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Lesz-e nyilvános vita? 
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A városka főterén – ahogy kell – ott volt 
a templom, a piactér és a kicsinyke város-
háza, a Rathaus. Még állt a templom előtt 
a betlehem, a pásztorok egyikének kezé-
be borosüveget tettek, a háromkirályok 
is mintha kapatosak lettek volna. A vá-
rosháza tárva-nyitva állt, a polgárok ki-be 
jártak ezen a „nyílt napon”, a polgármes-
ter a kapuban mérte nagy lelkesen a gő-
zölgő forralt bort. Vidáman beszélgettek 
az emberek a havas hidegben, a sapkák, 
kucsmák feltolva, az arcok kipirultak, 
a kabát kigombolva. Időnként doboló, 
trombitáló csoportok húztak át a téren, 
a polgármestert is ijesztgetve, aki kény-
szeredett mosollyal tűrte az őt ért atro-
citásokat. A látvány és a hangulat lefegy-
verző volt. Sötétedés előtt autók gyűltek 
össze a főtéren, a kocsikba kicsit többen 
szálltak be a megengedettnél, üvegek 
a kézben, hangos éneklés, kurjongatás, 
nyitott ablakon át ordítva üdvözölték a 
farsang utolsó estéjét. És a kocsik elin-
dultak a hegyek felé, a magasabban lévő 
hüttékbe, ahová nem tudtam követni a 
mulatságot, ami ott aztán egész bizto-
san még magasabb fokozatba kapcsolt. 
Ebben a farsangi élményben benne volt 
a görög-római mulatságok keresztény-

Az egyik legfelszabadultabb farsang-élményem egy 
osztrák hegyi kisvárosban ért. Hamvazószerda előtti 
nap, húshagyó kedd volt éppen. 

ség előtti felszabadult vadsága, valami a 
bacchanáliákból, szaturnáliákból is. 
Most járvány van, nincsen mód farsan-

gi mulatozásra. Viszont ez az időszak az 
ünnep olyan bensőséges mélységeinek 
a megélésére késztethet bennünket, 
amiket a zajosság, az önfeledt vidámság 
elfed. Azt mondják, hogy a bohóc valójá-
ban egy tragikus személyiség, a tréfái ak-
kor hatásosak, ha az emberi lét tragikus 
voltára is figyelmeztet. A farsang is ilyen: 
el akarunk felejtkezni a tél miatti bezárt-
ságról, a sötétről, a hosszú éjszakákról, 
a lassan elfogyó életünkről. A gondűzés, 
a tavaszvárás is a szerepel a farsang filo-
zófiájában. Ezt meg tudjuk élni a családi, 
szűkebb baráti körben is, annak a benső-
ségében, amit ezek a kisebb közösségek 
nyújtanak. Elő lehet venni a társasjáté-
kokat, azokat, amik izgalmat, örömet, 
versengést is nyújtanak. Le tudnak ülni 
egymás mellé nagyszülők, gyermekek és 
unokák is. És közben meglephetjük egy-
mást a farsanghoz kötődő finomságokkal: 
a farsangi fánkkal (amit a nagymama és 
unokája közösen készítenek), főzhetünk 
illatos forralt bort. Ezzel meg lehet kínál-
ni a szomszédokat is, a kapuba kiszólítva 
egymást. Számtalan lehetősége van a ki-

sebb közösségekben való mulatságnak: 
hallgathatunk zenét, amit ki lehet vinni az 
utcára, megszólítva ezzel az arra haladót 
is. A lényeg, hogy bátran nyissunk a töb-
biek felé, higgyék el, hogy ez a farsang is 
kínál – csak másfajta – élményeket. Éljünk 
az új lehetőségekkel, legyünk találéko-
nyak!
A járványnak reményeink szerint hús-

vét után vége szakadhat, ünnepeljük ezt 
meg például egy jól sikerült polgári bál-
lal! A bál ünnep, célja az, hogy fesztelenül 
találkozzunk, bemutatkozási, részvételi 
alkalom is. A mai „középosztály” nem na-
gyon jár szórakozni, ünnepelni – elszokott 
ezektől az alkalmaktól, kicsit kikopott 
ez a találkozási forma. Szálljunk szembe 
ezzel a „hagyományhiánnyal”, legyen al-
kalma mindenkinek, a magányosaknak, 
az időseknek is, hogy eljöjjenek egy bál-
ra! Hívjunk meg fiatalokat is, adjunk ne-
kik feladatot, tartsák ők is szívügyüknek, 
hogy a szülők, nagyszülők generációjával 
együtt legyenek! Persze legyen tere az ő 
más ritmusuknak, szemléletüknek is! A 
nemzedékek összekapcsolása is lehet 
a bál célja. Olyanokat is meg kell hívni, 
akiknek esetleg nincsen elég pénzük arra, 
hogy egy bálon részt vegyenek – nekik van 
talán a legnagyobb szükségük rá, ezért a 
tehetősebbek finoman támogassák őket! 
Fontos, hogy legyen a bálnak konkrét té-
mája, kerete, legyen benne színvonalas, 
a résztvevők által előadott műsor, szépen 
felkínált vacsora, ahol a „lakoma” mellett 
fontos a beszélgetés lehetősége is. Kell 
teremteni csendesebb zugokat, például 
gyertyafényes teaházat. Szükség van tré-
fás és színvonalas vetélkedőkre is.
Készüljünk, és bízzunk benne, hogy lesz 

még lehetőségünk farsangi mulatságra is! 
(LT)
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karantén előtt-alatt-után 
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A megújulás a gödöllői központú Szent 
István Egyetemet (SZIE), valamint a Gödöl-
lői Királyi Kastélyt is érinti, miután február 
1-jétől a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány feladata lesz a két 
intézmény működtetéséhez, fejlesztéséhez 
szükséges anyagi források biztosítása.

CÉL A KORSZERŰ ÉS VERSENYKÉPES 
AGRÁRKÉPZÉS- ÉS KUTATÁS FELTÉ-

TELEINEK MEGTEREMTÉSE 
A gödöllői központú Szent István Egyetem 

(SZIE) vonatkozásában az átalakítási folyamat 
első lépcsője augusztus elejéig lezárult. A vi-
déki (Keszthely, Gyöngyös, Kaposvár, Szarvas) 
és a budai agrárképzési bázisok integrációjá-
val létrejött az új Szent István Egyetem, és 
januárra megtörtént a Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ (NAIK) tizenegy intéz-
ményének, illetőleg négy gazdasági társasá-
gának a csatlakozása is.
A dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor irá-

nyításával végzett szervezőmunkával egyidő-
ben az érintett minisztériumok illetékesei és 
a parlamenti képviselők is dolgoztak. Ennek 
eredményeként az országgyűlés december 
15-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami-
nek értelmében 2021. február 1-jétől kura-
tóriumi irányítású vagyonkezelő alapítvány 
(Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért 
Alapítvány) veszi át a gödöllői központú Szent 
István Egyetem (SZIE) működtetését, amely 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(MATE) néven él tovább.

Bő két héttel később, január 4-én dr. Palko-
vics László innovációs és technológiai minisz-
ter kinevezte a gödöllői központú egyetemet 
fenntartó Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tag-
jait. Az alapítvány kuratóriumának elnöke 
dr. Csányi Sándor közgazdász, az OTP Bank 
elnök-vezérigazgatója lett. Tagjai: dr. Nagy 
István agrármérnök, agrárminiszter, Prof. Dr. 
Bedő Zoltán, az MTA rendes tagja, Prof. Dr. 
Horn Péter Rector emeritus, az MTA rendes 
tagja és Lázár János, országgyűlési képviselő, 

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-ért 
felelős kormánybiztos.
A szaktárca honlapján megjelent indoklás 

szerint a magyar agrárium felemelése iránt 
elkötelezett, jelentős szakmai, üzleti-vezetői 
és politikai tapasztalatukkal a meglévő aka-
démiai tudást gazdagítani képes személyek 
dolgoznak majd a Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetemért Alapítvány kuratóriumá-
ban. Az öttagú testület elsődleges feladata 
az intézmény hosszú távú célokat szem előtt 
tartó, folyamatos fejlődésének segítése, a kor-
szerű és versenyképes képzés és kutatás felté-
teleinek megteremtése. A jelenlegi, elavult, a 
párhuzamos finanszírozás miatt nem kellően 
hatékony és pazarló rendszer felszámolása 
azért is vált időszerűvé, mert az agráriumban 
egyedülállóan sokoldalú, számos tudomány-
terület vívmányait ötvöző tudás közvetítésére 
van szükség.

MEGNŐTT AZ ESÉLYE, HOGY  
MEGÚJULNAK A KIRÁLYI KASTÉLY 

ROMOS ÉPÜLETRÉSZEI
December közepe előtt még nem mindenki 

számára volt nyilvánvaló, mi több, egyeseket 
meglepetésként ért, hogy a februártól a Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Ala-
pítvány – mint a gödöllői kastélyt működtető 
gazdasági társaságban többségi tulajdonos 

(84,2%) állam képviselője – biztosítja a Gö-
döllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 
működéséhez és fejlesztéséhez szükséges fel-
tételeket és forrásokat. 

A döntés az illetékesek szerint három dolog-
gal is magyarázható: így egységesíteni tudják 
az állami tulajdonban lévő műemlék-együttes 
felügyeleti rendszerét, mielőbb megkezdhe-
tik a még nem felújított épületrészek romos 
állapotának felszámolását, és ezáltal bővül-
het a hasznosítási lehetőségek (konferenci-
aturizmus, társadalmi események) tárháza. 
Ráadásul, az egyetem kezelésében is van re-
konstrukcióra szoruló épített örökség (babati 
istállókastély), illetőleg az egyetem és a kas-
tély közötti együttműködés jól szolgálhatja a 
város és a térség agrárturisztikai vonzerejének 
növelését.

A szikár tények meggyőzőnek tűnnek. De 
nem Magyarországon élnénk, ha a politikai 
hovatartozás nem befolyásolná az éves szin-
ten súlyos tízmilliárdokat felemésztő modell-
váltás megítélését. A változás természetéből 
fakad, hogy bizonytalanságot (is) rejt magá-
ban. Az idő múlása az egyetlen, ami cáfolhatja 
vagy igazolhatja a gödöllői intézmények jövő-
jével kapcsolatos döntéseket. 

-fega- 

Modellváltás zajlik a hazai felsőoktatásban. A döntéshozók elavult-
nak, gazdaságilag pazarlónak, versenyképtelennek ítélték az „állam 
a tulajdonos” konstrukciót, ezért úgy határoztak, hogy kuratóriumi 
irányítású vagyonkezelő magánalapítványok működtetésébe adják 
az egyetemeket, főiskolákat. 

Vagyonkezelő alapítvány  működteti a 
gödöllői egyetemet és a királyi kastélyt
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Összesítésre azért volt szükség, mert az 
akkori kormánypárti képviselők 2019-ben kö-
zérdekű adatigényléssel éltek az ügyben. Az 
adatszolgáltatás körülményei miatt azonban 
2021 márciusban már bíróság előtt is meg kell 
jelenni az érintetteknek.
Gödöllőn köztudott, hogy Gémesi György 

polgármester és kabinetfőnöke, L. Péterfi Csa-
ba feltűnően sokat utazgat a nagyvilágban. A 
közösségi oldalak tanúsága szerint Sri Lankától 
kezdve, Kubán és Kínán keresztül egészen Afri-
káig, a világ minden tájára. Ki ide, ki oda. Hogy 
pontosan milyen meghívásra, milyen céllal, nem 
lehet pontosan tudni. Azt is nehéz átlátni, hogy 
miféle közérdekű ügy szólítja el őket rendszere-
sen Gödöllőről, ha nem nyaralásról vagy pihe-
nésről van szó.

VAJON TELJES-E A LISTA?
Az adatszolgáltatás „kikényszerítése” és pénzért 
történő megváltatása számos kérdést vet fel. Pél-
dául azt is, hogy teljes-e a lista? Ha valaki belenéz a 
polgármester és a kabinetfőnök közösségi oldalai-
ba, akkor érdekes dolgokat olvashat. Például olyan 
útról, amely testvérvárosba történt, de a lista nem 
tartalmazza. Elképzelhető persze, hogy ezek nem 
hivatalos utak voltak. Ahhoz pedig kifejezetten 
nagy képzelőerő kell, hogy ha mégis azok voltak, 
akkor ezt a saját költségen tették volna.

AUSZTRIA - LAXENBURG

FINNORSZÁG 

IZRAEL HORVÁTORSZÁG

MENNYI AZ ANNYI?
Található a táblázatban olyan út is, amelynek útiköltségéhez „saját költségen” 
megnevezés szerepel. Észrevehető ugyanakkor, hogy ezen utakhoz is járt napidíj. 
Kérdés, amire nem tudhatjuk a választ, hogy ha ezek privát utak, esetleg szabad-
ság vagy pihenéssel töltött idők, akkor miért és mire jár napidíj?

Molnár Árpád és Simon Gellért a Fidesz-KD-
NP korábbi gödöllői önkormányzati képviselői 
szerint elvárható lett volna, hogy elszámoljanak 
a hivatali utazásokkal, és fontos lenne tudni azt 
is, hogy milyen eredményeket hoztak Gödöllő 
számára a város költségén megvalósult külföldi 
vizitek, ha azt „többnyire” a gödöllőiek adójából 
fizették. A két önkormányzati képviselő így kö-
zérdekű adatigényléssel élt az ügyben a város-
vezető hivatala felé.
A közérdekű adatigénylésre adott akkori jegy-

zői válasz szerint nyolc önkormányzati dolgo-
zó 112 munkaórájába telt összesíteni az érin-
tettek utazási adatait, ami 19 munkanapot 
jelentett. Amennyiben ez igaz, akkor az adat 
már önmagában is beszédes, hiszen, ha „csak” a 
kigyűjtés ennyi időt vett el, mekkora lehet a lis-

A gödöllői polgármester és kabinetfőnöke annyit utazgatott „hivatalból”  
a világban, hogy 2019-ben négy hétig tartott összesíteni  
a gödöllői önkormányzatnak az utazások listáját.

Nagy utazás, avagy szárnyakat adunk vágyainknak?

KÍNA
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ta… Ennek meg is kérték az árát, az információt 
az önkormányzat végül 350 ezer forintért adta 
ki. A képviselők viszont kifizették az „árat”, amit 
most a bíróságon perelnek vissza a botrányosan 
magas költségszámítás miatt.
Ha nyolc ember közel egy hónap alatt össze-

sítette az utazási adatokat, akkor az azt jelenti, 
hogy a polgármester és kabinetfőnöke az el-
múlt években annyit utazott a város pénzén, 
mintha diplomaták, vagy legalábbis nagykö-
vetek lennének. De akár pilótának is felcsaphat-
tak volna. Vagy egyszerűen a munkaórák jelzett 
száma volt túlzó, hogy felárazzák az adatok nyil-
vánosságra hozását, és ezzel a kínos adatokat 
kívánták védeni – nyilatkozta Simon Gellért.
Kényes a téma, hisz a polgármester kabinetfő-

nöke az elmúlt években Kubától – Afrikán át Ázsi-
áig bejárta az egész világot. Ezzel előszeretettel 
kérkedett is közösségi oldalán. Bár Magyaror-
szágon az elmúlt években jelentősen nőttek a 
fizetések, az önkormányzati dolgozók többsége 
aligha tudhat magáénak hasonló luxus élmé-

HORVÁTORSZÁG SPANYOLORSZÁG AUSZTRIA - BAD ISCHL

„ÁLMAIMBAN AMERIKA VISSZAINTEGET”
Az utazó „nagykövetek” rendre szeretik megmutatni közösségi ol-
dalaikon is a külföldi élményeiket. Sokszor azokat a helyeket is, 
amelyekre a legtöbb gödöllőinek esélye sincs eljutni, például a 
képeken látható „közeli” Kína, Indonézia, Spanyolország, Izrael, 
de akár csak a horvát tengerpart, az osztrák Laxenburg, Bad Ischl 
vagy a dél-finnországi Forssa.

