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A hagyományos társadalmakban na-
gyon sok ünnep volt. Az előbb felsorolta-
kon kívül az évszakokhoz, a nagy közös-
ségi munkák lezárásához is kapcsolódtak 
ünnepek. Az elődeink, még inkább az 
őseink „birtokolták” az ünnepeket, tarta-
lommal töltötték meg őket. A karácsonyi 
ünnepkörben is számos ünnepi alkalom 
volt: az adventi rorátéktól a betleheme-
zésig.  
Mi okozza azt, hogy ma az ünnepek-

ben apály van? Sok minden: a szocializ-
musban az ünnepek hiteltelenítése, ami 
sajnos tovább él, de főként az ünnepek 
elszemélytelenedése, valójában miat-
tunk üresedtek ki az ünnepeink. A jelen-
létvesztésünket kellene észrevennünk 
– Pilinszky szerint ez korunk igazi nép-
betegsége –, nem vagyunk erősen jelen, 
ahol vagyunk, általános az elvágyódás, az 
alibizés. Ennek mélyén az húzódik meg, 
hogy irtózunk az ünnepek jelentette va-
lódi kockázattól, erről szól az unalomba 
fulladt életek tömegessége, ebből nő ki a 
konzumtársadalom, most karácsony előtt 
különösen. 
Újra tisztáznunk kell, hogy mi is az ün-

nep lényege. Először soroljunk fel sza-
vakat, amelyek szerintünk az ünnepet 
jelentik: közösség, vidámság, békesség 
önmagammal, a többiekkel, öröm, ta-
lálkozás, Isten, áldozat, igazság, kien-
gesztelődés, szép ruha, jó étel, zene, 
tánc, lélek-szellem, család, különleges 
élmények, ritka alkalom… Minden ünnep  
életigenlés. Az identitásunkat erősíti, a „Ki 
vagyok én?”, a „Hová tartozom?” kérdésre 
az ünnepek adják a legtisztább választ. 
Minden ünnep annak az azonosság, létbi-
zonyosság, tartós közösség és biztonság 
utáni vágynak a kifejezője, mely ebben a 
világban csak töredékesen teljesülhet.
Minden egyes ünnep a kommuniká-

ció formája és lehetősége. A némaságba 
fulladt családoknak és házasságoknak 
múlhatatlan szükségük volna az ünne-
pekre, amelyek támogatják a kapcsolat-
teremtést. Az ünnep a szociális értékrend 

Egy közösségben tettük fel azt a kérdést a jelenlévőknek: „Hány ünnepük van egy évben?” Tíz és húsz közöt-

ti számokat mondtak. Majd egy idős hölgy így kezdte: „Először is van 52 vasárnap, vannak az állami és nemze-

ti ünnepek, vannak egyházi ünnepeink, vannak a családom ünnepei, nekem is személyesen születésnapom,  

névnapom és még sok más, van vagy 80-100 ünnepem egy évben” – mondta végtelen derűvel, boldogan. 

bemutatását is szolgálja a családban, a 
közösségekben, az iskolában, a munkahe-
lyeken, állami intézményekben, az egyhá-
zi közösségekben, és értékeket közvetít. A 
vallásos ünnepeknek nagy jelentőségük 
van a hit továbbadása és a hit szerinti élet 
szempontjából. Különösen így van ez a 
karácsonnyal, amelynek a bibliai történé-
seiben annyi hitet találunk Mária és József 
hitétől, az egyszerű pásztorok feltétel nél-
küli imádásán át, a három királyok útra ke-
rekedéséig. Ünnep hit nélkül nem létezik, 
hinni egymásban (újra hinni, kiengeszte-

lődve egymással), hinni egy közösségben, 
hinni Istenben, hinni az élet értelmében, 
jóságában.
Az idő könyörtelen múlásában az ünnep 

az első maradandóság-élmény, az örök 
élet ígérete. Az ünnep hiánya a hétközna-
pokat is megrontja, a hétköznapok alá szo-
rulunk. Az ünnepeket nem lehet kipipálni, 
nem lehet túlélni, megúszni. Pilinszky Já-
nos mondja az ünnepről: „A statisztika azt 
mutatja, hogy az ünnep sokak számára a 
napi felelősségből az ünnepi felelőtlen-
ségbe való menekülést jelenti… A keresz-
tény ünnep a hálaadás, a megszentelés 
napja kell, hogy legyen. A kikapcsolódás 
erre kevés…, valójában bekapcsolódás-
nak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe 
való visszatalálás lehetőségét kínálja.” 
Márai Sándor a Füveskönyvben így be-

szél az ünnepről: „Ha az ünnep elérkezik 
életedben, akkor ünnepelj egészen. … 
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts 
el mindent, ami a köznapok szertartása 
és feladata. Az ünnepet nemcsak a nap-
tárban írják piros betűkkel. Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás. … legyen benne valami a régi 
rendtartásból, a hetedik napból, a meg-
szakításból … legyen benne áhítat és föl-
tétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl reá, testben és lélek-
ben.” Ezt a szöveget érdemes lenne diá-
kokkal, de a saját gyermekeinkkel, unoká-
inkkal is együtt elolvasni, elemezni: mit 
éreznek, mit szólnak hozzá? Számtalan 
kérdés vethető fel még, pl. hogyan tudnak 
figyelni az ünnepre ők személyesen? 
Mindez különösen igaz a karácsonyra, 

amelyet a fogyasztói világ a felfokozott – 
sokszor értelmetlen és kevés örömet hozó 
– vásárlással és egymás megajándékozá-
sával azonosít, elfedve a lényeget: a Jóis-
ten ajándékozott meg minket, embereket 
az egyszülött Fiával, az ő születésnapját 
ünnepeljük a karácsonyi ünnepkörben, 
erre készüljünk, ezt éljük át testben, lélek-
ben, szellemileg egyaránt!

(LT)

Az ünnepről karácsony előtt
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Fejlesztések támogatásokból
A helyi egészségügy, mint az összes többi az ország minden pontján, rendkívüli év mögött van, hiszen 
a koronavírus járvány teljesen felborított minden előzetes tervet és a megszokott, normál működést. A 
mindennapi küzdelmekről, a mögöttünk hagyott évről kérdeztük Dr. Dunai Györgyöt, a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ igazgatóját.

KÖ
ZÉLET

SZG: Idén a vírus mindenki számára megnehe-
zítette a körülményeket, de az egészségügynek 
közvetlenül a frontvonalon kellett teljesíteni a rá-
bízott feladatokat. Hogyan élik meg az intézmény 
dolgozói a járványhelyzetet?
DGY: A jelenlegi helyzet mindannyiunk számá-
ra – beleértve a betegeket is – nehéz, kihívásokkal 
teli. A folyamatos változásokhoz alkalmazkodni 
kell, amit mindenki másképp él meg, és habár 
dolgozóink nem közvetlen a betegágy mellett 
végzik munkájukat, mentálisan mégis nagyon 
megterhelő számukra. Családjuk, gyermekeik, 
szüleik, nagyszüleik vannak, akiket ugyanúgy fél-
tenek, mint bárki más, azonban a feladatot el kell 
végezzék, hiszen segítő szakmában dolgoznak.
SZG: Az állami normatív támogatáson kívül nem 

kaptak támogatási keretet a helyi tulajdonostól, 
a gödöllői önkormányzattól. Mivel tud segíteni 
önöknek az a gödöllői lakos, civil szervezet, baráti 
kör, vállalkozás, aki támogatni szeretné a munká-
jukat?
DGY: Fontos a pénzügyi támogatás, az anyagi 
megbecsülés is, azonban a szeretetteljes, ked-
ves, bíztató szavak – ahogy az első hullám idején 
tapasztaltuk – talán többet jelentettek nekünk 
bármi másnál. Az anyagi segítségen túl szívesen 
fogadunk minden olyan dolgot – legyen az ön-
kéntes munka, szaktudás, egyéb felajánlás -, ami 
intézményünk fejlődését elősegíti, működését 

jobbá teszi, dolgozóink és betegeink elégedett-
ségét növelni tudja. Itt visszautalnék a júniusi fes-
tésre, ahol dolgozóink családtagjai ajánlották fel 
szakértelmüket és szabadidejüket abból a célból, 
hogy a betegek fogadására, ellátására szolgáló 
helyiségek szebbek, tisztábbak, komfortosabbak 
legyenek. Fontos hozadéka volt ennek a csapat- 
és közösségépítő hatása. Hálás vagyok érte!
SZG: Egyébként van-e hagyománya Gödöllőn az 

intézmény civil, illetve lakossági támogatásának?
DGY: Tudomásom szerint kifejezett hagyo-
mánya ennek nem volt, bár a lehetőség adott, 
hiszen a több évtizedes múlttal rendelkező Dr. 
Lumniczer Sándor Alapítványon keresztül bárki 
tudja támogatni intézményünket. Rendszeres 
támogatóink között tudhatjuk a gödöllői HUMAN 
BioPlazma Kft-t, de más hazai, illetve külföldi 
gyógyszergyáraktól is érkeztek/érkeznek támo-
gatások. Örömteli, hogy többen éltek a fenti lehe-
tőséggel és ebben az évben az adomány mértéke 
az 1 millió forintot meghaladta. Az előzőekben 
említett festéshez szükséges eszközök, festékek 
költségeit is ebből fedeztük.
SZG: Ezzel a nem túl sok, de azért nem is kevés 

összegből mit sikerült elérni a második félévben, 
fel tudták-e jól és hatékonyan használni a kapott 
adományt a napi folyamatok megkönnyítésére?
DGY: Úgy gondolom, sikerült hasznos dolgok-
ra fordítani a kapott támogatást, így klimatizálni 
tudtuk a nőgyógyászati, kardiológiai szakren-
delőt, a röntgenben a meghibásodott klímát 
kicseréltük, sugárvédelmi eszközöket (ólomkö-
tény, gonádvédő) szereztünk be, festettünk kb. 
4- 500 m2-en, valamint a jövőben tervezzük még 
a nőgyógyászati szakrendelő belső átalakítását.
SZG: Valószínűleg jókor jött a tavalyi év végén a 

20 millió forintos támogatás a kormányzattól, és 
most ez év végére sikerült is elindítani a fejleszté-
seket. Milyen berendezéseket tudnak/tudtak most 
vásárolni, hol lesznek végül nagy segítségére az 
orvosoknak ezek a beszerzések?
DGY: A fejlesztések során 17 szakrendelés és az 
informatika eszközparkját sikerült megújítani. 
Több, mint 600 db kéziműszert és összességében 
60-nál is többféle eszközt vásároltunk. Kiemel-
ném ezek közül a nőgyógyászati, urológiai és se-
bészeti vizsgálóágyak cseréjét, korszerű LED-es 
műtőlámpák beszerelését, valamint uroflowmé-
ter (vizeletáramlást vizsgáló) és pachyméter (sza-

ruhártya vastagság mérő) készülékek beszerzé-
sét, amely hiánypótló volt, hiszen intézményünk 
ez utóbbiakkal nem rendelkezett.
SZG: Emberéletekkel játszanak a vírustagadók, 

álorvosok és azok az önjelölt szakértők, akiknek a 
veszélyt lekicsinylő véleménye a közösségi médiá-
ban és internetes portálokon is terjed. Mint orvos, 
mit üzen a gödöllőieknek és azoknak, akik kétel-
kednek, kinek érdemes hinni és kinek nem?
DGY: Mindenkinek lehet véleménye, de attól 
még a tények tények maradnak. Más és más 
szemszögből látjuk a dolgokat, de ez veszélyes 
lehet, hiszen a vírustagadók közül is már sokan 
érintettek. Emberek betegszenek és halnak meg. 
Vegyük komolyan a védelmi intézkedéseket és 
szabályokat, hiszen ez mindannyiunk közös ér-
deke!
SZG: Ha lehetne, mit kívánna a helyi egészség-

ügy számára 2021-re?
DGY: Mindazt, ami az intézmény fejlődését elő-
segíti, támogatja, valamint működési stabilitást, 
hogy az ellátási területünkhöz tartozó emberek-
nek biztos támaszai lehessünk. És nem utolsó 
sorban kolléganőim, kollégáim munkájához kívá-
nok jó egészséget, hogy minél több időt tudjanak 
betegeik szolgálatára lenni. Hippokratészt idéz-
ve: „Salus aegroti suprema lex esto – A beteg java 
a legfőbb törvény”.

KÖSZÖNET ÖNÖKNEK!
A Szövetség Gödöllőért képviselőinek  

kezdeményezésére a koronavírus-járvány első 

hulláma során adománygyűjtés indult a  

Tormay Károly Egészségügyi Központ javára.

A széles lakossági összefogás eredményeként 

több, mint 1 millió forint gyűlt össze.

Köszönjük a polgárok és a helyi vállalkozók 

segítségét!

Továbbra is lehetőség van a helyi egészségügy 

támogatására, amelyet  

a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványon  

keresztül ezen a számlaszámon tehetnek meg: 

11742049-20343435

Dr. Dunai György
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Néhány évvel később a lakások jó részét 
kedvező áron értékesítették, újak azonban 
csak a 2000-es évek elején épültek váro-
sunkban. Időutazásunkban – a teljesség igé-
nye nélkül – összefoglaljuk, honnan indult 
és hova jutott napjainkra a gödöllői önkor-
mányzat tulajdonában lévő bérlakásokkal 
való gazdálkodás, különös tekintettel a 
kiutalásukkal kapcsolatosan alkalmazott 
módszerekre. 
Gödöllőn 1994-ben kezdődött el a koráb-

ban tanácsi, majd önkormányzati bérlaká-
sok privatizációja. Az egyfajta elővásárlási 
joggal rendelkező bérlők kedvezményes 
áron, a forgalmi érték 40 százalékáért, vagy 
akár 25 évre szóló részletfizetéssel vásárol-
hatták meg bérleményüket. A lakások eladá-
sából befolyt bevételt a település vezetése a 
helyi lakáshelyzet javítására tervezte elköl-
teni. Sokat nyomott a latban, hogy Gémesi 
György polgármester országgyűlési képvi-
selőként egyike volt azoknak, akik 1998 vé-
gén elérték, hogy a parlament megváltoz-
tassa az addig hatályban lévő lakástörvényt. 
Ennek köszönhetően lehetővé vált, hogy a 
privatizáció bevétele ne csak bővítésre és 
lakásvásárlásra, hanem akár fejlesztésre és 
az emberi életvitelre alkalmatlan ingatlanok 
felszámolására, kiváltására is felhasználha-
tó legyen. Ennek hatására és szellemében 
született meg 1999 tavaszán a gödöllői ön-
kormányzat rendelete, ami meghatározta 
a lakásprivatizációból származó, több 100 
millió forintnyi bevétel sorsát.

A bérlakások odaítélésére vonatkozó, az 
elmúlt években többször módosított ön-
kormányzati rendelet – a törvényen alapuló 
elhelyezési és bérbeadási kötelezettséget le-
számítva – meghatározta, hogy lakásbérleti 
jogviszony szociális bérbeadás céljából (10 
db), vagy költségelvű (később piaci elvű is) 
lakbér-fizetés mellett (103 db), vagy munka-
kör ellátásának elősegítése érdekében jöhet 
létre Gödöllőn.
Az privatizációs folyamat hatására, va-

lamint a gazdaságosan fel nem újítható la-
kások kijelölését követően a kétezres évek 
elejére 70, hasznosításra alkalmas lakás 
maradt köztulajdonban Gödöllőn. Komfort 
nélküli (1 db), félkomfortos (1 db), komfor-
tos (45 db) és összkomfortos (23 db) egya-
ránt. Ez az állomány egészült ki 2003-ban a 
Deák téren épített 43 darab összkomfortos 
lakással.
Történt ugyanis, hogy a Széchenyi-terv le-

hetőséget biztosított az önkormányzatoknak 
hogy pályázati úton csatlakozzanak a Nem-
zeti Lakásprogramhoz. A gödöllői városveze-
tés ezt megtette: a 70 százalékos támogatás 
(közel 350 millió forint) mellé 30 százalékos 
önrészt (telek és 120 millió forint) biztosítva, 
sikerrel kandidált arra, hogy három épület-
ben összesen 43 darab, 45 és 61 négyzetmé-
ter alapterület közötti bérlakás létesüljön a 
Szent János utca és a Lumniczer Sándor 
utca találkozásánál található önkormány-
zati tulajdonú telken, amit időközben 
Deák Ferenc térre kereszteltek, korábban 

pedig a lakótelep építését végző állami cég 
használta felvonulási területként.

Sorsolástól a pontozásos rendszerig
A megközelítőleg 550 millió forintból 

megvalósult épületegyüttest 2003 tavaszán 
adták át. Az új építésű hajlékok iránt óriási 
volt az érdeklődés, a túljelentkezés minden 
lakásnál sokszoros volt. Hogy a kiutalás igaz-
ságos legyen (és a szerencsén is múljon), 
az önkormányzat pályázatot írt ki, amiben 
meghatározta az alapfeltételeket (négyzet-
méterenként 390 forintos lakbér, beköltöző 
családok létszáma, jövedelmi elvárások), tu-
datva az érdeklődőkkel, hogy nem szociális 
alapon adják bérbe a lakásokat. Ráadásul 
nem örök időre, hanem egyfajta átmeneti 
segítséget nyújtva a lakhatásukat hosszabb 
távon önerőből megoldani tervezőknek.
A folyamat idestova 18 évvel ezelőtt elin-

dult. Az önkormányzati tulajdonú gödöllői 
bérlakásokra vonatkozó rendelet bizonyos 
feltételei, illetve a lakbér mértéke időről idő-

A 30 évvel ezelőtti rendszerváltás egyik hozadékának tekint-
hető, hogy a tanácsi lakások önkormányzati bérlakássá váltak. 
Gödöllőn sem volt ez másképp, az új városvezetés több száz 
közhajlékot „örökölt” 1990 őszén. 

Ki(k) juthat(nak) önkormányzati 
bérlakáshoz Gödöllőn?

