogy az építésügyi 
hatósági eljárásokban a beruházással érintett 
gödöllői belterületi telket rendezettnek kell te-
kinteni abban az esetben is, ha a telket érintő 
telekhatár-rendezés még nem történt meg. Ezt 
követően mindössze három hetet kellett várni, 
hogy a kivitelező átvegye a beruházás munka-
területét.
A tényleges és látványos építkezés 2018 au-

gusztusában indult el. 2019 novemberében 
nyilvánosságra hozták, hogy a kivitelező el-
nyerte a beruházás második ütemének meg-
valósítását is, ami egy darab 10x25 méteres 
bemelegítő medence létrehozását, valamint az 
öltözőszárny 2 darab csapatöltözővel és külön-

nemű akadálymentes öltözőcsoporttal történő 
bővítését jelenti.
Idén, június elején bejelentették, hogy a mű-

szaki és pénzügyi szempontokat figyelembe 
véve, semmi akadálya nincs annak, hogy év 
végére elkészüljön Gödöllő történetének leg-
nagyobb közjóléti beruházása, és a próbaüze-
met követően a helyi és környékbeli lakosság is 
birtokba vegye a létesítményt.

GÉMESIÉK FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT 
KOMPROMISSZUMA

Mivel a gödöllői versenyuszoda látogatóinak 
gépjárművel történő mozgása bizonyos nap-
szakokban forgalomnövekedést eredményez-
het, cseppet sem mellékes, hogy milyen közúti 
kapcsolata lesz az uszodának. 2017 őszén 50 
millió forintos állami pluszforrásról tettek beje-
lentést erre a célra. A gödöllői képviselőtestü-
let lokálpatrióta klubos többsége hosszas vita 
után 5 millió forintos összeget szavazott meg a 
városi költségvetésből arra az esetre, ha körfor-

galom épül az Ady sétány és az Isaszegi út ke-
reszteződésében.
Mint utóbb kiderült, az önkormányzat nem 

hívta le az 50 millió forintot, majd idén szep-
temberben olyan, feltételekhez kötött „komp-
romisszumos” határozatot fogadtak el a Bajkó 
Norbert alpolgármester szavazatát is maguké-
val egyezőnek tudható lokálpatrióta klubosok, 
miszerint: a város hajlandó 20 millió forintot 
adni, de csak akkor, ha – a beruházó által favo-
rizált jelzőlámpás irányítás helyett – körforga-
lom lesz a szóban forgó csomópontban.
Ha nem is szorosan, de ide tartozik, hogy a 

2019-es önkormányzati választás kampányidő-
szakában Gémesi György szándéknyilatkozatot 
írt alá Pásztor Béla veresegyházi polgármester-
rel, hogy Gödöllő támogatná a veresi termál-
fürdő-programot, amiért cserébe a gödöllőiek 

kedvezményes belépőhöz jutnának a komp-
lexum használatakor. A hangzatos együttmű-
ködésnek egyelőre nincs kézzelfogható kö-
vetkezménye, de gyanítjuk, a veresiek előbb 
ugorhatnak majd fejest a gödöllői versenyu-
szodában, mint a gödöllőiek fürdőzhetnének 
náluk…

(FG)
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A 2020-as év utolsó előtti hónapjának már a 
gondolata is megdobogtatja minden sportsze-
rető ember szívét, ugyanis kis hazánkban olyan 
futballfieszta veszi kezdetét, amelyhez hasonló-
ra emberemlékezet óta nem volt példa. Egyfelől 
nemzeti válogatottunk játszik sorsdöntő mérkő-
zést Izland ellen, a részben hazai rendezésű Eu-
rópa-bajnokságon való részvételért, de van, ami 
talán még azokat is lázba hozza, akik csak távol-
ról követik a futballt. Élőben láthatjuk a nemzeti 
aréna gyepén a korunk két legmeghatározóbb 
és legismertebb labdarúgóját, együtt 11 arany-
labda birtokosait, a Juventus sztárját, Cristiano 
Ronaldot és a Barcelona színeiben játszó Lionel 
Messit. Gondolhatnánk, hogy gálamérkőzésről 

van szó. Ez azonban most valami egészen más.
Hazánk egyik legpatinásabb, és minden két-

séget kizárólag legnépszerűbb futballcsapata, 
a Ferencvárosi Torna Club tétmérkőzésen méri 
össze erejét, a Bajnokok Ligája 2020-as kiírá-
sának G csoportjában a fenti két sztárcsapat 
mellett a Dinamo Kijevvel. Álomnak is beillenék, 
pedig valóság. Legutóbb, mikor hasonló történt, 
még tizenéves voltam, de mai napig élénken él 
bennem, a Grasshoppers elleni 3-0 ás idegenbeli 
győzelem íze, és a Real Madrid elleni hazai bra-
vúros 1-1. Mintha tegnap történt volna, pedig 
ennek már 25 éve. Valljuk be őszintén, a ma-
gyar foci nem nagyon kényeztetett el bennün-
ket az utóbbi években. Nekünk eddig maradt a 
remény, és az örök fogadkozás, hogy nem baj, 
majd jövőre. 
Utoljára 2009-ben láthattunk magyar csapa-

tot a BL-főtáblán szerepelni, akkor a Debrecen-
nek jött össze a megsüvegelendő bravúr, s már 
ennek is 11 éve. Irigykedve, de büszkén néztük, 
ahogy Rudolf Gergő a csoportgyőztes Fioren-
tina kapuját kétszer is bevette. Nem mellesleg 
abban az évben, amikor a Ferencváros három 
másodosztályban töltött szezon után végre visz-
szaverekedte magát az élvonalba, hogy aztán 
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Gödöllői játékossal  
a Bajnokok Ligájában a Fradi!
Közeledik a november, az év talán legszürkébb, legeseménytelenebb  

hónapja. A köd, a fagyos reggelek.  Szinte alig várja az ember, hogy végre 

vége legyen. Ez a november viszont más lesz, mint a többi. Ugyanis a  

gödöllői Lovrencsics Gergővel a soraiban a Bajnokok Ligájában szerepel  

a Fradi! És hogy ez mekkora teljesítmény is, nézzük meg az előzményeket!

Kubatov Gáborral nulláról kezdve előbb magyar 
bajnok, majd negyed évszázad után újra BL-fő-
táblás legyen. Nem adták ingyen. Mielőtt bárki 
azt gondolná, hogy valami véletlen szerencse 
folytán hullott az ölünkbe a lehetőség, meg kell 
jegyeznem, a zöld-fehérek a lehető legnehe-
zebb selejtezős ellenfeleken keresztül jutottak 
a főtáblára, hogy ott a legnehezebb csoportba 
kerüljenek. A svéd bajnok Djurgarden, a Celtic, 
a Dinamo Zagreb (amely tavaly még a végállo-
mást jelentette), majd végül a norvég Molde, 
mind az aktuális selejtezőkör legnehezebb le-
hetséges ellenfeleiként jöttek szembe. Minde-
gyik csapatot nemzetközi szinten is magasan 
jegyzik, a Zagreb játékoskerete durván három-
szor, a Celticé négyszer értékesebb, mint a Fradi 
bő kerete.
Méltán lehetünk tehát büszkék szeretett csa-

patunk idei teljesítményére. Ami eztán jön, az 
már csak a ráadás, az idei november az örömfo-
ci hónapja lesz. Meggyőződésem, hogy minden 
magyar futballszerető embert klubszimpátiától 
függetlenül büszkeséggel tölt majd el az érzés, 
amikor a Puskás nevét viselő nemzeti arénában 
magyar csapat játékosai mérik össze tudásukat, 
a Barcelona, a Juventus vagy a Kijev világsztár-
jaival. Végre újra joggal lehetünk büszkék játé-
kosainkra.
Sőt, mi gödöllőiek az átlagosnál is sokkal 

büszkébben várhatjuk a novembert, hiszen 
Lovrencsics Gergő mind a nemzeti tizenegy, 
mind a Ferencváros csapatának alapembere. S 
ha a Covid-19 okozta pandémia lehetetlenné is 
teszi, hogy mind ott üljünk a lelátón, ezért min-
denképp érdemes lesz legalább a televíziót be-
kapcsolni, és végigszurkolni a hatszor 90 percet. 
Hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, hajrá 
Gergő!