(A fotók illusztrációk.)

TESTVÉR- ÉS PARTNERVÁROSOK
Az utazási hajlam teljesen más megvilágításba helyez-
heti Gödöllő testvérvárosi kapcsolatrendszerét. Szó 
se róla, erre szükség van, pláne, ha az gyümölcsöző, s 
diákok, civilek is minél nagyobb arányban részesei le-
hetnek a cserekapcsolatoknak. Gödöllőnek jelenleg 16 
testvérvárosa és két partnertelepülése van. Hogy kell-e 
ennyi egy 30 ezres városnak? Lehet-e ápolni tartalma-
san ennyi kapcsolatot? Ezt ki-ki döntse el magában. 
Mindenesetre feltűnő, hogy a magyarok lakta, külhoni 
települések egyre kevésbé kapnak szerepet. Aggoda-
lomra azonban semmi ok, hiszen a kormány egyesek ál-
tal bírált „Keleti nyitás” politikája már nem baj, ha saját 
bőrünkön élvezhetjük ugyanazt. Örülünk, hogy van már 
indonéz és kínai testvértelepülésünk is. Kár, hogy ilyen 
“közel” vannak, és hogy csak a kiválasztottak juthatnak 
el oda. Összehasonlításképpen néhány nagyváros és 
testvérvárosainak száma: Budapest (18), Pécs (14), Mis-
kolc (12), Győr (10), és Békéscsaba (10).

nyeket, Gödöllő kabinetfőnökének pedig nem 
kell diplomatát játszania, hisz nem is az.  
Gödöllő szép kisváros, fontos a képvisele-

te, a testvérvárosi kapcsolatok fenntartása. 
Ugyanakkor az komoly gond, ha a város pénzén  
magánutak, nyaralások vagy megmagyarázha-
tatlan utazási célpontok valósultak meg, érthe-
tetlen gyakorisággal. Az erre vonatkozó adatok 
eltitkolása, eltüntetése még nagyobb gond, így 
mindenképpen érdemes volt átláthatóságra 
kényszeríteni Gémesiéket – magyarázta Molnár 
Árpád.
Simon Gellért és Molnár Árpád a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóságához fordultak az ügyben az adatszol-
gáltatás kapcsán, a hatóság vizsgálódott, és 
fellépésének köszönhetően a Polgármesteri 
Hivatalnak már vissza is kellett utalni a több 
százezer forintot érő adatszolgáltatás egy ré-
szét a korábbi képviselőknek. Ez azt is jelent-
heti, hogy valóban cél lehetett az adatok elhall-
gatása?

Nagy utazás, avagy szárnyakat adunk vágyainknak?
Gödöllő főterén álló,  
16 testvérvárosának  

irányába mutató tábla

INDONÉZIA 



www.gdl.huGDL - PELIKÁN 2021. február 3.6
KÖ
ZÉ
LE
T

Gémesi GyörgyOrbán Balázs

A virtuális vita úgy kezdődött, hogy a MÖSZ 
vezetője a „magyar önkormányzatok kivég-
zésével teszi egyenlővé” az adóemeléseket 
ellehetetlenítő kormányzati döntést, és köz-
leményt adott ki december végén az iparűzési 
adó megfelezésével kapcsolatban is.
Erre Orbán Balázs január 4-én tollat ra-

gadott, és levelet írt: „Egyes ellenzéki vá-
rosvezetők állításával szemben fontos le-
szögezni: az iparűzési adó kis- és közepes 
vállalkozások számára való megfelezésével 
a Kormány egy fillért sem von magához az 
önkormányzatoktól. A források a kis- és 
közepes vállalkozásoknál maradnak. Az in-
tézkedés a Kormány számára nem bevételt, 
hanem kiadást jelent, mert 50 milliárd forint 
visszapótlására automatikusan kerül sor… 
a 2021. évi központi költségvetésben 865 
milliárd forint szerepel az önkormányzati 
támogatásokra vonatkozó soron, ami 17 
százalékkal, azaz 126 milliárd forinttal több, 
mint a tavalyi évi 739 milliárdos keret.” Le-
velét így zárja: „Tudjuk, hogy a politikai viták 
hazánkban rendkívül eldurvultak, a tények 
tisztelete már nem erény. Mégis, Elnök úr, 
mint rendszerváltó demokrata és mint reg-
náló polgármester – a nemzeti kormánnyal 
szemben érzett ellenszenvétől függetlenül 
– lehetett volna üdítő kivétel. Kár, hogy nem 
így történt!”.
A levélre Gémesi György január 6-án vála-

szolt, és sajnálatosnak nevezte, hogy előt-
te nem keresték meg sem őt, sem az általa 
képviselt településeket, amit „inkorrektnek” 
minősített. Azt nem tudjuk, hogy a decem-
beri petíció előtt volt-e hasonló „korrekt” és 
hivatalos megkeresés a MÖSZ-től a kormány 
felé. Az iparűzési adó csökkentésével kapcso-

latban így érvel városunk polgármestere: „Az 
Önök kormánya az iparűzési adó felezésé-
vel, a bevételi lehetőségeink csökkenésével 
(gépjárműadó, parkolási díj, stb.) az önkor-
mányzatok gazdálkodási lehetőségét nagy-
mértékben csökkenti… Az iparűzési adó 
megfelezésével – ami, mint tudja, bevétel 
alapján képződik – egyrészt az önkormány-
zatokat hozzák lehetetlen helyzetbe, más-
részt azt a lehetőséget veszik el a települé-
sektől, hogy pont azokat a vállalkozásokat 
segítsék meg, amelyeknek egyáltalán nincs 
vagy jelentősen csökkent a bevételük.” Itt 
azért hozzá kell tenni, hogy a vállalkozások a 
mérleggel lezárt évük után fizetnek iparűzési 
adót, vagyis mindenkit, a vendéglátó és ide-
genforgalmi szektorokat is érinti és nagyban 
segíti az intézkedés. Feltesz egy kérdést is: „Mi 
indokolja, hogy a 25 ezer fő alatti települé-
seket automatikusan és alanyi jogon kom-
penzálja a Kormány, miközben a 25 ezer fő 
feletti települések egyedi elbírálás alá es-
nek majd?” Levele végén egyetért azzal, hogy 
a politikai viták eldurvultak és úgy fogalmaz, 
hogy „Magam is azon vagyok, hogy ez ne így 
legyen”, majd nyilvános vitára invitálja a levél 
címzettjét.
Orbán Balázs január 11-én kelt viszontvá-

laszában így fogalmaz: „2011 és 2014 között 
összesen több mint 1300 milliárd forint 
adósságtehertől szabadítottuk meg az ön-
kormányzatokat, emellett újra rajzoltuk az 
állami és az önkormányzati feladatok rend-
szerét, feladatfinanszírozást és adósságfé-
ket vezettünk be. Soha nem látott mértékű 
hazai fejlesztési forrásokat kaptak a magyar 
települések, míg a Magyarország számára 
rendelkezésre álló uniós források folyama-
tosan bővülnek… Gödöllő helyzetéről érde-
mes külön is szót ejteni. Az Ön által irányí-
tott várostól az állam a 2011 és 2014 között 
lezajlott adósságkonszolidáció során 7,8 
milliárd forint adósságot vállalt át, továbbá 
az elmúlt tíz évben a hazánknak járó uniós 
forrásokból közel 33 milliárd forintnyi fej-
lesztés valósult meg a városban. Gödöllő 

helyi adóbevétele 3,5 milliárd forintot tett ki 
2020 novemberéig, ugyanez a mutató 2010-
ben még csupán 2,8 milliárd forint volt, így 
az emelkedés több mint 25%-os. 2020-ban 
az Ön által vezetett város pénzeszközei 3,6 
milliárd forintra rúgtak, ennek teljes egésze 
kereskedelmi banki számlán volt található, a 
város továbbá 1,2 milliárd forint állampapír 
állománnyal is rendelkezik. Mindezek alap-
ján nagy örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
Gödöllő kivételesen jó pénzügyi, gazdasági 
helyzetben lévő, magas adóerő-képességű 
város… A járványügyi védekezésből és a ter-
hek elosztásából az egész társadalomnak, a 
gazdasági élet minden szereplőjének és a 
magyar államnak – benne a kormányzati 
és az önkormányzati szektornak – is ki kell 
vennie a részét. Sajnálattal kell megállapí-
tanom, hogy a baloldali pártok politikai lö-
vészárkokat ásnak az önkormányzatokban. 
Szomorúan látom, hogy Ön ezen politikai 
árokásáshoz aktívan hozzájárul. Végezetül, 
a vitára vonatkozó javaslatát természetesen 
elfogadom, a vitának nyilvánosnak kell len-
nie.”
Itt tartunk most, február lévén az már biztos, 

hogy januárban nem volt vita. Ugyan minden-
nek megvan a helye és ideje, mégis talán most 
az emberek fontosabbak, az adót náluk kell 
hagyni, és nem a hivatalokba önteni, ahol kér-
dés, hogy milyen fejlesztéseket szolgál, Gödöl-
lőn éppen a városháza építése a legfontosabb 
ügy.
Természetesen, amint van hírünk a nyilvános 

vita dátumáról és helyszínéről, beszámolunk 
Önöknek. Ha valaki részletesen szeretné elol-
vasni a három levelet, mindhármat megtalálja 
a www.GDL.hu hírportálunkon.

Év elején érdekes levélváltásnak lehettünk tanúi,  
amely Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok  

Szövetségének (MÖSZ) elnöke, valamint  
Orbán Balázs miniszterhelyettes és parlamenti,  

stratégiai államtitkár között történt.

Lesz-e nyilvános vitája a tényeken 
alapuló „vitának”?



2021. február 3. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 7
KÖ
ZÉLET

Egy költségvetés margójára

Az állami normatív támogatásokat meg-
kapta a város a járványidőszakban is, így az 
önkormányzat a kötelező feladatait el tudja 
látni, nem szükséges megszorításokat kez-
deményezni. „Bízunk benne, hogy a város 
vezetése a „kifosztott önkormányzati kassza” 
kommunikációt nem arra fogja használni, 
hogy az idei költségvetés egyik elemeként lét-
számleépítést tervez, és elküld embereket” – 
kezdte mondandóját Török Sándor képviselő.
Sokatmondó, hogy a város vezetőjétől soha 

nem lehetett hallani köszönetet, amiért a kor-
mány 2014-ben 7,8 milliárd forint adósságot 
vállalt át Gödöllőtől, így azonnal több milli-
árd forinttal nőtt a város anyagi mozgástere.
„Az elmúlt 10 évben érkezett komoly mér-

tékű kormányzati és uniós fejlesztések is 
hozzájárultak a helyi adóbevételek növeke-
déséhez. A vírus okozta veszélyhelyzetben a 
közös teherviselés ezért korrektnek mond-
ható.” – folytatta Kolozs Csaba. „Gémesi 
György folyamatosan elégedetlenségét fejezi 
ki a szolidaritási adó fizetése miatt. Jómagam 
örülök, hogy olyan településen élek, ahol 
nem segélyt kérünk az államtól. Az ország 
szegényebb településeinek adókompenzáci-
ója fontos eleme a vidék fennmaradásának. 
Egyébként ez az adónem csökkenthető lenne 
beruházások formájában, amennyiben Gö-
döllő élne vele.”
2020 elején Gödöllő pénzállománya 3 mil-

liárd forint felett volt, pedig a város vezetése 
évekkel előtte lebontotta a régi városházát, 
vett egy másik épületet, a hivatal nagy részét 
bérleménybe költöztette. A vagyonvesztések 
ellenére mégis volt lehetőség a főtér átépíté-
sére, majd a tavalyi évben az új városházának 
szánt épület bontása és átépítése is elindult, 
amelyre a szerződéseket megkötötték, így ezt 
nem tudják leállítani.
„Már a tavalyi költségvetés tárgyalásakor 

is kértük a városháza átépítésére szánt ösz-
szeg tartalékba helyezését. Helyette módo-
sító indítványokkal próbáltuk elérni, hogy a 
gödöllői polgárok mindennapjainak előse-
gítése érdekében határozzunk az összeg egy 
részéről” – emlékeztet Török Sándor. „Tavaly 
a városházára kétszer 300 millió forintos 

kötelezettségvállalást szavazott meg a lo-
kálpatrióta frakció a 2021-es és a 2022-es 
költségvetés terhére. Javasoltuk, gondolják 
át, milyen terhet rónak a városra, mert olyan 
összegről beszélünk, ami jelenleg nincs, és 
nem tudtuk, hogy mennyi lesz. Jeleztük, nya-
kunkon a pandémia, ebből gazdasági érte-
lemben is baj lehet. Kolozs Csaba alternatív 
költségvetés készítését javasolta, de ciniku-
san szakmaiatlannak neveztek bennünket. 
Cáfolom, hogy a COVID miatt nem lehetett 
már visszatáncolni, hiszen a szerződést 
májusban írták alá a kivitelezővel, amikor 
az egész ország zárva volt, és beláthatatlan 
recesszióba került a gazdaság.”
Kolozs Csaba további baljós jeleket lát. 

„Tavaly 640 millió forintos kamatmentes 
támogatást ítélt meg a nyolc fős többség a 
sportcsarnok építésére. A szállodával kap-
csolatos kérdésünkre sem kaptunk választ. 
Erről azóta egy polgári peres eljárás keretében 
kiderült, hogy több százmilliós kár is érheti a 
gödöllői önkormányzatot a több éve húzódó 
eljárás miatt.”
Vannak más takarékossági tényezők is, me-

lyeket a város évtizedek óta nem tesz meg, így 
ezek lehetnének a költségvetés sarokpontjai. 
Török Sándor és Kolozs Csaba ezt így látják. 

„A testület megalakulása után jeleztük, luxus, 
hogy Gödöllő intézményeinek gazdasági 
háttere nincs összehangolva, így a könyve-
lés, kontrolling, adózási feladatok, biztosítás, 
IT, adminisztráció, számlázás, marketing, de 
akár a beszerzési folyamatok is külön entitás-
ként működnek. Nem használjuk ki a sziner-
giákat, pedig több városban is remek tapasz-
talatok vannak a holding típusú cégcsoportok 
működésére. Nem történt előrelépés, pedig 
komoly összegeket lehetne megtakarítani. 
Sokatmondó, hogy a bölcsődék és óvodák 
összevonásával foglalkoztak, ahol minimá-
lis költségmegtakarítás érhető el, miközben 
több száz milliós városi intézményeknél nincs 
összehangolt hatékony munkafolyamat. Az 
elmúlt 10 évben a konjunktúra időszakát 
éltük, és sok gazdaságélénkítő döntést kel-
lett volna látni a városban. Polgármester úr 
szerint ez a kormány dolga, a városnak pedig 
az üzemeltetéssel kell foglalkoznia. Vélemé-
nyünk szerint proaktívan kell támogatni a 
helyi gazdaságot, és idevonzani új vállalko-
zásokat, akik itt termelnek, egyúttal munkát 
is adnak a helyi polgároknak, nem helyes 
passzívan várni a támogatásokra. Stratégiák-
ra lenne szükség, és a mindenkori kormány-
nyal is fontos volna az együttműködés, ez 
Gödöllő érdeke, hiszen országosan is vannak 
tervek, melynek részévé lehetne tenni a vá-
rosunkat is. Nem fontos egyetérteni minden 
kormányzati döntéssel, de partnerként kell 
tekinteni rá, és kiaknázni minden lehetőséget 
a város számára.”

