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Mi, magyarok ismerjük ezt a halál és 
halhatatlanság közötti osztozkodást. Az 
elmúlt évszázadokban nemzetként – és 
persze egyénenként is – megtapasztaltuk 
ezt a lelki, szellemi utat.
A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Fe-

renc 1703-ban Cum Deo pro Patria et 
Libertate! – Istennel a Hazáért és a Sza-
badságért! – feliratú zászlót bontott, 
megkezdve nyolc évig tartó, váltakozó 
szerencsével folytatott szabadságharcát. 
Hitvalló keresztényként – megírva töb-
bek között a  Vallomásait – önmagával is 
gyakran vívódva küzdötte végig ezeket az 
éveket, végezetül eljutva a száműzetés-
be, Rodostóba. Csak több évszázaddal 
később, 1906-ban jutott vissza szeretett 
hazájába, Kassán nyervén végső nyughe-
lyet.
1848-ban tört ki a már csupán másfél 

évig tartó szabadságharcunk, amit csak 
két nagyhatalom tudott eltaposni. Ennek 
is voltak hitvalló hősei, közöttük Széche-
nyi István, aki a végsőkig ellenállt a sza-
badságharcnak, és akit végül az őrületbe 
hajszolt a szabadságharc kirobbanása. 
Számos pap és szerzetes részt is vett a 
szabadságharcban, aminek ilyen konk-
rétan is volt lelki vonatkozása – de min-
denekelőtt úgy, hogy az egész nemzet 
együtt jutott el 1848 március 15-e és az 
áprilisi törvények eufóriájától Batthyány 
Lajos miniszterelnök és a 13 (inkább 16) 
aradi vértanú kivégzéséig. Ebből a véres 
megtorlásból is feltámadtunk. Ehhez 
egy átfogó nemzeti ellenállás vezetett, 
melynek egyik jelentős állomása volt 
Scitovszky János hercegprímás 1857-es 
nagyszabású nemzeti zarándoklata Ma-
riazellbe, megdöbbentve a Habsburg-ha-

A „hamu keresztjétől a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út 

különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejeze-

te, tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlan-

ságban.” – írja Pilinszky János egyik nagyböjti elmélkedésében. 

talmat. Ezt követte 1867-ben a kiegyezés 
és a magyar felemelkedés néhány ragyo-
gó évtizede.
Az I. világháború – akkori kifejezéssel 

élve a Nagy Háború – rettenete után a 
magyarságot még nagyobb csapás érte, 
előbb a Tanácsköztársaság 133 napja a 
gyilkosságaival, majd 1920-ban a brutális 
trianoni békediktátum. Ebből is feltámad-
tunk, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, 
Teleki Pál és más államférfiak mellett Pro-
hászka Ottokár is a magyar feltámadás 
részese volt.
A II. világháború nagy világégésében 

a magyarságot nemcsak hihetetlen vér-
veszteség sújtotta, de voltak példamuta-
tó vértanúi is, közöttük Boldog Salkaházi 
Sára és Boldog Apor Vilmos is.
Az ezután bekövetkező kommunista be-

rendezkedés ellen szólalt fel Mindszenty 
József hercegprímás, aki százezres Má-
ria-zarándoklatokat szervezett, és meg-
hirdette azt a lelki gondolatot, hogy „ha 
lesz egymillió imádkozó magyar, nem fog 
félni a jövőtől”. A Rákosi-rendszer fekete 
autóit, Andrássy út 60-at, a kitelepítése-
ket, Recsket, Hortobágyot túlélni segített 
ezzel. Olofsson Placid bencés szerzetes a 
Gulágon szerzett tapasztalatokkal tanítot-

ta az országot arra, hogyan lehet erőt me-
ríteni a borzalmas nehézségek közepette 
is.
Az 1956-os forradalmunk és szabadság-

harcunk volt az, amelyik a világpolitikát is 
befolyásolta. Kilátástalan helyzetben az 
ország szembeszállt a világ akkori egyik 
legnagyobb hatalmával, gyilkos erejű 
hadseregével. A szabadságharc 13 napja 
alatt a nemzet sűrítetten élte át a „hamu 
keresztjétől a kereszt halottjáig” vezető 
rövid és egyenes utat. Az orosz megszállás 
ellen tiltakozva nemcsak Jan Palach, de a 
mi Bauer Sándorunk is önkéntes tűzhalált 
vállalt 1969-ben. Bauer utolsó üzenete 
szinte egybevág a kezdő mondatunkkal: 
„Szeretnék élni, de most szénné égett 
holttestemre van szüksége a nemzetnek”.
A magyar nemzet egyiket sem felejtette 