Polgári Dávid

HIRDETÉS
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Influenza szezon a 
COVID-19 járvány idején

HIRDETÉS
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Egészséggel 
töltve 

M A D E  I N  G Ö D Ö L L Ő

PAP Hirdetes 191x133mm V1.indd   1PAP Hirdetes 191x133mm V1.indd   1 2020. 10. 26.   14:422020. 10. 26.   14:42

Egyrészt a két fertőzés egyidejű lezajlása 
megnövelheti a súlyos következmények va-
lószínűségét, másrészt pedig a tünetek meg-
jelenésekor az orvos számára a vírusvizsgálat 
eredményének megérkezéséig szinte lehetetlen 
elkülöníteni a két betegséget, holott a környe-
zetre vonatkozó járványügyi előírások nagyban 
különböznek. A tünetek hasonlósága ellenére 
abban nagy a különbség, hogy kikre veszélyes 
elsősorban a két betegség.  Míg az influenzavírus 
leginkább a gyermekek, az idősek és a terhesek 
esetében válik súlyos megbetegedéssé, addig 
jelenlegi ismereteink szerint ez a COVID-19 első-
sorban az időseket és a krónikus vagy lappangó 
betegségben szenvedőket veszélyezteti. 
A COVID-19 fertőzésre még nem áll rendelke-

zésre védőoltás, de az influenzafertőzés ellen, 
hasonlóan az előző évekhez, most is oltatha-
tunk. A fentiek miatt különösen fontos, hogy él-
jünk ezzel a lehetőséggel. Jelenleg ingyenesen 
elérhető az a három komponensű, influenza el-
leni vakcina, amely 3 éves életkor felett adható.  
Két A és egy B törzs ellen nyújt védelmet. Az idén 
újdonság, hogy nemcsak a rizikócsoportba tar-
tozó krónikus betegek, hanem mindenki kérheti 
az oltást háziorvosától. Aki szeretné beadatni, 
érdemes mielőbb jelentkezni telefonon orvosá-
nál vagy asszisztensénél. Az influenza elleni vé-

dőoltások megbízhatóak, biztonságosak, azo-
kat csak a lázas, beteg, illetve az oltásra allergiás 
embereknek nem szabad beadni.   
Mindkét vírus cseppfertőzéssel, közeli kon-

taktus és kontaminált felületek révén terjed. Így 
azok a mára jól ismert légúti higiénés szabályok 
(maszkviselés, távolságtartás, kézhigiénia), me-
lyek a koronavírus-járvány kapcsán széleskörű-
en bevezetésre kerültek, mindkét megbetege-
dés ellen alkalmas járványügyi intézkedések. A 
déli féltekén, ahol az influenzajárvány május és 
augusztus között szokott zajlani, az idén - felte-
hetően a higiéniás rendszabályoknak köszön-
hetően - az előző évekhez viszonyítva nagyság-
rendekkel kevesebb influenzás megbetegedést 

regisztráltak. Ennek ellenére az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlása szerint is minden 
eddiginél fontosabb az influenzaoltást beadatni 
a jelenlegi helyzetben. 

Dr. Páll Gabriella

A COVID-19 vírus járványügyi helyzetének romlása idején fontos  
beszélni a szezonális légúti influenzás megbetegedések és a jelenlegi 
járvány kapcsolatáról. A két kórokozó más víruscsalád tagja, tüneteik 
azonban jelentősen átfednek, ami több szempontból is hátrányos. 
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Együk magunkat  
egészségesre!

Ha az őszi zöldségeket és gyümölcsöket 
sorra vesszük, szinte mindnek magas a rost-
tartalma, amelynek köszönhetően igen lak-
tató ételeket készíthetünk belőlük. Hosszan 
tartó fejlődésük garantálja, hogy rendkí-
vül sok tápanyagot tudnak felvenni a ta-
lajból, ezáltal igen sok ásványi anyagot és 
nyomelemet raktároznak el. 
A színes zöldségek és gyümölcsök többet 

adnak nekünk, mint csupán táplálékot, hi-
szen színanyagaik legtöbbször antioxidáns 
szerepet is betöltenek a testünkben, azaz vé-
denek a környezetből származó, vagy a szer-
vezetünkben keletkező agresszív bomláster-
mékek, az úgynevezett szabadgyökök ellen.

A szervezetünk számára sejtregeneráló 
hatású klorofill adja a növények élénkzöld 
színét, de a mélyebb árnyalatok kialakulásá-
ban szerepet játszó egyéb vegyületek olyan 
természetes katalizátorok, amelyek a máj 
működését serkentik. Bátran együk a brok-
kolit, a kelbimbót és zöld társaikat.
A karotinok többek között a sárgarépa és 

a sütőtök narancsos színét adják, de karo-
tint tartalmaz a zöld brokkoli és a piros pa-
radicsom is. 
A szőlő héjában megtalálható sejtvédő és 

sejtregeneráló, antioxidáns hatású antociá-
nok nagy mennyiségben vannak jelen a vö-
rösborban. 
Az őszi káposztafélékről legtöbbünknek az 

élelmi rostok emésztésre gyakorolt jótékony 
hatása jut eszébe, nem szabad azonban 

megfeledkeznünk vitamintartalmukról sem. 
Különösen C-vitaminban gazdagok, de K- és 
B1-, valamint E-vitaminnal is ellátják szerve-
zetünket. A fejes káposzta, a kelkáposzta, a 
kelbimbó zöld leveleiben sok béta-karotin 
van, az ásványi anyagok közül pedig a kalci-
um mennyisége kiemelkedő, és a vastartal-
muk is jelentős. A káposztában lévő, csípős 
ízű mustárolaj antibakteriális hatású, vala-
mint tiocianátot is tartalmaz, amely gyomor-
fekély esetében jótékony hatású. A vékony 
szeletekre vágott vöröshagymával, kömény-
nyel és borssal ízesített káposztasaláta igazi, 
őszi-téli vitaminbomba.
A száraz hüvelyes növények szintén jó 

forrásai a rostoknak, a fehérjéknek, mind-
emellett magas vitamin- és ásványi anyag 
tartalommal rendelkeznek. Ide soroljuk 
többek közt a szárazbabot, a lencsét, és a 
sárgaborsót. Zsírtartalmuk alacsony, azon 
belül is az egészségesebb, többszörösen te-
lítetlen zsírsavak találhatóak meg bennük. 
Annak ellenére, hogy viszonylag magas a 
szénhidráttartalmuk, bátran fogyaszthatják 
cukorbetegek is, hiszen alacsony a glikémiás 
indexük. Magas a B5-, E-vitamin- és biotin-
tartalmuk, gazdagok kalciumban, kálium-
ban, rézben, folsavban, magnéziumban és 
vasban. A könnyen beszerezhető és olcsó 
hüvelyes növényekkel változatossá és egész-
ségessé tehetjük étrendünket. Az ősz és a tél 
elengedhetetlen étele a gőzölgő bableves, az 
újévi lencsesaláta, de készíthetünk a hüve-

lyesekből köretet, egytálételt, püréket, sőt, 
akár szendvicskrémeket és pástétomokat is. 
Ne feledkezzünk meg a gyökérzöldségek-

ről, a sárgarépáról, zellergumóról, petrezse-
lyemgyökérről, a pasztinákról és a cékláról. 
A sárgarépa fő jótéteményese a béta karotin, 
a petrezselyem illóolaja gyulladáscsökkentő 
hatású, a zeller a veseműködést serkenti, a 
pasztinák pedig szinte egymagában képes 
helyettesíteni ételeinkben gyökérzöldség 
társait. Próbáljuk becsempészni minden-
napjainkba a nyers gyökérzöldségeket! 
A sütőtök nem hiába az őszi étrend favo-

ritja. Kedvező beltartalmi tulajdonságokkal 
rendelkezik, és élénk narancs színének kö-
szönhetően látványra is gusztusos fogások 
készíthetők belőle. Egészségmegőrző ha-
tását magas rost- és karotin tartalmának, 
valamint vitamin- és ásványi anyag ellátott-
ságának köszönheti. Igen jó kalcium-, cink-, 
mangán-, réz-, vas-, foszforforrás, minde-
mellett ellátja szervezetünket C- és A-, vala-
mint B-vitaminokkal is.
Az őszi gyümölcsök többsége, mint az 

alma, a körte, a szilva és a birs igen sok pek-
tint tartalmaz: ezt a zselésítő tulajdonságot 
használjuk ki a télre eltett lekvárjaink készí-
tésekor. A szervezetünkben lévő bélbaktéri-
umok a pektinekből olyan anyagokat állíta-

nak elő, amelyek gátolják a koleszterinek, 
és lassítják a cukrok felszívódását. Őszi gyü-
mölcseink rendkívül jó vitamin- és ásványi 
anyag források a hűvös napokra. 
Őszi	 ételeink	 friss	 és	 finom	 alapanyaga-

it	 kedves	 és	 segítőkész	 kiszolgálás	 mellett	
megvásárolhatjuk	a	Zöldszirom	zöldség-gyü-
mölcs	boltban	(Szabadság	út	119.).