(szerkesztőség)
 

Kolozs CsabaTörök Sándor

Közeledik az idei költségvetés tárgyalása, ezért érdemes tágabb  
kitekintést adni. Várható, hogy Gémesi György - a saját látásmódját  
követő kommunikációval - véghez viszi akaratát. De vajon mi várható?  
Erről kérdeztük Kolozs Csaba és Török Sándor önkormányzati képviselő-
ket. A város múlt-jelen-jövő összefüggéseiről érdekes képet kapunk.
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Van Gödöllőn egy közszereplő, aki az önkormányzat 2019-es alakuló 
ülésén mondott beszédében ex cathedra kijelentette: ő harminc-
négyezer gödöllői polgármestere szeretne lenni! Megható és meg-
nyugtató vállalás, gondolhatnánk. Ám ha a színfalak mögé nézünk, 
a valóság mintha több esetben is más képet mutatna.KÖ

ZÉ
LE
T

Kicsinyes demokrácia-felfogás, 
avagy: a bomlás jelei

Hogy a napjainkra kialakult helyzetet jobban 
érzékeltessük, érdemes visszamenni 1994-ig, 
amikor közszereplőnk a helyhatósági válasz-
táson a nem minden helyi hazafi számára au-
tomatikusan tagságot biztosító lokálpatrióta 
klub, mint gyűjtőszervezet égisze alatt indult 
csapatával. Kár tagadni, a pártpolitikai logóktól 
mentes húzás bejött. Olyannyira, hogy azóta – 
a 2002. októbere és 2004. február vége közötti 

szűk másfél évet (494 nap) leszámítva – a hősün-
ket támogató erők többsége töretlen volt a he-
lyi képviselőtestületben. Ha mégsem, miként a 
2019. október 13-ai választási eredmény után, 
akkor emberünknek megvan a módszere, 
hogy elérje azt: mondjuk egy alpolgármesteri 
tisztség felkínálásával.
Mindezt azért is volt lényeges leszögezni, 

mert, ha egy településvezető 30 éves regnálá-
sa alatt ahhoz szokik hozzá, hogy a tányérjából 
cseresznyéző klubtársai, beosztottjai, propa-
gandistái, egyfajta zsoldos katonaként tényke-
dő fogadott vagy fogadatlan „megmondóem-
berei” mindig és mindenben, sokszor feltétel 
nélkül követik és terjesztik az elképzeléseit, a 
temérdek bólogató láttán elhiszi magáról, hogy 
sebezhetetlen. El kell, hogy szomorítsuk: ez nem 
lesz állandóan így. Törvényszerű, hogy a bomlá-
si folyamat beindul, aminek kezelése vagy féken 
tartása kicsinyes – pestiesen szólva: pitiáner – 

eszközök bevetését eredményezheti. S mint az 
alábbi példákból kitűnik, eredményezi is.
Induljunk ki a város költségvetéséből, ami-

ben hosszú idő óta minden évben különítenek 
el forrást propaganda (marketing, kommuni-
káció, díjak, nemzetközi kapcsolatok) és szoci-
ális célokra! Így volt ez 2020-ban is, amikor – a 
koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés 
kapcsán kialakult spórolás 
miatt – 47,4 millió forintról 
33,1 millió forintra csökkent 
a marketingre szánt pénz-
ügyi keret. Hogy ez mit tar-
talmaz? Mások mellett, ezen 

előirányzat terhére számolják el a pla-
kátok kihelyezésének költségét, a vá-
ros kulturális csoportjai szórólapjainak 
tervezését, a hírügynöki tevékenységgel 
kapcsolatos kiadásokat. Ez a keret szol-
gál arra, hogy a média útján tájékoztassák 
a lakosságot az önkormányzat, valamint a 
város működéséről, és különböző folyóira-

tokban, televíziós műsorokban, szórólapokon 
népszerűsítsék a város értékeit, turisztikai lát-
ványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő ide-
genforgalmi fejlődését. És most tessék figyelni: 
a városi naptár kifizetése is ezt a keretet terheli.
Mielőtt tovább folytatjuk a gondolatme-

netet, szögezzük le gyorsan: közpénzről be-
szélünk! Úgy is mondhatnánk, a helyi adófizető 
polgárok pénzéről. Az egy másik kérdés, aki sok 
időt tölt vezetőként a közszférában, hajlamos 
azt gondolni, hogy a választási eredményben 
megtestesülő állampolgári bizalom feljogosítja 
őt – kvázi – sajátjaként kezelni a közkassza reá 
bízott anyagi forrásait. 
Visszatérve a konkrétumokra, történetünk 

hőse alapvetően együttműködés-pártinak vall-
ja magát, és másoktól is elvárja a kompromisz-
szumkészséget. Csakhogy a mindennapi gya-
korlatban néha-néha „másképp” viselkedik:

▶ Emberünk nem igazán enged beleszó-
lást abba, hogy ki viheti házhoz a közpénzből 
készült városi naptárt. És láss csodát, a fela-
datot az egyéni körzetek többségét 2019 őszén 
elvesztő lokálpatrióta klubos képviselőtársaira 
bízza, mi több, a lakhelye környéki utcákban 
ő is beszáll a talpalásba. Fittyet hányva arra 
a cseppet sem mellékes körülményre, hogy 
a helyi választók a tíz körzetből hatban nem 
szavaztak bizalmat a lokálpatrióta klubos je-
löltnek!

▶ Nincs rá jobb szó, mint a kicsinyesség 
(pitiánerség), ami az újszülöttek köszöntése 
kapcsán működik a településen. A gesztusra 
8 millió forintot különítettek el a város tavalyi 
költségvetésében. A 20 ezer forintos támogatás-
sal és emléklappal járó tisztelet-kifejezés részle-
teit önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek 
része, hogy a pénzbeli támogatás és az em-
léklap/emléktárgy átadásáról a polgármester 
gondoskodik. Mit gondolnak, hogyan? Úgy, 
hogy a köszöntésen vagy egyedül ő, vagy ő 
és valamelyik lokálpatrióta klubos képviselő-
társa, esetleg ő és a szociális iroda munkatár-
sa, illetőleg „legrosszabb” esetben a hozzá 
hű városatya vagy városanya legyen szemé-
lyesen jelen. De hallottunk már olyan meg-
oldásról is, amikor a kisbaba és szülei minden 
külsőség nélkül jutottak hozzá a támogatáshoz. 
Olyat viszont még nem, hogy a vezérhez ké-
pest ellenzékinek számító képviselőre bízták 
volna a nemes célú küldetés teljesítését.

▶ Január 19-e óta létezik egy polgármesteri 
határozat, ami a VÜSZI Kft. felügyelő bizott-
ságának (fb) új személyi összetételéről szól. 
Az egyik tag (jelesül a korábbi elnök) lemon-
dott, helyére a városvezető önhatalmúlag 
kiválasztott egy másikat. Ráadásul, egy olyan 
személyt (korábbi lokálpatrióta klubos képvi-
selőt), akit bő egy hónappal a korábban a Távhő 
Kft. ellenőrző testületébe is „berakott”. Tette ezt 
úgy, hogy felrúgta a 2019-es választás utáni 
tett ígéretét, miszerint: a kialakult 7-7-1-es 
mandátumarány alapján, követve a paritásos 
elvet, a Szövetségben a Gödöllőiekért képvi-
selőcsoport is jelölhet fb-tagot. 
A demokráciára verbálisan hangzatosan hi-

vatkozó polgármester döntését nem nagyon 
indokolhatta más, mint az erőfitogtatás, illetve 
az, hogy a hozzá hű delegáltak fb-n belüli több-
ségével biztosítsa a „minden nagyon szép, 
minden nagyon jó” látszatot.

FG
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Kicseréltük a rossz hatásfokkal üzemelő kazánokat, és a lakótelep va-
lamennyi hőközpontját korszerűsítettük. Odaadó marketing munkával 
megvalósítottuk, hogy ahol a lakóközösség azonosult a korszerűsítési 
trendekkel, ott a ház  lakásaiban költségosztókat és termosztatikus radi-
átor szelepeket szereltünk fel. Ez azt jelentette, hogy minden tulajdonos 
szabályozni tudja a fűtési rendszerét, ki-ki komfortérzetének és pénztár-
cájának megfelelően gazdálkodhatott a beérkező hőenergiával. Kerestük 
a lehetőséget, hogy a szabadpiacról olcsóbban megvehető gázzal állítsuk 
elő a fűtéshez és melegvíz szolgáltatáshoz szükséges hőmennyiséget. 
Több évig a Tigáz által kínált árnál jóval olcsóbban vettünk gázt az Em-
fesztől, ennek köszönhetően az évek alatt kb. 200 millió Ft-tal keveseb-
bet fizettek a fogyasztóink a távhőszolgáltatásért. Nem kevés marketing 
munkát végeztünk az épületek hőszigetelésének ismertetésére. Szeren-
csére abban az időben állami támogatásra is lehetett pályázni. A lakó-
telepen két db tízemeletes épületnél teljes külső hőszigetelést sikerült 
megvalósítani. A hőszigetelésnek köszönhetően nem csak esztétikailag 
lettek szebbek az épületek, hanem kb. 35-40%-os megtakarítást is elér-
tek. Jelen írásban nem szándékozom pellengérre állítani és konkrétan 
megnevezni azt az épületet, ahol megépülése óta nem korszerűsítettek, 
de összehasonlításul álljon itt két adat az általuk felhasznált hőenergiá-
ról. A fűtéskorszerűsített költségosztóval és termosztatikus szelepekkel 
ellátott ház 2019-ben 831 GJ hőmennyiséget használt el. Az eredeti álla-
potban maradt ház 2019-es felhasználása 1600 GJ, majdnem a duplája. 
Ha megnézzük a lakótelep egészét, akkor megállapíthatjuk, hogy három 

Szerencsére nem választási időszakban kértek fel arra, hogy röviden és tényszerűen  
írjak a lakótelep fűtési rendszeréről és a korszerűsítések nyomán elért eredményekről.  
Nem kívánok részletekbe bonyolódni, de az igazi változások húsz évvel ezelőtt kezdődtek,  
amikor a lakótelep fűtési rendszerét átalakítottuk a háromcsöves rendszerről a kétcsöves rendszerre.

Visszatekintés a palotakerti 
lakótelep távfűtésére

épületnél nem történt korszerűsítés. Ezek között van négyemeletes és tíze-
meletes épület is. Ha tanulmányozzuk a lakótelep másik, teljeskörűen felújí-
tott (fűtéskorszerűsített és hőszigetelt) épületét, akkor majdnem pontosan 
ugyanolyan számokat kapunk: a Palotakert 15. 2019-es éves hőfelhasználá-
sa 831 GJ, az egy légköbméterre eső hőmennyiség mindkét épületnél 134 
MJ/ légköbméter/év. Az összehasonlítás kedvéért megnézhetjük a nem 
korszerűsített négyemeletes épületet is, ahol az éves hőmennyiség felhasz-
nálás 891 GJ volt, de a tízemeletes épületek fűtött légtérfogata 6188 légköb-
méter, míg a négyemeletesé 4884 légköbméter. Ebből adódik, hogy az egy 
légköbméterre jutó hőmennyiség a négyemeletesnél 183 MJ egy évre. míg 
a tízemeletesnél 134 MJ. 
A korszerűsítés kapcsán feltétlenül érdemes megemlíteni, mennyire fon-

tos a nyílászárók cseréje, beleértve a folyosók végén található ablakos felü-
leteket is. Befejezésül jó szívvel ajánlom a korszerűsítések folytatását.

Tóth István

HIRDETÉS
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Így történt ez tavaly novemberben is, amikor 
dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőr-
ségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány az 
év utolsó előtti hónapjának első napjától Szi-
geti János rendőr alezredest (képen) bízta meg 
a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével. A 
rendőrtiszt ezt megelőzően a Budaörsi Rendőr-
kapitányság vezetője volt.
Kiemelt státusza miatt rendőrszakmai körök-

ben kivételes megtiszteltetésnek tekinthető, ha 
valaki a Gödöllői Rendőrkapitányság irányító-
jává válik, hiszen az itt szerzett tapasztalatokra 
jól lehet építeni, akár egy komolyabb feladatkör 
ellátása esetén, akár egy magasabb pozíció be-
töltésekor. Ezt, a szakmai elismerésnek is fel-
fogható megtiszteltetést legutóbb Szigeti Já-
nos rendőr alezredes kaphatta meg, aki tavaly 
novembertől áll a Gödöllői Rendőrkapitányság 
élén. A beiktatása óta eltelt néhány hónap alatt 
országosan is fontos hírként kezelt elfogások és 
felderítések jellemzik az általa vezetett rendvé-

Tichony István r. ftörm. 
+36-30-302-8155 
tichonyi@pest.police.hu
 Gödöllő, I. KMB körzet
Településrészek:  
Alvég, Haraszt, Dobogó, Hor-
gásztavak
Működési terület Gödöllő 
városban, amelyet az alábbi 
utcák, területek határolnak: 
Szabadság út – Ady Endre sé-
tány– Isaszegi út – Dózsa Gy. út

Rendőrségi körzeti megbízottak
Gödöllőn négy rendőrségi körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 
akik a különböző településrészeken segítik a lakosságot.  
Kérjük, szükség esetén forduljanak hozzájuk bizalommal!

Tóth Bence Attila r. tőrm. 
+36-30-302-8711  
tothba@pest.police.hu
Gödöllő, II. KMB körzet
Településrészek: Belváros, Kecskés, 
Blaha, Röges
Működési terület Gödöllő városban 
melyet az alábbi utcák, területek ha-
tárolnak:  Dózsa György út- Szabadság 
út- Testvérvárosok útja- Mátyás Király 
utca- Knézits Károly utca- Perczel Mór 
utca- Hegy utca- Dülő út- Kis komlós 
utca- Pereszke utca- Hegyalja utca- 
Margita utca- Blaháné útja- Határjárók 
útja által határolt terület 

Árva Ferenc r. ftőrm.
+36-30-302-8823 
arvaf@pest.police.hu
Gödöllő, III. KMB körzet
Településrészek: Kertváros, Csanak, 
Királytelep, Antalhegy, Máriabes-
nyő, Incső, Babatpuszta
Működési terület a Gödöllői Rendőr-
kapitányság illetékességi területén 
található, Gödöllő városban melyet 
az alábbi utcák, területek határol-
nak: Szabadság út – Testvérvárosok 
útja – Mátyás Király u. – Hatvani 
vasútvonal 

Birkás Roland r. őrm. 
+36-70-492-0767 
birkasr@pest.police.hu
Gödöllő, IV. KMB körzet
Településrészek: Fenyves, 
Újfenyves, Nagyfenyves, Szá-
rítópuszta, Marikatelep, Állami 
telepek, Egyetem, Palotakert, 
Alsópark

delmi egység sikeres munkáját. Az alábbiakban 
– a teljesség igénye nélkül – ezek közül szemez-
gettünk: 

TÖBB MINT HÁROMEZER DARAB 
TŰZIJÁTÉKOT FOGLALTAK LE A  

GÖDÖLLŐI RENDŐRÖK
Egy hipermarket parkolójába érkeztek a gö-

döllői rendőrök 2020. december 30-án, a dél-
utáni órákban, miután állampolgárok jelezték, 
valaki pirotechnikai termékekkel kereskedik. A 
49 éves férfi teherautójának raktere tömve volt 
rakétákkal, rakétacsomagokkal, szikraszökőku-
takkal, óriásforgókkal. A 3233 darab, közel 65 ki-
logrammnyi termék a rendőrségre került, a férfi 
ellen pirotechnikai termékekkel kapcsolatos 
szabálysértés elkövetése miatt eljárás indult a 
Gödöllői Rendőrkapitányságon.