HIRDETÉS
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re változtak. Az egyik jelentős módosulás 
2018 őszén következett el, amikor a pályá-
zók kiválasztására bevezették a pontozásos 

rendszert, mondván: ez egzaktabb, több 
szempontot vesz figyelembe (a Gödöllőhöz 
kötődés és a gyermekek száma mellett na-
gyobb hangsúly helyeződik a jövedelemre, 
amitől a fizetőképesség növekedését remél-
ték). Megfogalmazódott, hogy a munkakör 
ellátásának elősegítése érdekében történő 
bérbeadással továbbra is támogatni szeret-
nék a helyi humánpolitikai célokat, azonban 
ehhez mennyiségi (a bérlakás-állomány leg-
feljebb 40%-a) és időbeli (legfeljebb 2+2 év) 
korlátokat határoztak meg. A lakbér mérté-
kének megállapításánál preferálták a prog-
resszív lakbér-sávokat, hogy ösztönözzék a 
bérlőket az önálló lakástulajdon megszer-
zésére.
Idén tavasszal újabb csavart jelentett, 

hogy mind a költségelvű, mind a piaci elvvel 
bérbe adott lakások esetében létrehozták a 
négyzetméterenként 2.000 forintos lakbé-
ralapot. Emellett különválasztották a régeb-
ben bentlakókat az újonnan beköltözőktől 
azzal, hogy a lakbéralap és a lakás alapterü-

lete szorzatának eltérő százalékában hatá-
rozták meg a tarifákat. Íme:
• A már bentlakó és költségelvű lakbért fi-
zetők lakbére a lakbéralap 50%-a (első 5 
év) és 100%-a (15 év után) között mozog.

• Az április 1-je után beköltöző és költsé-
gelvű lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 
80%-a (első 5 év) és 110%-a (15 év után) 
között mozog.

• A már bentlakó és piaci elvű lakbért fize-
tők lakbére a lakbéralap 30%-a (első 5 
év) és 70%-a (15 év után) között mozog.

• Az április 1-je után beköltöző és piaci elvű 
lakbért fizetők lakbére a lakbéralap 70%-
a (első 5 év) és 100%-a (15 év után) között 
mozog.

„Csodaképlet” is segíti a humánpolitikai 
célok elérését

Az utóbbi években lassan nincs olyan hó-
nap, hogy ne kerüljön a képviselőtestület 
tagjai elé valamelyik önkormányzati bérla-
kás bérlőjének kiválasztása, vagy a benne 
lakó szerződésének meghosszabbítása.
Akár pályázatok elbírálásáról, akár mun-

kakör elősegítése céljából történő bérlőki-
választásról van szó, nem csak a hoppon 
maradt kandidálókban, hanem a döntése-
ket békésen, kívülről szemlélőkben is tá-
madnak kétségek. 
Hogy milyen szabályozás alapján mű-

ködik a munkakör betöltéséhez kötődő 
bérlakás-kijelölés Gödöllőn?  Ezzel kapcso-
latosan mintegy két évvel ezelőtt dr. Kiss 
Árpád jegyző azt válaszolta: írásba fog-
lalt szabályozás nincs! Van viszont kiala-

kult gyakorlat, aminek az a menete, hogy 
a közintézményben dolgozó kérelmező 
először közvetlen felettesének (például: in-
tézményvezető, irodavezető) jelzi ez irányú 
igényét, aki továbbítja azt a jegyzőnek, aki 
konzultál a polgármesterrel, majd – ameny-
nyiben alapos az indok – előterjesztés szü-
letik, és a képviselőtestület tagjai szavaz-
nak.
A válaszból az is következik, hogy néhány 

ember igencsak szubjektív megítélésén, 
majd a testületi többség adta előnyök ki-
használásán alapszik a gödöllői gyakorlat. 
Ráadásul segítségül hívva a „csodaképle-

tet”, nem egy esetben olyan, akár arcpirító-
nak nevezhető bérlőkijelölés is előfordult, 
hogy az „objektív mutatókon alapuló pá-
lyáztatás” égisze alatt öt megpályáztatott 
lakásból négybe városvezetés-közeli sze-
mélyek költözhettek be: két polgármesteri 
hivatali dolgozó, a helyi szociális otthon 
vezetője, valamint egy lokálpatrióta klubos 
képviselőjelölt (azóta képviselő) találtatott 
a legalkalmasabbnak arra, hogy lakáskul-
csot kapjon a „főnökségtől”.
Rajtuk kívül – többek között – bölcsőde-

vezető, önkormányzati cég igazgatója és 
munkatársa, középiskolai tanár, polgár-
mesteri hivatali dolgozók, illetőleg a mű-
vészeti csoport irányítója kerültek olyan 
élethelyzetbe, ami meggyőzte a polgármes-
terrel konzultáló jegyzőt, hogy szerezzék 
meg a szavazattöbbséget a képviselőtestü-
let tagjaitól.
A sok kérdést felvető témát nem is zár-

hatnánk mással, mint a polgármester 
tavaly tavasszal elhangzott „beszédes” 
gondolatával. Gémesi György úgy fogal-
mazott, hogy a 2003-as évben lezajlott 
sorsolást a képviselőtestületben akkori-
ban fennállt, szavazategyenlőségből ere-
dő patthelyzet tette szükségessé. Szavai-
val élve: az akkori politikai helyzet ezt az 
objektivitást követelte meg. Most azon-
ban más a helyzet…

FEGA

HIRDETÉS
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Nemrég látott napvilágot a hír: a magyar kormány ismét egy nagy beruházást tervez Gödöllőn. 
Jégcsarnok épülhet a nemsokára birtokba vehető uszoda mellett, így a Hajós Iskola szomszéd-
ságában igazi sportparadicsom kezd kialakulni. Az „ügy” egyik megálmodója, Molnár Mihály, a 
Gödöllői Jégkorong Sportegyesület főtitkára mesélt múltról, jelenről és jövőről.

„Mi közösséget szeretnénk építe
ni, nem csupán csarnokot!”

Honnan indult a hoki álom?
A jégcsarnok már csak a „jéghegy” csúcsa 

– ha már jeges dolgokról beszélünk. Gyerek-
koromban, disznóvágáskor mindig elfogyott a 
szódavíz. Édesapám az unokatestvéreimet és 
engem elküldött a közeli szódáshoz. A testhez- 
álló feladatba azonban mindig hiba csúszott, 
mert útba esett egy befagyott tó. Persze min-

dig megálltunk, rúgtunk egyet a kavicsba, volt 
nálunk bot és csúszkáltunk nagyokat. Egyszer 
még a szódásüvegben is megfagyott a víz, ott-
hon persze kikaptunk a kétórás kalandokért.
Tehát minden itt kezdődött?
A jég szeretete innen jön. Amikor jég köze-

lébe kerülök, körülöttem minden más meg-
szűnik létezni. Annak idején arra gyűjtöttem, 
hogy dunaújvárosi kollégistaként megvegyem 
a korcsolyámat. Ott léptem először pályára. 
1989-ben a tornaterembe jött egy akkor szá-
momra még ismeretlen személy, Kercsó Ár-
pád, aki fiatalokat toborzott. Én végzősként 
nem lehettem a csapat tagja, de az akkor je-
lentkező fiatalokból lett az a jégkorong válo-
gatott, amelyre később építeni lehetett a hazai 
hoki alapjait.
Amiből ezek szerint kimaradt. Hol van a 
csavar a történetében?
2001-ben találkoztam Madácsi Attilával, aki 

lehívott korcsolyázni és egy hoki edzésre. Ki-
derült, hogy a Ferencvárosi Pingvinek edzése 
volt a Kisstadionban. Azonnal vettem felszere-
lést, és lejátszottam egy amatőr szezont úgy, 
hogy közben edzésre jártunk. Megtanultam 
rendesen korcsolyázni, és elsajátítottam a jég-
korong szabályokat, de rájöttem, hogy ezt a 
játékot nem 30 év felett kell elkezdeni, vagy ha 
igen, akkor az öregfiúknál van a helyem.
Itt véget is ért a gyors „karrier”?
De nem a történetem. 2013 telén Máté fiam 

megtalálta a fészerben a tíz éve elfelejtett fel-

szerelést, elkezdett játszani vele az udvaron, 
és annyira megszerette, hogy mindenáron 
jégkorongozó akart lenni. Végül a MAC-ban kö-
töttünk ki, és a közeg beszippantott engem is, 
remek éveket töltöttünk az egyesületnél.
Hogyan jutott el a MAC-tól a Gödöllői 
Jégkorong Egyesület alapításáig?
Dr. Mohácsi Mihály barátommal eldöntöt-

tük, hogy alapítunk egy egyesületet, amihez 
keresünk egy jó lokációt. Ekkor hallottam, 
hogy uszoda épül Gödöllőn, és tudtam, hogy 
uszoda-jégcsarnok megoldás már létezik, hi-
szen energetikai szempontból a jég hűtése és 
a víz fűtése együtt jó megoldás lehet.
Gondolom, innen jött a neheze.
A barátom Budapestben gondolkozott, de 

megnézte a „rekettyés”-t, és meggyőztem, 
hogy Gödöllő remek helyszín lesz. Írtam Vé-
csey László országgyűlési képviselőnek, két 
napon belül meghívást kaptam tőle. Tartott 
attól, hogy költséges sport a hoki, de a két in-
tézményt energetikailag is össze lehet kötni, 
mivel ott folyamatosan fűteni kell, itt viszont 
hűteni, így ez szimbiózisként hat egymásra. 
Végül azt a választ kaptam, hogy amennyiben 
viszek neki egy felmérést, amivel alá tudom 
támasztani ennek a létjogosultságát, megfon-
tolja az ügy támogatását.
Kiket kellett még megnyernie az ügyhöz?
Az oktatási intézmények jelentős többsé-

ge azonnal támogatta a kezdeményezést, és 
olyan együttműködési megállapodások szü-
lettek, melyek előzetes felmérésre is szolgál-
tak a megálmodott intézmény használatával 
kapcsolatosan. Azonnal kiderült, hogy van 
mire építeni a jeges sportok utánpótlásképzé-
sét.
Volt már ekkor egyesület?
2019-ben elindítottuk a Jégkorong Sporte-

gyesületet, egy fogadóórán megkerestem pol-

gármester urat, akit tájékoztattam terveinkről, 
és megkértem, hogy támogassa egyesületünk 
„Gödöllői” névhasználatát. Kérésem előter-
jesztésre került, majd a következő testületi 
ülésen mindenki támogatta. Ezután beadtuk 
a tagfelvételi kérelmet a Magyar Jégkorong 
Szövetség teljes jogú tagjai közé, ahova tavaly 
júniusban felvételt nyertünk.

Volt már terv és névhasználat. Ebből 
még nem lesz hokicsapat…
El is kezdődött a toborzás.

Hova? Hiszen nem volt jégpályájuk.
A gondviselés itt is mellénk állt. Egy külföl-

di tornát szerveztem a munkám által, melyre 
a Hatvani Gigászok U14-es lány csapatával 
kimentünk Helsinkibe. Miután óriási megle-
petésre, az utolsó mérkőzésen megvertük a 
házigazda finneket, a tornán résztvevő ame-
rikai csapat jelezte, hogy jönnének hozzánk 
vendégeskedni. Ledöbbentek, hogy nincs in-
tézményünk és pályánk. Annyira hihetetlen 
volt számukra, mint a jamaikai bobcsapat a 
Calgary-i olimpián. Hazafelé kérdezte tőlem 
Szőke Attila, a hatvaniak vezetője, hogy mi-
ért nem csinálunk egy hokicsapatot Isasze-
gen vagy Gödöllőn? A válaszom az volt, hogy 
már kész van, és várjuk a bírósági határoza-
tot.
Mire hazaértek, megszületett a csapat?
Összeért a történet. Egy fillérünk sem volt 

mobil pálya építésére és üzemeltetésére. 
Örömmel fogadtuk Attila javaslatát, és elmen-
tünk Hatvanba. A toborzás utáni első találkozó 
előtt remegtünk az izgalomtól, hogy hányan 
jönnek el. Végül 17 gyermek jelent meg már 
az első napon! Ezzel indult el a szezon, amely 
során 1500 fő jött korcsolyázni és edzésekre, 
ez minden álmunkat felülírta. 30 igazolt játé-
kosunk lett, teljesítettük a kihívást a bajnok-
ságban.
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„Mi közösséget szeretnénk építe
ni, nem csupán csarnokot!”

Megtörtént a csoda Hatvanban. Mi jön 
ezután?
Az lenne a logikus, hogy csinálunk egy mo-

bil pályát. De a legfontosabb feladat a tobor-
zás. Ha nem kell foglalkoznom azzal, hogy 
hány fok van a sátorban és milyen vastag a jég, 
akkor vállalom azt a kényelmetlenséget, hogy 
30 kilométert kell az edzésre utazni. Akkor jö-
vünk vissza Gödöllőre, amikor lesz pályánk. 
Gondolkodunk már azon, hogyan lehet a ké-
sőbbiekben iskolákat integrálni. Hatvannak 
például nincs egyeteme és olyan színvonalú 
gimnáziuma, mint amilyenek Gödöllőn ta-
lálhatók. Így világos, hogy ki melyik „térfélen 
játszik” és egy kiváló harmóniát össze lehet 
hozni.
Hogyan lett ebből végül gödöllői jég-
csarnok projekt?
Idén júliusban tárgyaltunk Dr. Szabó Tün-

de, sportért felelős államtitkár asszonnyal. 
Elmondtuk, hogy mi nem csak egy sportklu-
bot, hanem közösséget is szeretnénk építeni. 
Amikor megkérdezte, hogy miért kell ekkora  
infrastruktúra, megmutattam neki a gyerek-
létszámot. Ha 1500 bentlakó egyetemi kol-
légista csupán 10 százaléka jön minden nap 
egy órát korcsolyázni, akkor nem lesz szabad 
jegem. Ha csak szabadidősport van, akkor 
előbb-utóbb elfogy a motiváció. Ha pedig csak 
a profi sportra fókuszálunk, akkor az emberek 
elfordulnak tőle, mert nem fogják elérni. Ezért 
javasoltuk, hogy legyen minden igényt kiszol-
gáló infrastruktúra. Ez egy paradigmaváltás, 
hiszen szórakoztató központnak kell kinéznie.
Milyen visszhangja volt a bejelentésük-
nek?
Kevés kritikát olvastam. Az anyag szakmai 

hátterét mi adtuk, melyet az országgyűlési 
képviselő letett a miniszterelnök úr asztalára. 
Komoly közösségépítésben gondolkodunk, 
„csak” jégpályát nem kérünk. Szeretnénk a 
profi érába is belépni, de elsődleges cél a tö-
megsport. Ha valaki lemegy korcsolyázni, jó 
dolog azzal szemben, mint ha a gyerek otthon 
ücsörögne.

Ez válasz lehet arra, amit Gödöllő veze-
tésétől hallani, miszerint e sportágnak 
nincs hagyománya a városban?
Ezt a kérdést három részre lehet bontani. 

Egyrészt fontos a történelmi sport, amelyek-
ben komoly eredményeket ért el a város vi-
lágversenyeken. A kor szellemével azonban 
haladni kell, ami a 21. század sport kategó-
riájába tartozik. A jégkorong minden tekin-
tetben megfelel ennek. Gyors, férfias, amit a 
hölgyek is magas hőfokon játszanak. Rendkí-
vüli térlátásra, elképesztő egyensúlyérzékre 
és bátorságra van szükség. A szülők sem értik, 
miért tanul jobban a gyerek az iskolában. A 
bal kéz-jobb láb és jobb kéz-bal láb koordiná-
ciós mozgásnál beindulnak olyan mechaniz-
musok, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, 
hogy valaki végig tudjon ülni 45 percet az is-
kolában. Másrészt jó tudni, hogy a Premontrei 
Sportegyesületnek Gödöllőn már 1924-ben 
volt jégkorong szakosztálya. Közel 100 éves 
múlt, amit „csak” újra kell éleszteni, mi ez, ha 
nem tradíció? Harmadrészt 2002-ben Gödöllő 
Város Önkormányzata megszavazta egy 500 
fős jégcsarnok építését a városban, ami azóta 
feledésbe merült. Ha ma nincs hagyománya 
a jeges sportoknak, akkor 18 éve sem volt. A 
múlt értékeivel szeretnénk a jövőbe tekinte-
ni, és minőségi közösségeket létrehozni 3-99 
éves korig.
Nem tart a kihasználatlanságtól?
Lesz mobil applikáció, aminek a segítsé-

gével a gyerekek megtudják, hogy mikor van 
szabad óra, amit nem tudtunk eladni. Szeret-
nénk, ha a „lyukasórákon” belül jönnének le 
akár 30 percre is korcsolyázni. Egy jégkorong 
meccs pedig, állíthatom, hogy olyan parázs 
hangulatú, hogy az izgalmak könnyen meg-
növelik a nézők pulzusszámát! Mosolygok, 
amikor a szülő lehozza a fürtös hajú kislányát, 
hogy szeretne műkorcsolyázni. 
Felajánlom, hogy megtanítom 
korcsolyázni, de többnyire fi-
nom jelzéseket kapok, hogy 
jégkorongot 

azt nem, köszönjük. A csapat közel fele kis-
lány… ha a gyereket megcsípi a hokipók, ak-
kor nincs megállás, legközelebb is jön.
Megvan a kormányhatározat, nagy 
tervek előtt állnak. Hogyan képzeli el a 
következő éveket?
Három gyermekünk van, de tavaly, meg-

született a negyedik, akit „Gödöllői Muskétás-
nak” hívnak. Az ötödik gyermek is úton van, 
ez a jégcsarnok lesz, az otthonunk. A követ-
kező másfél-két évben az infrastruktúra lábra 
állhat. Addig olyan széles utánpótlás bázist 
kívánunk kiépíteni, amellyel a következő kor-
osztályt is meg tudjuk szólítani.
Akkor le is válnak Hatvanról?
Szőke Attila az egyik legikonikusabb alakja 

az utánpótlás képzésnek, Hatvanban is cso-
dát vitt végbe, nem lehetünk elég hálásak, 
hogy „albérletbe” fogadott bennünket. Sza-
kál „Lina” Katalin, korábbi országos bajnok 
műkorcsolya edző és Orbán Attila 52-szeres 
magyar válogatott játékos fogadta el azt a 
koncepciót, amelyet felvázoltunk. Ez egy 
olyan minőségű képzés, ami az országban 
nagyon kevés helyen adatik meg. Amíg épül 
az infrastruktúra, addig toborzunk és a gye-
rekek műkorcsolyából és jégkorongból meg-
kapják az ország egyik legjobb képzését, ez a 
bázisunk. A kiöregedő játékosok pedig „csak” 
mezt cserélnek: Muskétásokból Gigászokká 
válnak, de ugyanazok az edzők viszik őket to-
vább Hatvanban, így nem veszítünk el senkit. 
Már az edzői struktúra is alakul. Meglepetéssel 
is készülünk, olyan személyekkel, akik szintén 
magas minőséget képviselnek, de főleg a helyi 
edzőket szeretnénk magunk mögött tudni.
Mikor fogjuk mondani: hajrá, Gödöllő?
Felírom egy papírra, ragasszuk le a boríté-

kot és bontsuk fel egy év múlva. Jövő ilyenkor 
már látható lesz, hogy mi az az időpont, ami-
kor vélhetően már szurkolhatunk Gödöllőnek. 
A következő évben még sok feladatunk lesz, 
hogy idáig eljussunk.