VZsJ
(fotó: Horváth Mónika Kitti)

Szezonálisan étkezni annyit jelent, hogy étrendünk összhangban 
legyen az évszakokkal. Ősszel elsősorban a nyár végén-ősszel 
termő, illetve télen könnyen tárolható zöldségek és gyümölcsök 
kerülnek az asztalunkra. N
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Hús: A sertésszüzet lehártyázzuk, sózzuk, 
és durvára tört borssal mindenhol megszór-
juk. Ezután mustárral és zúzott fokhagymával 
átkenjük, majd három órát a hűtőben pihen-
tetjük. A baconszalonna csíkokat hosszában 
kiterítjük, ráhelyezzük a húst, és felgöngyöl-
jük. Az utolsó fedés legyen alul, hogy ne nyíl-
jon szét sütés közben! Zsírral kikent tepsibe 
helyezzük, majd félfőre vágott hagymával 
körbe szórjuk, és a forró sütőbe helyezzük. 
Fedővel 180 fokon 35 percig sütjük, majd fedő 
nélkül 220 fokon szalmabarnára, ropogósra 
pirítjuk.
Ragu: A céklát megmossuk, enyhén sós, 

cukros vízben puhára főzzük. Ha félig kihűlt, 
meghámozzuk, és karalábévájóval gömböket 
vágunk ki belőle. A megmaradt főtt cékladara-
bokat krumplinyomón áttörjük, majd szűrőn 
passzírozzuk. A pépet lassú tűzön felforraljuk, 
alaplével felöntjük, míg el nem éri a kellő, 
tapadós-folyós állagot. Ezután tejszínnel dú-
sítjuk. Sóval, cukorral, tormával ízesítjük, és 
ebbe a szószba forgatjuk bele a céklagömb-
jeinket.

Tócsni köret: A burgonyát megpucoljuk, 
nagylyukú reszelőn átreszeljük, hozzáadunk 
fél kilónként 1 tojást és egy evőkanálnyi 
tejfölt, és annyi lisztet, hogy összeálljon. A 
masszát sóval, borssal, fokhagymával, kevés 
szerecsendióval fűszerezzük, közepes lángon 
forró zsíros-olajos serpenyőben aranybarnára 
sütjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Ha	csak	megkóstolná	ezt	a	 finomságot,	de	
a	főzéshez	nincs	kedve,	vagy	lehetősége,	a	Ke-
mencés	étterem	kínálatában	november 11-ig 
megtalálja	ezt	az	ételkülönlegességet!

Hús:
2	egész	sertésszűz
kb.	15	csík	baconszalonna
2	evőkanál	disznózsír
1	nagy	vöröshagyma
só
tört	bors
mustár
fokhagyma

Ragu:
2,5	kg	nyers	cékla
torma
só
cukor
alaplé
tejszín

Köret:
burgonya
liszt
tojás
tejföl
disznózsír
só
bors
fokhagyma

Baconbe csavart sertésszűz, tormás cékla raguval, tejfölös tócsnival
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Egy kis főzőcske
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Írásunkban betekintést adunk - a teljesség 
igénye nélkül - a JOG adta LEHETŐSÉGEKRE 
a magánszemélyeknek:

ŐSTERMELŐK
Érdemes lesz megvárni az új törvénycso-

magot, kedvező lehetőséget kínál 2021-re. 
Ugyanakkor, aki már ez évben indítaná ős-
termelői gazdaságát, annak, amennyiben 
lehetősége van rá, érdemes ezt az év utolsó 
hónapjára, azaz decemberre időzíteni, mert 
akkor a kezdő főállású biztosított őstermelő 
járulékfizetés szempontjából kezdőnek csak 
ezen 1 hónapra fog számítani, így megspó-
rolva akár 1 hónapnyi közterhet.

SZJA - SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Ne feledkezzünk meg arról, hogy ha van 

SZJA-s jövedelmünk, akkor az alábbi adóked-
vezményre jogosító lehetőségeinket decem-
ber közepéig eseti befizetésekkel (az önkéntes 
nyugdíj- és egészségbiztosítások esetében) 
még növelhetjük, azaz az adónkból többet tu-
dunk visszaigényelni a jogszabályi keretek kö-
zött. A visszautalt összeg - mely a befizetések 
20%-a, de maximum 130 ezer Ft lehet - eseti 
díjként a fenti célú megtakarítás értékét fogja 
növelni.

ILLETÉK – LAKÁS/HÁZ – KAPCSOLÓDÓ 
KEDVEZMÉNYEK, LEHETŐSÉGEK
2021. január 1-től a CSOK-kal vett ingatlanok 

után nem kell illetéket fizetni. Mely ingatlan 
lehet akár használt, akár új. Például, ha egy 
adott ingatlan 20 M Ft, akkor a rájutó ez évi 
4%-os illetékkel számolva ez 800 ezer forint 

kedvezményt jelent. Azaz 10 milliónként négy-
százezer forintot.
Vagyis, ha ma még nem vettél igénybe 

CSOK-ot, és tervezel ezen lehetőséggel ingat-
lant venni, akkor ezt halaszd jövőre.
A jövő évre történő halasztás mellett szóló 

érvek még pl.: használt lakások esetében a 
lakásfelújítás 3 M Ft-os támogatása, újak ese-
tében az "újra" 5%-os áfa, illetve az áfa-vissza-
igénylési lehetőség.
S figyeljünk a jövő évben megjelenő - meg-

újuló energiaforrás telepítésének - támogatási 
lehetőségének kihasználására is.
Érdemes mielőbb átgondolniuk a magán-

személyeknek is a legfontosabb adózási teen-
dőket és lehetőségeket. Lehet valamivel érde-
mes inkább várni, s nem idén elkapkodni.
A fentebb leírtak nem minősülnek adótanács-

adásnak, a cikk tájékoztatási célból készült.

Morvai Natália (adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, 
bér- és TB ügyintéző) együttműködésben a Dr. Boros Andrea 

Ügyvédi Irodával  |  tanacsadas@adozna.hu

Adótippek
Megszokhattuk, hogy az év vége mindig tartogat számunkra feladatokat, 

melyet bonyolít a „COVID-helyzet”, illetve a szokásos év végi jogszabályi 

változásokon túl, a jelenleg még tárgyalás alatt lévő törvényjavaslat is.
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Már csak azért is 
fontos, mert zoonó-
zisról van szó. Ez azt 
jelenti, hogy állatról 
emberre is átterjed-
het, ezért közegész-
ségügyi jelentősége nem elhanyagolható. 
Az ostorféreg lárvái a bőrön átjutva, majd 
annak alsó rétegében megtelepedve erős 
viszketéssel és gyulladással járó meg-
betegedést okoznak. A peték a szájon át 
kerülhetnek be az emberi szervezetbe, és 
a bélfalon átjutva tovább vándorolnak a 
szervezetben. Először a szívbe és a májba 
kerülnek, majd a központi idegrendszert 
is károsíthatják, akár kómát is okozhat-
nak. Speciális változata a megbetegedés-
nek, amikor a Toxocara canis lárvája a 
szemüregbe kerülve szélsőséges esetben 
akár vakságot is okozhat. Ezeknek a fer-
tőzéseknek különösen a kisgyermekek 
vannak kitéve, méghozzá a játszótéri ho-
mokozókban, ahol kutya- (vagy macska-)
széklettel érintkezhetnek. De ugyanolyan 
fontos az állatok simogatása utáni kézmo-
sás, hiszen a fertőződés lehetősége adott.

Miért kell komolyan venni  

a parazitákat?
A férgesség nagyon sokszor tünetmen-

tes. Az állatok látszólagos jó kondíciója 
ellenére azonban a kórokozók komoly 
problémákat okozhatnak, és kedvencünk 
veszélyes féregpetéket is üríthet. Ez a leg-
főbb ok, amiért az állatorvosok a rendsze-
res megelőzést javasolják.

Férgességre gyanakodhatunk, 
amennyiben:

•	 az	állatnál	hasmenést	tapasztalunk,	a	

széklet	adott	esetben	véres,

•	 hányást	 észlelünk,	 amelyben	 néha	 a	

férgek	is	láthatóak,	

•	 kedvencünknél	súlyvesztést	észlelünk,

•	 száraz,	fénytelen	az	állat	szőrzete,

•	 az	állat	általános	állapota	rossz.