VÉRNYOMOK IS SEGÍTETTÉK  
A GÖDÖLLŐI RENDŐRÖKET A  
BETÖRŐ ELFOGÁSÁBAN

A tulajdonos január 2-án, a kora délutáni 
órákban jelentette be, hogy gödöllői házába 
valaki betört, ékszerei, pénze, háztartási kisgé-
pei hiányoznak. Az ingatlan betört ablakánál 
rögzített véres szennyeződés arra utalt, a betö-
rő megsérülhetett, ezért a rendőrök riadólánc-
ként értesítettek polgárőröket, üzlettulajdono-
sokat, hogy haladéktalanul jelezzék, ha sérült, 

vagy bekötött kezű vásárlóval, járókelővel talál-
koznak.
Egy órán belül jött a válasz az egyenruhá-

soknak, hogy a helyi trafikban nem sokkal ko-
rábban egy véres tenyerű férfi vásárolt, majd 
beült egy bajuszos sofőr által vezetett kocsi 
anyósülésére és elhajtottak. Volt rendszám, 
volt személyleírás, a körzeti megbízottnak pe-
dig tűpontos személyismerete. Nem sokkal ké-
sőbb egy lakókocsiban elfogták a 47 éves, sérült 
kezű B. Tamást, aki hiába próbált volna bármit 
is tagadni, az asztalon lévő ékszeres dobozok, 
ékszerek és iratok megerősítették a rendőrök 
gyanúját: megvan az emberük a betörés hely-
színéről származó értékek egy részével együtt.
Az előállított férfi kihallgatásán beismerő val-

lomást tett, bár tettére indokot nem szolgálta-
tott, szavai szerint nem tudja megmagyarázni, 
mi történt vele. Gyaloglás közben megállt a 
háznál, becsengetett, és mivel senki nem jött ki, 
átmászott a kerítésen, betörte az ablakokat, és 
bement. Szatyorba szedte, amiről azt gondolta, 
értékesek – laptop, ékszer, pénz, szerszámok –, 
majd elmenekült.
A zsákmány egy részét a rendőrök megtalál-

ták és lefoglalták, B. Tamás ellen lopás bűntet-
tének megalapozott gyanúja miatt – őrizetbe 
vétele mellett – indult eljárás a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. 

STV 

Mivel a Petőfi Sándor utcában működő Gödöllői Rendőrkapitányság 26 te-
lepülés mintegy 180 ezer lakosának közbiztonságáért felelős, ezért kiemelt 
státusszal rendelkezik, vezetőjét vagy megbízott vezetőjét nem a megyei 
elöljáró, hanem az országos rendőrfőkapitány nevezi ki vagy bízza meg. 

KÖ
ZÉ
LE
T

Sikeres akciókat felügyelt a gödöllői 
kapitányság új vezetője

2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6-10. fsz. 50.   
+36-28-524-600/7228 mellék

Fogadóóra idő: Minden hónap első hétfője 14:00 – 16:00

Szigeti János
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Úgy gondolom, az utóbbi hetekben a közvéleményt leginkább foglalkoz-
tató kérdés a koronavírus (COVID-19, SARS2) és természetesen a védőol-
tások. Bizalom és félelmek, tények és álhírek versenyeznek egymással.

EG
ÉSZSÉG

Ne féljünk az oltástól!Azt már tudjuk, hogy ez a betegség nem 
influenza.  Változatos tüneteket produkál, 
néha egészen súlyos állapotokat idézhet elő, 
még fiatal, egészséges emberekben is. Házi-
orvosként gyakran találkozom egészen meg-
döbbentő esetekkel.  Mivel egyértelműen ha-
tásos gyógyszere nincs a betegségnek, ezért 
hatalmas várakozás kísérte a hatásos vakcina 
elkészültét. Ebből most már több fajta áll ren-
delkezésre, továbbiak engedélyezése hama-
rosan megtörténik. 

A cikk megírásának pillanatában hazánkban 
a Pfizer/BioNTech, illetve kisebb mennyiségben 
a Moderna vakcinával oltanak. Mivel ezek az 
eddigi oltásokhoz képest teljesen más típusú ol-
tások, és a magyarázatokban gyakran elhangzik 
az RNS vakcina megnevezés, talán ezért is ger-
jesztenek annyi ellenérzést, félelmet. Az oltás 
mRNS technikával készült, és tudni kell, hogy 
nem egy hirtelen „összedobott” készítményről 
van szó. Kutatói és feltalálói – büszkeségünkre 
köztük magyar kutatók is – kb. 10-15 éve foglal-
koznak az ilyen típusú (harmadik generációs) 
védőoltások kifejlesztésével. 
Az eddig ismert védőoltásokkal szemben (pl. 

az influenzaoltás) itt nem elölt vagy gyengített 
vírust juttatnak a szervezetbe, hanem az ún. 
mRNS (hírvivő RNS) segítségével saját szerveze-

tünket utasítják egy fehérje elkészítésére, mely-
nek hatására immunválasz alakul ki. Így, amikor 
„élesben” találkozunk a vírussal, azt már felfegy-

verkezve fogadjuk, és a vírus nem 
betegíti meg a szervezetünket. 
A bejuttatott mRNS néhány nap 
alatt lebomlik. Az mRNS nem 
befolyásolja a DNS működését, 
nem okoz változást az ember 
génjeiben, nem öröklődik.
A megfelelő, kb. 95%-os vé-

dettség eléréséhez 2 oltásra van 
szükség, a másodikat 21 nappal 
az első beadása után kell meg-
kapni és ez után egy héttel alakul 
ki a teljes védettség.

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Kinél ellenjavallt az oltás?  
Aki 6 hónapon belül átesett a fer-
tőzésen, a terheseknél és a gye-
rekeknél.  Érthető, hiszen rajtuk 
nem végeztek kísérleteket.
Allergia kérdés: minden 

gyógyszer, beadott oltás és in-
jekció kiválthat allergiát, annak 
legsúlyosabb formájában is, ez 
a hirtelen, ún. anafilaxiás reak-
ciót. Minden esetben az oltást 
beadó orvos dönt arról, hogy a 
jelentkező, amennyiben szen-
ved valamilyen allergiában, olt-

ható-e. A beadás után fél órát a váróban kell 
tartózkodni megfigyelés céljából.
Mennyi ideig véd az oltás? Ezt még nem 

lehet tudni. Belátható, hogy mivel új oltásról 
van szó, hosszabb távú utánvizsgálatok szük-
ségesek ahhoz, hogy ez kiderüljön. Jelenlegi 
tudásunk szerint ez az oltás a jelenleg felbuk-
kant vírus-mutánsok ellen is véd.
Talán a legizgalmasabb kérdés: be vagyok 

oltva, de a vírust továbbadhatom-e egy olyan-
nak, aki nincs oltva? Erre a kérdésre sincs még 
egyértelmű válasz. Mai friss hír szerint való-
színűleg lényegesen lecsökken a továbbadás 
esélye. Mivel erre még nincs elegendő bizonyí-
ték, így az oltottokra továbbra is vonatkoznak 
a már ismert szabályok, maszkviselés, távol-
ságtartás, fertőtlenítés, stb.

Miért is oltassuk magunkat? A „nyájimmu-
nitás” szó többször elhangzik. Nagyon fontos, 
hogy amennyiben egy adott közösség nagy 
százaléka (mintegy 70%-a) oltott, akkor a ví-
rus terjedése lényegesen lelassul. Tudni kell, 
hogy a vírus valószínűleg itt marad velünk 
(sajnos), de mivel nem betegít meg minket, 
illetve gátat vet a járványos terjedésnek, foko-
zatosan visszatérhetünk a normális életünk-
höz.  Gondoljunk azokra a védőoltásokra, me-
lyeket kisgyermekkorban kaptunk, a kanyaró, 
a mumpsz, a torokgyík… Magyarországon 
csak elvétve bukkan fel egy-egy eset. Az oltás-
ra való regisztráció történhet elektronikusan 
vagy postai úton. Fontos a regisztráció, hiszen 
az oltási igények ismerete mindenképpen 
szükséges az azt szervezőknek, az intézményi 
kapacitások, folyamatok tervezéséhez.

Kérem, hogy információt mindig csak hi-
teles forrásból szerezzenek, hiszen kizárólag 
ezek ismeretében tudnak felelősségteljes 
döntést hozni!

dr. Biacsi Zsuzsa háziorvos

FRISS HÍR

Február első hetében meg-
kezdődik az oltás a háziorvosi 
rendelőkben (pillanatnyilag a 
Moderna oltással, mely hatás-
mechanizmusában a Pfizer ol-
táshoz hasonló). A regisztráció 
és a jelentkezés viszont NEM a 
háziorvosoknál történik! Je-
lentkezni a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon lehet, vagy a Magyar 
Államkincstár által megküldött 
levélre válaszolva. Az oltandók 
névsorát a háziorvosok az oltá-
si tervnek megfelelően kapják, 
azon változtatni szigorúan tilos! 
Az oltandót a háziorvos fogja 
megkeresni telefonon, amikor 
az oltás esedékessé válik.
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A Magyar Szocialista Munkáspárt könnyűzenei 
politikáját alapvetően Kádár János teljes regná-
lása alatt egy elv határozta meg, mely a sokak 
által ismert 3T elv. Ez a politika terén annyit je-
lentett, hogy a mindenkori hatalom a műveket 
támogatja, tűri vagy tiltja.  Ez a politika a Ráko-
si-rendszer korábbi 2T elvén alapuló gyakor-
latát váltotta, amely csak a támogatás és tiltás 
elvét ismerte. Fontos megjegyeznünk, hogy a 

Kádár-rendszerben is igen gyakori volt az átjá-
rás a halmazok között, sőt olyan zenész is akadt, 
akit míg a hatalom egyik képviselője támogatott, 
a hatalom másik képviselője egyenesen tiltott. 
A könnyűzenei élet kibontakozásának alap-

vetően négy lehetséges színtere volt Gödöllőn, 
ezek a bálok, koncertek, éttermek rendezvényei, 
és az ifjúság által szervezett táncestek voltak, 
ahol az általuk felvett nyugati slágereket ját-
szották le, avagy alkalmi helyi zenekarok zenéit 
hallgatták. Az 1950-es évek legvégén alapvető 
változás állt be a magyarországi tánc- és zenei 
ízlés terén, amit legjobban a bálok tükröznek. 
Természetesen azt fontos megemlítenünk, hogy 
korántsem volt annyi szórakozási lehetőség, 
mint napjainkban: „1948-ban születtem, tehát 
az 1960-as években voltam tinédzser, és akkor 
olyan értelemben máshogy voltunk nevelve, 
hogy nem járhattunk heti rendszerességgel szó-
rakozni, ún. diszkók nem is voltak, hanem bálok-
ba jártunk, ahol már népszerű volt a könnyűze-
ne.” A bálok mibenléte alapvetően változott meg 
Magyarországon, hiszen mindaddig a könnyűze-
ne nem is igazán gyűrűzött be Magyarországra, 
és a hagyományos táncos bálokon 
csak és kizárólagosan a klasszikus 
szalonzenére lejtett páros tánc volt 
elképzelhető. 
Gödöllőn több helyszínen is 

rendeztek az 1960-as években 
bálokat, így ezeket a helyszíneket 
érdemes áttekintenünk. Az első je-
lentős helyszín az 1960-as években 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 

volt, amely az új művelődési központ felépítésé-
ig a kultúra fellegvárának számított. A többi hely-
színtől eltérően itt jóval erősebben érvényesült a 
párt ellenőrző szerepe, hiszen a mindennapi mű-
ködésbe a finanszírozáson keresztül is beleszólt, 
például szabályozni tudta a zenés estek számát. 
„Akkoriban a mai Kemencés Étterem helyén 
laktam, ami nagyon közel volt a Kultúrházhoz, 
ennek ellenére mindössze 3-4 bálban voltam ott 
életem során. A Kultúrházban a ‘60-as években 
olyan havi rendszerességgel voltak bálok, ahol 
mindig könnyűzenét játszottak, de anyámék 
nem engedtek el mindig természetesen.”  A bá-
lokat és a zenekarok fellépéseit nem egyszer 
színesítették verekedések, amelyeket szintén fel 
tudott használni a hatalom, a nyugatról beszivár-
gó könnyűzene ártalmas hatásának igazolására. 
„Ami érdekesség, hogy ezeken a bálokon, ahol a 
helyi könnyűzenei bandák játszottak, mindig volt 
bunyó. Volt bunyó, főleg azért, mert egy lánynak 
ketten akartak udvarolni, és mind a kettő hozta a 
maga bandáját. A menekülők általában mindig a 
mi házunk felé menekültek, és ott a házunk előtt 
érte utol az egyik banda a másikat, és az igazi ve-

rekedés az mindig ott volt az utca közepén.” 
A gödöllői könnyűzenei életet alapvetően két 

jelentős zenekar alakította a hatvanas években, 
amelyeknek elsődleges fellépési helyszíne a 
művelődési ház volt. Ez a két zenekar a Metro-
nóm és a Farmez. A zenekarok összetétele igen 
nagy különbséget mutat, hiszen míg a Metro-
nóm mindenféle néprétegből állt össze, addig 
a Farmezben kizárólag egyetemisták énekeltek, 

játszottak. A zenészek igen képzettek voltak 
annak ellenére, hogy természetesen nem főál-
lású zenészek, hanem mindegyiknek megvolt a 
maga polgári szakmája: „A gödöllői zenészek is 
civil emberek voltak, a többségük a Ganz-gyár-
ban dolgozott, ami akkor Gödöllő legnagyobb 
gyára volt az 1949-es ideköltözése óta.” 
A második népszerű szórakozóhely ezekben 

az évtizedekben az Agrár Presszó, ahol elsőd-
legesen jazz szólt. A szórakozóhely fő látogatói 
az egyetemisták, de természetesen az itt lakó 
fiatalság is szívesen töltötte ott az idejét. 
Gödöllőn is tartottak koncerteket, ahol több-

ször felléptek országos hírnevű zenekarok és 
együttesek is. Ezek a koncertek voltak azok, 
amelyek megtörték az eddig uralkodó páros 
táncok népszerűségét: „Eddig alapvetően a bá-
lokról beszéltem, de igen, volt több koncert is. 
Az én generációm kezdte azt el, hogy elenged-
tük és nem fogtuk egymást , ami ma is népszerű. 
Ezt akkoriban úgy neveztük, hogy „shake”. Még 
a menő táncot, a Rock and Rollt is akkoriban 
összefogással és kidobásokkal táncolták.” 
Gödöllő a 20. század során hatalmas traumá-

kat szenvedett el, de az 1950-es évekkel kezde-
tét vette a zenei élet felvirágzása. Fokozatosan 
figyelhetjük meg, hogy az 1960-as évek kisebb 
amatőr zenekarai hogy növik ki magukat, a vá-
rosi szórakozás helyszínei hogy válnak az 1970-
es években nagyszabású koncertek, rendezvé-
nyek helyszíneivé, és hogy jön létre Gödöllőn 
egyre több profi zenekar. Az interjúkból, mű-
sorfüzetekből és a több ezer oldalas áttekintett 

forrásokból, levéltári anyagokból 
pontosan kirajzolódik, hogy az állam 
egy az egyben meghatározta a lako-
sok gondolkodását, így a látszólagos 
anyagi gyarapodás miatt sokszor 
már nem is érzékelték  az elnyomás 
és totalitárius állam jelenlétét az élet 
minden területén.