(GDL)
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Tavaly nyáron keltezett végzé-

sében a Kúria – a rosszhiszemű/

ingyenes vagyonelvonás meg-

valósulását kimondva – jogalap 

tekintetében megalapozottnak 

ítélte a „gödöllői szállodaper” 

kapcsán benyújtott felperesi ke-

resetet, és megismételt elsőfokú 

eljárást rendelt el, mivel a gödöl-

lői önkormányzatnak megtéríté-

si kötelezettsége keletkezett az 

adós társaság felé, aminek nem 

tett eleget. 

KÖ
ZÉ
LE
T

Viharfelhők  
a városi szálloda 
felett
A polgári per alapját az jelentette, hogy a 

pénzére várakozó gazdasági társaság jogi kép-
viselője három alperes (I. rendű Gödöllő Város 
Önkormányzata, II. rendű Erzsébet királyné 
Szálloda Kft., III. rendű G-Magistratus Zrt. – fel-
számolás alatt) ellen eljárást indított. 

Történt, hogy a szállodát kialakító vállalko-
zó, miután a sikeres teljesítés után nem kapta 
meg a garanciális visszatartás címén a G-Ma-
gistratus Zrt. megrendelő által visszatartott 
mintegy 70 millió forintos összeget. A vállalko-
zó annak idején, 2016 elején mind a pert, mind 
a felszámolási eljárást jogerősen megnyerte. 
Utóbbi esetében azonban azt kellett tapasztal-
nia, hogy a felszámolás kezdetére „eltűnt” az 
önkormányzat tulajdonában álló adós cég-
ből a több mint 1,5 milliárd forintos vagyon. 
A felszámolási eljárásban az iratokból az de-
rült ki, hogy ezt a vagyont az önkormányzat –  
Gémesi György polgármester előterjesztése 
alapján – ingyenesen elvonta az adós cégből, 
hogy annak tartozásait ne lehessen kielégí-
teni. Ezáltal a per fő célja a kimentett vagyon 
visszaszerzése volt.

A kereseti kérelem az alperesek között létre-
jött, a 2015 decemberi előkészítő döntések so-
rán a képviselőtestület lokálpatrióta klubos 
többsége által jóváhagyott határozatokon 
alapuló háromoldalú szerződés (önkormány-
zat, Erzsébet királyné Szálloda Kft., G-Magistra-
tus Zrt.) érvénytelenségének megállapítására 
is irányult. Ezzel a szerződéssel az önkormány-
zat ellentételezés és elszámolás nélkül meg-
szüntette a szálloda felépítését bankhitelből 
mintegy 1,5 milliárd forinttal finanszírozó 
G-Magistratus Zrt-nek a beruházás ellentétele-
zéseként kapott 25 éves bérleti jogát és azt át-
adta az ugyancsak az önkormányzat által újon-
nan alapított, egyszemélyes tulajdonában álló 
Erzsébet királyné Szálloda Kft-nek. A felperes 
szerint ezzel az önkormányzat ingyenesen el-
vonta (kimentette) a G-Magistratus Zrt-ből azt 
a vagyont, amiből annak tartozásait a hitele-
zők felé rendezni lehetett volna.

Hosszasnak tekinthető huzavona után, idén 
december elejéig kellett arra várni, hogy az 
ügyben megismételt első fokon eljáró Buda-
pest Környéki Törvényszék ítélete megszüles-
sen. Ebben – mások mellett – az áll, hogy a 
perben kirendelt igazságügyi könyvszakértő 

véleménye alapján a bíróság a felperesi vállal-
kozás keresetének a per főtárgya tekintetében 
helyt ad, és:

- a bíróság kötelezi az I. rendű alperest 
(gödöllői önkormányzat), hogy 15 napon 
belül fizessen meg a III. rendű (G-Magistratus 
Zrt.) alperesnek 675 millió forintot és ezen 
összeg után 2016. január 6. napjától a kifizetés 
napjáig a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű, cirka 25 millió forint 
összegű késedelmi kamatot.

- a bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 
napon belül fizessenek meg a felperesnek – 
mindent egybevetve – 9.428.600 forint per-
költséget.

Az ítélet indoklásában olvasható, hogy a 
gödöllői önkormányzatot terhelő 675 millió 
forintos összeg meghatározásakor a használa-
ti, hasznosítási jog értékét kellett alapul venni, 
ami a kirendelt igazságügyi szakértő szakvéle-
ménye alapján az üzleti konstrukció értéke (a 
beruházási döntéshez kapcsolódó érték). Ez 
alapján a bíróság azt állapította meg, hogy a 
2005. október 7. napján kelt bérleti szerződés 
szerint a G-Magistratus Zrt-t a Dózsa György út 
2. szám alatti ingatlan résztulajdoni hányada 
vonatkozásában 25 éves határozott időtar-
tamra megillető használati hasznosítási jogról 
az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában 
álló G-Magistratus Zrt. ingyenesen lemondott, 
ugyanakkor annak értéke a jogról történő le-
mondás időpontjában 675.500.000 forint volt.

MINTEGY 70 MILLIÓ FORINTOS FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGRŐL INDULT A TÖRTÉNET

A G-Magistratus Zrt. 2016 decemberében 
felszámolás alá került, amit a szálloda kivitele-
zésében résztvevő egyik cég kezdeményezett, 

miután a G-Magistratus Zrt. – egy korábbi jog-
erőssé vált ítéletben foglaltak ellenére – nem 
fizette meg számára a garanciális visszatartás 
összegét, aminek mértéke eredendően mint-
egy 70 millió forintra (10,65 millió forint és 
249.508 euró) rúgott. A városvezetés soroza-
tos fellebbezésekkel kicsikart kvázi időhúzása 
odáig vezetett, hogy a forint összeg utáni ka-
mat túlnőtt a tőke mértékén. 

A jelenlegi euró árfolyam alapján, a perkölt-
ségen kívüli hitelezői igény a megismételt 
elsőfokú ítélet idején meghaladja a 201 mil-
lió forintot, ami minden egyes késedelmes 
nap után tovább nő a jegybanki alapkamat 
(euró alapkamat) + 8% mértékben, vagyis: 
az árfolyam romlása több millió forintos nö-
vekedést eredményezhet a gödöllői önkor-
mányzatot terhelő fizetési kötelezettség 
összegében.

VANNAK MÉG TOVÁBBI, KÖZPÉNZ- 
KIADÁSOK IS

A helyi közkassza kiadási oldalát terhelő 
adalékként szolgál, hogy dr. Kiss Árpád jegyző 
2011 és 2017 közötti időszakra 34,3 millió fo-
rintos perköltséget mutatott ki, azzal, hogy 
két éve és tavaly a gödöllői szálloda peres ügy-
ével kapcsolatban nem történt kifizetés.

Túlmenően, a 700 millió forintos összeg 
után (tőke és késedelmi kamat), a vonatkozó 
törvényi rendelkezés alapján 5% illeti meg a 
felszámolót, azaz: nettó 35 millió forint az, 
amit a gödöllői önkormányzatnak viselnie 
kell majd az ügy jelen állása szerint.

Mivel a Budapest Környéki Törvényszék de-
cember 9-i ítélete nem jogerős, az ellen felleb-
bezés nyújtható be. 

Forrás: www.godolloihirek.hu
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Érdekes bejelentések születtek az utóbbi he-
tekben, hiszen városunk polgármestere a 115 
millió forintnyi elvont gépjárműadó pótlására, 
valamint a kormány által bevezetett díjmentes 
parkolási rendeletre hivatkozva az újévre 76 
százalékos parkolási díjemelést jelentett be. 
A határozatot a rendkívüli jogrend lehetőségével 
élve, képviselőtestületi döntés nélkül, egysze-
mélyben hozta meg. Ennek alapján a parkolók 
nagy részében az eddigi 250 forintos óránkénti 
díjtétel helyett január 1-től mélyebbre kell nyúlni 
a képzeletbeli zsebünkben: 440 Ft/óra lesz az 
új parkolási díj. A bevételkiesés mellett nem 
tudjuk, hogy ezzel egy időben mennyivel csök-
ken a kiadási oldal. A díjemeléssel egy év alatt 
megtérül a bevételkiesés, de valószínűleg jövő 
ilyenkor nem kapunk hírt díjcsökkentésről. Fon-
tos különbség a kommunikáció és a valóság 
között, hogy a parkolás fizetési moratóriuma 
nem azt jelenti, hogy a kormány magához 
vonta az összeget, hanem azt a polgároknál 
hagyta. Mindezt abban a helyzetben teszi az ön-
kormányzat, amikor az emberek azt várják, hogy 
az értük szolgáló városvezetés segítse a minden-
napjaikat, és ne a politikával foglalkozzon.
Itt még nem ér véget a történet. Ugyanis töb-

ben és több formában szintén az elvont gépjár-
műadóra hivatkoztak, amikor jött az újabb csa-
pás: súlykorlátozásokat vezetnek be Gödöllőn. 
Így a súlykorlátozással levédett utakon a teher-
gépjárművek csak külön díj megfizetése mellett 
közlekedhetnek. Ennek jelentését talán még a 
rendelet alkotói sem tudták igazán előre felmér-
ni. Az előzmények még 2019. februárig nyúlnak 
vissza. Ekkor került elfogadásra a rendelet, ám 
annak hatályba léptetését kitolták 2020. janu-
ár 1-jére. A tavalyi, decemberi testületi ülésen 
még a lokálpatrióta képviselők is óvatosságra, 
nagyobb körültekintésre kérték az előterjesztőt, 

majd 2020 nyarán hatályát vesztette a be nem 
vezetett rendelet. Elérkeztünk 2020 őszéig, ami-
kor városszerte egyre több helyen négyzet alakú, 
letakart táblákkal lehetett találkozni, s csak talál-
gatott mindenki, hogy mit takar a „meglepetés 
csomag”. A találgatás aztán feloldásra került a 
polgármester újabb, egyszemélyben megho-
zott határozatával, amely alapján 2021 elején 
bevezetésre kerül az újabb sarc.
Mivel a teherautók díjtételei megmutatkoz-

nak majd az árakban – ezt még Gémesi György 
is nyíltan elismerte -, így átvitt értelemben egy 
újabb sarcot varrt a polgárok nyakába. Érinti az 
összes építkezést, beruházást, de vélhetően 
emelkedni fognak a szemétszállítást végző 
gépjárművek vagy a csatorna nélküli ingat-
lanokhoz járó szippantós autók díjai is. Ha 
nagyobb autóval érkezik hozzánk a futár, akkor 
ezen cégek előbb-utóbb a kiszállítási díjakba be-
építik majd az árakat. Önmagában szomorú az 
emelés, de még nagyobb fejtörést okoz a rende-
let kivitelezése. A vállalkozók széles körében óri-
ási felháborodást kiváltó döntés számos gyakor-
lati kérdést is felvet. Például honnan tudja egy 
Gödöllőn kívüli, akár egy külföldről érkező 
szállító, hogy ilyen rendelet van a városban? 
Megáll a táblánál, a kamionjában kinyomtat egy 
engedély iránti kérelmet, majd eljuttatja a jegy-
zőnek, aki nyolc napon belül megadja vagy elu-
tasítja azt? Ugye, milyen életszerű? Mi történik 
akkor, ha az engedélyt nem kapja meg a szállító? 
Akkor hiába rendelt árut a gödöllői vállalkozó, 
azt nem kapja meg? Érdemes belegondolni, 
hogy egy külföldi, akár hetekig úton lévő kamion 
nem tudja feltétlenül előre, hogy mikor érkezik 
meg, így az engedély beadását sem tudja úgy 
időzíteni, hogy minden stimmeljen. Költői a kér-
dés, hogy mennyire vállalkozóbarát a hozzáállás. 
Úgy tűnik, nem gondoltak bele, hogy ez hosszú 

távon akár munkahelyek megszűnéséig, vállal-
kozások (például kamionmosó) ellehetetleníté-
séig is fajulhat. 2019 elején bizonyosan nem az 
önkormányzatok „kivéreztetése” miatt akarta 
bevezetni a város, ráadásul választási év volt… 
de a közel kétéves rendeleti múltat tekintve még 
az informatikai háttere sincs megoldva.

Hab a tortán a telek- és építményadó emelé-
sének kihirdetése is, valamint az idegenforgal-
mi adó maximális, 500 forintra való emelése. 
Végül ezt a kormány sehol sem engedte, de a 
terv adott, és előbb-utóbb elér minden gödöllői 
polgárt. Az ok-okozati összefüggés kapcsán pe-
dig a költségvetés számait érdemes megnézni.
Nehéz pontot tenni a mondatok végére, hi-

szen valamelyik (vagy mindegyik) emelést mi 
is saját bőrünkön érezhetjük majd, miközben 
látjuk a Városháza milliárdos bővítését, amely 
folytatódik.

Boldog új évet, Gödöllő!

2020 november utolsó két hetében több olyan rendeletet is 
hozott Gödöllő város polgármestere, amelyek szinte biztosan 
minden helyi polgárt és/vagy vállalkozót érintenek majd. A 
kommunikáció a legtöbb esetben az, hogy a kormány kivérezte-
ti az önkormányzatokat, ezért adót és díjat kell emelni.

„Adózzunk”  
egy kis időt a jövő  
évi díjak változásainak

KÖ
ZÉLET
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14 hónap sok idő? Akkor kezdődött a 
közéleti szerepvállalása.
Számomra a közért való tenni akarás nem 

abban merül ki, hogy valaki önkormányzati 
képviselővé válik. Ugyanakkor a gödöllőiek je-
lentős része úgy gondolta, hogy itt az ideje a 
változásnak, és megbízott a város megújításá-
val, ami sok munka, és 14 hónap alatt közösen 
sokat is léptünk előre.

Mi a motivációja?
Egy szóval: Gödöllő. Édesanyámtól tanul-

tam gyermekként, hogy ha valamit kapunk, 
akkor azt ne csak megköszönjük, hanem az 
életünk során valamilyen módon próbáljuk 
meg vissza is adni. Az elmúlt két évtizedben 
a jó Isten kegyelméből sokat kaptam, így 
édesanyám intő szavai visszacsengenek a fü-
lemben. Amikor ennek eljött az ideje, főleg a 
közösségünk fiataljainak segítésére, támoga-
tására gondoltam, és ez magával hozta, hogy 
ma már az egész városra kötelességem odafi-
gyelni, a támogatóinkkal együtt.

Sok barátra tett szert az elmúlt idő-
szakban?
Meglepett, hogy sokan csatlakoznak hoz-

zánk a változás reményében. Főként fiata-
lok, akiknek fontos a jövőjük, ez nagy dolog 
a mai világban. De a tapasztalatot és a böl-
csességet nyújtó idősebb korosztály is a kö-
zösségünk része. Több vállalkozó is támogatja 
törekvéseinket, látják, hogy van tervünk és 
koncepciónk, nem csupán sodródunk az árral.

Jó ötlet volt ringbe szállni?
Ez nem ötlet, hanem kötelesség kérdése. Ha 

azt látom, hogy a városom rossz irányba halad 
és a gödöllői közösség megbíz azzal, hogy vál-
toztassunk ezen, mert a mostani városirányí-
tás megfáradt, akkor ez egy olyan megbízatás, 
amelyet végre kell hajtani. Ez a szülővárosom,  
a gödöllőiek képviselete komoly és megtiszte-
lő feladat.

Nehéz volt a ciklus első éve?
Sok tapasztalatot hordoz magában, de 

összességében pozitív az eredmény, hiszen 
döntési jogkör nélkül, ellenzékből is sike-
rült tenni például azért, hogy 20 év ígéret 
után valóban legyen majd M3-as autópálya 
lehajtó, ami az elkerülő út első szakasza. 
Nem szeretném átpolitizálni, hiszen a sikere-
ket szerényen kell értékelni, de míg politikai 
ellenfeleink aláírást gyűjtöttek ezért a kam-
pányban, addig mi tárgyalásokat folytattunk 
ennek érdekében, pedig még nem tudhattuk, 
hogy mit hoz a jövő.

Csak csettintenek, és jön a pénz?
Szó nincs erről. Látja a kormány is, a gödöl-

lőiek változást akarnak, és lehet azért lobbizni, 
hogy a város is tegyen hozzá a fejlődés érdeké-
ben. De ha nincs erre hajlandóság, akkor sem 
esünk kétségbe. Korrekt hozzáállás és komp-
romisszumok, tárgyalások kellenek a sikerhez. 
Ehhez nem kell a felelősség és kompetencia 
nélküli tanácsnoki poszt. Mi tesszük a dol-
gunkat, és ellenzékből sem hagyjuk, hogy 
Gödöllő behozhatatlan hátrányokat szen-
vedjen el a városvezetés öncélú és átlátszó 
politikai játszmái miatt.

Mondhatjuk, Önök megvalósítják 
azt, amire a lokálpatrióták kérték a 
lakosság szignóját?
Így is lehet fogalmazni, bizonyos szemüve-

gen át nézve így látszik. De inkább a közért 
szeretnénk tenni. A személyes érdekek és a kli-
entúra fenntartása nem lehet egy közösség és 
a város szolgálatának középpontjában. Az elő-
terjesztések 90 százalékát megszavaztuk, 
soha nem tettünk keresztbe, ha az intézmé-
nyeink működéséről volt szó, mivel azok a 
gödöllői embereket szolgálják.
De a tény, hogy van egy erős ellenzéki kép-

viselet, már eleve féket jelent a város vezeté-
sének. A választások előtt a barátok, közeli 
ismerősök próbáltak szeretettel tükröt tartani 
a város első emberének és csapatának. Nem 
foglalkoztak velük, többségük mára nem kí-
vánt személy lett. Mi ugyanezt tesszük, de már 
közéleti szinten, amire kénytelenek reagálni.