A kutyáknál és a macskáknál legjellem-
zőbben az orsóférgek, a galandférgek, az 
ostorférgek és a horgasfejű férgek fordul-
nak elő.
A féregtelenítésről könnyű megfeled-

kezni. Ennek egyik oka az lehet, hogy a 
férgek a kutya vagy a macska testében 
élősködnek, vagyis szemmel nem lát-
hatók. A kifejlett kutyákat, macskákat 
háromhavonta, a férgek szaporodási 
ciklusához igazodva érdemes kezelni. A 
kölyökkutyákat és macskákat négy- és 
tizenkét hetes kor között akár kéthetente 
is féregteleníteni kell, mivel éretlen im-
munrendszerük miatt egyetlen dózis nem 
elegendő, hogy felszámolja az anyától ka-
pott parazitákat (az anyatejen keresztül 
vagy az ellést követően a környezetből is 

elkaphatják a fertőzést). 
Galandférgesség esetén 
óvjuk a kutyánkat a bol-
hákkal, mint köztigazdák-
kal való érintkezéstől, de 
sok esetben a nyers hús 

adása is problémát okozhat. A gyógy-
szeres terápia mellett fontos további lé-
péseket is tenni annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsük a környezet fer-
tőzöttségét, mivel a féregpete sok éven át 
életben maradhat. Távolítsuk el a bélsarat 
mindenhonnan, ahol gyermekek gyakran 
megfordulnak, hogy csökkentsük a féreg-
fertőzés kockázatát.
Kereskedelmi forgalomban széles 

spektrumú féreghajtók kaphatók, ame-
lyek kombinált hatóanyagot tartalmaz-
nak, ezért az összes felsorolt féregtípusra 
kellő biztonsággal használhatóak. Létezik 
tabletta, paszta, sőt, ha nehézségbe üt-
közik a gyógyszer beadása, spot-on ké-
szítmény is. A tabletta beadása kutyáknál 
általában egyszerűbb, hiszen májkrémbe, 
esetleg felvágottba „csomagolva” ked-
vencünk mit sem sejtve könnyen beveszi 
a tablettát. Macskáknál könnyebb a fé-
regtelenítés pasztával, de ha annak alkal-
mazása is nehézségekbe ütközik, akkor 
kéjük állatorvosunk segítségét, aki akár 
tablettabelövő fecskendővel gyorsabban 
és sérülésmentesen elvégzi a feladatot. 
A készítmények alkalmazásáról mindig 
egyeztessünk állatorvosunkkal, aki segít 
a legmegfelelőbb készítmény kiválasztá-
sában!

MJ

A kutyák és macskák férgessége állattartók számára ismert 
jelenség. Szinte egyszerű, rutin dolognak számít ennek 
megelőzése és szükség szerinti kezelése, de nem lehet elég 
hangsúlyt fektetni a fontosságára és jelentőségére. 
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Kedvenceink  
féregtelenítése
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száradt virágokat, magszárakat, a konkurens 
ágakat, amelyek kéregsérülést tehetnek egy-
másban. Semmiképp se bolygassuk azokat a 
növényeket, amelyek tél végén, kora tavasszal 
virágoznak, amelyek előző év nyarán fejlesztik 
virágrügyeiket, mint például a kikeleti bang-
ita, aranyvessző, orgona, gyöngyvessző vagy 
gyöngyvirágcserje. Ha ezeken most végzünk 
metszést, jelentősen kevesebb virágban gyö-
nyörködhetünk jövőre.
A tavaszi virágpompáért beszerezhetjük ked-

venc hagymás növényeinket. Ezek ültetésérére 
egészen a fagyokig sort keríthetünk. Biztosít-
suk számukra a laza talajt, akár kis homok vagy 
komposzt hozzáadásával, hiszen a túl nedves 
közeg a hagymák berohadásához vezethet.  

Vegyük figyelembe, hogy fajtánként eltérő le-
het a javasolt ültetési mélység. Általánosság-
ban véve a hagyma méretének két-, három-
szorosa a megfelelő. Törekedjünk arra, hogy a 
hagyma csúccsal felfelé kerüljön a földbe.
Ha minden munkálaton átestünk, a balkon-

ládák színkavalkádja mellé szereztünk már 
dísztököt is az ajtóhoz, van meleg tea a kezünk-
ben, dőljünk hátra, és képzeljük el, hogy meny-
nyire hálás lesz a kertünk tavasszal!

Egyházi Luca | Specialmix Kft.

Az ősz a lágyszárú évelőink ápolásának idő-
szaka. Azokon a fajtákon, amelyek elvirágoz-
tak, esetleg elszáradtak, végezzük el a visszavá-
gást. Ennek az átmeneti évszaknak az időjárása 
kedvez a tőosztással szaporítható növények 
begyökeresedésének, így szétültetésükre is 
sort keríthetünk, ezzel növelhetjük, variálhat-
juk a színfoltokat az ágyásokban. Fontos, hogy 
az ősszel virágzó növényeket ilyenkor ne há-
borgassuk. Kedvenc díszfüveinket kössük ösz-
sze, legalább két helyen, ne túl szorosan, hogy 
a téli csapadék ne tehessen bennük kárt.
Balkonládáinkat is színesíthetjük évelők-

kel vagy örökzöldekkel. A szokásos erikákon 
(hanga), callunákon (csarab) és krizantémokon 
kívül változatossá tehetjük olyan növények-

kel, mint például a Heucherak (tűzeső) vagy 
a Sedumok (varjúháj) variánsai. Ha már előre 
gondolkozunk, és tavaszig nem szeretnénk vál-
toztatni, célszerű törpe vagy lassan növekvő, a 
későbbiekben kiültethető örökzöldeket válasz-
tani. Ebből is használjuk ki a színek és a formák 
adta lehetőségeket, válasszunk a zöld mellé 
sárgás, narancsos árnyalatú tűlevelűeket.
Fontos gondoskodnunk a növények fagy el-

leni védelméről. Fordítsunk különös figyelmet 
a frissen telepített és fagyérzékeny növénye-
inkre. Erre a célra jó hőszigetelő, nagy levegő-
tartalmú, porózus anyagot válasszunk, amely-

lyel azt szeretnénk elérni, hogy visszatartsa a 
felszín által kibocsátott hősugárzást. Használ-
hatunk erre a célra lombtakarót vagy fenyőkér-
get is. Az összegyűjtött levelek használata prak-
tikus és pénztárcabarát ebben az évszakban, 
hiszen a fenyőkéreg télen sokat veszíthet színé-
ből. Halmozzuk fel vastagon, gereblyézzük ösz-
sze meglévő mulcsunkat érzékeny növényeink 
töve körül. Tavasszal azonban esztétikusabb és 
ajánlott, hogy felfrissítsük egy új kéregréteggel 
a téli hótakaró által leharcolt mulcsot Ezek a 
munkálatok nem csak a fagyvédelemben lesz-
nek hasznára a kertnek, hiszen a mulcs ezenfe-
lül meggátolja a gyomok kifejlődését, és segíti 
a talajt a laza szerkezet, a víz és a tápanyagok 
megőrzésében.

Az összegyűjtött avar alkalmas komposzt 
készítésére is. A jó komposzt legfontosabb 
feltételei, hogy egészséges növényanyagot 
használjunk hozzá, illetve, hogy forgatásával és 
nedvesen tartásával készítsük elő a növények 
számára. Ha az év során már készítettünk kom-
posztot, azt most felhasználhatjuk a növények 
tápanyagutánpótlására.
Ősszel jellemzően az évelő növények, fiatal 

fák és egyes gyümölcstermők metszését vé-
gezzük el. Az őszi metszést igénylő növények 
esetén a szellős kialakításra törekedjünk. Min-
denképp távolítsuk el az elhalt részeket, el-

K
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Ősz a kertben 
milyen teendőink vannak ebben az évszakban?
A kertünk gondozása egész éves feladat, minden évszaknak megvannak a maga tennivalói. Biztosak  
lehetünk benne, hogy ha ősszel elvégezzük teendőinket, azt a kert a következő évben meghálálja.

HIRDETÉS

www.smpsystems.hu

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK 
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
Épület felügyelet
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1919 őszén visszaállították a dualiz-
musban érvényben lévő egyesülési jogot, 
amely különösen az egyesületek számára 
biztosított szabad mozgásteret mindenna-
pi működésükhöz. A későbbi szigorítások 
ellenére is fokozatosan nőtt az egyesüle-
tek száma, amelyek a teljes társadalmat 
meg tudták szólítani az elittől a legalsóbb 
rétegig. A szervezeti hierarchia tetején a 
Nemzeti Casino állt, míg a legalján a városi 
munkásság és parasztság különböző egye-
sületei. A két világháború közötti időszak-
ban Gödöllőn virágzott az egyesületi élet, 
hiszen több tucat bejegyzett egyesület lé-
tezett a településen. Ezek az egyesületek 
voltak a civil, valamint a társasági élet köz-
pontjai, és egytől egyig más-más funkció-
val bírtak. A most létrejött egyesületünk 
is ezeknek a csoportosulásoknak a szer-
ves folytatása, gyakorlatilag egy helyen 
tömöríti a múlt civil egyesületeit: célunk 
a közösségért való önzetlen munka, a rá-
szorulók felkarolása, a tehetségek gon-
dozása, egyetemes értékek közvetítése 
és nem utolsósorban a közösségben való 
szórakozás is.
A Grassalkovich-család háromgenerá-

ciós története után az állam a kiegyezést 
követően visszavásárolta, és Ferenc József, 
illetve Erzsébet királyné rendelkezésére 
bocsátotta az egész területet a kastéllyal 
egyetemben. Emiatt a település hatalmas 
fejlődésnek indult, kiépült a vasútvonal, és 
1911-től HÉV-vonal is összekötötte Buda-
pesttel a települést, aminek nagyon nagy 
hatása lesz az itt működő egyesületek éle-
tére. 
Az 1930-as népszámlálás szerint 11 258 

fős volt Gödöllő népessége, amelyből 7070 
katolikus, 2992 református, 505 evangéli-
kus, és 320 izraelita vallású volt.  Gödöllőn, 
akárcsak az egész országban, a két világhá-
ború között virágzott az egyesületi élet. Az 
egyesületekről szóló hírek és információk 
kimeríthetetlen tárháza a Gödöllői Hírlap, 
valamint a Gödöllő és Vidéke. Röviden 
minden jelentősebb egyesületet számba 
veszek. A gödöllői egyesületek tagjai, va-
lamint az általam sokat kutatott 44. Rákó-
czi Cserkészcsapat és Mária Kongregáció 
vezetői és tagjai között sokszor igen nagy 
átfedést figyelhetünk meg. 