Wisznovszky Tamás

A könnyűzenei élet kezdetei Gödöllőn  

Szórakozás az elnyomatás alatt
A Kádár-kor beköszöntével egy új korszak vette kezdetét Gödöllőn. Az 

1950-es évekre a két világháború között virágzó zenei, kulturális és egye-

sületi életet tönkretette és felbomlasztotta a kommunista hatalom. A 

Ganz Árammérőgyár Gödöllőre költöztetésével is az volt a cél, hogy az 

itteni polgári lakosságot felbomlasszák a többezres munkásréteggel, az 

ilyen jelenségek kihatottak az itt megszülető könnyűzenei életre is.
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Középiskoláit 1869 és 1877 között Nagykároly-
ban, majd Budapesten végezte. 1877 és 1881 
között jogot végzett a budapesti egyetemen, de 
a doktori vizsgáit már nem tette le, mivel az iro-
dalom jobban vonzotta. Arany László támoga-
tását élvezve, egyre inkább az irodalom felé for-
dult. Egy ideig Franciaországban tanult: francia 
nyelvtörténeti és irodalmi előadásokat hallga-
tott. 1885-ben tért haza, A Hét munkatársa lett, 
de jelentek meg írásai a Borsszem Jankóban is. 
Tagja volt a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak. A 
századforduló magyar prózájának egyik kiemel-
kedő művelője. Finom lélektani megfigyelései-
vel az új magyar színikritika megteremtője lett. 
A francia realista próza kitűnő fordítója és mél-
tatója. A Nyugat alapítói közé tartozott. 1917 és 
1922 között a Nemzeti Színház igazgatója volt.
Az író családja anyai ágon régóta kötődött 

Gödöllőhöz: az édesanyja nagyapja, Kovacsóczy 
Mihály gödöllői uradalmi gazda, tiszttartó volt. 
Kovacsóczy Mihály apósa, Foltényi Mihály pedig 
gödöllői uradalmi prefektusként szolgált.
Ambrus Zoltán édesapja, Ambrus József 

1849-ben megsebesült az isaszegi csatában, és 
a gödöllői kastélyban működő kórházba került 

ápolásra. 1880-ban, amikor Ambrus József sú-
lyosan megbetegedett, az orvosok tanácsára, a 
jó levegő miatt a család Gödöllőre jött nyaralni. 
Az akkori Kálvária sor (ma: Táncsics Mihály utca) 
374-es szám alatt vettek ki egy lakást, amelynek 
ablakai a Kálváriára néztek. Az édesapa sajnos 
még ez évben meghalt, de a család ezentúl min-
den évben itt töltötte a nyarakat, az is idekötötte 
őket, hogy Ambrus József itt lett eltemetve.
1897-ben vette meg özvegy Ambrus Józsefné, 

született Spett Vilma a Tégla utcában azt a há-
zat (ma Lovarda u. 6, eredetileg Lovarda u. 2.), 
amely ettől kezdve a család vidéki otthona lett. 
„A gödöllői ház tornácos, háromszobás, hosszú 
épület volt, kis konyhával, de jókora éléskam-
rával, mély pincével, mely nyáron is borzonga-
tóan hideg, külső és belső padlásfeljáróval. Az 
ablakok közül kettő nyugat felé nézett, ez volt a 
<nagyszoba>, Ambrus édesanyjának szobabe-
rendezésével. Itt mintha 1915 óta megállt volna 
az idő. A bútorok maguk még régebbiek voltak, 
a 19. század második felét idézték. A többi szoba 
századfordulós berendezésű, ablakaik délkelet-
re-délre néztek, hosszú tornácra nyíltak, rajtuk 
időette zsalugáter. Az ajtók és ablakok mind 
barnák, azzal a jellegzetes sötétbarna színnel, 
amely a 19. század polgári házait és bérlakásait 
jellemezte. A ház reggeltől délig eléggé napos 
volt, bár a tornác némileg beárnyékolta az ab-

lakokat, a meszelt fehér falak mégis eléggé vi-
lágossá tették azt, mert a fehéres deszkaszínű 
hajópadló is jól verte vissza a fényt.” – így emlé-
kezett vissza Ambrus Gizella, az író lánya a ház-
ra. A nyaralóban akkor még villanyvilágítás sem 
volt, vizet is csak az udvari kútból vett a család. 
A hosszú nyári estéken Ambrus Zoltán szívesen 
töltötte az időt a közeli vasútállomás restijében, 
ahol ismerősökkel találkozott. 
Idővel az író lánya és veje, Fallenbüchl Tivadar 

1934-ben felújította a házat, de Ambrus Zoltán 
már csak a terveket láthatta. Az írónak szánt 
dolgozószoba emlékszoba lett: a pesti lakásból 
származó könyvtárával és bútoraival rendezték 
be. Sajnos az első világháború alatt katonákat 
szállásoltak el a házban, akik után szinte csak 
romok maradtak. Szerencsére az író kézirata-
it, könnyebben mozdítható emlékeit az utolsó 
pillanatban a pesti lakás pincéjébe menekítet-
te a család. Fallenbüchl Zoltán, az író unokája 
- folytatva édesanyja tevékenységét - 1985-re 
létrehozta az Ambrus Zoltán Emlékhelyet, és 
1985-ben a gödöllői kertben felállíttatta nagyap-
ja mellszobrát, Búza Barna alkotását. 
A ház, amelyen tábla idézi Ambrus Zoltán és 

az unoka, Fallenbüchl Zoltán (történész) emlé-
két, magántulajdon. A kert és az épület az utób-
bi évek tulajdonosi munkájának köszönhetően 
megújult.

Gödöllői menedék(ház)
Februárban Ambrus Zoltánnak - talán mondhatjuk - kettős évfordulója van. 

160 éve, 1861. február 22-én született, és szintén ebben a hónapban, 1932. február 28-án hunyt el.  
E két dátum jelzi egy tevékeny, igen gazdag élet két végpontját. Ambrus Zoltán író, kritikus, műfordító, 

színigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. 
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Ambrus Zoltán

HIRDETÉS
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Romhányi Rita, a talpak specialistája 26 éve 
foglalkozik reflexológiával, fülakupunktúrá-
val, gyógymasszázzsal, és egyéb természet-
gyógyászati módszerekkel, továbbá fizioterá-
piával is.
A masszázs nem csupán jóleső érzés a vég-

tagjainknak. A gondoskodás és a törődés 
pozitív hatást gyakorol az egészségre és a   
közérzetre. Oldja a pszichés feszültségeket, 
megteremti a teljes testi és lelki harmóniát.
A két talp az egész test „tükörképe”. A jobb 

talp a jobb oldali szerveknek, a bal a bal oldali 
szerveknek felel meg. Állapotából felmérhető, 
milyen régi és súlyos problémáról van szó. A 
talp és a lábujjak formája, egymáshoz való vi-
szonya utal a személyiségjegyekre is.
A talp és a lábfej rendkívül gazdag idegháló-

zattal rendelkezik, több mint 70.000 idegvég-
ződés található rajta.

A helytelen táplálkozásnak, valamint a 
stresszes életmódnak köszönhetően a káros 
anyagcseretermékek felszaporodnak a szer-
vezetben, és nem tudnak természetes úton tá-
vozni. Így a szervek vérellátottsága is csökken, 
és a reflexzónában lerakódások jönnek létre. 
Ennek következtében a zónákban különböző 
nagyságú kristályos göböket tapinthatunk ki. 

Ezek érzékenyek, sőt fájdalmasak is lehetnek. 
A cél ezeknek a lerakódásoknak az elmasszí-
rozása, ezáltal javul a szerv vérkeringése és a 
szervezet megszabadul a felgyülemlett salak- 
és méreganyagoktól. 

A reflexológia jótékony hatása a szervezetre

• A reflexzóna masszázs erősíti az immun-
rendszert, beindítja a szervezet öngyógyító 
folyamatait,

• szabályozza a hormontermelő mirigyek mű-
ködését,

• serkenti a vérkeringést, nyirokkeringést,
• hatékony az ízületi fájdalmak és keringési 
problémák kezelésében,

•  segíti a salak- és méreganyagok kiürülését,
•  csillapítja a fájdalmat,
•  oldja a testi, lelki feszültséget.

Mit tehetünk otthon az im-
munrendszerünk erősítése 
érdekében?
› A mai kor embere nem jár 
mezítláb, így nincsenek sti-
mulálva a talpon található 
reflexpontok. Ezért is fon-
tos lenne a kavicson járás. 
Erre  a célra egy dobozba 
is gyűjthetünk kavicsokat, 
vagy már kapható műanyag 
kavicsokkal borított szőnyeg 

is. Fogmosás vagy vasalás közben jól lehet áll-
dogálni rajta. Erre a célra alkalmas lehet még a 
masszázs labda vagy a henger. A lényeg, hogy 
minden nap stimuláljuk talpunkat!
› Heti 2-3 alkalommal érdemes egy sós-szóda-
bikarbónás lábfürdőt venni. Akár a vízbe tehe-
tünk keserűsót is, ami fokozza a magnézium 
bevitelt is. Egy 20 perces lábfürdő után kré-
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mezzük be a talpunkat és az ujjaktól a sarok 
irányába masszírozzuk át a talpat! 
› A legtöbb, amit megtehetünk az egészségünk 
érdekében, hogy a lelkünket megszabadítjuk 
a ránehezedő terhektől, megtanulunk befelé 
figyelni, heti rendszerességgel sportolunk, kel-
lő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, figye-
lünk az egészséges táplálkozásra, a vitamin- és 
nyomelempótlásra, és nem utolsó sorban a 
pro- és prebiotikumok bevitelére.
Rita a munkája során orvostechnikai eszkö-

zöket is alkalmaz, melyekkel eredményesebbé  
teszi a kezelés hatékonyságát:
› BEMER terápia: egyedülálló hatékonysággal a 
mikrocirkulációt serkenti
› Safelaser (lágylézer): a fájdalomcsillapításban, 
és az immunrendszer erősítésében hatékony
A lézer használata a probléma mértékétől 

függően heti több alkalommal javasolt. Léte-
zik otthoni használatra elérhető lézerkészülék 
is, így akár az otthon kényelmében is használ-
ható.  
Hölgyeim! A fenti praktikákkal könnyedén 

változtathatunk, javíthatunk közérzetünkön, 
miközben teszünk egy lépést az egészségün-
kért. Készítsünk masszírozó szőnyeget, vagy 
kényeztető lábfürdőt! Minden reggel egy nagy 
pohár víz elfogyasztásával indítsuk a napot, és 
ne feledkezzünk el a napi rohanásban a rend-
szeres hidratálásról!

Egészségünkre! 
(VZS)

„Az életemben és eddigi munkásságomban 
központi szerepet töltött be, hogy a megszerzett 

tudásommal, tapasztalataimmal az  
embereknek segíteni tudjak”

Nem csak járunk rajta
Reflexológia, természetes gyógymód az immunrendszer erősítésére

A talpunk, mint szervezetünk titkos térképe szinte mindent elárul rólunk. 
Egy jó szakember pontosan látja és érzi talpunkból, hogy milyen testi-lelki 
betegségben szenvedünk. Cikkünkben egy kiváló szakember, Romhányi 
Rita reflexológus, gyógymasszőr nyújt segítséget a gyógymód bemutatá-
sával és az otthoni egészséggondozás javaslataival. 

Romhányi Rita
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FÜSTÖLT CSÜLÖK: Az egész csülköt  belehelyezzük egy lábasba, majd fel-
öntjük forrásvízzel, hogy ellepje. Hozzáadjuk az egészborsot, babérlevelet, 
borókabogyót egy fűszerkosárba zárva, aztán a vöröshagymát és fokhagy-
mát is kettévágva. Lefedjük majd kb. 4 óra alatt puhára főzzük. A főzővizét  
leszűrjük a káposzta felöntéséhez. A csülköt lehűtjük, hogy vágható le-
gyen. Miután a hús meghűlt,  ízlés szerint nagy kockákra vágjuk a későbbi 
sütéshez. Hozzávalók: 1 egész füstölt csülök |  5 liter forrásvíz | kevés  só |  
1 evőkanál egész fekete bors | 6 lap babérlevél | 6 szem borókabogyó | 1 fej 
fokhagyma | 2 fej vöröshagyma

SAVANYÚ KÁPOSZTA: A káposztát egyszer átmossuk, lábasba helyezzük, 
felöntjük a csülköt főzőlevével míg ellepi, majd lefedjük és nagyjából 1 óra 
alatt készre pároljuk. Füstölt- és császárszalonnákat apró kockára vágva 
egy serpenyőbe zsírjára pirítjuk,  majd hozzá fonnyasztjuk a finomra vá-
gott vöröshagymát. Megszórjuk pirospaprikával és még forrón elkeverünk 
benne 1-2 ek lisztet csomómentesen, ezután a rotyogó káposztához önt-
jük szépen egyenletesen elkeverve.  2-3 percig főzzük lassú lángon, majd 
sóval, őrölt feketeborssal és őrölt köménnyel fűszerezzük. Hozzávalók:   
1,5 kg szálas savanyúkáposzta | csülök főzőleve | 15 dkg füstölt szalonna |  
15 dkg császár szalonna | 1-2 ek liszt | fűszerpaprika, só, őrölt feketebors, 
őrölt kömény izlés szerint. 
HÉJAS SÜLT BURGONYA: A burgonyát jól átmossuk, majd héjastól felrakjuk 
főni "tengersós" vízbe, lefedve. Háromnegyedesre főzzük meg, majd öntsük 
le a vizét hagyjuk kihűlni, hogy vághatóbb legyen. Ezután cikkezzük fel, for-
ditsuk héjával lefelé majd sózzuk, borsozzuk és majorannával fűszerezzük. 
Hozzávalók: 2 kg burgonya | só, őrölt fekete bors, majoranna ízlés szerint.
SÜTÉS: Egy nagy tepsit kenjünk ki disznózsírral, majd terítsük ki benne az 
elkészített káposztánkat. A tetejére helyezzük rá a felkockázott csülkünket 
bőrrel felfelé, mellé a felcikkezett burgonyánkat héjával lefelé. 220 °C-ra elő-
melegített sütőbe helyezzük, amíg a csülök és a burgonya aranybarnára, 
ropogósra sül.

TOVÁBBI KEMENCÉS RECEPTEKET KERESSEN A WWW.GDL.HU-N!