Bő egy évvel a választások után eljön az első számadás ideje is. Ennek kapcsán be-

szélgettünk Kolozs Csaba önkormányzati képviselővel, volt polgármester-jelölttel.

- interjú Kolozs Csabával

KÖ
ZÉ
LE
T

Nem én vagyok a fontos, hanem a 
másik, ez karácsony üzenete is
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Például?
Ha a városban élő polgárok számára fontos 

sport ügyét nézzük, szembeötlő, hogy évekig 
nem valósultak meg a beruházások. Csak ígé-
reteket kaptak a szakosztályvezetők, többen 
féltek, hogy kicsúsznak a TAO elköltési idő-
ből, vagy épp a szakszövetség támogatását 
nem élvezik évek múltán, mert nem történik 
semmi. Majd jött 2019 ősze és az idei évben el-
indultak az építkezések, igaz, „profi” kommu-
nikációs gépezettel, mondván, hogy hiszen ők 
ezt akarták évekkel ezelőtt is, csak persze a 
milliárdos kötvényekhez és a számlán tartott 
pénzekhez eddig nem akartak hozzányúlni. A 
lényeg, hogy a cél végül megvalósul, és a spor-
tolni vágyó gödöllőiek végre jól járnak.

Ennyi lenne az egész?
Az is szembetűnő, hogy a városvezetéshez 

közelállók által bérelt önkormányzati laká-
sok díja hirtelen 2019. év végétől érte el a pi-
aci szintet, előtte harmad- és féláron jutottak 
hozzá. Nem érdekel minket az egyéni poli-
tikai érdekeket kisajátító kommunikáció, 
mert nekünk csak Gödöllő számít, és ez a va-
lódi szolgálat lényege. Célunk, hogy a város 
legyen a gödöllői emberekért, és ne fordítva, 
ezért küzdünk a jövőben is.

Akkor ki ellen harcol a városvezetés? 
Civilként legalábbis egyfajta szem-
benállást látunk kívülről.
Polgármester úr és stábja folyamato-

san politikai irányba tereli a közhangula-
tot Gödöllőn, de mi ebben nem vagyunk 
partnerek. Ő harcol a magyar kormánnyal, 
gyakorlatilag beszállt a 2022-es választás elő-
kampányába, miközben az a kommunikáció, 
hogy számára csak Gödöllő a fontos. Felütöt-
te a fejét stábjában a gyűlölet és a hazugság 

kommunikálása, főleg a közösségi médiában, 
állandóan provokálják a közösségünket, sok 
embernek kinyílt a bicska a zsebében. A vá-
laszunk erre az, hogy helyette a közösséggel 
foglalkozunk, és nem reagálunk a provoká-
ciókra. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, de mi 
most a város jövőjét alapozzuk meg a sok apró 
munkával. Nem hagyhatjuk, hogy erről az út-
ról letérítsenek. A gödöllőieknek biztosan 
nem az acsarkodás kell, számunkra pedig a 
hatalom szeretete visszatetsző, sokkal in-
kább a szeretet hatalma a fontos.

Ez utóbbi különbözteti meg a két 
oldalt?
Nem szeretem ezt a szót használni, minden-

ki Gödöllő oldalán szeretne dolgozni, inkább 
nézetbeli, gondolkodásbeli különbségekről 
beszélek. Tény, a szeretet alapú hatalom a 
másiknak akar jót, míg a hatalomhoz ragasz-
kodás pejoratív értelmet ad a szeretetnek és 
nem mindig a másik javára cselekszik.

Van erre konkrét példa az idei évből?
Több olyan döntés született, amire az volt 

a polgármester úr kommunikációja, hogy a 
kormány kivérezteti az önkormányzatokat. A 
parkolás díját megemeli 76 %-kal, mert a kor-
mány idén nem engedte beszedni a parkolás 
összegét veszélyhelyzetkor. Az, hogy a kor-
mány elveszi, túlzás, valójában az embereknél 
hagyja a pénzt. Közben a város megemeli a dí-
jat, extra terhet vet ki februártól a gödöllői 
polgárokra, amelyet nem von majd vissza, 
de a saját beruházásait folytatja. Az adókat 
eleve nem kell emelni, mert az intézményi 
normatív állami támogatások megérkeznek. 
Egy politikai játék szemtanúi vagyunk: támad-
juk a kormányt, féltjük az önkormányzatokat, 
miközben a költségvetési egyensúly rendben 
van. Arról nem beszélve, hogy a város még 
most is haszonélvezője a hat évvel ezelőtti, 
közel nyolcmilliárd forintos adósság konszo-
lidációnak. Ez nem egy objektív, politikamen-
tes, csak a gödöllői emberekért dolgozó vá-
rosvezető képét mutatja.

Mely döntést tartja a legrosszabb-
nak?
Egyértelműen az 1,3 milliárd forintos vá-

rosháza bővítést. Biztos, hogy az összeg nem 
áll meg itt. Óriási összeget emésztett fel az 
idáig vezető téves út, a vagyonvesztésről nem 
is beszélve. A legjobban az fáj, hogy olyan 
pénzügyi kötelezettségei lesznek a városnak, 
amelyek hosszú évekre korlátozzák a város 
lehetséges fejlődését. Most arra van szükség, 
hogy egy valóban szolgáltató önkormányzat 
legyen. Komoly pandémia van, sokan sajnos 

személyes tapasztalattal is rendelkeznek a 
koronavírusról, és annak hatásairól. Ilyenkor 
minden erővel arra kellene koncentrálni, hogy 
a bajban lévőket megsegítsük, hisz ez a közös-
ség érdeke. Például az adók emelése helyett 
annak mérséklésével vagy felfüggesztésével. 
Sok családnak megkönnyebbülést jelentene 
például a kommunális adó elengedése. Érthe-
tetlen, hogy miért nincs ezirányú jóakarat és 
belátás a városvezetésben.

Pedig az önkormányzati rendszer 
az eddiginél több forrást kapott, az 
állam kárpótolta, nem?
Igen, így ennek megfelelően korrigálni kel-

lett a számokat és mindenre jutott pénz. Köz-
ben olyan állami gigaprojekteknek lehetünk 
majd élvezői, mint az uszoda és a vasútfelújí-
tás, de a hamarosan épülő jégcsarnok vagy a 
Református Líceum fejlesztése is jó hír, hogy 
csak a jelentősebbeket említsem.

Akkor miért kongatják a vészharan-
gokat?
Megkezdődött a 2022-es országgyűlési 

kampány. Csak tudja, hogy ha az ember-
nek családja, gyermekei vannak, akkor nem 
azt mondja, hogy először apunak kell egy  
luxusautó, de utána lesz pénz mindenre. Elő-
ször magán húzza meg a nadrágszíjat, helyére 
teszi a prioritásokat. Nem én vagyok a fon-
tos, hanem a másik, ez karácsony üzenete 
is. Nem lehet mindent politikai síkra terelni és 
félrevezetni harmincezer embert, mert egy vá-
rosvezetőnek tervei vannak a politikában. Sok 
sikert kívánok neki, ha ezt gondolja a legfon-
tosabbnak, de aki bort iszik, az gondoljon a 
másikra is, ne csak ő érezze jól magát. Persze 
számolni kell a következményekkel is, mert a 
magyar ember okos és igazságszerető.

Mit hoz a jövő?
Racionális ember vagyok és tudom, hogy 

döntési jogkör nélkül nagyon kemény úton 
lehet csak csodákat elérni. Az utat folytatni 
kell, kihívásokkal teli időszakok jönnek, nem 
engedhetjük, hogy a városvezetés önmaga 
fenntartásáért további terhet, adókat és az 
életet megnehezítő döntéseket hozzon a gö-
döllőiek kárára, ahogy eddig tette. Fel kell 
vállalni a konfliktusokat, és nem megalkudni 
olyan döntésekkel, amelyek nem a gödöllői-
ek érdekeit helyezik előtérbe. Tudom, hogy 
képesek leszünk végigvinni közös ügyünket, a 
célunk egy sokkal élhetőbb Gödöllő, mert erre 
szövetkeztünk a város lakóival. Karácsony kö-
zeledtével csak azt üzenem, hogy a gyűlölet-
re mindig szeretet lesz a válaszunk.

(GDL)

KÖ
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1. választókörzet - Klement Péter képviselő, tanácsnok

Köztisztaság: Sikerese
n felszámoltuk a 

máriabesnyői temető
 melletti illegális 

hulladéklerakókat

Útkarbantartá
s: folyamatosa

k a körzet 

kátyúinak eltü
ntetése

Köztisztaság: felszám
olásra került a  

Szarvas utcai illegális 
szemétlerakó  

és rendszeresen elszá
llításra került a  

szelektív hulladék a D
amjanich utcából és  

a csanaki buszmegáll
ótól.

Hagyományápolás: a múlt és a történelem tisztelete kötelező – koszorúzás a  Teleki-szobornál

Csapadékvíz-elvezetés: bővítettük 
a befogadóképességét a Szabadság 
út - Tárnok utca közötti vízelvezető rendszernek

Környezetvédelem: a 

besnyőiek régi elképzelé
se - 

platánsort telepítettünk 
 

a Szabadság úton

2. választókörzet – Kocsi Tamás képviselő

Közbiztonság: térfigyelő kamerát létesítettünk el a Besnyő utcai üveggyűjtő szigethez és a Reál bolthoz

Hagyományápolás: a  
megújult máriabesnyői  

vasútállomáson felszentelték 

az eredetileg itt álló Mária 
szobor másolatát

Játszótér karbantartás:  

új ivókút, sövénypótlás és 

szemételszállítás a Csanaki 
játszótéren

Gödöllőn kellemes, nyugodt környezetben  
várom kikapcsolódni, szépülni vágyó vendégeimet.  

Nyitva tartás: bejelentkezés alapján! 

Telefon: +36  70 567 4852

TEPLÁN JUDIT

ESZTÉTIKAI-, GÉPI-, GYÓGYPEDIKŰR 
MANIKŰR, LAKK, GÉL LAKK, JAPÁN MANIKŰR

Szociális gondoskodás: segítségnyújtás a rászoruló családoknak

HIRDETÉS

Közlekedés biztonság: köz-
lekedési lámpa láthatóvá 

tétele a Hunyadi János úton
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4. választókörzet - Péterfi Gábor képviselő

Útkarba
ntartás:

 folyama
tos a  

Röges u
tca föld

es szaka
szának 

zúzott k
öves töl

tése

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

ABLAKÜVEG FÓLIÁK

Közlekedés fej
lesztés: kanyar

odósáv épül 

az M3 autópály
a felhajtóhoz

Útelemek karbantartása: szintbe helyezték 
a Táncsics Mihály utca – Kossuth Lajos utca 

sarkán lévő víznyelő aknát

Járdaja
vítás: b

iztonsá
gossá v

ált  

a Haras
zti köz j

árdája

Közlek
edés b

iztons
ág: tük
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ült  

kihely
ezésre

 a Dóz
sa Gyö

rgy út
 – Kos

suth 

Lajos 
utca s

arokra

Járdaépítés: ú
j járda épült a 

Fenyőliget 

Óvoda mellett

BESZÁM
O
LÓ
 - 2020.

Útkarbantartá
s: folyamatosa

k a körzet 

kátyúinak eltü
ntetése

Emelt szintű útfelújítá
s: elkészült a Hegy utc

ai  

csatornázás, aszfaltoz
ás és vízelvezetés

Természetvédelem:  
szívügyünk a  

Szentháromság-templom 
melletti fásítás

Sportberuházás: új öltöző épület és műfüves pálya épült a 
Gödöllői Sportcentrumban

HIRDETÉS

Környezetvédelem: fe
lszámolásra kerültek 

az illegális szemétlera
kók a Kotlán Sándor 

és Szent Imre utcákba
n

Civil élet: a Blaháért Társaság önkénteseinek segítségével  rendezésre került a Muki tér

3. választókörzet – Máthé László képviselő

Vízbázis védelme: megtisztult az  
Úrréti-tó a hínártól



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2020. december 16.14

Beruházás: megúju
l az egyetemi terüle

t a  

Premontrei rend jó
voltából

Közleked
és bizton

ság: meg
kezdődö

tt a közle
kedési 

táblák ki
helyezés

e, pótlás
a

Beruházás: lassan bef
ejeződik az  

asztalitenisz-csarnok 
építése

Területrendezés: fontos 
a vasútfejlesztés melletti fásítás
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O
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8. választókörzet - Epres György képviselő, sporttanácsnok

Köztisztaság: felszám
olásra került a 

szelektív sziget körüli 
áldatlan állapot 

egy újabb konténer ki
helyezésével

Vasútfeljesztés: megnyílt a gyalogos és 
kerékpáros forgalom előtt is  
felüljáró, helyére kerültek a  
közlekedésbiztonsági elemek

Közbiz
tonság

: fokozo
tt figye

lmet ka
p a 

rendőr
ségi mu

nka

Infrastruktúra javítás:  

teljeskörűen felújításra k
erült a 

Komáromi utca egy szak
asza

Utánpótlás nevelés: a jövő bajnokai  
edzőmérkőzéssel avatták fel a legújabb típusú műfüves futballpályát

9. választókörzet – Török Sándor képviselő

Környezetrendezés: vissza-vágásra került a Fácán sori, út melletti növényzet

Útépítés: elkészült az egyetemi bekötőút

Közösségépítés: folyamatos a kapcsolattartás a 
lakossággal

Útkarbantartás:  stabilizálásra került a Mária utca és folyamatosan töltik a Pipacs utcát 
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Minek kétségbeesni? 
Isten akkor van legközelebb, mikor már azt hisszük, minden elveszett

2021 2021
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Isten léte nem tőlünk függ, jelenléte viszont rajtunk múlik
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szerint ismert káplán Meny-
hardt Mór pater, pesti mari-
anus szerzetes volt. Halála 
után, 1773 és 1811 között a 
besnyői kapucinus barátok 
közül kerültek ki a káplánok. 
1811 után saját, egyházme-

gyei plébánost kapott a kápolna, és önálló 
plébánia lett. 1837-ben felújították az akkor 
már igen rossz állapotban levő tetőt, megvál-
toztatva annak szerkezetét. Még ugyanebben 
az évben felújították a főoltárt is. A felújítás-
kor készült a bejárati ajtó felett lévő márvány-
tábla. Az 1838-ban lezajlott Canonica visitatio 
(kánoni látogatás a püspök részéről), részle-
tes leírást ad a kápolna felszereltségéről: még 
a nagyhéten használt fa kereplőt is felsorol-
ták. Az 1751-es látogatásakor Mária Terézia a 
kastélykápolnát is megtekintette. A királyi és 
a kormányzói korszakban is működött a ká-
polna, nagyobb szerkezeti beavatkozások ek-
kor nem történtek, bár 1873-ban felújították a 
templombelsőt és az oratóriumban térdeplő-
ket helyeztek el. Ebből az időszakból valók a 
csillárok. A tér azonban egyre szűkebbnek bi-
zonyult a közösség számára, és 2007 óta, ami-
kor elkészült az új római katolikus templom, a 
szertartások már nem itt zajlanak. A kastély-
múzeum látogatói az oratóriumból vethetnek 
pillantást a kastélykápolnára.
A templom két szószékét és a csillárokat 

1999-2000 folyamán restaurálták. 2000-ben 
megtörtént az ablakok cseréje és a külső 
homlokzati felújítás. A teljes belső felújítás 
azonban még várat magára… Reméljük, hogy 
már nem sokáig.