Az első egyesület, amelyről szót kell ejte-
ni, a gödöllői járási Közművelődési Egye-
sület, amely azt jelölte meg céljaként, 
hogy a Gödöllőn és annak környékén élő 
keresztény, nemzeti gondolkodású embe-
reket egy táborba gyűjtse. Állandó össze-
jöveteleket tartottak, ahol a legkülönbö-
zőbb témákról tartottak előadásokat. Ami 
számunkra azonban mindezeknél még 
fontosabb, hogy céljukként említik meg 

a levente egyesületek felállítását, illetve 
a cserkészcsapatok létesítését és támo-
gatását. A Közművelődési Egyesületnek 
400 tagja volt, és érdekes nevet találunk 
a társelnökök között, ugyanis Stuhlmann 
Patrik – aki több mint tíz éven keresztül 
igazgatója volt a Premontrei Szent Norbert 
Reálgimnáziumnak – is a társelnökök közt 
szerepelt. Ugyancsak tag volt dr. Endre 
László  is, akinek a későbbiekben még fon-
tos szerepe lesz Gödöllő életében is. 
1929-ben megalakult a Magyar Asszo-

nyok Nemzeti Szövetsége Gödöllőn is. Az 
egyesület ugyancsak nemzeti jellegű, és 
munkásságuk része az előadások tartása, 
emellett a különböző ifjúsági egyesületek 
és a szociálisan rászorulók támogatása is. 
Ugyancsak 400 tagja volt ennek az egye-
sületnek, és közöttük megtalálhatjuk a 

már említett Endre László feleségét is. Dr. 
Buczkó Emil, a Premontrei Szent Norbert 
Reálgimnázium tanára és a rend tagja volt 
az egyesület titkára.
A Gödöllői Kaszinó 1870-ben alakult 

meg, és 1930-ban alapították újra, ugyan-
is ezt megelőzően egy időre megszűnt. A 
kaszinó kifejezetten Gödöllő értelmiségi 
tagjait várta a soraiba, akiknek különbö-
ző társasági programokat rendeztek, ahol 
eszmecserét folytathattak.
A Pro Integritate ifjúsági egyesület tag-

jai elsődlegesen egyetemi és főiskolai hall-
gatók voltak, akik előadásaik és összejöve-
teleik során a kor problémáit, politikai és 
tudományos helyzetét vették górcső alá.
Az Öreghegyi Társaság egyfajta városz-

szépítő egyesületnek tekinthető, amely 
támogatta az utak felújítását, és a villany-
világítás bevezetése is az egyesülethez 
kötődik. Ezen kívül az Öreghegyi Társaság 
alapította meg a Blaha Lujza strandfürdőt 
is.
Gödöllőn a Premontrei Szent Norbert Re-

álgimnáziumban tevékenykedett 44. Rákó-
czi Cserkészcsapaton kívül működött még 
számos más csapat is, mint a 821. Kálmán 
Herceg, 802. Szent Korona, 943. Ráday Pál 
cserkészcsapatok. Rajtuk kívül azonban 
a lánycserkészet megalakulása után több 
lány cserkészcsapat is volt Gödöllőn.
A fent említett egyesületeken kívül még 

több tucat működött Gödöllőn, amelyek 
közül a jelentősebbeket felsorolásszerűen 
fontosnak tartom közölni: MOVE, Nőegy-
let, Nemzeti Phalanx, Kerékpár Egyesület, 
Gödöllői Besnyői Népkönyvtár Egyesület, 
Magyar Motorkerékpározók Egyesülete, 
József királyi herceg Szanatórium Egyesü-
let, Betegsegélyező Egyesület, Leányegy-
let, Kereskedelmi Egyesület, Gödöllői Nya-
ralók Egyesülete, Levente intézmény. 
Az egyesületek a XX. század első felében 

alapvetően olyan egyetemes értékeket 
szerettek volna közvetíteni, amelyek még 
általánosak voltak, így a történelmi egyhá-
zak erkölcsisége, a hazaszeretet és nemzeti 
eszme olyan erőt kölcsönöztek a társada-
lomnak, amely a trianoni trauma után is 
biztonságot sugárzott.

Wisznovszky Tamás 
 Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület

A hagyomány folytatódik
Egyesületek Gödöllőn a két világháború között
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Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége

Egyesületi találkozó
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Október 17-én az Angyalföldi Sportközpontban rendezték meg a Budai Akrobatikus Sportegye-
sület (BASE) X. bajnokságát, amin a Gödöllői Grassalkovich SE versenyzői is rajthoz álltak. A Kőh-
ler Ákos, Kőhler Ákosné, Alton Andrea, Kőhler Dezső szakmai irányításával működő műhely fiatal 
akrobatikus tornászai alaposan kitettek magukat, hiszen 7 arany- és 1 ezüstéremmel tértek haza.
Aranyérmesek: Ábrahám Zita, Ábrahám Zsófia (újonc leány páros) • Boross Janka, Erdős Virág, 

Tokai Kitti (újonc leány hármas) • Kőhler Csaba, Nagy Dávid (11-16 éves fiúk páros összetett) • 
Balogh-Czoller Sára, Brandt Boglárka (12-18 éves lányok páros összetett) • Ábrahám Eszter, Varga 
Levente (ifjúsági vegyes páros) • Brandt Kinga, Volner Alex (gyermek vegyes páros) • Gera Viktória, 
Lutz Helka, Willimek Fruzsina (gyermek leány hármas)
Ezüstérmesek: Boross Nóra, Budai Anna, Deák Viktória (ifjúsági lány hármas)
Legközelebb	Gödöllőn	találkoznak	a	sportág	legjobbjai:	a	XVII.	Grassalkovich	Kupát	november	

14-én,	szombaton	rendezik	meg	a	Damjanich	iskolában.	

Október második hétvégéjén Székesfehérvár volt 
a házigazdája Magyarország idei Ifjúsági, Serdülő és 
Újonc Összetett Atlétikai Bajnokságának. A megméret-
tetésen a serdülő lányok (U16) ötpróbában (80 méteres 
gátfutás, távolugrás, gerelyhajítás, magasugrás, 800 
méter) vetélkedek. 
A 31 indulót számláló mezőnyben a Gödöllői EAC te-

hetsége, Kriszt Sarolta érte el a legnagyobb sikert. Saci 
az első napon teljesített három szám után 333 pon-
tos előnnyel vezetett, majd végül 3567 pontos egyéni 
csúccsal, több mint félezer pontos fölénnyel lett kor-
osztályos magyar bajnok, úgy, hogy minden számban 
ő teljesített a legjobban. Tette ezt „elsőéves” serdülő-
ként, felülmúlva a nála egy évvel idősebbeket is! Edzői 
Körmendy Katalin és Máté Alpár. 

A koronavírus-járvány terjedésének meg-
fékezése érdekében hozott döntések rész-
ben bizonytalanságokat szülnek, részben 
pedig korlátozzák a nézőszámot. Ez utóbbi 
főként a teremben zajló bajnoki- vagy ku-
pameccsekre érvényes, ahol egyre gyakrab-
ban fordulnak elő zártkapus összecsapások. 
A sajátos körülményekhez a gödöllői lab-
dajáték csapatsportágak gödöllői képvise-
lőinek is alkalmazkodniuk kell. Helyzetkép 
eddigi eredményességükről:
Röplabda A Gödöllői RC együttese – a 

nyolcaddöntőben a Békéscsaba elleni kettős 
vereséggel – szeptember végén búcsúzott a 
Magyar Kupa küzdelemsorozatától. Az NB I. 
Liga alapszakaszában eddig három mérkő-
zésen van túl Szalay Attila társulata, amely 
8 ponttal, 9-2-es szett aránnyal a tabella 1. 
helyén áll.
Kézilabda A Gödöllő KC legénysége az NB 

II-es bajnokság Északi csoportjába gyűjtöge-
ti pontjait. A Bartos Gábor irányításával ké-
szülő csapat lapzártánkig 8 pontot gyűjtött, 
amivel a táblázat 3. helyezettje. A klub ifjú-
sági együttese csoportjának pontveszteség 
nélküli éllovasa.
Labdarúgás Hevesi Tamás tanítványai a 

Pest megyei I. osztályú bajnokságban terelik 
a bőrgolyót. A Gödöllői SK tizenegye eddig 
kilenc ütközetet tudhat maga mögött, ami-
ken – 13 rúgott és 10 kapott gól mellett – 15 
pontot halmoztak fel, amivel a tabella 7. he-
lyén tanyáznak.