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
Káposztás füstölt csülök,  
héjas sült burgonyával

Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Egészséggel 
töltve 
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A mértéktelen csokievés extrém eset-
ben még a kutya halálát is okozhatja. 
Ha nem figyelünk oda, megeshet, hogy 
kedvencünket egyszer csak holtan talál-
juk. Mivel ez nagyon hirtelen következhet 
be, tévesen arra gondolhatunk, talán egy 
szívmegállás vagy agyvérzés idézte elő a 
nem várt, szomorú eseményt. 
A családtagként kezelt kutyával sok-

szor megosztjuk mindennapi betevő cso-
kinkat. Különösen a karácsonyi és hús-
véti ünnepek alatt tudjuk elragadtatni 
magunkat, hiszen akkor hatványozottan 
több az édesség és az állatainkkal együtt 
töltött idő. Akkor mi is „bűnözünk”, mi-
ért ne bűnözhetne velünk kedvenc ba-
rátunk? Ilyenkor mindenki dőzsöl, és azt 
gondoljuk, hogy ez a kutyának is megbo-
csátható. 
De sajnos a csoki egyik összetevője, a 

teobromin a vétkes, amely cseppet sem 
tesz jót a kutyának.
Természetesen nem mindegy, hogy mi-

lyen csokoládéból és mennyit fogyaszt el 
az állat. Általánosan elmondható, hogy 
minél keserűbb, feketébb a csoki, annál 
nagyobb a teobromin tartalma, vagyis az 
étcsokoládé a legveszélyesebb: akár tíz-
szer annyit is tartalmazhat ebből a káros 
anyagból, mint a tejcsokoládék. Általá-
ban 100 mg teobromin/kg az a mennyi-
ség, ami már igen súlyos mérgezést tud 
okozni, vagyis egy középtestű, 30 kg-os 
eb 3 grammtól lesz nagyon rosszul, de 

egy kisebb fokú mérgezéshez kevesebb is 
elég belőle. Ha tehát túletettük csokival, 
és a kutya a sarokban gubbaszt, ne ne-
vessük ki, és ne intézzük el ennyivel: „Biz-
tosan elcsapta a gyomrát a sok édesség, 
majd holnap jobban lesz!” Ehelyett azon-
nal vigyük állatorvoshoz, ahol az elfo-
gyasztott édességtől megszabadíthatják! 
A mérgezés tünetei igen változatosak, 

amelyek jelentkezhetnek néhány óra 
elteltével, vagy később, akár egy teljes 
nap múlva is. A csokoládé sokáig a gyo-
morban marad, de aztán felszívódik, és 
káros tartalma a véráramba kerül. Ennek 
köszönhető a hányás, hasmenés, vize-
let-visszatartási zavar, hiperaktivitás ki-
alakulása, a felfokozott légzés vagy szív-
verés, izomremegés, görcsök, és akár a 
kóma is. 
Ellenszer a mérgezés ellen nem isme-

retes, ezért az állatorvos nem tehet mást, 
mint megpróbálja megakadályozni a to-
vábbi felszívódást a gyomorból és tüne-
tileg kezelni az állatot, rendezve a kóros 
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életműködést. Ha csupán 1- 2 óra telt el 
a „bezabálás” óta, érdemes megpróbál-
kozni a hánytatással. Természetesen a 
legjobb „kezelés” - mint mindig - a meg-
előzés, a baj elkerülése. 
Aki pedig most szomorúan olvassa e 

sorokat és nem tudja, mit csináljon majd, 
ha kedvence könyörögve, szívfacsaróan 
néz rá, miközben ő jóízűen tördeli a cso-
kit, a következőket tanácsoljuk. A kutya 
mindig is nagy szemekkel fogja figyelni, 
ahogy mi falatozunk. Ha vanília pudingos 
töltött káposztát eszünk, akkor is. A kutya 
nem arra van „berendezkedve”, amire mi, 
emberek. Ő alapjában véve húsevő, nem 
pedig mindenevő. Pláne nem csokievő! 
Ha mégis meg szeretnénk jutalmazni, 
vagy kivételesen meglepni őt, válasszunk 
kutyák számára kifejlesztett jutalomfala-
tokat. Létezik kutyacsoki is, ami valójá-
ban csokoládé kinézetű húskészítmény. 
Ezeket a speciális „kutyacsokikat” úgy 
állítják össze, hogy ne okozzanak mérge-
zést vagy bármiféle egészségkárosodást.

Csokoládémérgezés

HIRDETÉS

NYITVA VAGYUNK IGAZOLT SPORTOLÓK SZÁMÁRA! 
Érvényes igazolást a recepción be kell mutatni és magatoknál kell tartani!

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

Sokan családtagként kezeljük a kutyánkat, ezért úgy gondoljuk, hogy 
ami nekünk jár, az neki is. Ráadásul arra is hajlamosak vagyunk, hogy 
elhitessük magunkkal, hogy ami nekünk jó, az négylábú kedvenceink-
nek sem árt. Pedig ki gondolná, hogy az ártatlanul kinn felejtett csokik 
akár végzetessé is válhatnak számukra?
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NYITVA VAGYUNK IGAZOLT SPORTOLÓK SZÁMÁRA! 
Érvényes igazolást a recepción be kell mutatni és magatoknál kell tartani!

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

A téli időszak a növények szaporításának ideje 
lehet. Ennek egyik legjobb módja a dugványozás, 
ami gyors növényszaporítási módszernek számít, 
és amelyhez a növény ivartalan részeit használjuk, 
ezeket késztetjük gyökérképzésre. Fás-, hajtás-
dugványozásra azért kerítsünk sort ezekben a hó-
napokban, mert a növények ilyenkor nyugalmi ál-
lapotban vannak, még tartalékolt tápanyagaikból 
gazdálkodnak, amelyeket így a járulékos gyökér 
növesztésére fognak hasznosítani.
A kigyökerezett dugványok általában erőseb-

bek, és hamarabb is érik el a kifejlett, „felnőtt” 
állapotot, korábban virágoznak és teremnek, mint 
a magról szaporított növények. A kedvező tulaj-
donságokat (habitus, lombszín, bőséges virág-
zás… stb.) a legkönnyebben ezzel a módszerrel 
lehet örökíteni, éppen ezért még akkor is érdemes 
dugványozást alkalmazni, amikor az adott növény 
könnyedén nevelhető lenne akár magról is. Ezzel 
biztosíthatjuk a fajtaazonosságot, és egyöntetűbb 
állományra tehetünk szert.

Kizárólag egészséges anyanövényről szedjünk 
dugványt. Általánosságban elmondható, hogy 
legalább két nóduszt, azaz szárcsomót tartalmazó 
dugványt készítsünk. Amennyiben túl nagy ízközű 
a növény hajtása, akkor készíthetünk kisebb dug-
ványokat is, abban az esetben, ha rejtett rügyek-
ből képes az adott fajta gyökérzetet fejleszteni. A 
vesszőt az alsó szárcsomó alatt néhány mm-el 
vágjuk meg (minden esetben az az alsó, amely ko-
rábban is a gyökérzethez volt közelebb), és ameny-

nyiben ezen a részen található levél, azokat távo-
lítsuk el, így kerüljön a szaporítóközegbe. Ez a rész 
fog felelni a gyökérzet fejlesztéséért. A felső részén 
viszont hagyjunk levelet/hajtást (amelyeken ilyen-
kor is van; örökzöldek), mivel ez a növényi rész felel 
az asszimilációs folyamatokért. Amennyiben nincs 
rajta levél, a felső rügyből történik majd a hajtás-
képződés. Érdemes valamilyen gyökerezést segí-
tő anyagot, gyökereztető hormont használni. A 
növények gyökeresedési képessége különböző. A 
könnyen gyökeresedő növényekhez (cserjék nagy 
része) gyengébb, míg a tűlevelűekhez (tuja, boró-
ka, hamisciprus…) erősebb hatóanyagú terméket 
válasszunk. 

A művelethez egészen laza szerkezetű, jó ví-
záteresztő közeget használjunk (perlit, homok, 
kókuszrost), amelyet alaposan nedvesítsünk át, 
mielőtt belekerülnének a szaporításra szánt nö-
vényi részek.  Érdemes szaporítótálcába végezni 
a dugványozást, mivel ez – méretéből is adódóan 
- megfelelő helyet biztosít a dugványoknak. A dug-
ványokat egymástól 3-6 cm-es távolságra helyez-
zük a szaporító közegbe, illetve olyan távolságban, 
hogy a lombja éppen, hogy csak összeérjen, így 

megfelelő életteret biztosíthatunk a gyökérzet- 
és hajtásfejlődéshez. Amikor ezt a helyet majd 
a későbbiekben kinövi, akkor keríthetünk sort a 
különálló, kis méretű cserépbe való átültetésre. A 
növény az első évben nagyjából 15-20 centiméte-
res méretet ér el, természetesen ez függ a növény 
növekedési erélyétől, illetve a levágott dugvány 
méretétől is.
A sikeres eredményért figyeljünk oda a megfele-

lő körülményekre. Növénykéink kiszáradása ellen 
helyezzük őket zárt térbe (ez otthon lehet akár egy 
petpalack is), biztosítsuk számukra a párás, ned-
ves légkört, de időnként szükség lehet szellőzte-
tésre is. Továbbá előnyös számukra a talpmeleg, 
amely nagyságrendileg egy 16-18°C hőmérséklet. 
Az viszont nem szerencsés a téli időszakban, ha a 
hőmérséklet meghaladja a 20-21 °C-ot.
A fenyők szaporítási módja jellemzően az ol-

tás, amit praktikusan fenyőoltványnak nevezünk. 
Ehhez a szaporítási módszerhez szükség van egy 
alanyra, amelyre ráoltják a nemes fajtát. Ez az 
alany biztosítja a tápanyagfelvételt, tehát már egy 
legyökerezett, megerősödött növényről beszélünk. 
A nemes fajta pedig az előnyös külalaki tulajdon-
ságokat hordozza magában. Szemben az oltással 
a hajtásdugványozás előnye az, hogy nem igényel 
akkora precizitást, kézügyességet, gyakorlatot, il-
letve nincs szükség hozzá alanyra. Így egész bátran 
ajánljuk a kísérletezni vágyó hobbikertészeknek, 
hogy próbálkozzanak meg vele otthon!

Egyházi Luca
Specialmix Kft.

A dísznövények szaporítása 
Próbálkozz meg vele otthon!
„Végy egy növényi részt, és tartsd addig életben, míg megunja, és re-
generálódik: ha hajtás, akkor gyökeret, ha gyökér, akkor hajtást hoz.”

HIRDETÉS
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BARTA LÁSZLÓ 
ELNÖKI ÜDVÖZLETE

Felemás év volt 
2020, amelyet anyagi 
és sportolási lehető-
ség szempontjából is 
meghatározott a CO-
VID. Ennek ellenére 
megtartottuk az egye-
sületet, senkit nem 
küldtünk el, anyagilag biztonságosan tudtunk 
működni, igaz a működésképtelenség határán 
mozgunk - jelenleg a lehetőségekhez képest  
maximális kapacitással dolgozunk.  A GRC-ben 
2020-ban kb. 150 gyerek edzett Manó (10 éves) 
kortól az U21-ig, amelyet megkoronáz a felnőtt 
csapat. Komoly feladatunk az utánpótlás neve-
lése, de nem csak ezzel szeretnénk foglalkozni. 
A felnőtt csapat a példaképünk, szükség van rá, 
hiszen így láthatják a gyerekek is, hogy van útjuk 
és van miért dolgozniuk, ráadásul a klub múltja 
is kötelez. Úgy gondolom, gondolkodásban és 
teljesítményben az elmúlt 3-4 év legjobb csapa-
ta állt össze, és a hangulat is kiváló. Remélem, 
tudunk komoly meglepetést okozni az NB1-ben.
A szakmai műhelyeink 2020-ban jól működ-

tek. 12 csapatunk 6 korosztályban, 7 edzővel, 5 
helyszínen edzett. Mindenki kitartott mellettünk, 
nem volt elvándorlás. Sajnos, áprilisban megáll-
tak az utánpótlás bajnokságok, pedig volt olyan 
csapatunk, amely veretlenül állt.
Tavasszal a szövetség 30 százalékkal kevesebb 

társasági adó (TAO) gyűjtést engedélyezett. Utá-
na is voltak szigorítások, és a teljes működéshez 
szükséges összeg fele nem gyűlhetett össze. Így 
lehetetlen tervezni. Szerencsére 2021-re jobb hí-
reink vannak. Januártól májusig újra lehet TAO-t 

gyűjteni, amely segít abban, hogy a tavalyi kiesé-
seket pótoljuk. Az egyesület legfontosabb bevé-
teli forrása a TAO, amelyet nyereséges cégektől 
gyűjthetünk. Sem a város, sem a szövetség nem 
ad pénzt, ezért nagyon lényeges, hogy önök is 
segítsenek ilyen cégek felkutatásában. A torna-
termek bérlésére évente 8-10 millió forint között 
fizetünk a városnak. Jelenleg a tornatermek a vá-
ros tulajdonában maradtak, és a Gödöllői Sport 
Közalapítvány közvetítésével lehet bérelni. A 
saját csarnok építése folyamatosan napirenden 
van az egyesületben, bizakodva tekintünk a jö-
vőbe. További röplabdás kérdéseikkel bátran ke-
ressék az edzőket és az elnökség tagjait, írjanak 
e-mailt a godollovolleyball@gmail.com címre!

NB1-ES CSAPATUNK

Zárt kapuk mögött, de fantasztikusan játszik 
NB1-es csapatunk. Szalay Attila vezetésével 
szorgalmasan edzenek, hetente 6-8 alkalommal, 
naponta néha kétszer is. A kőkemény munka 
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meghozta az eredményt, jelenleg a tabella első 
helyén állnak a lányok.
Náluk 2020-ban nem volt megállás, a vírus el-

lenére is zajlott a bajnokság. A szövetség elren-
delte a kötelező Covid-tesztelést, emiatt a prog-
ramot gyakran átalakította a járvány, sok meccs 
elmaradt vagy halasztásra került. 2021-ben foly-
tatják a lányok a munkát, de számolni kell újabb 
halasztásokkal. Végeredmény március-április-
ban várható.
A mérkőzéseket élőben közvetítjük a faceboo-

kon, érdemes belenézni a küzdelmekbe! Nagyon 
fontos, hogy messziről is szurkoljunk a csapat-
nak, az utánpótlás játékosok pedig sokat tanul-
hatnak egy-egy jó játékból! Várunk mindenkit a 
képernyők elé!

UTÁNPÓTLÁS

Az utánpótlásnevelés a Gödöllői Röplabda 
Club egyik legfontosabb feladata. A lányoknál  
6 csoportban 12 csapat dolgozik, vannak (kez-
dő) tanfolyamok, valamint ovis és előkészítő 
csoportok is. Az utánpótlásban a sok játék, a 
tapasztalatszerzés a cél. A bajnokságok nagyon 
hamar leálltak, csupán néhány csoportmeccset 
lehetett lejátszani. A GRC vezetése úgy döntött, 
hogy fontosabb az egészség, mint az edzés, ezért 
a teremben zajló munkát is felfüggesztették. A 
Magyar Röplabda Szövetség legújabb döntése 
szerint januártól folytatódik az UP-bajnokság, a 
csapatok már elkezdték a felkészülést. A hosszú 
kihagyás után reméljük, gyorsan sikerül a vissza-
rázódás, és nem ezen fog múlni a tehetségek sor-
sa. Különösen sokat várunk az U17-es csapattól, 
de kis szerencsével a többiek számára is elérhető 
az országos döntő. Az építkezés a fiúknál is folya-
matos, de itt még sok feladat van.

GRC HÍREK
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Lesz-e gödöllői érmese  
a tokiói olimpiának?