A kastélykápolna helyén egy-
kor a reformátusok temploma ál-
lott. A templomot Grassalkovich 
I. Antal bontatta el, hogy a kastély 
építésekor elegendő hely álljon 
rendelkezésre. Az elbontáskor a 
gróf kárpótolta a református egy-
házat: helyet, építőanyagot és pénzt ajánlott 
fel. Részben ebből a támogatásból építették 
fel az új református templomot, amely a je-
lenlegi főtéren található. Erről a gesztusról a 
református templomban található felirat is 
megemlékezik. Az egykori református temp-
lom helyét jelzik azok a középkori sírok, ame-
lyek 1967-ben, a gödöllői vízvezeték árkok 
ásásakor kerültek elő a mostani kastélykápol-
na környékén. Ezek eredetileg a református 
templom köré temetett lakosok sírjai.
A kastélykápolna valószínűleg az istállóval 

egyidőben készülhetett, a kastély úgyneve-
zett harmadik építési periódusában: ekkor 
bővítették a három szárnyas kastélyt ötszár-
nyúvá. A kápolna feltételezhetően Andreas 
Mayerhoffer tervei alapján készült: a hajó 
rész három, a szentély egy boltszakaszos, két 
oldalt pedig nyitott mellékterek találhatók a 
támpillérek között, ide kerültek a mellékol-
tárok. A templomnak négy mellékoltára van: 
egyik oldalon a Kálvária és Szent József a 
gyermek Jézussal, másik oldalon: Szent Antal 
és Szűz Mária Mennybemenetele. A főbejárat a 
falu felé eső részen nyílt, azaz a főhomlokzati 
oldal közepén. A kápolnát nemcsak kegyúri 
oratóriumnak építtette Grassalkovich, hanem 
a falu lakosainak is. Gödöllőn ekkor még túl-
súlyban voltak a reformátusok, a katolikus 

lakosok többségét Grassalkovich telepíttette 
be. A templom díszítése is különleges. A főol-
tár felett négy fekete oszlopon nyugvó balda-
chin látható. A templom érdekessége, hogy 
két szószéke van, ilyennel katolikus templom-
ban csak nagyon ritkán találkozni, liturgikus 
magyarázata nem ismert. Az egyik szószéken 
őrizték Szent Defendens mártír ereklyéjét, 
amelyet 1870-ben az egyik mellékoltárba he-
lyezték. Mindkettő szószék rokokó ornamenti-
kával és domborművel díszített. Az oratórium 
alatt az építtető Grassalkovich I. Antal velen-
cei üvegmozaik képe látható. A templomot a 
gróf, gazdagságának kifejezéseként, méltón 
felszerelte. A templom ma látható festése ere-
deti barokk kori.
Az új kastélykápolnát Nepomuki Szent Já-

nos tiszteletére 1749. május 6-án szentelte 
fel Althan Mihály Károly, a váci egyházme-
gye püspöke. 1750-ben a kápolna elé a szent 
szobra került. A szent nagy tiszteletnek ör-
vendett a váci egyházmegyében, szobraival 
sokfelé lehetett találkozni utak, hidak, útke-
reszteződések mellett. A templom főoltár-
képe is Nepomuki Szent Jánost ábrázolta. 
A kápolna kezdetben az isaszegi plébánia 
filiájaként működött, azaz az ottani plébá-
nos felügyelete alá tartozott, Gödöllőn csak 
egy káplán látta el a feladatokat. Az első, név 
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Gödöllői 
Várkápolna története

A gödöllői kastélykápolna építésének körülményeit 
az Odobrenyák Nepomuki János Gödöllő könyvéből és a 
katolikus egyház Historia Domus-ából ismerjük. A kora-
beli iratok, egészen a 20. század elejéig következetesen  

várkápolnaként emlegetik az épületet.
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Tarját sózzuk, átkenjük enyhén fokhagymás mustárral, megszórjuk friss 
borsikafűvel, borsot örlünk rá, hogy befedje, majd egy éjszakán át pihentet-
jük a hűtőben lefedve. Disznózsírral kikent tepsibe helyezzük, majd mellé 
vöröshagymát, fokhagymát, almát darabolunk, felöntjük 3 dl forrásvízzel. 
160C°-ra előmelegített sütőbe helyezzük 3-4 órára (húsvillával óránként el-
lenőrizzük állagát és a körülötte lévő folyadék mennyiségét, amelyet után-
töltünk, ha igényli. Miután a hús megpuhult, levét leöntjük, elrakjuk szaf-
tunkhoz, a hús köré kakastaréjra vágott füstölt császárszalonnát helyezünk. 
220 C°-ra felmelegített sütőben ropogós kérget sütünk rá.
Egri bikavéres pecsenyeszaft
Vöröshagymát disznózsíron lepirítjuk, hozzápároljuk a kockázott gyökér-
zöldségeket, majd paradicsompüré hozzáadásával sötét vörösre átpirítjuk. 
Felöntjük száraz vörösborunkkal, hozzáadjuk a húsból leszűrt folyadékot majd 
összeforraljuk. Turmixgéppel kicsit összetörjük, majd átpaszírozzuk. Kukoricak-
eményítővel selymesre bekötjük, sóval, borssal ízesítjük.
Háromsajtos rizslepény
Rizst megfőzzük pörgősre, hozzáadjuk a reszelt sajtokat és a snidlinget, 
majd annyi kikevert tojást, hogy enyhén folyós legyen az állaga. Ezután any-
nyi lisztet adjunk hozzá, hogy vizes kézzel golyókat tudjunk formázni belőle, 
majd sóval fehérborssal enyhén szerecsendióval fűszerezünk. Meglapítga-
tott golyócskáinkat bő vaj-olaj keverékes serpenyőben mind a két oldalát 
aranybarnára-ropogósra sütjük.
Tarja: 1 egész sertéstarja, 30 dkg füstölt császárszalonna, 1 ek mustár, 4 

gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 1 alma, friss borsikafű, egész bors, 
só, forrásvíz. Szaft: 1 fej vöröshagyma, gyökérzöldségek (fél szál petrezse-
lyemgyökér, fél szál sárgarépa, fél fej zeller), 3 ek paradicsompüré, 1 dl Egri 
bikavér, disznózsír, kukoricakeményítő, só, bors. Lepény: 35dkg nyers jáz-
min rizs, 4 db tojás, 30 dkg sajt (mozzarella, trappista, eidami) 1 ek liszt, 
vaj, olaj, snidling, só, fehérbors, szerecsendió.

TOVÁBBI KEMENCÉS RECEPTEKET KERESSEN A WWW.GDL.HU!

Ha csak megkóstolná ezt a finomságot, de a fő-
zéshez nincs kedve, vagy lehetősége, a Kemencés 
étteremből megrendelheti ezt az ételkülönleges-
séget! Tel.: +36-70/247-14-56

Egy kis főzőcske
Borsikafüves egészben sült tarja  
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Jó ízekkel
töltjük meg
a karácsonyt!
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A magazinokban, filmekben látható fények-
kel feldíszített kertek mindig ünnepi hangulatba 
hoznak minket, de nem kell azoknak sem elkese-
redni, akiknek egy erkély vagy esetleg pár ablak 
áll csak rendelkezésére, hiszen néhány praktikus 
ötlettel elérhető a kívánt hatás. Balkonládáinkba 
válasszunk örökzöldeket. A mutatós eredményért 
kombináljuk a formákat és színeket, így kompak-
tabb hatást kelthetünk velük.
Érdemes utánanézni a növények idősebb kori 

paramétereinek, hiszen bár általánosságban véve 
az örökzöldek lassabban fejlődnek, számolnunk 
kell azzal is, meddig tarthatóak a ládában. Így 
eltervezhetjük, hova tudjuk majd kiültetni őket. 
Ezek alapján választhatunk törpe növekedésű 
növényeket, amelyek akár éveken át jól érzik ma-
gukat növényládában, de nem kell megijednünk 
a később nagyobbra növő tűlevelűektől sem. 
Akiknek nem áll módjukban később a növényeket 
kiültetni, vagy nincs kedvük a balkonládák beül-
tetésével foglalkozni, azok egyszerűen földbe tűz-
delt fenyő-, boróka-, tujaágakkal is díszíthetnek.
Törpe növekedésű örökzöldek széles válasz-

téka elérhető. Választhatunk akár fenyőféléket 
is, mint például a lucfenyők közül a „Little Gem” 
fajta, ami végleges méretét tekintve sem lesz 50 
centiméternél magasabb.  A tujafélék felhozatala 
alacsony fajtákból mind formában, mind színben 
rendkívül változatos. Ilyenek például az ’Anniek’, 
’Kobold’, ’Teddy’ vagy a ’Waterfield’ fajták. A bo-
rókák közül jellemzően a terülő habitusúak azok, 
amelyek kis méretűek maradnak.

Az örökzöldek között vannak nagyra növek-
vő, de rendkívül lassan fejlődő növények. Ilyen 
például az oregoni hamisciprus, amely oszlopos 
habitusú, több színben elérhető, amely fiatalon is 
rendkívül mutatós. Klasszikus szokás karácsony-
kor a cukorsüveg fenyők díszítése. Ez a kompakt 
tűlevelű - hasonlóan az előzőhöz - magasra nő, de 
rendkívül lassan éri el végleges magasságát.
Ezek után, ahogyan az adventi koszorúnkat, 

alakíthatjuk ízlésünknek megfelelően a balkon-
ládákat. Szalaggal, termésekkel, díszekkel, fenyő-
ágakkal vagy akár gyertyával is feldobhatjuk. Az 
izzósorok használata praktikus, hiszen ebben az 
időszakban legtöbbször sötétben érkezünk haza, 
nagy örömet tud okozni, ha már kint megpillant-
juk az ünnepi fényeket.
Amikor pedig elérkezik a várva várt ünnep, a 

fenyőfa vásárlására kerül sor. Sokan azért válasz-
tanak műfenyőt, mivel úgy gondolják, hogy a 
vágott fenyő egyfajta „pazarlás”, illetve környezet-
károsítás. A fenyőfa termesztés a kertészeti ágazat 
egy alfaja. Vannak olyan területek, amelyek külön 
ennek a célnak vannak szentelve. A fák kivágása-

kor új csemetéket ültetnek, így fenntartva a kör-
forgást. Tehát egy örök zöldfelületről beszélünk, 
nem pedig erdők kiirtásáról. Az ünnepi hangulat-
hoz nagyban hozzájárulhat a fenyőfa illata. Akik 
esetleg a lehulló tűlevelektől ódzkodnak, azok 
válasszanak strapabíró fenyőfélét (nordmann), 
akik pedig igazi fenyőillatot szeretnének, azoknak 
érdemes a lucfenyőt vásárolniuk.
Konténeres fenyőfa díszítésénél figyeljünk oda 

arra, hogy a növény a legkevesebb kárt szenvedje 
el. Hiába tartozik az örökzöldek közé, télen szá-
mára is a hűvös körülmények az ideálisak, nincs 
felkészülve egy + 20 °C-ra felfűtött szobára. Pró-
báljuk meg ténylegesen csak az ünnep hetére 
felállítani és figyeljünk oda az öntözésére. Foko-
zatosan, néhány nap alatt szoktassuk hozzá a fát 
a meleghez, illetve az ünnep elteltével a hideghez 
egyaránt. A karácsony elmúlásával se feledkez-
zünk meg a fáról, gondoskodjunk arról, hogy 
megfelelő helyre kerüljön. Itt is ajánlatos számolni 
azzal, hogy olyan fenyőfáról beszéljünk, amelyet 
vagy ki tudunk ültetni, vagy biztosítani tudunk 
számára más lehetőséget (például óvoda, iskola 
kertjébe ajándékozni).
Remélem, ezekkel a tanácsokkal hozzá tudok 

járulni az adventi készülődéshez, és megfogadva 
azokat mindenkinek ünnepibe öltözik nem csak 
az otthona, hanem a hangulata is! Szeretetteljes, 
áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

Egyházi Luca
Specialmix Kft.

Karácsonyi hangulatban 

A balkonládától a  
fenyőfa választásig…

A karácsonyi hangulat megteremtéséhez  
hozzájárulhat, ha nem csak az otthonunk belterét öltöz-
tetjük ünneplőbe. A kertben, teraszon, ablakban kihe-
lyezett dekorációval már a hazaérkezésünk pillanatában 
magával ragadhat az ünnepi érzés.
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Ez a család a Grassal-
kovich család, amely 
igen jelentékeny szere-
pet töltött be Gödöllő 
életében a XVIII. és XIX. 

században. A család története és a Magyar Ki-
rályságra gyakorolt hatása egyre inkább a múlt 
homályába vész, és tévesen nem vesszük ész-
re, hogy a királyság életében egyes családok 
ugyanolyan megkerülhetetlen tényezők voltak, 
mint maguk az uralkodók. 
A Grassalkovich család eredete bizonytalan, 

de nagyhatalmi szerepe a Magyar Királyság éle-
tében elsőként Grassalkovich I. Antalnak volt. 
Antal köznemesi családba született, de párat-
lan tehetségű politikus volt, és rangját hivatal-
noki pályafutásának köszönhette, nem pedig 
a katonainak, mint a hozzájuk közel álló Ester-
házy család tagjai.  Birtokközpontjai Gödöllőn 
voltak, ahol később felépítette a máig fennálló 
barokk kastély egy részét.  I. Antal főlovászmes-
terként és koronaőrként is szolgálta Mária Te-
réziát, amiért grófi rangot kapott.  Azonban ezt 
a fényes karriert nem pusztán szolgálataival és 
birtokszerzéseivel érte el, hanem nagyszerű há-
zasodási politikájával. Antal életében három-
szor házasodott meg, és elmondhatjuk, hogy 
egyre úribb származású hölgyeket vett el, akik 
igencsak segítették a ranglétrán való felfelé me-
netelésben.  Első házassága egy köznemesi csa-
ládhoz kötötte, azonban Langh Erzsébet halála 

hozzásegítette a karrierje építéséhez, ugyanis 
utána Klobusitzky Krisztinát vette feleségül. 
Tőle született I. Antal összes gyermeke és az ő 
halála után a megözvegyült Klobusitzky Terézi-
át, Krisztina testvérét vette feleségül. 

II. Antal játszi könnyedséggel letagadhatta 
volna apját, a nevén kívül gyakorlatilag min-
denben, mert ahogyan fáradságos munkával 
és politikai zsenialitással I. Antal naggyá tette 
a családot, úgy II. Antalnak majdnem sikerült 
eltékozolnia minden vagyonát, és ezen kívül 
különösebb tisztséget sem viselt.  Birtokai-
nak többségét bérbe adta, és Gödöllőn nem 
is igen tartózkodott, hanem inkább Bécsben, 
Pozsonyban és Pozsonyivánkán. Ezen a pon-
ton azonban megint kapcsolódnunk kell az Es-
terházyakhoz, ugyanis a korabeli feljegyzések 
közül van, ami II. Antalt az „apósa mintájának” 
szólítja, és ez is igaz valamilyen értelemben az 
eddigi elmarasztaló szavaim mellett is, ugyan-
is II. Antal igen nagy mecénás hírében állott, 
aki pénzének és idejének nagy részét a mű-
vészetekre és szórakozásra költötte.  Pozso-
nyi kastélya ma a szlovák köztársasági elnök 
rezidenciája, Gödöllőn pedig kiépítette a ma 
egyetlen fennálló barokk kulisszaszínházat, 
ahol a kor csúcstechnikáját alkalmazták. Úgy 
látszik azonban, Antal valahogy sohasem nőtt 
fel teljesen, mert bár az átlagos nemesek va-
dásztak, bálokat tartottak. és ő ezeket is mind 
csinálta, valóságos tengeri ütközeteket imitált 
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a birtokain létrehozott mesterséges tavakon. 
Érdekes, hogy az ekkori barokk bálokról is van 
egyfajta idilli elképzelésünk, pedig az egykori 
Grassalkovich-levéltárban fennmaradt egy 
írás egy ekkor kedvelt játékról, ami valójában 
arról szólt, hogy beengedtek egy lezárt térbe 
rókákat, a földre hosszú kendőket fektettek, 
és amikor egyszerre többen felrántották a ken-
dőt, az éppen azon átfutó rókákat jó pár méter 
magasra felrepítették, és hát az ettől termé-
szetesen vagy kitörte a nyakát, vagy legalábbis 
nyomorék lett.
 Felmerül természetesen a kérdés, hogy any-

nyira mégsem lehetett tehetségtelen, ha her-
cegi rangot kapott. És a válasz erre, hogy való-
ban nem volt az, mert bár II. Antal nem igazán 
örökölte apja tehetségét, azonban egyenesen 
mesteri szintre fejlesztette azt a képességét, 
hogy hogyan kell az uralkodó kedvére tenni. A 
források kutatása közben érdekes egybeesés-
re bukkantam. Egyrészt fontos megemlíteni, 
hogy amennyire bőkezűen osztogatta Mária 
Terézia a nemesi címeket, annyira fukar volt 
II. József ilyen téren, és hercegi rangot egyálta-
lán nem is adományozott senkinek II. Antalon 
kívül, aki 1784-ben kapott hercegi címet, és az 
évszám bizony nem véletlen.  Ez az év II. József 
nyelvrendeletének az éve és Antal a rendelet 
kiadása után néhány hónappal kapott hercegi 
rangot, ami természetesen több dolognak volt 
köszönhető.  Egyrészt Antal, bár a tankönyvek 
nem nagyon említik meg, a jozefinisták közül 
az egyik legaktívabb volt, és főnemesként ál-
landóan igyekezett a kedélyeket lecsillapítani. 
Másrészt feltétlen udvarhűségét állandóan bi-
zonyította. 
Manapság köztudott, hogy a rokokó térhó-

dítása idején mindenféle bizarr színelnevezést 
is használtak, mint például a „mérgezett ma-
jom” vagy az „apáca has” szín. Ebben a korban 
igencsak elterjedt volt egy bizonyos tengerkék 
szín használata, ami II. Antal kedvence volt, 
és II. József találkozóin, aztán később II. Li-
pót koronázásán is ilyen színű ruhában jelent 
meg, ugyanis ezen kék szín neve az volt, hogy 
„József császár szeme kékje”. Fennmaradt 
számlák alapján valószínűsíthetjük, hogy az 
Esterházy mintára létrehozott Grassalkovich 
gránátosoknak is ilyen egyenruhájuk volt. 
Azonban a rangot apja megbecsülésének je-
leként és az Esterházyak hercegi ágával való 
kapcsolatának is köszönhette. Antal számára 
azért is volt ez égetően szükséges, mert a her-
cegi rangot Miklós családjának minden tagjára 
kiterjesztették, így felesége is hercegnő lett, 
míg ő továbbra is gróf volt, ami enyhén meg-
alázó helyzet lehetett számára.  

 
Wisznovszky Tamás

Sic fata voluere

A Grassalkovich család  
történetének kezdetei
A karácsony a családok egyik legkedvesebb ünnepe, hiszen ekkor ün-
nepeljük Jézus Krisztus születését. A december mindig a szeretet, a 
megnyugvás, lelki lecsendesedés és a családok hónapja, így egy pro-
minens család történetének kezdeteivel, valamint néhány megbotrán-
koztató vagy éppen humoros momentumával fogunk megismerkedni. 
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A kétezres évek közepén gyorsult fel a 
Táncsics Mihály úton található sporttelep 
fejlesztésének kérdése, miután egyre vál-
lalhatatlanabb körülmények uralkodtak ez 
egykoron szebb napokat megélt, Mágocsi 
Ferenc legendás kocsmája által is fémjelzett 
„Ganz Vasas pályán”. A terület tulajdonosa, a 
gödöllői önkormányzat jó pár verziót megvi-
tatott, mire kiötlötték, hogy mit építenek a 
festői természeti hátteret adó Erzsébet-park 
szomszédságába.
Nos, a sporttelepről sportcentrumra ke-

resztelt, kevéssel több mint három hektáros 
ingatlan felújításának első üteme 2009 júni-
usára fejeződött be, amikor átadták a télen 
sátorral fedhető, műfüves, csak bizonyos 
bajnoki osztályokban szabványos edzőpá-
lyát és a két, salakborítású teniszpályát. Egy 
évvel később elkészült a füves centerpálya 

(312 férőhelyes lelátóval) és a – később felszámolt – strandfocizásra, 
strandkézilabdázásra, illetve strandröplabdázásra használható, homok-
kal borított pálya. 2013 szeptemberében a létesítmény egy új, nagymé-
retű, műfüves pályával bővült, amit a Gödöllői SK focistái használnak,  
a GSK 900 ezer forint/év bérleti díjat fizet a városnak. A sportcentrum 
üzemeltetője a kezdeti években egy magáncég, majd 2011. július 1-jétől 
a VÜSZI Kft. volt. Tavaly májustól a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. 
működteti a Táncsics Mihály úti létesítményt, amihez az önkormányzat 
éves szinten 25,6 millió forinttal járul hozzá.