SPO
RT

Elképesztő fölénnyel lett  
ötpróba-bajnok a gödöllői atlétatehetség

Taroltak a Grassalkovich SE akrobatikus tornászai

Helyzetkép:  

gödöllői 
labdajáték  
csapatsportok

Mészáros Eszter, a Gödöllői EAC olimpiai kvótás sportlövője minden évben magasabbra teszi a lécet a 
magyar női mezőny számára. Október 24-én a saját maga által felállított tavalyi légfegyveres rekordot dön-
tötte meg, amikor az UTE pályáján lezajló Budapest Bajnokságon a légpuskás junior hölgyek mezőnyében 
633,2 kört ért el. A bajnoki címet érő, nemzetközi mércével mérve is komoly eredmény kapcsán edzője, Szu-
csák László elmondta: az edzéseredmények és a számítógépes elemzések azt mutatják, Eszterben sok van 
még, nem lőtte teljesen ki magából, amit tud. Azonban számunkra az elsődleges most nem a világcsúcs, 
hanem Eszter felkészítése a következő év nagyon besűrűsödött nemzetközi programjára. Európa-bajnok-
ság, világkupák, junior világbajnokság és – természetesen – a versenyek sorából kimagasló tokiói olimpia.

Együttműködő partnerünk: www.godolloi-hirek.hu

Világcsúcs közelébe került  
a gödöllői sportlövő lány 
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Kilenc évvel ezelőtt meséltem Gergő ba-
rátomnak, hogy éppen Gödöllőre költö-
zöm. Viccesen azt válaszolta: részvétem! 
Kiderült, hogy egy évig ő is lakott itt, de 
végül nem bírta elviselni a szerinte értel-
metlen és kisvároshoz képest indokolat-
lan dugókat. Ha belegondolok, érdemben 
azóta sem változott a helyzet: annak elle-
nére, hogy két autópálya viheti ki a város-
ból az autókat, és alig néhány ezer mun-
kahely van a belvárosban (Pesten vannak 
utcák, ahol több ember dolgozik, mint 
egész Gödöllőn), az autós közlekedés ma 
is egy dráma.
A dugóknak számos hátránya van, me-

lyek mind megérik, hogy harcoljunk el-
lenük. Az autók szennyezik a levegőt, és 
a zajterhelés is káros. Az embereknek a 
szabadideje és az alvásideje is csökken 
a dugóban töltött idővel (mert kötele-
ző feladat mármint mi a kötelező? ki is 
hagyhatjuk ezt a zárójeles mondatot, at-
tól nem lesz kevesebb). Az álló kocsisor 
pedig akkor is növeli a stresszt annak 
minden káros fizikai és társas hatásával, 
ha egyébként időben vagyunk, és nem fo-
gunk elkésni.
Ezért tegyük fel a kérdést: amíg a politi-

ka adós az infrastrukturális megoldással, 
hogyan segíthet a technológia? A válasz a 
szakmai sajtó rövid böngészése után há-
rom kategóriára bontható: 
• hamarabb parkoljunk
• többen üljünk egy autóban
• autó helyett használjuk a közösségi 

közlekedést

Ebben a számban a parkolás okos meg-
oldásaival foglalkozom, a másik két lehe-
tőséget pedig a következő számban muta-
tom be.

A PARKOLÁS SÚLYA A DUGÓKBAN
A kutatások szerint egy város napköz-

beni autóforgalmának 20-40%-a épp par-
kolóhelyet keres. Megdöbbentő, igaz? Ha 
városunkat egy tündér hirtelen ideálissá 
varázsolná, és minden parkolni kívánó 
ember keresgélés nélkül egyből a majda-
ni parkolóhelyére hajthatna, jelentősen 
csökkenne a forgalom. 

ÚJ PARKOLÓHELYEK BEVONÁSA
Erre a problémára sok cég is felfigyelt. 

Egy részük a parkolóhelyek számának 
növelését és a foglalhatóságot tűzte ki cé-
lul. A magyar PARKL segítségével például 
nem csak a parkolóházak és -udvarok sza-
bad helyeit látják az autósok, hanem akár 
társasházak is kiadhatják időszakonként 
az üres helyeiket. A technológia a kényel-
münket is szolgálja: az autós a kormány 
mögül is felnyithatja a sorompót az appli-
kációból, és kihajtáskor a fizetést is intéz-
heti a mobiljával. Hasznos volna ennek a 
lehetőségnek a helyi népszerűsítése mind 
a mélygarázsok és társasházi udvarok, 
mind az autósok körében.

A PARKOLÓKERESÉS RÖVIDÍTHETŐ
Más cégek a közterületekre fókuszálnak. 

A német Clevercity lámpaoszlopra szerelt 
kamerával figyeli, mely helyeken nem áll 
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autó. A telekommunikációs cégek a „dol-
gok internete” (Internet of Things) tech-
nológiát használják, és burkolatba épített 
szenzorral figyelik az üres helyeket. Ezek 
az adatok egy adatbázisban folyamatosan 
frissülnek, és az autós számára elérhetőek 
térképes formában egy városi applikáció-
ban (ha van), a mobilban beépített térké-
pen, vagy a telekommunikációs cég alkal-
mazásában. Ezeken a felületeken azután 
akár a fizetés is megoldható, és lehető-
ségként a helyi lakos számára biztosított 
kedvezmény is felmerül. Budapesten és 
Székesfehérváron például a Telekom és 
a Vodafone, Szentendrén a ZTE épített ki 
ilyen rendszert. Az V. kerületi polgármes-
ter becslése szerint például, ha minden 
10. autós használja a rendszert, az évi 5 
ezer órával, illetve 10 ezer literrel csök-
kenti az autóforgalmat.
A következő számban folytatom a másik 

két technológiai lehetőséggel: a közös au-
tóhasználattal, valamint az autók helyett 
használható új eszközökkel.

-szem-

Okos harc a dugó ellen

Egyre többször olvassuk a sajtóban az „okos város” (smart city) kifejezést. Egy város annyira okos, ameny-
nyire az ott élők azok, gödöllői lakosként tehát érdekel, itt helyben hogyan élhetnénk a modern technológi-
ák előnyeivel. E lap hasábjain hónapról hónapra körbejárom, mire van lehetőség, és minek lenne értelme.
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A villa
A Brüll házaspár készen vette a villát, a telken 

már 1889-ben is állt ház. Az 1446 négyszögöl 
nagyságú telken lévő kétszintes, manzárdtetős, 
kastélyihletésű ház eklektikus stílusban épült, és 
a 20. század elejének építési szokásait tükrözte. 
Egy kisebb átalakítást Diósyék eszközöltek rajta. 
1929 táján készült fotók alapján már félig-med-
dig beépítették a hátsó teraszt, a bábos korlát 
fölé fehérre festett, fából készült, íves apácarács 
került, amely mögött függönyt feszítettek ki az 
odatűző nap ellen. A porcelánkályhákkal fűtött 
házhoz hatalmas őspark tartozott, amely a Lo-
varda utcától az Erzsébet királyné útig (ma Ady 
Endre sétány) húzódott. Szépen ápolt növény-
zete volt a parknak, a főbejárat előtt szökőkút 
is állt. A kert egy részén állt a szoba-konyhás 
házmesterlakás. A nagy házban a földszinten 
öt szoba helyezkedett el, az emeleten pedig öt 
kisebb szoba, amelyeket gardrób, budoár, fürdő 
és molykamra egészített ki.
A hallból az emeletre vezető szép, faragott, 

széles tölgyfa-lépcső még ma is megtalálható a 
házban. Az épülethez zárt és üvegezett folyosó-
val csatlakozott konyha, kamra, mosókonyha, 
garázs. A garázs fölött külön lakása volt a sofőr-
nek.
Ma már csak részleteiben lelhetők fel benne 

az eredeti szépségét kölcsönző részek. Ilyen 
a főhomlokzati ablakok fölötti stukkódíszítés 
vagy a hátsó bejárati ajtó. A villát és berendezé-
sét külön tudták értékesíteni. Dr. Szanathy Júlia 
helyi fogorvos vásárolta meg a szalongarnitúrát, 
mely 2001-ben a Gödöllői Városi Múzeumba 
került. A 10 darabból álló bútoregyüttes a 19. 
század közepéről származik, fenyőfa alapon to-
polyagyökér- és cseresznyefa borítással készült. 
A Párizsból hazahozatott tálalószekrényt állító-
lag az erdélyi Wenckheim báróéktól vásárolta 
Brüll Adél, amely egy nagy dobogón volt elhe-
lyezve. Adél feltételezhetően ezzel is ki akarta 
emelni ezt a különleges darabot.  
Az ősparkot felparcellázták, közepén utcát 

nyitottak, így ma a Batsányi és Hajnóczy utca 
sarkán található az épület.