el – mindegyik beleégett a nemzeti em-
lékezetbe, persze az egyéni lélekbe is. A 
magyarság több mint ezer éves története 
nagyböjtökből és keresztútjárásokból áll. 
Többször átéltük a halált, és megtapasz-
taltuk a halhatatlanságunkat is. A pozso-
nyi csatában, a tatárjárás utáni második 
honfoglalásban, a nándorfehérvári diadal 
után a mohácsi csatavesztésben, a há-
rom részre szakadt ország szívós végvári 
harcaiban és a száz évenkénti szabadság-
harcainkban is. Kimondható, hogy minde-
gyik vereségünkből erősebbé válva kerül-
tünk ki.
„Nagyböjt első napja nem véletlenül 

a halandó emberé, ahogy az utolsó se 
véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisz-
tus halandóságunkban adhatott nekünk 
egyedül halhatatlan találkozót” – írja szin-
tén Pilinszky. Ebben a mondatban benne 
rejlik Húsvét titka: a keresztút után bizto-
san jön a feltámadás. Ez a hívő magyarság 
mélyen átélt és a húsvétra készülve évről 
évre megismétlődő története.
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Gémesi soraira január 4-én Orbán Balázs, a 
Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parla-
menti és stratégiai államtitkár reagált és közös-
ségi oldalán üzent: úgy tűnik, hogy a polgármes-
ter számára a tények tisztelete már nem erény.
Gödöllő első embere azzal zárta január 6-án 

kelt viszontválaszát, hogy nyilvános vitára in-
vitálta a kormánypárti politikust. Öt nappal 
később Orbán Balázs elfogadta a kihívást, de 
levelében hosszan sorolta az elmúlt évek pozi-
tív kormányzati döntéseit az önkormányzato-
kért, amiből Gödöllőnek is bőven jutott, majd 
hozzáfűzte: a vitának nyilvánosnak kell lennie! 
A nyilvános vita a járványügyi helyzet miatt ha-
lasztásra került, így a részletekről csak később 
tudunk beszámolni.
Hogy melyik fél milyen régi-új érvekkel és 

tényekkel rukkol elő, egyelőre képlékeny. Dön-
tően azért, mert – Vécsey László kormány-
párti parlamenti képviselő közbenjárásának is 
köszönhetően – Gémesi György február 17-én 
egyeztetésen vett részt, ahol Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel tár-
gyalhatott a 25 ezer feletti lakosságszámú váro-
sokat érintő kormányzati kompenzációról.

A megbeszélésről a MÖSZ elnöke némiképp 
csalódottan távozott, és ennek hangot is adott: 
„nem jutottunk eredményre, és azt sem lehet 
tudni, hogy kompenzál-e a kormány, és ha 
igen, akkor mennyivel.” Gödöllő első embe-
rének kiábrándultságát az is táplálta, hogy 
kudarcot vallott az iparűzési adó kiesésére, a 
gépjárműadó elvételére, illetve a járvány elleni 
védekezés kapcsán felmerült települési kiadá-
sok megosztására vonatkozó teljes kompenzá-
ciós igénye az önkormányzatok számára.
Felmerül a kérdés: hova vezet a polgármes-

ter makacssága?
Főként annak tükrében, hogy a kormányzat 

illetékesei többször és több helyen is hangoz-
tatták: a járványügyi védekezésből és a terhek 
elosztásából az egész társadalomnak, a gaz-
dasági élet minden szereplőjének, valamint 
a kormányzati és önkormányzati szektornak 
egyaránt ki kell vennie a részét. Lényeges 
szempont a munkahelyek megvédése, esetleg 
újak teremtése. Ehhez járulhat hozzá a legtöbb 
embernek munkát adó kis- és középvállalkozá-
sok adó- és járulékterheinek mérséklése, ami-
nek egyik eleme az iparűzési adó csökkentése. 
Merthogy: 2014 és 2019 között az önkormány-
zatok iparűzési adóbevétele átlagosan mintegy 
50 százalékkal nőtt.
További érv kormányzati oldalon, hogy szá-

mos olyan, teljesen vagy részben állami for-

rásból támogatott fejlesztés zajlott le, illetőleg 
zajlik éppen, amik hozzájárulnak a települése-
ken lakók életminőségének javításához. Ebbe 
a körbe sorolható Gödöllő esetében – többek 
között – a vasúti beruházás, az uszodaépítés, 
az üzleti parkba települő távol-keleti cégóriá-
sok dotációja, valamint az egyetem és a kastély 
rövidesen induló fejlesztése, rekonstrukciója, 
netán a helyi közintézmények (oktatás, egész-
ségügy) megújítása.
Összegezve: jelenleg azt lehet tudni, hogy 

a kormány március végéig településenként 
külön-külön egyeztet a városoknak nyújtandó 
segítségről annak érdekében, hogy az önkor-
mányzatok működőképessége megmaradjon, 
a nélkülözhetetlen fejlesztéseket elvégezzék és 
akár új beruházásokat is tudjanak indítani.
Gödöllő esetében mire lehet számítani?