A koronavírus-járvány ellenére a 2020-as esztendő több újdonságot is 
hozott a sportcentrum életében. Tavasszal elkezdődött a lelátó mögöt-
ti részen – 40 méter hosszúságban és 8 méter szélességben – az öltöző 
építése, ami december elejére készült el, részben TAO-támogatásból 
(139 millió forint), részben pedig önkormányzati dotációból (60 millió 
forint) és kölcsönből. A későbbiek során újabb szintekkel bővíthető épü-
let mintegy 160 centiméter mélyen, a füves focipálya síkjához igazodva 
készült el. Az épületben 6 darab sportolói és 2 darab játékvezetői öltözőt 
alakítottak ki, szociális helyiségekkel, az NB III-as előírásoknak megfe-
lelően.
Novemberben egy másik látványos fejlesztés is lezajlott a gödöllői 

sportcentrumban: 11 év után kicserélték a kisebbik műfüves focipálya 
borítását. A 70 százalékban TAO-forrásból, 30 százalékban városi pénz-
ből megvalósult rekonstrukció következtében az ország egyik legjobb 
minőségű talaján készülhetnek a helyi focisták, tudva azt, hogy ebből a 
műfű-típusból ez az első hazánkban.
S hogy a Táncsics Mihály úti létesítmény idei története teljes legyen, 

egy polgármesteri rendelet értelmében – várhatóan jövő februártól – 
Gödöllő 2013-ban megválasztott díszpolgára, az olimpiai bajnok (1968) 
és ezüstérmes (1972) labdarúgó-legenda, a nyáron elhunyt Szűcs Lajos 
nevét viseli majd a sportcentrum.

Gödöllői Hírek összeállítás

November 14-én és 15-én az utánpótláskorú cselgáncsozóknak rendeztek országos bajnokságot Győrben. Az első na-
pon a 10 évesek (diák C) léptek tatamira, míg vasárnap a serdülő A korcsoport (13-14 évesek) mezőnyének népes tagsága 
küzdött meg a helyezésekért.
A Gödöllői Judo Club versenyzőinek mindkét napon jutott érem, az elsőn kettő is. A diák C kategória 30 kilogrammos 

súlycsoportjában Ujvárosi Ákos (képen) ezüstérmet szerzett, Baráth Gergely pedig a 36 kilogrammosok között állhatott 
fel a dobogó alsó fokára. Érmet ugyan ezúttal nem szerzett, de jó teljesítményt nyújtott Jéga-Szabó Andor (45 kg), aki 
az ötödik helyen végzett.
A serdülők között Krakóczki Máté szállította a gödöllői érmet, aki a 60 kilogrammosok mezőnyében lett harmadik.
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Tatamin küzdve szereztek  
érmeket a gödöllői fiatalok

A serdülőkorú sportlövők számára november utolsó napjaiban megrendezett országos bajnokságon a 
Gödöllői EAC – Lévai Csongor, Holovecz Ákos és Tóvári Szabolcs összetételű – csapata aranyérmet szerzett 
a 12 év alatti légpuskások 20 lövéses versenyszámában.
Egyéniben Lévai Csongor szerepelt a legjobban, aki csak kevesebb belső tízessel maradt le a dobogóról, 

és 186 körös egyéni csúccsal a 4. helyen végzett. Holovecz Ákos 182 körös egyéni csúccsal a 7., míg Tóvári 
Szabolcs a 12. pozíciót szerezte meg. Edzőik Szucsák Mátyás és Harmati Zsuzsanna.

Országos bajnok a GEAC  
serdülőkorú légpuskás fiúcsapata!

Fejlesztések és névadó  
a gödöllői sportcentrumban
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Az előző számban a parkolás okos meg-
oldásaival foglalkoztam, de már akkor 
jeleztem, hogy két más kategóriában is 
vannak új technológiák, amelyekkel csök-
kenthetjük a dugókat: üljünk többen egy 
autóban, vagy autó helyett használjunk új 
közlekedési eszközöket.

AZ AUTÓZÁS KÖZÖSSÉGI MÓDJAI
Mindig volt kisebb-nagyobb törekvés 

arra, hogy többen utazzunk együtt, a ter-
mészetes családon túl. Részint a költsé-
gek megosztása miatt, részint a társaság 
miatt sokan beszéltek össze a szomszéd-
dal vagy vettek fel stopposokat. A statisz-
tikák szerint azonban elég ritkán élünk 
ezzel: egy autóban ingázáskor átlagosan 
1,2 ember ül, de még családlátogatáskor 
is 1,7 az átlag (az összes autó vonatkozá-
sában).
A 2010-es évek azonban – a GPS és az 

okostelefon felhasználásával – megho-
nosítottak két olyan koncepciót, ame-
lyek térnyerésével jóval magasabb lehet 
az autók kihasználtsága. „Carsharing” és 
„carpooling” a koncepciók angol neve, 
magyarul az autómegosztás és a kö-
zösségi autózás, telekocsi kifejezéseket 
használják. Az autómegosztáskor a jár-
műben egyszerre továbbra is átlagosan 
ugyanannyi ember ül, de egymás után 

sokan használják az autót. Budapesten 
szinte egyszerre indult a GreenGo és a 
MOL Limo, majd egy évre rá megjelent a 
DriveNow és azóta még többen kínálnak 
ilyen szolgáltatást. Azonban az autómeg-
osztás nem segít a dugókon.
Ha elterjedne, javítana viszont a hely-

zeten a közösségi autózás („carpooling”). 
Ilyen a világon elsők között indult ma-
gyar Oszkár, mely nyomába azóta olyan 
márkák szegődtek, mint a BlaBlaCar és a 
TwoGo. A megoldás lényege, hogy segíti 
az egy környékről egy irányba utazók egy-
másra találását. Ez városok között alkal-
milag éppúgy működhet, mint városon 
belül rendszeresen: a nyitott autós meg-
hirdeti, hogy honnan-hová-mikor autózik, 
és hány embert visz magával szívesen. Mi-
vel a regisztráció névvel történik és elle-
nőrzött, a felhasználók pedig értékelhetik 
egymást, így mind az autós, mind az utas 
biztonságban érezheti magát. Ezen alkal-
mazások tömeges használata esetén akár 
felére is csökkenthető az olyan autók szá-
ma, amelyeket a munkahelyre/iskolába 
jutáshoz használunk.

ÚJ ALTERNATÍVÁK AZ AUTÓRA
Ha csökkenteni szeretnénk a dugókat, 

a harmadik esély, ha vonzó alternatívát 
tudunk nyújtani az autó helyett. Vagy 
egészségesebbet, vagy menőbbet, vagy 
olcsóbbat, vagy ezek keverékét. Talán 
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ezen a területen a legszínesebbek a pró-
bálkozások, nem is fog ideférni minden 
változat. Ott vannak mindjárt a robogók, 
ám a dugóról írt káros hatások egy része 
ezekre is áll, ezért ezt az alternatívát nem 
fejtem ki.
Régi alternatíva és egyre népszerűbb a 

kerékpározás vonzóbbá tétele. A gyártók 
a kényelem és a stílus felől, a városok pe-
dig a biztonság és a gyorsaság felől kö-
zelítenek, ezért szaporodnak például az 
elektromos rásegítésű biciklik és az elvá-
lasztott kerékpárutak. Az eredmény látvá-
nyos, egy kutatás szerint 2018-ban már a 
magyarok 17%-a elsősorban kerékpárral 
közlekedett. Azonban az arány lassan nő, 
aminek hátterében az új alternatívák is 
állnak.
Új lehetőség az elektromos rollerek vi-

lága. Az elektromos roller csöndes, nincs 
légszennyezése (működés közben) és 
menő. Itt is lehet megosztásban gondol-
kodni, bizonyára sokan látták már a Bu-
dapesten is működő Lime járgányokat. 
Véleményem szerint Gödöllő központ-
jai közt ez volna talán a leggyorsabb és 
legvonzóbb alternatíva. Az elektromos 
meghajtás azóta elérte a gördeszkákat, és 
megjelentek az egykerekű vagy kétkeré-
ken botkormányos eszközök is.
Remélem, hogy minden ilyen elérhető 

újdonság hozzájárul majd városunkban is 
a dugók csökkenéséhez. Ráadásul a tech-
nológia a legfejlettebb országokban már 
a tömegközlekedést is elérte és 5-10 éves 
időtávon városunk számára is érdekes 
újdonságokat tesztelnek. Az elektromos 
hajtás és az önvezető szoftverek beépí-
tésével a világ több városában kisebb, de 
gyakrabban vagy több útvonalon közleke-
dő buszokkal kísérleteznek. Sydney-ben, 
Dubaiban és Bécsben is üzembe álltak 
már ilyen járművek, és a tokiói olimpiai 
parkban is 20 ilyen kisbusz fog működni. 

-szem-

Okos alternatívák  
az okos közlekedőknek
Egyre többször olvassuk a sajtóban az „okos város” (smart city) kifeje-
zést. Egy város annyira okos, amennyire az ott élők azok, gödöllői la-
kosként tehát érdekel, itt helyben hogyan élhetnénk a modern techno-
lógiák előnyeivel. E lap hasábjain hónapról-hónapra körbejárom, mire 
van lehetőség, és minek lenne értelme.
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Bár a sötétség már 
úrrá lett a tájon, én 
a gyér világításnál, 
amit a helyi kan-
deláberek adtak, el-
kezdtem szemlélni a 
partot, ígéretes hor-
gászhelyek után ku-
tatva. Több stég is volt 
ezen a partszakaszon, 
tehát a lehetőségek 
adottak voltak. Már 
csak azt kellett eldön-
tenem, hogy milyen 
módszerrel és milyen 
halakat megcélozva 
lássak „munkához”. 
Október végére a víz 

már lehűlt, a hűvös időjárás miatt és a helyi horgászboltos tanácsait meg-
fogadva arra jutottam, hogy a ragadozó halakat próbálom majd becser-
készni. A horgászcikkek szakértő árusának elmondása szerint ezekből 
a víz nagyon fajgazdag, és kősüllőből van benne a legtöbb. Ezen tudás 
birtokában úgy véltem, hogy pergetve, különböző gumihalakkal lehetek 
majd eredményes.
A megérkezésünktől számított harmadik hajnal első fényei már a vízpar-

ton találtak. A holtág ködbe burkolózott. A víz nyugodtságát csak egy-egy 
balin rablása zavarta meg. A kigondolt taktikához híven különböző színű 
és méretű gumihalakkal próbáltam a ragadozók érdeklődését felkelteni. 
A műcsalit a fenéken, „fűrészfogakat” leírva húzva vezettem. Két óra ka-
pástalanság után az egyik stégen egy helyi horgásszal futottam össze, aki 
megerősítette, hogy a holtág kősüllő állománya valóban jó. Elmondása 
szerint viszont elcsípésükhöz a kisméretű csalik a legeredményesebbek. 
Ezt hallva egy kis zöld twisterre cseréltem az éppen fent lévő csalimat.
Ez a csere jónak bizonyult, mert alig néhány dobást követően egy kis 

koppintást éreztem. A bevágás után elnehezült a zsinór. Hal volt a horgon! 
Rövid fárasztás következett, és már meg is pillantottam a kis kősüllőt. A 
horog stabilan ült a szájában, így a halat kézzel is biztonságosan ki tud-
tam emelni a vízből. Nem volt kapitális példány, alig húszcentis lehetett, 

azonban ősszel a hidegben egy ilyen kis hal is nagy örömet tud okozni.
Másnap ismét a vízparton voltam. A tegnapi ködnek nyoma sem volt. 

Az előző nap tapasztalataiból kiindulva már meg se próbáltam nagyobb 
műcsalikkal horgászni. Ennek ellenére sokáig nem volt kapás. Már-már 
arra jutottam, hogy a szép idő és a gyönyörű környezet ellenére abbaha-
gyom a horgászatot, amikor a tegnapi mutatványt mintegy „lemásolva” 
ismét egy kősüllő vágott rá a csalimra. Az előző napon fogott példányhoz 
hasonlóan ez sem volt óriás, de ugyanolyan nagy örömet okozott.
Ősszel, amikor a halak mozgása lelassul, és egyre nehezebb őket meg-

fogni, egy-egy kisebb hal horogra kerítése is sokat jelenthet a horgászok 
számára. Én is boldogan pakoltam össze a felszerelésemet, és arra gon-
doltam, hogy megérte a korai pergetés a vízparton.

Szabó Barnabás

Őszi horgászat a Holt-Körösön
Az őszi szünetben a családdal Szarvasra 
utaztunk. Ezt a szép, dél-alföldi várost a 
Holt-Körös szeli ketté (a helyiek Kákafogi 
holtágnak hívják), így nem volt kétséges, 
hogy a sok bőrönd mellé horgászfelszerelés 
is kerül az autóba. A szállás elfoglalása után 
rögtön a vízhez indultam.
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E lek t romos  kanda l ló in k
b i z tos í t ják  az  ot thon me legét

és  az  ünnep i  hangu latot.

Lepje meg a családját!
HIRDETÉS
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A vakcinafejlesztéseket segítette, hogy 
a koronavírusokról már komoly tudo-
mányos adatok álltak rendelkezésre. A 
vakcina tekintetében a legfontosabb a 
tüskefehérje ismerete volt. Ez a vírusnak 
egy nagy felszíni fehérjéje, ami a legjobb 
immunválaszt váltja ki.
Az egyik gyakori kérdés, hogy miért le-

het gyors a vakcina fejlesztés?
A vakcinafejlesztés első fázisát, a felfe-

dezési fázist könnyen át lehetett ugrani, 
rengeteg tudományos adat állt rendelke-
zésre és a kísérleteket a már ismert kísér-
leti protokollok alapján gyorsan el tudták 
végezni, mellyel máris éveket spóroltak. 
Klinikai fázisnál két fő kérdés a biztonsá-
gosság és a hatásosság. A klinikai fáziso-
kat egymásba lehetett csúsztatni. Előnyt 
jelent, hogy a kormányok támogatása 
miatt a klinikai fázisok alatt már felépí-
tik a gyártósorokat. Az engedélyeztetési 
eljárás is gyorsabb, mert a dokumentu-
mokat, adatokat, eredményeket már fo-
lyamatában be lehet nyújtani. Összesen 
180 projektet tartanak számon. Ezekből 
körülbelül 60 jutott el a klinikai vizsgála-
tok valamelyik szakaszába. De vajon mi-
ben különbözhetnek a koronavírus vakci-
nák? Az oltóanyagok három fő csoportba 

sorolhatók az immunreakció létrehozásá-
nak módja alapján:

1. tradicionális vakcinák, melyek 
inaktivált, vagy élő gyengített ví-
rust tartalmaznak;

2. vírus részegységet juttatnak be 
vektorként;

3. nukleinsav alapú vakcinák
• DNS vakcinák 
• mRNS vakcinák

A figyelmünket érdemes a magyar kor-
mány által rendelt kínai, belga, orosz, né-
met-amerikai vakcinákra irányítani.
Az első csoportba tartozik az inaktivált 

vírust tartalmazó kínai oltóanyag gyártó-
ja a Sinovac. Ezt az oltást nem kell ismé-
telni. Hasonlít a Magyarországon beadott 
influenza-oltóanyagokéhoz. A hűtésük-
höz elég egy közönséges hűtőszekrény. 
Klinikai 3-as fázisban, tömeges kipróbálás 
alatt áll.
A második csoportba tartozik az 

AstraZeneca-Oxfordi Egyetem (brit) rep-
likációra képtelen vektorvakcinája. Ezt az 
oltást meg kell ismételni. Rövidesen be-
nyújtják a törzskönyvi kérelmét. A vektor-
vakcináknál is a már említett tüskefehér-
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je (a vírus koronája) áll a középpontban. 
Ebbe a csoportba tartozik a belga Janssen 
Pharmaceutica , szintén replikációra kép-
telen vektorvakcinája. Ez csak egyszeri 
oltást igényel. Szintén harmadik engedé-
lyezési fázisban van. Az oltóanyag – akár-
csak az oxfordi – könnyebben beadható, 
mert különleges hűtést nem igényel.

Hasonló technológiára épül, a Sput-
nik V nevű orosz vakcina is. Az oroszok is 
anélkül kezdtek tömeges oltásba, hogy 
a 3. szakasz lezárultát megvárták volna. 
Gyártója a GamaleGamaleja Nemzeti Epi-
demiológiai és Mikrobiológiai Központ 
(orosz). Az oltás ismétlése nem szüksé-
ges. Az orosz vakcina alkalmazása egyéb-
ként sem egyszerű, mínusz 18,5 fokos tá-
rolási hőmérsékletet igényel, és ettől fél 
fokot sem lehet eltérni. Úgy néz ki, hogy a 
hazai beadhatóságáról a magyar hatósá-
gok fognak dönteni.
A koronavírus elleni oltás megszer-

vezése egy óriási logisztikai kihívás. Az 
azonban biztos, hogy legalább a lakosság 
felének be kellene oltatnia magát ahhoz, 
hogy visszatérhessünk a koronavírus előt-
ti életünkhöz. 

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna 
gyógyszerész

Milyen vakcinákra 
számíthatunk
Emberi koronavírusokból hét ismert: a hétből négy a náthavírusok 
családjába tartozik, három magas patogenitású, súlyos, akár halálos 
megbetegedést okozó vírus. Ez utóbbiak közé tartozik a SARS-CoV-2 
vagy COVID-19 vírus. 

www.smpsystems.hu

KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK 
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
Épület felügyelet

HIRDETÉS
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Ragyogó bőr télen is
„Bőröd legyen a védőpajzsod”- ENBE Natural Beauty
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A szél, a hideg, a fűtés, az alacsony páratarta-
lom, és a hőmérséklet különbségek fokozhatják 
a bőr kiszáradását, ilyenkor a bőr víztartalmá-
ban keletkezik hiány. A bőr alatti erek rendkívüli 
igénybevételnek vannak kitéve. Ennek köszön-
hető a kipirosodás, a rozácea, és a kitágult haj-
szálerek megjelenése. A legfontosabb felada-
tunk a bőr nedvességének megőrzése, bőrünk 
védelme, főként annak, aki ekcémára vagy ató-
piás bőrgyulladásra hajlamos.
Az egészséges bőrápolás szakértője Gödöllőn 

az ENBE Natural Beauty. Termékei hatóanyag-
ban gazdag, adalékmentes, természetes ösz-
szetevőkből készülnek. Kényeztető kozmetiku-
mai kínálatában megtaláljuk a bőrtípusunknak 
megfelelőt. Szappanjai, hajápolói, arc-, test-, 
kéz- és lábápolói kiváló minőségű termékek, 
melyek bőrünk folyamatos ápolásáról gondos-
kodnak az év minden szakaszában.