Léda Gödöllőn
A kétes üzleteiről ismert Diósy Ödönt mun-

kája Berlinhez kötötte, feleségével együtt ott élt 
egészen 1925-ig. Időközben azonban 1923. július 
15-én Gödöllőn, az Erzsébet királyné út 14. szám 
alatt házat vásárolt, s Adél haláláig, 1934-ig ez 
volt az állandó lakóhelyük.
Brüll Adél nem akart Gödöllőre költözni. Soha 

nem heverte ki Adyt, így Gödöllő menedék volt 
számára. Adél Gödöllőre kerülésekor rossz hírű 
nőnek számított. Elterjedt az a pletyka, hogy 
megkapta Ady nemi betegségét, ezért az em-
berek nem szívesen érintkeztek vele. Adél sem 
kereste a kapcsolatot a gödöllőiekkel, kivéve a 
községi orvossal, dr. Berente Istvánnal, aki a de-
presszióját kezelte. Léda emellett azonban egy 
csúnya bőrbetegségben szenvedett, abban is 
hunyt el. 
A boldogtalan Adél állatokkal vette körül ma-

gát. Kilenc német juhászkutyája mindegyike kü-
lön boxban lakott, és külön főztek nekik. Állítólag 
hálószobája előtt minden éjszaka más kutya őr-
ködött, és kedvenc kutyáját még az ágyába is be-
engedte. Az egyik gödöllői bejárónő elmondása 
szerint a kedvenc kutya temetésén az egész sze-
mélyzetnek jelen kellett lennie, és a park legszebb 
részén perzsaszőnyegbe göngyölve hantolták el. 
Galambjait, tyúkjait a nevükön szólította. Adél 
lakása mindig tele volt virággal, és hatalmas le-
anderek díszítették a ház bejáratát, kedvence az 
orchidea volt. Lédának a Fiumei úti temetőben, 
Ady közelében lévő sírjára a gödöllői kertből szár-
mazó orgonabokrot ültetett húga, Berta. 

Unokáink sem fogják látni? 

A Léda-villa
Léda-villa, azaz Ady Endre szerelmének, Brüll Adélnak gödöllői lakhelye. 
Talán egy lenne a gödöllői villák közül, ha nem az ismert költő hírhedt 
életű kedvesének otthonaként vált volna híressé.
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• 1923. júl. 15.: A Diósy házaspár megve-
szi a villát.

• 1934: Brüll Adél halálakor Diósy Ödön 
élő édesanyja, özvegy Diósy Ferencné 
Kaufmann Anna örökli meg. 

• 1936: Az unokahúg, dr. Adonyi Béláné 
Diósy Klára lesz az örökös. 

• 1937. máj. 19.: a villát a turai malomtu-
lajdonosok, Praznovszky Géza mérnök 
és felesége, Zachár Ilona vásárolják 
meg.

• 1944: A háború alatt az elmenekült tu-
lajdonosok távollétében a szovjet kato-
naság postahivatala költözik be.

• 1946. január: A Praznovszky család 
visszatér.

• 1950: Államosítás után az emeletre két 
családot költöztetnek.

• 1952: A Praznovszky családot kitelepí-
tik, a villát elfoglalja a Katonai Kiegészí-
tő Parancsnokság.

• 1960: A villát tanácsi bérlakásként ki-
utalják hat családnak.
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A szentek közössége, a bűnök bocsána-
ta, a test feltámadása és az örök élet egy-
máshoz szorosan kapcsolódó hittitkok, 
melyek kifejezik a keresztény emberek 
egymáshoz és Istenhez való viszonyát e 
világon és az idővel megjelölt életen túl.
   Mindenszentek ünnepe (nov. 1.) és 

halottak napja (nov. 2.) nagy erővel töri 
meg a vontatottan múló ködös időt az 
ősz kellős közepén. Igazi húsvétvasárna-
pi magasság és nagyszombati mélység 
egymás mellett! A feltámadott Krisztus 
erejének ragyogása és a halandó ember 
esendő szürkesége! A Megváltó győzelme 
a halandó emberben, és a halandó ember 
végső reménye a megváltás győzelmében 
– a szentek közössége az örök életben, és 
a bűnbocsánat általi remény a test feltá-
madásában: Mindenszentek és halottak 
napja egymás mellett, az Istenben megdi-
csőült élet bizonyosságának és a testi ha-
lál tényének, de a halál fölött győzelmet 
aratott megváltás valóságának összefo-
nódása.
   Jó dolog, ha e két kiemelt ünnep- és 

emléknap felhívja a figyelmünket arra, 
hogy ne csak évente egyszer tegyük a 
szemünk elé ezeket a fontos kérdéseket, 
hanem legyen része, maradandó része a 
hétköznapjainknak is! Legfőképpen saját 

életünk végkimenetele miatt! Legalább a 
következőkre emlékezzünk Mindenszen-
tek ünnepével kapcsolatban: a szentek 
közössége a hitvallás szerint nemcsak a 
Krisztusban hívő földön élők látható egy-
sége, hanem még inkább az üdvözülteké, 
akik hősiesen gyakorolták az igaz erénye-
ket életükben, akik az Atyaisten teremtő 
fényét, Krisztus Jézus megváltó jóságát 
és a Szentlélek Úristen életet adó erejét 
tükrözték életükkel, akik életüket adták 
az evangéliumért és Krisztus hitéért, akik 
nem keresték önmaguk javát, hanem a 
másét, akik telve voltak szeretettel és élő 
reménnyel. Nem fakul a szentek fénye, 
bár sokan szeretnék, hanem még inkább 
sugárzik! És nem csak a régi idők szentje-
ié, hanem a közelmúlt és a jelen krisztus-
hordozóié!
   És az is jó dolog, ha a halottak napjáról 

hétköznapjainkban a következő módon 
gondolkodunk: az emberi élet mulandó-
sággal van megjelölve, a testi halál érinté-
se előbb vagy utóbb mindenkit elér. A test 
sérülékenységét, elerőtlenedését, kiszol-

gáltatottságát maga az ember szellemileg 
a személyében éli meg, kiszolgáltatva a 
valóság történéseinek. Ám az Úr Jézus is 
magára vette a halandó és gyenge emberi 
testet, az emberi természetet. Mivel Jézus 
ebben az emberi testben halt meg, ezért 
a mi halálunk sem értelmetlen elmúlás, 
hanem immár Krisztus halálában való ré-
szesedés. Ha ő meghalt, de legyőzve a ha-
lált feltámadt, akkor mi is feltámadunk az 
életre: hiszem… a test feltámadását.
   És itt van a hitvallásban a bűnök bo-

csánata is. Vajon független-e mindazok-
tól, amikről eddig szó volt? Nemigen. Bű-
neink Isten általi bocsánata nélkül nincs 
örök élet Istennel, nincs feltámadás az 
életre, és nincs helye a szentek közössé-
gében annak, aki bűnben marad. Ismerd 
fel, hát, ember, bűnösségedet, vizsgáld 
meg magad az isten- és emberszeretet 
nagy parancsában, fordulj el a mindig 
kísértő pogányságtól, mely ünnepeinkbe 
ismét és ismét be akar szüremkedni, bo-
rulj hát le üdvözítő Istened előtt, és kérd 
bűneid bocsánatát!
   Mindenszentek és halottak napja el-

igazítanak, értelmünket és szívünket a je-
len és az eljövendő valósága felé fordítják, 
hogy sose felejtsük Szent Pál apostol sza-
vait: „…hogyan fordultatok a bálványok-
tól az Istenhez, hogy az élő és igaz Isten-
nek szolgáljatok és várjátok a mennyből 
Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, 
s aki megment minket az eljövendő ha-
ragtól.” (1Tessz 1,9–10) – „…mert irgal-
mas vagyok.” (Kiv 22,26) – mondja az Úr.

Balogh Péter Piusz O.Præm. apát, plébános

Hiszem…  
a szentek közösségét…  
és az örök életet

Az Anyaszentegyház hitvallásának (Credo – Hiszekegy) záró  
szakaszai, emberre vonatkozó tartalmi sarokkövei meghatározóak 
gondolkodásunk, életfelfogásunk, hitéletünk és viselkedésünk  
komolysága tekintetében. 

H
IT
ÉL
ET



2020. október 30. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 23

Kincskereső rovatunkba keressük a társszerzőket, a tehetséges 
mese-, vers-, novellaírókat! Ne az asztalfióknak írj, küldd el nekünk 
az írásodat, költeményedet! 

Ha Ön, gyermeke vagy unokája szívesen, kreatívan ír, kérjük, ossza meg velünk rímbe 
vagy prózába szedett gondolatait! Biztosak	vagyunk	abban,	hogy	sok	kincsre	 lelhetünk:		
a beküldött írásokat örömmel fogjuk közkinccsé tenni!