Gödöllői atléták a hazai rendezésű 2023-as  
világbajnokságra felkészítő programban
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A japán főváros már 1940-ben is rendezhetett 
volna ötkarikás játékokat, de akkor – az 1937-ben 
kitört kínai-japán háború miatt – Helsinki kapta 
meg a jogot, ám végül a versenysorozat a II. vi-
lágháború miatt elmaradt. Némi kárpótlásként 
57 évvel ezelőtt, 1964-ben Tokióban fellobban-
hatott az olimpiai láng, így a világváros 2021. 
július 23-a és augusztus 8-a között (a baseball, a 
softball és a labdarúgás küzdelmei már július 21-
én elkezdődnek) másodszor fogadhatja a földke-
rekség legjobb sportolóit.
Köztük – a dolgok jelenlegi állása szerint – két 

gödöllőit is. A sportlövő Mészáros Eszter (Gö-
döllői EAC) 2019 májusában, a müncheni világ-
kupán szerzett kvótát légpuskában, míg klub-
társa, Gémesi Csanád tavaly március elején, a 
kardcsapat tagjaként kvalifikálta magát a tokiói 
olimpiára. A hazánk és Japán közötti távolság 
miatt fennálló időeltolódásból eredően viszony-
lag sokat kell majd éjszakáznunk, hiszen a nyári 

Remek hírrel indult az új év a gödöllői atlétáknál. Kriszt Balázs, a Gödöllői EAC elnöke arról 
tájékoztatott, hogy az egyetemi klub atlétika szakosztályának három versenyzője és edzőjük 
résztvevője lett a Zsivótzky Gyula nevével fémjelzett Kiemelt Atlétikai Programnak (KAP), ami 
arra hivatott, hogy a 2023-as hazai rendezésű világbajnokságra felkészítse a magyar atlétákat.
A tehetségük és eddigi eredményeik alapján kiválasztottak körét a sprinter Ajide Dániel (400 

méter, edzője Körmendy Katalin), a magasugró Kriszt Katalin (edzői Deutsch Péter és Pogány 
Mihály), valamint Nádházy Evelin (400 méter, edzője Karakasné Hasznos Judit) alkotják. 
Ezen felül a GEAC két rúdugrója, Simonváros Csanád és Mihály Ádám (edzőik Szörényi István 

és Borisz Volkov) bekerültek a Kiemelt Rúdugró Keretbe, ami szinte egyenrangú a KAP-program-
mal. A kiválasztott sportolók és edzőik komoly személyi és dologi támogatást kapnak a progra-
mok keretében. -fedor-

időszámítás szerint +7 órával, a téli időszámítás 
szerint +8 órával járnak előrébb a Felkelő Nap 
országában.
A február végén kezdődő finnországi Euró-

pa-bajnokságra is kijutott Mészáros Eszter július 
24-én, magyar idő szerint 1:30 órától mutatkoz-
hat be, amikor a női légpuskások 10 méteres 
versenyszámában rivalizálnak az indulók, és 9:30 
óra magasságában fognak győztest hirdetni. Júli-
us 27-én 1:00 és 9:30 óra között a légpuskások 10 
méteres versenyszámának vegyes csapatverse-
nyét bonyolítják le, míg július 31-én 5:00 és 10:30 
óra között a légpuskások 50 méteres, három 
testhelyzetes (álló, fekvő, térdelő) megmérette-
tésében avatnak olimpiai bajnokot és osztanak 
érmeket.

A Török Ignác Gimnázium végzős tanulója 
szűk egy hónappal 19. születésnapja után állhat 
lőállásba az Asaka Shooting Range csarnokában. 
Edzője, Szucsák László úgy véli: a nagyközönség 
számára ő lehet a tokiói olimpia meglepetésem-
bere. A tréner derűlátását alátámasztja, hogy a 
gödöllői tehetség tavaly októberben 633,2 körös 
teljesítménnyel országos csúcsot állított fel a 10 
méteres számban, ami mindössze nyolc tized 
körrel marad el a jelenleg érvényes világcsúcstól.
Ha semmi váratlan nem jön közbe, Navarrete 

József tanítványa, Gémesi Csanád egyéniben 

(mint a kardcsapat harmadik embere) és a nem-
zeti együttes tagjaként is pástra léphet Tokióban, 
a Makuhari Messe csarnok B termében. Az egyéni 
versengés csörtéi július 24-én 1 órakor kezdőd-
nek, és délután fél négy magasságában már 
okosabbak lehetünk az érmesek és a helyezettek 
kilétét illetően.
A férfi kardcsapatok július 28-ai küzdelmei-

ben (3:00 és 13:40 óra között) nyolc ország leg-
jobbjai (Dél-Korea, Magyarország, Olaszország, 
Németország, valamint további négy együt-
tes, földrészenkénti – Afrika, Európa, Amerika, 
Ázsia-Óceánia – eloszlásban) lesznek érdekeltek. 
Az elődöntőbe jutásért az erőrangsor alapján a 
magyarok nem európai ellenfelet kapnak, és ha 
nem borul a papírforma, a legjobb négy között 
az olaszokkal kell majd meccselni a fináléért. 
Amennyiben a döntőbe jutás nem jönne össze, 
úgy a bronzmérkőzésen van lehetőség az érem-
szerzésre.
S hogy a kép teljesebb legyen, a Gödöllői EAC 

atlétika szakosztálya is adhat olimpikont. Erre a 
legnagyobb esélye a sprinter Nádházy Evelin-
nek van, aki elsősorban abban bízhat, hogy a 400 
méteres síkfutásban szintidőt teljesítők mezőnye 
úgy alakul, hogy az aktuális világranglistáról jut-
hat neki olimpiai kvóta. -fedor-

Amennyiben nem súlyosbodik a világjárvány, jó esély van arra, hogy 
idén lebonyolítják a tavalyról 2021-re halasztott ötkarikás játékokat. 

Gémesi Csanád

Mészáros Eszter

A tervezett vb-stadion
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A legutóbbi számban 
sorra vettük a közössé-
gi közlekedés eszközeit, 
amelyekkel csökkenthe-
tő az utakon, vagy épp a 
parkolókban helyet ke-
reső autók száma. Most 
folytassuk azzal, hogyan lehet az éppen 
az utakon lévők közlekedését megköny-
nyíteni, biztonságosabbá, egyúttal a lehe-
tő leggyorsabbá tenni? Ez azért is fontos, 
mert a népességszám és a jólét növekedé-
sével egyre többet közlekedünk, és egyre 
több minden vonhatja el a figyelmünket 
az útról. Másrészt a probléma különösen 
időszerű: New York vagy London belvá-
rosában száz éve még mintegy 15 km/h 
átlagsebességgel lehetett lovaskocsiz-
ni, míg ma akár Aston Martinban ülve is 
csak 11 km/h érhető el Londonban, New 
Yorkban pedig mindössze 8 km/h…  (Va-
jon Gödöllőn jobb a helyzet?)

EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE
Utakon évezredek óta közlekedünk. A 

legkorábbi időkben csak gyalog jártunk, 
majd hosszú időn át állati – esetenként 
emberi – erővel vontattunk kerekeken gu-
ruló változatos járgányokat. Ezt színesítik 
immár a XIX. század második felétől folya-
matosan terjedő kerékpár, és a XX. század 
két hatalmas újítása, a motorkerékpár és 
az autó. Ezek mindegyike új feladat elé 
állította a törvényhozókat és a rend őre-
it: a cél egyfelől a balesetek elkerülése, 
másfelől a gyors eljutás, lehetőség szerint 
előnyt biztosítva a gyalogosoknak sérülé-
kenységük, valamint a közös használatú 

eszközöknek hatékonyságuk miatt.
A szabályoknak eleinte csak szemé-

lyes közreműködéssel, karhatalmi erővel 
szereztek érvényt. Athénban már a Kr.e. 
III. században rabszolgákkal irányították 
a forgalmat. Az első – még gázlámpás 
– jelzőlámpákat 1868-ban Londonban 
rendőrök kezelték, az első 4 közlekedési 
tábláról csupán 1909-ben rendelkeztek 
egy párizsi egyezményben (melyeket Ma-
gyarországon is egyből bevezettek, már a 
rákövetkező évben).
Ebben az időszakban csak kevés ug-

rásszerű változást tapasztalhattunk: az 
időzített, önműködő jelzőlámpák hoztak 
változást az 1930-as években, a zebrák 

bevezetését az 1950-es 
években, vagy a sávok 
használatát az 1960-as 
évektől.  Azonban a tech-
nológiai lehetőségek bő-
vülése és azok árcsökke-
nése, mint annyi minden 

az életünkben, a 2010-es években gyor-
sult fel igazán. 

RUGALMASSÁG HELYETT 
AUTOMATIZÁLÁS

Mindaddig, amíg a forgalmat emberek 
irányították, az irányítás alkalmazkodni 
tudott a pillanatnyi forgalmi helyzethez. 
Az önműködő jelzőlámpák elterjedésé-
vel ez megváltozott: évtizedekig az előre 
programozott ideig várakoztunk, függet-
lenül attól, hogy jött-e keresztirányból jár-
mű, vagy át akart-e kelni gyalogos a zeb-
rán. A lámpák időzítését csupán néhány 
évente vizsgálták felül, és ezt is sokszor 
elégtelen adatok alapján tették.
Érdekesség, hogy Denverben már 1952-

ben használtak egy korai adaptív jelző-
lámpa technológiát, mely az úton elhe-
lyezett nyomásérzékelők jelzése alapján 
váltott. A magas költségek miatt azonban 
nem terjedt el széles körben a használata. 
Talán több okos megoldást látnánk, ha 
a városok vezetése magáénak érezné az 
autósok idejét és az elhasznált benzint. 
A beruházási kiadások ugyanis a városok 
(egyes utakon az állam) költségvetését 
terhelik, míg az előnyök a lakosok, vállal-
kozók és vendégeik zsebében jelentkez-
nek.

- szem -

Új év(ezred), új remények 
a közlekedésben is

Egyre többször olvassuk a sajtóban az „okos város”  
(smart city) kifejezést. E lap hasábjain hónapról hónap-
ra körbejárom, itt helyben hogyan élhetnénk a modern  

technológiák előnyeivel.
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Pontyhorgászat a fagyos vízen
Talán kevesen tudják, 

hogy télen - akár fagy-
pont körüli hőmérsékle-
ten - is lehet békés hala-
kat, így pontyot fogni. Jó 
taktikával, kellően „lefi-
nomított” felszereléssel 
és jó minőségű etetőanyaggal si-
keresek lehetünk. Biztos fogásra 
inkább a mélyebb bányatavakon 
számíthatunk, de a sekélyebb 
egyesületi tavakat is érdemes le-
het felkeresni. December közepén 
Isaszeg és Gödöllő között egy ilyen 
tóra látogattam el. Fontos tudni, 
hogy amikor a víz hőmérséklete 
lecsökken, a halak nem válnak tel-
jesen passzívvá. Az anyagcseréjük 
lelassul, de folyamatosan vesznek 
magukhoz táplálékot. Mindezt 
azonban óvatosan teszik, ezért 
ehhez kell beállítanunk a felszere-
lést. A horgászathoz egy method kosaras 
végszereléket állítottam össze, amit egy 
30 grammos kosár, egy körülbelül 15 cen-
timéter hosszú feeder gumi, vékony előke 
és egy apró 16-os horog alkotott. A feeder 
guminak nagy jelentősége van ebben az 
időszakban, hiszen nyúlásával lecsökkenti 
annak az esélyét, hogy a hal leakadjon a kis 
horogról.
A horgászat előtti este már bekevertem 

az etetőanyagot. A téli időszakban fontos, 
hogy sötét tónusú keveréket al-
kalmazzunk, ami az óvatosan 
táplálkozó halak gyanakvását 
nem kelti fel. A hallisztes ete-
tőanyaghoz egy kis alkoholt is 
kevertem, mert az alkohol fa-
gyáspontja nagyon alacsony, így 
a hideg vízben nagyon attraktív 
adalékanyag. 

Elérkezett a horgászat napja. Mindössze 
két órás pecára volt csak időm. A tó végé-
ben, a zsilip előtt foglaltam helyet, ahol a 
vízoszlop magassága a legnagyobb, hiszen 
a halak a hidegben előszeretettel tartóz-
kodnak a mély vízben. Szerelékemet több 
irányba dobva próbáltam megkeresni a 
halakat. A téli időszakban ezt a módszert 
érdemes alkalmazni, hiszen a pikkelyesek 
már csak keveset mozognak, és a kapásra 
egy-egy helyen érdemes akár 25-30 percet 

is várni. A harmadik do-
bás után a spiccen alig 
észrevehető rángatá-
sok jelezték, hogy hal 
van a felszerelés másik 
végén. A bevágást kö-
vetően azonban a súly 

sajnos elmaradt. „ Keszeg lehetett 
– gondoltam -, nem bírta felszívni 
a csalit és a horgot is.” A követke-
ző dobásom ugyanarra a helyre 
repült, hiszen ahol egy hal van, ott 
lehet több is. Kis idő múlva egy, az 
előzőnél jóval agresszívabb kapá-
som volt. A hal a hideg víz ellenére 
határozottan elgörbítette feede-
rem végét. Bevágtam. Meglepőd-
tem azon, hogy ellenfelem milyen 
jó erőben van, a fárasztás csaknem 
öt percig tartott. A művelet végén 
egy két kiló körüli tőpontyot vezet-
tem a merítő szákba.

Több dobásra sajnos már nem volt idő, 
mert szürkülni kezdett. Nem is bántam, 
hiszen a hőmérséklet alig haladta meg a 
0°C-ot. Bár a horgászatra szánt idő rövid 
volt, mégis sikerült pontyot fognom! Be-
bizonyosodott, hogy télen, akár csak pár 
órára is, de érdemes ellátogatni a vízpartra, 
hiszen a görbülő bot látványára és élmé-
nyére kiéhezett horgásznak egy hal is nagy 
örömet jelent.

Szabó Barnabás

Ahogy beköszönt a naptár szerinti tél, a legtöbb sporttárs a  

sarokba állítja felszerelését, és a következő évi horgászszezo-

non töri a fejét. Az elszántabbak azonban ilyenkor is kimennek 

a vízpartra, de többségük a rablóhalakat veszi üldözőbe. 
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Arra kaptam felkérést, hogy leírjam pár 
gondolatomat a farsangról. Egy olyan 
szokásról, időszakról, amelynek a keresz-
ténységgel nem igazán van kapcsolata. 
Jelzi ezt például, hogy a farsang kezdete 
a karácsonyi ünnepkört követően van, zá-
rása pedig a húsvéti ünnepkör előtt, konk-
rétan a böjt előtt. Sok hagyományt isme-
rek magam is, ami kapcsolódik ehhez az 
időszakhoz. Jelmezek, ételek és mulat-
ságok jutnak eszembe. Megéltem iskolai,  
sportegyesületi, munkahelyi és gyüleke-
zeti farsangot. A legnagyobb kihívást min-
den farsang esetében a jelmez kitalálása 
és (vagy) megvalósítása jelentette. Még 
alsó tagozatos voltam, mikor édesanyám 
súgott, hogy legyek krumplis zsák. A jel-
mez megalkotása nem volt túl bonyo-
lult feladat, harminc kilós krumplis zsák 
lettem. Volt az iskolában egy zsűri, akik 
rangsorolták a bemutatott jelmezeket, 
harmadik lettem. Legemlékezetesebb jel-
mezötletem spontán született harmincöt 
évvel ezelőtt egy sportegyesületi farsan-

A 18. század közepén épült, majd többször bővített gödöllői Grassalkovich-kastély hazánk 
egyik legjelentősebb barokk épületegyüttese. Építéstörténete mellett nem kevésbé izgalmas 
a históriája sem, sőt azt mondhatjuk, hogy híven őrzi történelmünk utóbbi évszázadainak 
fontos mozzanatait is. Varga Kálmán közel 450 oldalas műve teljességre törekvő tudományos 
feldolgozása mind annak, amit ma a kastélyról tudunk: a kötet felöleli az építés periódusait, 
a kastélybéli élet közel 300 éves múltját és függelékként adja a Grassalkovich család genealó-
giáját, valamint az – úgynevezett –műemléki védettség modernkori történetét. Mindezt több 
mint 200 forrásértékű kép, szakirodalmi-, kép- és rövidítésjegyzék, végül pedig angol-német 
rezümé teszi teljessé. 