BŐRÜNK ÁPOLÁSA LÉPÉSEKBEN

Arc lemosása
A levegőben a fűtés miatt magas a por, ko-

rom koncentráció, ami sajnos az arcbőrünkön is 
meglátszik. Minden reggel és este lemosóval tö-
röljük át alaposan, így a szennyeződések mellett 
a sminkmaradványokat, és a bőr felületén lévő 
hámsejteket is eltávolítjuk, ezzel készítjük fel a 
bőrt a bőrápolás további lépéseire. Az eredmény 
szép, sima, egyenletes bőrfelszín.

Hidratálás
A hideg időszakban különösen érzékennyé 

vált bőr a kozmetikumokra is máshogy reagál. 
Kerüljük a szárító hatású összetevőket, melyek-
től a bőr szárazabbá, pirosabbá, illetve viszke-
teggé válik! Lehetőleg allergén mentes bőrá-
polókat használjunk. A megszokott, könnyebb 
textúrájú krémeket cseréljük le természetes 
olajokban gazdagabb, zsírosabb hidratálókra! A 
legjobb, ha olyan arc-és testápolót használunk, 
amely vízmegkötő faktorokat, pl. hialuronsavat, 
gyümölcscukrokat, glicerint, karbamidot tartal-
maznak.
Ezek azok az összetevők, amelyek nagy víz-

megkötő kapacitással rendelkeznek, így előse-
gítik a vízhiányos bőr feltöltését. A zsíros, nor-
mál vagy kombinált bőrre az olajmentes, gél 
alapú termék ajánlott, míg a száraz bőr sűrűbb 

állagú hatóanyagokban gazdag krémeket igé-
nyel. A megfelelően kiválasztott krémek táplál-
ják és regenerálják a bőrt, ezáltal egyensúlyba 
hozzák állapotát. 

Szérumok használata
A szérumok extra táplálást adnak a bőrnek. 

Nagy dózisban tartalmaznak antioxidáns össze-
tevőket, amelyek segítik a bőr egészséges műkö-
désének fenntartását.

Szemkörnyék ápolás
A tél a szemránckrém időszaka, ilyenkor táp-

láló védőréteggel óvjuk a szem vékony bőrét. A 
szemkörnyék bőre ötször vékonyabb, mint az 
arcunké. A vékonyabb bőrfelület miatt koncent-
ráltabb, nagyobb hatóanyag-tartalmú, kimon-
dottan a szemkörnyék ápolására kifejlesztett 
kozmetikumokat használjunk! A szépen táplált 
bőr, kisimult szemkörnyék egészségesen friss 
megjelenést nyújt.

Ajkak ápolása 
Az ajak ápolása ősszel és télen a leglényege-

sebb. A szél, a hideg kiszárítja, repedezetté, cse-
repessé teszi. Ajánlatos már ősszel elkezdeni egy 
speciális, vitaminokban gazdag ajakbalzsam 
használatát, és egészen tavaszig használni. Egy 
természetes növényi vajat (pl. sheavaj) tartal-
mazó termékkel is megfelelő védelmet nyújtha-
tunk. Használjunk hetente radírt az ajkakra is, de 
egy régi fogkefével vagy durvább frottír törülkö-
zővel is eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket.

Testápolás
A testápolásnál talán a legnagyobb nehéz-

séget a láb ápolása jelenti, ugyanis a kevés ve-
rejtékmirigyet tartalmazó lábszárunkban nincs 
elegendő védő zsír, akár pikkelyes hámlásokat 

is megfigyelhetünk rajta. Ne hanyagoljuk el a 
rendszeres bőrradírozást test peelinggel, vagy 
természetes olaj és só keverékével, esetleg egy 
egyszerű luffa szivaccsal.
Tipp: A természetes ENBÉ szappant habo-

sítsd fel a kezedben, adj hozzá nádcukrot vagy 
kávézaccot és finoman, körkörösen dörzsöld 
át vele a bőröd. Ha megszabadulsz az elhalt 
hámsejtektől, könnyebben jut be a testápoló tá-
panyaga a bőrödbe. Nem ritka, hogy szőlőmag 
őrleményt is tartunk ma már otthon, ezt is nyu-
godtan használd a zuhany alatt!

Kézápolás
A jó kézkrém gyulladáscsökkentő és hámosí-

tó növényi olajokat és kivonatokat is tartalmaz, 
úgy mint shea vaj, makadámia olaj, bőrnyugtató 
panthenol és allantoin, amelyek a bőr hidratáci-
óját is segítik. A jó minőségű kézkrém ezen kívül 
C-, E-és F-vitaminban gazdag.
A száraz, kipirosodott, mikrosérülésekkel, re-

pedésekkel teli bőr nem csak esztétikailag zava-
ró, hanem fájdalmas, érzékeny, elhanyagolása 
esetén további problémák is felmerülhetnek, 
mint az ekcéma, sebek és fertőzések.
Tipp: Vastagon kend be éjszakára, húzz rá cér-

nakesztyűt és hagyd a kezeden, mint egy pako-
lást! Pár nap alatt regenerálódik a bőr.
A bőrünk külső ápolása mellett lényeges a 

belső hidratálás, ezért tudatosan figyeljünk rá, 
hogy naponta 1,5-2 l folyadékot fogyasszunk.
Rendszeres, hidratáló arc-, testápolással és vi-

tamindús étkezéssel megelőzhetjük a bőrprob-
lémák kialakulását, visszaállíthatjuk, megerősít-
hetjük a bőr egészséges védőrétegét, megőrizve 
bőrünk ragyogását a téli időszakra.

(VZS)

FACEBOOK: enbenaturalbeauty

A hideg beköszöntével bőrünk teljesen más ápolást igényel. Mint min-
den évszaknak, a télnek is megvannak a maga sajátosságai. Lényeges, 
ilyenkor hogyan ápoljuk bőrünket.

Az ENBÉ hivatalos partnere és termékeinek forgalmazója,
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Békében jöttünk!
 A gyülekezetnél 
tágabb közösséget 
most nem bibli-
ai igével szólítom 
meg.  A  STAR TREK: 
DISCOVERY  so-
rozatban gyakran 
elhangzik ez a kö-

szöntés  amikor eltérő  csoportok találkoz-
nak: ,,We come in peace” - “Békében jöttünk” 
- mondják a film főszereplői. Mi  magunk is 
lehetnénk a film szereplői, akiknek már meg-
vannak a tapasztalatai, véleményei, sebei és 
előítéletei, amik félreértésekhez, száthúzá-
sokhoz, harcokhoz vezetnek. A  különböző 
nézőpontú híroldalak, internetes fórumok 
hatására  (is) elidegenedünk, egyre távolabb 
kerülünk egymástól. Ezen változtathatunk a 
bocsánattal és a köszönettel.
  Itt és most  megköszönöm azoknak a barát-
ságát, jóindulatát,  együttműködését is,  akik 
képesek legyőzni önmagukat, átlépik a val-
lási, felekezeti, politikai határokat, és jönnek 
segíteni. Példát mutatnak nekem is: a közös 
nevező a harmincnégyezer itt lakó ember 
életének könnyebbé tétele, kedvességgel, 
jósággal, türelemmel, kétkezi segítséggel. 
Akkor is, ha annyiféle véleményünk van a 
belpolitikáról, a külpolitikáról, a szexuali-
tásról, családról, migrációról, városfejlesz-
tésről, közlekedésről…  ,,We come in pea-
ce”-  Mit jelent ez a békejobb?  Adni  és kérni 
szeretném a  megbocsátás  és kiengesztelő-
dés ajándékát, a mások életének, szívének 
megértését, nagyvonalúságát. Menjünk ka-
rácsony felé kiengesztelődve. 

 Balogh Tamás Péter  
Református Egyházközség lelkipásztora

Ne féljetek!
 Nem tudom, idén 
milyen karácso-
nyunk lesz. A foko-
zódó járványveszély 
miatt valószínűleg 
rendkívüli. De ab-
ban biztos vagyok, 
hogy amit Isten ka-

rácsony ünnepével üzenni akar nekünk, az 
az üzenet idén is utat talál hozzánk. Ebben az 
idei karácsonyban valamit mi is átélhetünk a 
Szent Család első karácsonyának mostoha-
ságából: nem találnak szálláshelyet, Jézus 
egy istálló barlangban születik meg, a kis-
gyermek élete veszélyben van, Egyiptomba 
kell menekülniük. Sok bennünk a kérdés, 
megnő az emberi félelem. December 25-e 
azt üzeni nekünk, hogy Jézus Krisztusban 

Megváltó, vagyis Szabadító született a világ-
ba. Jézus a mi biztonságunk. Az eseményt 
égi szózat erősíti meg, az angyal ezt hirdeti: 
„Ne féljetek!” A világban most még több a 
félelem, a bizonytalanság, a kilátástalanság 
és a sötétség. Ezt a sötétséget Jézus, a világ 
világossága képes elűzni tőlünk. Ezt mondja 
nekünk Isten a születés ünnepével: „Ne félje-
tek!” Ő valóban örömünk és boldogságunk. 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világos-
ságot lát. Akik a halál árnyékának országá-
ban laknak, azokra nagy fényesség ragyog.” 
(Izajás 9,1) Dr. Gyökössy Endre azt írja: „Ár-
nyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött 
még nagyobb, amire nézek, az vagyok.” 
Mi Isten szeretetének fényére fókuszálunk: 
a világba született Isten fiára – benne van 
boldogságunk, biztonságunk, békénk, re-
ményünk és jövőnk. Mindenkinek áldott, 
békés, boldog, egészségben eltöltött, szere-
tetteljes karácsonyt kívánok! 

Kozsuch Zsolt  
Szentháromság templom plébános-helyettese

Karácsony a pre-
montreieknél
Minden kará-
csony-ünnep és 
arra való készülés 
mindig nagy jelen-
tőséggel bír a pre-
montreieknél, ám 
a 2020-as és a 2021-

es karácsony még az eddigiek közül is külö-
nös módon kiemelkedik.
Szent Norbert, a premontrei rend alapítója 
900 évvel ezelőtt indította útjára szerzetes-
közösségének életét, ezért a világon minde-
nütt a premontreiek és a hozzájuk tartozó 
hívek, plébániai közösségek, oktatási in-
tézmények, az őket befogadó települések 
jubileumi évet tartanak: 2020. advent első 
vasárnapjától (november 29.) 2022. január 
9-ig, Urunk megkeresztelkedésének ünne-
péig.
NATIVITAS CHRISTI – NATIVITAS ORDINIS, 
hirdeti a felhívó kiáltás: KRISZTUS SZÜLE-
TÉSE – A REND SZÜLETÉSE! Valóban, 1021 
karácsonyán Szent Norbert tizenkét társával 
együtt Szent Ágoston szabályzata alapján fo-
gadalmat tett a közösségi életre Istent keres-
ve, a szerzetespapi lelkipásztori szolgálatra 
Istennel az emberek között, az igazságra és a 
szentre való tanításra-nevelésre Isten békes-
ségét sugározva.
A mai ember ámulva áll ezen időtávlatok be-
láthatatlansága és a valóságosan megélt tar-
talmak mélysége előtt! Ám nekünk, 21. szá-
zadi követőknek sem szabad lemaradnunk 

semmiről: Istent keresve, Istennel az embe-
rek között, Isten békéjével kell utunkat 
járni, karácsonykor a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus test szerinti születé-
sének ujjongani, és ezt a békés 
örömet előkészíteni az advent 
bűnbevalló és egyre több igaz 
fényt felismerő várakozásával.
Gyümölcsöző adventet és áldott 
karácsonyt minden gödöllői em-
bernek!

Balogh Péter Piusz 
Premontrei Apátság plébánosa, O.Praem. apát

Jertek, örvendez-
zetek az Úrnak
A keleti egyház li-
turgikus énekei gaz-
dag módon tárják 
elénk karácsony 
misztériumát.
A megtestesülés 
által az ember szá-

mára lehetségessé válik Isten teljesebb 
megismerése. Annak idején Fülöp apostol 
majd így kéri Jézust: „Uram, mutasd meg 
nekünk az Atyát …” /Jn 14,8/. Jézus kinyilvá-
nítja, hogy aki őt látja, az Atyát is látja. Az Is-
ten-ismeret vágyának beteljesülését hirdeti 
egyik fő énekünk: „A te születésed, Krisztus 
Istenünk, földerítette a világnak az Istenis-
meret világosságát.” „Mert a te eljöveteled: 
világosság a világosságtól, az Atyától való 
kisugárzás, mellyel mindenkit megvilágosí-
tottál.”
A Fiú eljövetelének célja az emberi nem 
megváltása. „Mindnyájunk számára meg-
nyílik az Édenkert! A barlangban az élet 
fája sarjad ki a Szűztől. Hiszen az ő méhe 
szellemi Paradicsommá válik, melyben 
az isteni ültetvény díszlik; melyről ha 
eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, 
mint Ádám!” „Jertek, örvendezzünk az 
Úrnak, mert a korlát közfala elbontatik, 
a kerub az életfájától eltávozik és én pa-
radicsomi eledelben részesülök.”
Az ünnep dogmatikai tartalma így fogal-
mazódik meg: „Az Atya változatlan kép-
mása szolgai alakot vesz fel, szeplőtelen 
anyától változatlanul születik, és ami az-
előtt volt, az meg is marad: valóságos Isten, 
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és ami nem volt, azt fölvette, emberré lévén 
emberszeretetből…”

Jézusban az Isten jött közénk, aki 
megígérte velünk maradását. 
Ezért méltán csendül fel az iza-
iási ének: „Velünk az Isten, ért-
sétek meg, nemzetek, és térje-
tek meg, mert velünk az Isten!
Az ember egyedül értelmes vála-

sza erre a titokra: „Magasztald, én 
lelkem, a pusztában született Krisztus 

Királyt!”
Dr. Sivadó János   

Szent Kereszt Görögkatolikus Parókia lelkésze

Jöjj el, jöjj el, Em-
manuel
A karácsonyi készü-
let során, az adven-
ti időszak végén az 
egyház zsolozsmá-
jában énekeljük az 
úgynevezett O-an-
tifónákat, ame-

lyek nagyon ősiek, és feltárják előttünk az 
érkező kilétét: Jézus Krisztus a Bölcsesség, 
Úr (Adonaj), Gyökér, Kulcs, felkelő Nap, Ki-
rály, Emmanuel! Az O-antifónák áttekintik 
a különböző történelmi korokat és felisme-
rik az azokban cselekvő, gondviselő Istent; 
segítenek megérteni, hogy a történelem 
viharai közepette Isten ott volt a szenvedő-
vel; Isten immanu-el, még akkor is, ha úgy 
érezzük, veszni hagy bennünket, mert alszik 
a bárka végében (vö. Mk 4,35-41). Isten ve-
lünk van, mert ezt mondja az Írás: „Mert így 
szólt hozzám az Úr: »Fiam vagy te, a mai 
napon nemzettelek téged.” – szól az Is-
ten, amikor dühöngenek a nemzetek és 
hiúságokat terveznek a népek. Ezért 
is hangzik el a válasz is Isten részéről: 
ERO CRAS (lat. holnap leszek) – ez az 
O-antifónák tematikájának összefog-
lalása: várj türelemmel… veled va-
gyok...
Az, akit várunk, a Megváltó, akiben vi-
lágossá válik, hogy a megváltás nem 
elmélet, nem eszme és nem egy álom, 
hanem Igazság – ennek bizonyítéka a 
Λόγος (gr. logosz - ige) megtestesülése. 
A második isteni személy kiszolgáltatott 

gyermekként született – nem kaptak he-
lyet a szálláson –, hogy az ember ne legyen 
kiszolgáltatottá, ne maradjon kitaszított. A 
megtestesülés misztériumában az Atya úgy 
ölelt magához minket, ahogy egy édesanya 
a gyermekét; vállára vett, hogy visszavigyen 
az akolba, az Édenbe, haza...

Dr. Sztankó Attila 
Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa

Az igazi világos-
ság, amely megvi-
lágít minden em-
bert
Sötét éjszaka meg-
állni a csillagos 
égbolt alatt, alig el-
beszélhető élmény. 
Egyszerre érezzük 

parányi mivoltunkat és azt, hogy valamilyen 
megmagyarázhatatlan módon vonzza te-
kintetünket a fény.
Honnan van bennünk ez az ösztönös vá-
gyakozás a világosság után? S miért van az, 
hogy az embervilágban uralkodó sötétség 
alkalmasint föl sem tűnik már? A termé-
szetes fény hiányában elsorvadunk, élet- és 
cselekvésképtelenek vagyunk, ebben a má-
sik fénynélküliségben pedig nap nap után 
élünk. Élünk?
Ha vegetálás helyett élni szeretnénk, ha sza-
badulni akarunk attól a rémálomtól, hogy 
meghalunk, mielőtt igazán éltünk volna, s 
ha épp a mostani hónapokban jövünk rá, 
hogy a létezés több, mint a birtoklás, akkor 
azzal a Jézus Krisztussal kell találkoznunk, 
aki „az igazi világosság, amely megvilágosít 
minden embert: ő jött el a világba.” (Jn 1,9)
Kívánom, hogy töltse be szívünket hála az 
Isten gyújtotta világosság és az Istentől ere-
dő szeretet Krisztusban adott ajándékáért, s 
Őt soha se tévesszük szem elől!