E-mail címünk, ahova várjuk a megosztásra szánt műveket: pelikan@gdl.hu

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (Ü, E, 
S, M). 13. Erdélyi születésű gépészmér-
nök, műszaki szakíró (Béla). 14. Bibliai 
férfinév, jelentése: Isten segített. 15. Art-
hur … von Straussenburg, erdélyi szász 
származású katonatiszt, vezérezredes és 
vezérkari főnök. 16. Inas. 18. Szakít. 19. 
…shine, Gödöllőhöz köthető alkotói kö-
zösség és virtuális kultúrtér. 20. Tengeri 
halakkal táplálkozó madarak ürüléke, 
spanyol szóval. 22. Távollét Istentől. 24. 

Rátonyi Róbert. 26. Fűt, angolul. 28. Ma-
gányos szerzetes. 30. Torkig van Madrid-
ban! (HARTO) 32. Bécsi hasonlítószó! 34. 
2012-ben alakult kelet-jávai metálzenekar 
(SOREM). 35. Bányajárat. 36. Edson … do 
Nascimento, a Fekete Gyöngyszem ere-
deti neve. 38. Márkus Emília. 39. Részes-
határozó rag. 40. Egykori vármegyénk. 
41. Magot hint. 42. Kiejtett betű. 43. „Te 
vagy az Isten …” – mondja egy kafarnau-
mi megszállott Jézusról. 44. Mozgókép. 

46. Idegen Mária. 48. Kaland páros betűi. 
49. Alsó-szászországi német falu (POLLE). 
50. Somogy megyei község. 52. A Szatur-
nusz legnagyobb holdja. 54. Határrag. 
55. A Kongói Demokratikus Köztársaság 
korábbi neve. 57. A nyelőcső kezdete. 59. 
Tóth Attila jégtáncos párja (Klára). 61. Köz-
ség Vásárosnamény mellett. 63. Kis-ázsiai 
nép (Szt. Pál nekik is hirdette az evangéli-
umot) tagja. 65. Ráesés páratlan betűi. 66. 
Bell találmánya. 68. Igekötő.
FÜGGŐLEGES: 1. Zokogva mond. 2. Ma-
gas testhőmérséklet. 3. Londoni füst-
köd! 4. Zenében: kötötten adandó elő. 
5. Dél-amerikai füves síkság. 6. Gyep kö-
zepe! 7. Ókori színházi részlet!!! 8. Érdek 
nélkül tetszik. 9. Rövid ideig tartó eső. 10. 
Török gépkocsi jelzés 11. Cseh-osztrák ze-
neszerző, karmester (Gustav). 12. Román 
terepjáró. 17. Rest. 19. Drienov, szlovák 
falu magyar neve. 21. Csőrös fuvola. 23. A 
„Száll a kakukk fészkére” írója (Ken). 25. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város. 
27. Álomba ringat. 29. Török politikus, a 
törökországi Népi Demokrata Párt egykori 
elnöke (Sizai TEMELLI). 30. Az idézet má-
sodik része (Z, E, Z, L). 31. Irénke egynemű 
betűi. 33. Jó kiállású, kackiás, német ere-
detű szóval. 36. Vazelincsepp! 37. Trícium 
és germánium vegyjele. 40. Ókori egyipto-
mi hivatalnok, Kús alkirálya (SZENI). 41. 
Félig villan! 43. Főként a kendóban hasz-
nált gyakorlófegyver, bambuszkard (SI-
NAI). 44. Kézimunka alapanyag. 45. Hitet 
tesz róla. 47. Oszcilláló mozgás egy egyen-
súlyi állapot körül. 49. Dél-amerikai fo-
lyam. 51. Héber eredetű személy- és nem-
zetségnév, jelentése: Isten oroszlánja. 53. 
Részekre bont. 56. Női név. 58. Vászonkö-
téssel készült, tompa fényű selyemszövet. 
60. Világháló. 62. Lóbetegség. 64. Uniszex 
becenév. 66. Pertu. 67. Növény.
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Lassan másfél évtizede, hogy megnyitotta 
kapuit a Tűztorony Kávézó? Miért éppen Tűzto-
rony, és miért kávézó lett?
2006-ban volt lehetőségem üzlethelyiséget 

venni, erre a Tűztoronyban nyílt lehetőség. Egy 
évvel később meg is nyitott. Nem sokkal koráb-
ban született a fiam, így mondhatni, egyszerre 
nevelgettem a gyermekemet és a vállalkozáso-
mat. Mindkét szerepben helyt kellett állnom, 
de nem bánom. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy a családom mindig támogatott az 
álmaim elérésében, amiért nagyon hálás vagyok. 
Gyermekkori álmom vált valóra a kávézó nyitásá-
val, tizenéves korom óta erről ábrándoztam. Előt-
te egy gyorséttermet vezettem. Azt is szerettem, 
de a szülés után elegánsabbra vágytam, amely 
több, mint egy hagyományos cukrászda. Sok öt-
let volt a nevét illetően, de egyik sem tetszett iga-
zán. Végül a Tűztorony futott be, s azt mondtam, 
ha nincs jobb, akkor ez marad. Utólag belátom, 
praktikus is volt a névválasztás, mert a gödöllőiek 
köztudatában nagyon benne van a Tűztorony.

Kiknek szól a Tűztorony? Inkább egy beülős, 
kávézós, teázós hely, vagy egyfajta hiánypótló 
szerepet is betölt a fiatalok szórakozási lehető-
ségeiben?
Miért kellene korosztályokra céloznunk? Min-

denki szívesen jön hozzánk. Sok diák a suli után 
egy forró csokira, de kismamák is szívesen ülnek 
be beszélgetni. Büszke vagyok arra, hogy 2009-
ben a Regina Alapítvány Gödöllő Gyermekbarát 
Kávézója címet nyertük el. Van nálunk gyermek-
sarok, színező, játékok, régebben még egy tram-
bulin is volt az udvaron. De helyt ad üzleti tár-
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gyalásoknak is, vagy nyugdíjasok időtöltésének. 
Érdekes, hogy vendégeink 70 százaléka hölgy, 
talán érződik, hogy nő a tulajdonos, ezt sugároz-
za a hely. A hölgyek egyébként hosszabb időt is 
töltenek nálunk.
Ars poeticájuk szerint a „fővárosi sodrás és a 

vidéki harmónia kéz a kézben jár”. Így érzi ezt a 
mindennapokban is?
Valóban e kettő ötvözete valósul meg. Szere-

tem a gasztronómiát, és sokat utazom. Ha vala-
hol látok egy jó ötletet, akkor azt a saját képünkre 
formálva megvalósítjuk. Haladunk a divattal, kö-
vetjük a trendeket. Ugyanakkor élvezem, ha kita-
lálunk például egy italt, akkor azt rá tudjuk tenni 
az itallapra. A vidéki hangulatot igazolja az erős 
törzsközönség is.
Mit jelent a helyieknek a Tűztorony Kávézó?
Bázis a törzsvendégeknek. Ha a szülők késve 

érnek haza, beküldik a gyereket egy sütire és egy 
innivalóra, míg nem érkeznek meg, de volt, aki 
hozzánk rendelte a csomagját, mert nem tudta 
átvenni, így megoldottuk helyette. Van, aki a tiné-
dzser gyermekét hagyja nálunk, míg bevásárol. 
Így a szülő is gyorsabban halad, de biztonságban 
van a gyermek is. Ezeknek az embereknek a min-
dennapok fix pontja vagyunk. Fejből tudjuk, ki 
mit iszik, és hogyan szereti a kávéját, ez mindent 
elmond. Megható volt számomra, hogy a karan-
tén utáni első nyitási napon a vendégeink szin-
te megrohamoztak bennünket, hogy mennyire 
hiányoztunk. Ez az igazi visszajelzés számunkra, 
amelyre nagyon büszke vagyok.
Nagy hangsúlyt kapnak az egyedi ízek. Miért 

fontos ez, és mennyire elégíti ki a vendégek íz-
lésvilágát?
A vendégeink nagyon szeretik. Mindig keres-

tem, hogy mit tudok csinálni, ami máshol, de 
főként a közelünkben nincs. Ez a titok nyitja. Hu-
morosan mondhatnám, hogy örülök, ha utánoz-
nak, mert ez elismerés számunkra.
Milyennek szeretné látni a kávézót 2030-

ban?
A minél nagyobb létszámú és erős törzsven-

dággárda kedvelt helyeként, ahova bárki szí-
vesen betér. Bízom abban, hogy esetleg újjáé-
ledhetnek az élőzenés estek, amelyekkel ismét 
becsalogathatjuk az erre vágyó vendégeket, 
egyúttal lehetőséget tudunk adni művészeknek, 
zenészeknek.

(szerkesztőség)

Interjú Boros Györgyivel a Tűztorony Kávézó tulajdonosával

A fővárosi sodrás és a vidék harmóniája
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