A 2021 áprilisában megjelenő könyv kiadója az ESTERHÁZY KASTÉLY KÁPOLNA ALA-
PÍTVÁNY (Az Esterházyak és a barokk udvari kultúra örökségének ápolója) Adószáma: 

18079227-1-08; számlaszáma: (OTP) 11737100–20004707 
A kötet kiadói ára (ÁFÁ-val): 5.000 forint

Megrendelésre kizárólag elektronikus úton van lehetőség a kastelykonyv@gmail.com 
címen és a vételár átutalásával az Alapítvány számlaszámára. Elkészülte után a kötetet 
átvenni a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban (Gödöllő, Dózsa György út. 8.) 
lehet, kezdő időpontjáról értesítést küldünk. Igény esetén, illetve távolabbi megrendelőink 
számára a könyvet postai úton (várhatóan 1.200 forint) küldjük el.

gon. A mulatságra a Budapesti Honvéd 
Sportegyesület Lovardájában került sor. 
Nem volt kötelező, de lehetőségünk volt 
jelmezben lóra szállni. Volt, aki már úgy 
érkezett a helyszínre, hogy tudta, mi lesz, 
egy műanyag lavórt hozott, és teknősbéka 
jelmezben szállt lóra. Nem készültem jel-
mezzel, s már úgy volt, nem is szállok így 
lóra, amikor megpillantottam a lovarda 
öltözőjében egy nyeles felmosófát. Kész 
lett a jelmezem. Felvettem a lovas felsze-
relésem, majd a felmosó fának kiszedtem 
a nyelét, amit beledugtam az utcai lóden-
kabátom két ujjába, és a végeire tűztem 
a lovas kesztyűmet. Kalapom és sálam 
is volt, melyeket felöltve készen álltam, 
mint madárijesztő. A lóra szállásnál kicsit 
szerencsétlenkedtem, de segítettek. Ter-
mészetesen a kezeimmel a kantárt meg 
tudtam fogni, igaz, a kabát alatt elrejtve. A 
jelmezes bemutatóra a fedett lovardában 
került sor, amihez felsorakoztunk, majd 
következett a bevonulás. Közben éppen 
a bejárat környékén lődörgött egy idegen 

arra járó ember, akinek a tekintete meg-
akadt rajtam, mármint a madárijesztőn. 
Hosszan nézett, majd elég hangosan a 
következőt mondta: „Milyen nehéz lehet 
lóháton az embernek ilyen sokáig oldalt 
tartani a kezét!”. Mindenki gurult a neve-
téstől, jó móka volt.
Farsangkor közösség teremtődik, öröm, 

vidámság, ötletesség, spontaneitás, hu-
mor és szeretet közössége. Így összegezve 
nem is áll olyan távol a farsang a keresz-
ténységtől. Krisztus urunk is közösséget 
teremtett - ezzel kezdte tevékenységét 
- és teremt ma is, elsősorban szeretet 
közösséget. Előreláthatóan a farsangi 
együttlétek megszokott formái idén nem 
lehetségesek. De közösségek, ha szűkebb 
körben is, teremtődhetnek például úgy, 
hogy valaki a családból, vagy mindenki 
elmeséli egy-egy farsangi élményét.

Áldott napokat kívánok! Erős vár a mi 
Istenünk!

Albert Gábor evangélikus lelkész

Értékeink farsang idején 

A GÖDÖLLŐI KASTÉLY SZÁZADAI
Áprilisban jelenik meg Varga Kálmán könyve

Albert Gábor evangélikus lelkész gondolatai a farsangról
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ÖN IS LEHET A KÖNYV TÁMOGATÓJA!  A monográfia kiadását számos cég és vállalkozás támogatása segítette elő, hozzájárulva a 
kiadói ár leszorításához. Ön is lehet támogató és neve bekerül a könyvbe, ha a vételáron felül még 5.000 Ft-tal járul hozzá a megjelenés 

költségeihez. A 10.000 Ft-ot 2021. március 10-ig szükséges átutalni az Alapítványnak, a közlemény rovatba írva, hogy „Könyvkiadás támo-

gatása”. Önzetlenségét apró figyelmességgel, egy könyvjelzővel köszönjük meg és a kiadványt a fentiek szerint juttatjuk el Önhöz azzal a 

különbséggel, hogy a postázás esetén annak díját az Alapítvány vállalja.
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Gyerek
száj

VÍZSZINTES: Az idézet első sora (R, P, C, 
S, Y). 13. Elhasznált levegőt tüdőből tá-
voztat. 14. Angol tagadás. 15. Síkfelületű. 
16. Egy helyben tartózkodik. 17. Alapta-
lan vád. 20. Részben kapdos! 21. Hosszú 
morzehang. 22. Orosz gépkocsi márka. 23. 
Fundamentum. 25. Korrövidítés. 26. Piaci 
párbeszéd. 28. … Kakoko, veterán kongói 
labdarúgó (ETEPE). 30. Juttatná. 32. Vér-

tanú győri püspök (Vilmos). 34. Mechani-
kus. 36. Álomból riad. 38. Gyakorító képző. 
40. Őserdő. 42. Rénium és oxigén vegyje-
le. 43. Hajdanvolt. 44. Becézett Enikő. 45. 
Nagy, üveges, fedett hintó. 47. Női ének-
hang. 48. Ruhát eszik a moly. 50. Állatot 
ellát. 52. A nagybőgő Paganinije (Aladár). 
53. Héber eredetű, idegen női név rövid 
változata, jelentése: Magdala-i hölgy. 55. 

Hajdú-Bihar megyei község lakója. 58. 
Hadiszerszám. 60. Annyi mint, röv. 61. 
Kiejtett betű. 63. 100%-ig megtölthető. 
65. Oda-vissza: felém. 66. … mays, a ku-
korica tudományos neve. 68. Kisebbségi 
(népcsoport). 70. Fizimiska. 72. Égtáj. 74. 
Mutatószó. 75. Floridai város.

FÜGGŐLEGES: 1. A németek nemzeti kár-
tyajátéka. 2. Kuszál. 3. Fél betűi keverve. 4. 
Púderpamacs! 5. Ismét. 6. Ide-oda lenget. 
7. Korábban Derestyéhez tartozó brassói 
városrész. 8. Vendéglői olvasmány. 9. 
Zamatos gyümölcs. 10. Veér András. 11. 
Ebben a pillanatban. 12. Francia szobrász-
művész (Auguste). 18. Jogász, politikus, 
köztársasági elnök (János). 19. Orosz férfi-
név. 22. Nagyító. 24. Szülő. 26. Az idézet 
második sora (V, Ő, L, K, K). 27. C40H56 
képletű narancssárga színű pigment. 29. 
Relikvia. 31. Fagyoskodik. 33. Lengyel-né-
met határfolyó. 35. Ádámka párja. 37. Rö-
vid női név. 38. Kettőzve: buta. 39. Magyar 
származású olasz szobrászművész (Ame-
rigo). 41. Fonáldarab! 46. Ünnepélyesen 
felavat. 49. Hámba fogott. 51. Korpusz. 
52. Gonosz erdei szellem a finn mitológi-
ában (PIRU). 54. Álmos vezér édesanyja. 
56. Mozgásképtelenné tesz. 57. Halláská-
rosult. 59. Federico García Lorca tragédi-
ája. 62. Rövid férfikabát. 64. Női név. 67. 
A távolabbit. 69. Kis Imre. 70. Ara betűi 
keverve. 71. El …, a rekonkviszta (vissza-
hódítás) hadvezére, spanyol mondák és 
dalok hőse (tkp. Rodrigo Díaz de Vivar). 
73. Antonov felségjele. 76. Szamárbeszéd.

Keresztrejtvény
Ady Endre: Farsangi dal c. költeményéből idézünk 2 sort.
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Apa: Egyszer majd mindenféle érzelmeket fogsz táplálni a fiúk iránt...
6 éves lány: Már most érzelme-ket táplálok irántuk.Apa: Tényleg?
Lány: Kiborítanak.

Anya: És
zre sem v

etted az ú
j frizurám

at!

Fiú: Nem
 az én do

lgom, ne
m én vet

telek 

feleségül
.4 éves: Kapha

tok egy kiscicá
t?

Apa: Tudod, h
ogy allergiás 

va-

gyok rájuk. Ne
m tudok megle

nni 

velük egy házb
an.

4 éves: Alhatsz
 kint is.

Anya: Olykor mindannyian hibázunk.5 éves: Te is?
Anya: Igen.
5 éves: Például amikor finomat szeretnél főzni, csak nem sikerül?

4 éves: 
Anya, na

gyon sze
retlek, kö

szönök m
indent, 

amit érte
m teszel.

Anya: Ja
j, de aran

yos vagy,
 köszönö

m!

4 éves: S
zerinted 

a Mikulás
 is hallott

a?

Anya: Szívem, mit mondasz, ha 
valami rosszat tettél?
4 éves: „Nem én voltam!”
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Anya: A karácsony Jézus születésnapja.
4 éves: Mit adjak neki?
Anya: Azt, hogy kedves leszel a testvéreidhez.
4 éves: Inkább adok neki egy kalapot.

8 éves: K
épzeld, a

 felnőtt j
eges-

medvék 
1000 kiló

sak is le
het-

nek!

Anya: Na
hát!

8 éves: 
Kétszer o

lyan neh
ezek, 

mint te, A
nya!

4 éve
s: Ad

sz eg
y kics

it a cu
krodb

ól?

Anya
: Ezt 

én ka
ptam

 Anyá
k nap

jára.

4 éve
s: Cs

ak m
iattam

 vagy
 egyá

lta-

lán a
nya.
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Miért éppen Csíkos lett a bolt neve?
Amikor 1996-ban megnyitottunk, próbáltam 

egy olyan képet adni neki, ami megfogja az em-
bereket. De az az esti megvilágításban foltosnak 
tűnt, ezért erős, piros, vastag csíkokat festettem 
rá, hogy megtörje a fényt. Ez bejött, olyannyira, 
hogy át is neveztem az üzletet, hiszen Csillag 
ABC-ként indultunk, amely így csupán egy hó-
napot élt.
Mi volt itt korábban?
Már a háború előtt is üzlet volt, igaz, sokkal 

kisebb kivitelben, a mai Nemzeti Dohánybolt 
helyén. Később bővült, majd az államosítás 
után a váci kisker üzemeltette 1990-ig. A rend-
szerváltás után vette meg egy vállalkozó, akitől 
egy ideig béreltem, majd megvásároltam.
Előtte is kereskedelemmel foglalkozott?
1977-ben jöttem ide Borsodból, Sályból. 

1980-ban villanyszerelőként végeztem, majd 
leérettségiztem, és kereskedelmi képesítést is 

szereztem. 1989. március 15-én ott voltunk a 
feleségemmel a nagy felvonuláson, ahol már 
hirdették, hogy szabad ország leszünk, és érezni 
lehetett a változás szelét. Úgy gondoltuk, hogy 
akkor itt az időnk. Sosem felejtem el, 1990-ben, 
a születésnapomon, április 19-én váltottam ki 
a vállalkozóit. Először gyermekruhákkal, játé-
kokkal foglalkoztam, piacoztunk, vásároztunk. 
1993-ban nyitottuk első üzletünket, egy élelmi-
szer biocentrumot a Munkácsy utcában, amely 
nagy dolog volt. Kevés bolt volt még akkor, és 
hiánypótló volt a tevékenységünk.
Aztán jött a Csíkos.
Amely nagy siker lett, hiszen a mai napig 6-tól 

22 óráig vagyunk nyitva. 2004-ben beléptünk a 
CBA-ba, de a karakterünk megmaradt. 2001 óta 
nehezebb az életünk, hiszen nem egyszerű a 
multikkal felvenni a versenyt.  
Miért pont itt nyitott üzletet?
Jó helyen vagyunk. Egy nagy lakótelep és a 

kertvárosi övezet határán helyezkedünk el. Az 
üzlet megfelelően nagy. Kényelmi bolt, azaz 
minden megtalálható benne, amire szükség 
van. Kevés ilyen ABC van. Újat nem lehet kita-
lálni, ezért nagyon fontos, hogy hol van. Ha jó 
helyen vagy, mindent meg tudsz valósítani. 
Sokat számít, hogy nincs másik bolt a környé-
ken, ezért hosszú távon gondolkodhatunk. Még 
úgy is, hogy a pandémia miatt korlátozott nyit-
vatartással, két műszakban 10-15 embert fog-
lalkoztatunk, ami nagy szónak számít.
Miközben szemben sikerült egy pizzériával 

„bővülni”.
Valóban, 2017-ben nyitottuk meg, de a Patak 

téren is van egy élelmiszer-ital diszkontunk. A 
pizzériát is teljesen felszereltük, de a járvány 
miatt zárva tart, és már nem is nyitjuk ki. Profilt 
váltunk azzal az üzlettel, a tervek már készen 

vannak. Annyit azért elárulok, hogy az épí-
tőiparhoz fog kapcsolódni, hiszen a magyar kor-
mány a döntéseivel tulajdonképpen támogatja 
a kapcsolódó tevékenységeket.
Mi a hosszú távú filozófiája?
Ez egy szolgálat. Ezt nem lehet másképp 

csinálni. 30 éve minden nap 6-tól este 10-ig 
vagyunk nyitva, csupán egy-két felújítási napra 
voltunk zárva, amely hallatlan lemondással jár. 
Ehhez persze szorgalom és kitartás kell. Folya-
matosan fenn kell tartani egy jó csapatot, s tud-
ni kell reagálni a változásokra. Néha ugyan 
nagyon nehéz az emberekkel, de mindig törek-
szem az összhang kialakítására. Felhígult az el-
adói munka, sokan azt hiszik, hogy alkalmasak 
rá. Mi mindenkit betanítunk, ha van affinitása, 
és próbálunk versenyképes béreket biztosítani.
Bevállalós fajta?
Nézze! Az élelmiszerből folyamatosan csök-

kenő bevételek származnak. Bátornak kell 
lenni és merni kell váltani. Szeretem csinálni.
Mennyire érzi megfelelőnek azt a helyi gaz-

dasági környezetet, amely körülveszi a vál-
lalkozását?
Sokáig nem engedték be a városba a multi-

kat. Tény, hogy amióta megjelentek, nehezebb 
az életünk. Átgondolt multipolitikára lenne 
szükség, amely megalapozza az erős élelmi-
szergazdaságot. Fontos lenne a magyar keres-
kedők előnyben részesítése Gödöllőn is, és a 
problémák segítése, de meg sem hallgatják 
azokat. Őszintén, nem tudok itt helyben olyat 
mondani, ami minket segítene. Fontos lenne, 
hogy vállalkozóbarát polgármestere legyen 
Gödöllőnek, és vállalkozóbarát legyen az ön-
kormányzat is. Ha ez így lenne, abból a város 
és mindenki más is profitálhatna. Nem mind-
egy, hogy szeretik-e a városvezetőt, és hogy 
az önkormányzat mit tud tenni a vállalkozá-
sokért, ahonnan most csak a befizetéseket 
várják.

Brand a Szent János utca sarkán

Fogalom Gödöllőn. Ha már minden bezárt vagy éppen semmi  
nincs nyitva, minden gödöllői tudja, hogy a Csíkos még nyitva  
van és meg is kapjuk, ami hiányzik. Ki ne ismerné a népszerű  
élelmiszer kisboltot a Szent János utca és Szőlő utca sarkán.  
A tulajdonossal, Mészáros Tiborral beszélgettünk.

A „Csíkos”

Mészáros Tibor