Lőrik Levente  
Baptista Gyülekezet lelkipásztora

Jézus a legérté-
kesebb szere-
tet-ajándék
A napokban felme-
rül a kérdés: mit 
jelent az, hogy a ka-
rácsony a szeretet 
ünnepe? Azt, hogy 
szeretetből aján-

dékozunk? Az igazi szeretet-ajándékozó a 
teremtő Isten. Mi az ajándéka? Az ő egyszü-
lött fia, Jézus Krisztus. Azért ajándékozta Őt 
Isten az emberiségnek, hogy újra atyai sze-
retetkapcsolatunk lehessen vele. Miért volt 

erre szükség? Mert a tökéletes, bűnöktől 
mentes Istenhez a bűn, és így a bűnös em-
ber nem kerülhet közel. S azért, mert Isten 
a bűn tiltásakor kijelentette, hogy annak 
következménye egy örök szenvedés. „Mert 
a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándé-
ka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban.” Így Jézus a legértékesebb szere-
tet-ajándék. Senki sem szeretné a gyerme-
két feláldozni, és senki sem szeretne olyan 
kínok között meghalni, mint Jézus, aki ön-
magát adta szeretetből, ajándékul minden-
kiért. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta (szeretet-ajándékul), 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” Isten szeretné, ha elgon-
dolkodnánk az életünkről, és felszámolnánk 
a bűneinket - melyekkel másoknak és ön-
magunknak ártunk -, és az igazi ajándéknak 
örülnénk: Jézusnak.  

Szabó Sánor  
Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora

Advent, a szeretet 
kifejezése
Döbbenetes! Rend-
kívüli, micsoda ka-
rácsonyi ünnepek 
előtt állunk! Ez a 
pandémia alap-
jaiban forgatja fel 
megszokott életvi-

telünket. A vírus és a különféle intézkedések 
miatt távolságtartásra kényszerülünk. Eddig 
a családok együtt ünnepeltek, vajon idén 
lesz erre lehetőség?
Sokan nem foglalkoznak az ünnep lényegé-
vel. A kereszténység évente megemlékezik a 
Messiás Jézus születéséről, mely esemény 
felforgatta az akkor élő kortársak életét. 
Advent a szeretet kifejezése ajándékozás 
formájában. Hiszen Júdea Betlehemében 
2000 évvel ezelőtt megszületett Jézus, aki a 
szeretetet legértékesebb formájában mutat-
ta be: önként életét adta, hogy minket meg-
ajándékozzon! 
A történet azonban nem fejeződik itt be! 
Ő azt ígérte: ahogy a szemtanúk látták a 
mennybevitelét, ugyanúgy fog visszajön-
ni. Itt kapcsolódnak napjaink eseményei a 
karácsony lényegéhez. A soron következő 
ADVENT egyre több rendkívüli helyzetet 
hozhat. Ezért nincs annál időszerűbb, mint 
kiüresedett ünneplés helyett felkészülni 
Jézus személyes Megváltóként való elis-
merésére. Ugyanis hamarosan visszajön! 

Mihály József 
Hit Gyülekezete pásztora

ELJÖTT    AZ ÚR!
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Milyen lesz a karácsonyunk? Tudunk-e 
éjféli szentmisét ünnepelni? Csak a szűk 
család lehet együtt az ünnepi asztalnál, 
vagy a tágabb család is közösen ünne-
pelhet? Ezek mélyen emberi kérdések, és 
ennél vannak még nehezebb kérdések is, 
amelyeket most nem írok le, mert úgyis 
ott zakatolnak a fejünkben. 
Hívő emberként, lelkipásztorként lelki-

ismereti kötelességem, hogy feltegyem 
a következő kérdéseket: Uram Jézus, 
Te hogy látod a mi küzdelmeinket? Mit 
akarsz üzenni nekünk ebben a történelmi 
helyzetben? Hogyan, milyen lelkülettel 
ünnepeljük meg a születésed titkának ál-
dott napjait? Nem gondolom, hogy ezekre 
a kérdésekre lehetséges pontos és biztos 
válaszokat adni. Inkább arra hívlak, ked-
ves Olvasó, hogy gondolkodj el ezeken a 
kérdéseken, és próbáld keresni a válaszo-
kat, mert ez a gondolkodó keresés már 
maga kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, 
amit az irgalmas Atyától kapunk. 
Nekem ebben a keresésben Nagy Szent 

Leó pápa gondolatai segítenek. „Amikor 
tisztelettel ünnepeljük Megváltónk meg-

jelenését, kiderül, hogy saját kezdetünket 
ünnepeljük.” Isten Fia azért jött el közénk, 
hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot a Jóis-
tennel, amit a bűn miatt az ember szétsza-
kított. Mi azért létezünk, mert az irgalmas 
Isten akarta, hogy legyünk. 
A szent pápa következő gondolata pe-

dig már kijelöli a feladatunkat is. „Keresz-
tény, ismerd fel méltóságodat! Részesed-
tél az isteni természetből. Ne térj vissza 
régi nyomorúságodhoz, ne élj méltóságod 
alatt!” Karácsony ünneplése abban segít-
het bennünket, hogy még tudatosabban 
éljük meg azt a méltóságunkat, hogy Is-
ten szeretett fiai és leányai vagyunk. Úgy 
kell élnünk, ahogyan arra Krisztus Urunk 
példát adott nekünk. És ez nemcsak a ka-
rácsonyi ünnepek idejére szóló feladat, 
hanem egész életünkben ezt kell gyako-
rolnunk. Mire érdemes figyelnünk az új 
esztendőben? Vegyük észre, hogy igazá-
ból minden ajándék, vagy azzá válhat. 

A járványt önmagában nem tartom 
ajándéknak, de mégis azzá válhat. Egy 
bölcs jezsuita, Nemes Ödön atya gondola-
tát hívom segítségül. „Ha Isten megenged 
az életünkben valami rosszat, akkor ab-
ban valami kincset rejtett el, amit fel kell 
fedeznem. A járvány okozta nehézségek 
megkeményíthetik a szívemet, de ugyan-
akkor abban is segíthetnek, hogy kilépjek 
az önzésemből, és segítsek annak, aki 
sokkal nehezebb helyzetben van, mint én. 
Még több figyelmességre, önzetlenségre, 
az irgalmas szeretet gyakorlására kapunk 
meghívást. Ez nem lehet az én magának-
cióm. 
Csak azzal a Jézussal vagyok képes hite-

lesen és tevékenyen szeretni, aki emberré 
lett; és ezzel vállalta az emberlét minden 
szépségét és nehézségét. 
Merre tovább, Uram? „Csak utánam.” 

Megújult lelkesedéssel kövessük tehát a 
mi Urunkat, aki azért jött, hogy „életünk 
legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10b).

Hugyecz János 
Szentháromság templom plébánosa

Merre tovább, Uram?

November utolsó napján, Szent András apostol ünnepén írom ezt a 
cikket, az adventi szent idő kezdetén. Nagyon sok kérdés  

fogalmazódik meg bennem, bennünk, ezekben a napokban. 

Minden kedves olvasónknak és szeretteinek  
Istentől megáldott, boldog karácsonyi ünnepeket, valamint örömteli és  

sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület és a GDL.hu Pelikán szerkesztősége
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Kincskereső rovatunkba keressük a társszerző-
ket, 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

Advent

Jön a tél.
Remeg a szívem,
Mint kopasz ágak a szélben.
Szürke sötétség nappal,
Fekete sötétség éjjel.
Didergés és rémek.
Füstszagú élet.

És akkor kis adventi gyertyák
Világossága egyre nő
A derengésből vakító fény lesz,
Hogy láthassuk
Máriát a gyermekkel.
Mögöttük Istent, 
Aki hozzánk jön.
 
-Rock-

Múlthavi felhívásunkra már érkezett is  
Olvasóinktól egy gyönyörű vers, illetve 
Petrovics Diána 10 éves korában írt és 
képekkel illusztrált meséje is. Utóbbit a  
www.gdl.hu/kincskereso oldalon olvashat-
ják el.

VÍZSZINTES: Az idézet első sora (A, B, 
G, E). 13. Juttat. 14. Fehérorosz város, 
Litovszkkal együtt békenévadó. 15. Szén-
hidrogén. 16. Szignál. 18. Mérgező vegyü-
let. 19. Szópárbaj. 20. Hibás végtag. 22. A 
zenei alaphangsor 5. és 2. hangja. 23. Né-
met filozófus (Immanuel). 24. Bara Margit. 
25. Georges Favre-Jacot svájci óragyártó 
cége. 27. Nat King …, dzsesszzenész, éne-

kes, zongorista. 28. Keresztény jelkép. 29. 
Szén és rénium vegyjele. 30. Elsíró párat-
lan betűi. 31. … Boleslav, cseh iparváros. 
33. Szintén ne. 35. Mexikói származású 
Grammy-díjas rockgitáros (Carlos). 38. In-
formációmorzsa. 39. Tulajdoni részlet! 41. 
Zenei előadás. 43. Belül piros! 44. Szőlőtő. 
46. Sex …, az első angol punkegyüttes. 
48. Korrövidítés. 49. Mohamedán isten. 

51. Tyúkbeszéd. 52. Becézett férfinév. 55. 
Agnus …, Isten báránya. 56. Dunakeszivel 
egyesült község. 58. Csuklyával egybe-
szabott viharkabát. 60. Ezüst vegyjele. 61. 
Orosz zeneszerző, kritikus, az Ötök tagja 
(Cezar Antonovics). 62. Böde Dániel. 63. 
Söntés része. 64. Ókori nép Franciaország 
területén. 65. Izraeli légitársaság. 67. Dal 
betűi keverve. 68. Női név. 70. Postai kül-
demény. 72. Keresztül.
FÜGGŐLEGES: 1. Vízi közlekedés. 2. Os-
car-, Golden Globe- és Grammy-díjas 
angol énekesnő, zenész-dalszerző. 3. A 
középfok jele. 4. Hörcsög része! 5. Os-
car-díjas angol színésznő (Vivien). 6. Afri-
kai állam. 7. Számnév. röv. 8. Személyét. 
9. Amerikai rapper, dalszerző, és színész 
(tkp. Marshall Bruce Mathers III). 10. Csi-
nos. 11. Magyar Tudományos Akadémia, 
röv. 12. Részben reális! 17. Nyakdísz. 19. 
-vel párja. 21. Fanyar gyümölcs. 23. Rézfú-
vós hangszer. 24. Európa-bajnok ökölvívó 
(Tibor). 26. Hajóépítő ázsiai fa. 27. Feszte-
lenül beszél. 28. Katonai. 30. Népcsoport-
tal kapcsolatos. 32. Éneklő szócska. 34. 
Foglaló. 36. Nobélium és foszfor vegyjele. 
37. Román terepjáró. 39. Az idézet máso-
dik sora (T, L, I, R). 40. Mikszáth Kálmán 
Miklósa. 42. Fosztóképző. 45. Előadó, röv. 
47. Állj! Elsőbbségadás kötelező! 50. Fo-
gékonyság. 53. Pirul ikerszava. 54. Peda-
gógus. 57. Majdnem alul! 58. Olasz szár-
mazású belgiumi énekes (Salvatore). 59. 
Jókívánság. 61. Rövid női név. 62. Orosz 
költő és drámaíró (Alekszandr Alekszand-
rovics). 64. Keresztény ember a héberben, 
a szó eredeti jelentése: nép, nemzet. 65. 
Napszak. 66. Újság. 69. Iglu belseje! 70. A 
112. kémiai elem, a kopernícium vegyjele. 
71. Let’s …! Gyerünk!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 æ

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71 72

æ

Keresztrejtvény

KINCSKERESŐ

Túrmezei Erzsébet: Eljön c. adventi költeményéből idézünk két sort. R
EJTVÉN

Y



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2020. december 16.32

Impresszum: GDL.hu PELIKÁN | Kiadja a Szövetségben a gödöllőiekért egyesület | 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. | Főszerkesztő: Bondár  

Alex | Szerkesztőség: 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30. | Telefon: +36 30 455 6655 | E-mail: pelikan@gdl.hu | Nyomda: Copy & Consulting Kft.  

BUDAPEST  | Kéziratokat nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. A kiadó fenntartja magának a jogot a kéziratok leközlés előtti szerkesztésé-

re. Az újságban megjelent cikkek, képek az újság külalakja szerzői jogvédelem alatt áll. Csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével tehető 

hozzáférhetővé, illetve másolható. Az írások tartalmáért a szerző vállal felelősséget. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. IS
SN
 2
73
2-
13
39

CE
/2
25
29
-4
/2
02
0

G
Ö
D
Ö
LL
Ő
I V
ÁL
LA
LK
O
ZÁ
S

Milyen szempontok alapján döntik 
el a cégek, hogy Gödöllőt válasszák 
telephelyként?
Ez egy nehéz döntés, mert nagy a kínálat, 

több ipari park is van a régióban. A szempon-
tok sorrendje a telek ára, majd a logisztika 
miatt a közlekedés, az autópálya közelsége, 
aztán az ide települő vállalkozás állandó, jö-
vőbeli költségei, az adótényezők. A telekárral 
és a közlekedési viszonyokkal versenyképesek 
vagyunk, mellettünk halad el az M31-es út, kö-

zel van az M0/M3 autópálya, illetve a főváros is, 
így ideális célpontja lehetünk a cégeknek. Az 
adók mértéke már nem ilyen egyértelmű, mert 
míg nálunk például 2% az iparűzési adó, addig 
Nagytarcsán 1,5%.

Kik segítenek felvenni a cégekkel a 
kapcsolatot?
Örülök a kérdésnek, mert jelenleg nincs 

olyan marketing tevékenység, amely a po-
tenciális cégek felkeresésével foglalkozna, de 
tervben van. Vannak állami segítségnyújtási 
források, ilyen például a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium alatt működő HIPA, amely 
elsősorban a külföldről betelepülő cégeket 
támogatja helyszínválasztás tekintetében, 
továbbá a hazai adminisztrációk és adórend-
szer eligazodásában. Ők fontos szereplők, és 
számunkra is segítséget jelentenek a külföldi 
befektetők tekintetében.

Ahhoz, hogy kedvező célpont legyen 
az üzleti park a beruházók számára, 
milyen helyi feltételek lennének jók?
A beruházók megnézik Gödöllő infrastruk-

túráját, hiszen a város mindennapi szereplője 
az életünknek. Fontos a megfelelő helyi szak-
embergárda lehetősége, mert ha messzebbről 

kell munkaerőt toborozni, az megemeli az üze-
meltetési költségeket. Lényeges, hogy van-e 
tömegközlekedés a városban, amivel a mun-
kavállalók utaznak, út és járda, hogy gyalog, 
kerékpárral, vagy elektromos járművel meg 
tudják közelíteni a gyárakat. Jó hír, hogy ké-
szen áll a következő kerékpárút-pályázat-fej-
lesztési ciklusban az üzleti parkot megközelítő 
út és járda kiépítésének tervezése. A város az 
ipari park tevékenységének haszonélvező-
je, hiszen a cégek iparűzési adót fizetnek, de 

emellett telek- és építményadó is terheli őket. 
A városnak elemi érdeke, hogy minél nagyobb 
számban települjenek ide cégek, maradjanak 
itt, és legyenek nyereségesek. A város akkor jár 
el jól, ha ezt támogatja, és olyan helyi gazda-
ságösztönző akciókat tervez, amelyek alapján 
a vállalkozások kedvet kapnak arra, hogy hosz-
szabb távra ide jöjjenek.

Mit gondol, az idei, járvánnyal 
terhelt évben az üzleti park cégeitől 
mire számíthatunk az iparűzési adó-
bevétellel kapcsolatban?
Azt látjuk, hogy azok a kis- és középvállalko-

zások szenvedtek kárt, amelyeknek szolgálta-
tásait visszaszorította a járvány okozta helyzet. 
Viszont jó pár cég fellendült, és új impulzuso-
kat kapott. Minden iroda kiadásra került, soha 
nem látott mértékben zajlanak a csarnok-
építések, egyszerre nyolc is épül. A kormány 
könnyített vállalkozási hitelpolitikája komoly 
segítséget ad az ingatlanvásárlásokban is.

Az üzleti parkon belül működő cégek 
kaptak-e idén támogatást Önöktől 
vagy a várostól?
Voltak olyan cégek, amelyeknek a járvány 

miatt gyakorlatilag elapadt a bevételeik egy 

része, és a tartalékokból éltek. Mi a bérlői 
területtel és a szerződés módosításával tud-
tunk segíteni. Ennek eredményeképpen nem 
volt olyan cég, aki felmondta a szerződést.

Mekkora a cégek TAO fizetési hajlan-
dósága, és milyen mértékben tudnak 
segíteni?
Annyit tudok, hogy a Gödöllői Üzleti Park 

Zrt. a társasági adó bevételét a Gödöllői Sport 
Klub számára ajánlotta fel. Nincs informá-
cióm, hogy az itt működő cégek mennyi TAO-t 
és hová fizetnek.

Van már a város és az egyetem részé-
ről kutatás-fejlesztési stratégia az 
üzleti parkkal?
Jelen pillanatban biztos, hogy nincs meg ez 

a hármas együttműködés, pedig rendkívül üd-
vözlendő volna, hiszen ennek mindenki való-
ban csak a nyertese tudna lenni. Az egyetemen 
olyan elméleti és gyakorlati szaktudás halmo-
zódik fel, amiből a város és az üzleti parkban 
lévő cégek is profitálni tudnának. A helyi cégek 
gyakorlati tudását az egyetem hasznosíthat-
ná, a város pedig az eredményeit látná a meg-
valósuló projektekben.

Mit vár 2021-től, milyen üzletek van-
nak, amelyek jövőre érhetnek be, és 
van-e terv a további fejlődésre?
Elsősorban a KKV-k számára kialakított 51 

telkes fejlesztés indulását várjuk, és ha si-
keres lesz, akkor van további terület és terv 
ennek folytatására. Emellett még várunk egy-
két nagybefektetőt az üzleti parkba, akikkel 
gyakorlatilag a park területére kirakhatjuk a 
megtelt táblát. A másik terv az itt élő vállal-
kozásoknak nyújtandó minőségi előrelépés. 
Szeretnénk többletértéket adni az itt telket 
vásárló vagy bérlő cégeknek.

(GDL)

Közel már a teltház, 
avagy miért vonzó helyszín a Gödöllői Üzleti Park?

Gödöllő Város Önkormányzata már nem  
résztulajdonosa a Gödöllői Üzleti Park Zrt-nek,  
amely vállalkozást 2001 tavaszán alapítottak és  
jelenleg két magánember tulajdonolja. 
Dr. Lantai Csaba vezérigazgató urat kérdeztük  
az eltelt időszakról és a jövőbeli tervekről.