• Arra bizonyosan, hogy egy vitával nem oldó-
dik meg a felek közötti helyzetmegközelítési 
konfliktus.

• Arra nagy valószínűséggel nem, hogy a kor-
mány támogatni fogja a városháza-projekt 
befejezését. Az pedig kizárható, hogy a szál-
loda-per okozta várhatóan (több) százmilliós 
kiadását az „állam bácsi” magára vállalja.

Sokkal bölcsebb lenne tehát tudomásul 
venni, hogy az önkormányzat az egész része, 
és nem riogatni kellene az embereket, hanem 
megértetni/elfogadtatni velük, hogy korlá-
tozottabbak a lehetőségek. Persze, ehhez fel 
kellene sorolni a korábbi évek fontosságukat 
tekintve erősen megkérdőjelezhető döntéseit 
is… Mert az kizárt, hogy a gödöllőiek helyett 
a városvezető kompenzálása lenne a kor-
mány célja!

fega

Az egyelőre erősen kérdőjeles végkimenetelű történet szálai tavaly  

decemberre nyúlnak vissza, amikor Gémesi György, Gödöllő 

polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) 

elnöke követeléseket fogalmazott meg – elsősorban az iparűzési adóbe-

vétel megfelezésének visszavonására vonatkozó, illetve az önkormány-

zatok bevételkiesését kompenzáló – Orbán Viktor gazdaságvédelmi  

akciótervet kiegészítő bejelentései kapcsán.

Nem a városvezető, hanem  
a gödöllőiek kompenzálása  
lehet a kormány célja
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Február 11-én Gémesi György polgármester 
is eleget tett kötelezettségének, és jóváhagyta 
Gödöllő idei költségvetését. Az országos narratí-
vában az ellenzék szerint kormányzás helyett az 
önkormányzatok kivéreztetése folyik (adóelvo-
nások, parkolási díj beszedésének felfüggeszté-
se), a kormánypártiak pedig váltig állítják, hogy 
az önkormányzatoknak, azok közül is főleg a 
tehetősebbeknek, ki kell venniük a részüket a 
járvány elleni védekezés kedvezőtlen gazdasági 
hatásainak enyhítéséből (is). Főleg úgy, hogy az 
állam egyeztetés alapján kompenzálni készül az 
elvonások és a védekezési plusz kiadások követ-
keztében igazolhatóan kieső bevételeket. Ez a 
tétel Gödöllő esetében – Gémesi György elmon-
dása szerint – mintegy 450 millió forintos igényt 
jelent. Ezek után nézzük, mit mutatnak az erre az 
évre tervezett gödöllői számadatok!
Gödöllő 2021-es – a városvezető megfogalma-

zása szerint minden korábbinál takarékosabb és 
költséghatékonyabb – költségvetésében közel 
10,2 milliárd forintos bevételi és kiadási főösz-
szeggel számolnak (tavaly 10,1 milliárd forint). 
Mivel a forrásoldal kevéssel több mint 3 milliárd 
forinttal elmarad a költekezésekre szánt összeg-
től, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdeké-
ben belső finanszírozási célú előző évi költség-
vetési maradvány bevonása válik szükségessé. 
A kötelezőnek tekinthető működési tételekkel 
kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 6,25 mil-
liárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 
6 milliárd forint), míg az önként vállalt működési 
feladatokkal összefüggő kiadásokra megköze-
lítőleg 86,2 millió forintot szánnak (tavaly 153 
millió forint).

Meghaladhatja a 2,8 milliárd 
forintot a helyi adóbevétel
A kormányzati elvonások (gépjárműadó,  

iparűzési adó felezése) ellenére a gödöllői költ-
ségvetés bevételi oldalát 2021-ben is komoly 
mértékben táplálja a helyi adókból remélt mint-

Gödöllő Nonprofit Kft. 100 millió forintos támo-
gatását 62,4 millió forinttal egészíti ki.

A tavalyi 700 millióról 900 
millió forint fölé emelkedett az 
új városháza-projektre szánt 
előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások 
nagyságrendjét 2,77 milliárd forintra kalkulálják 
ebben az esztendőben (tavaly 2,54 milliárd fo-
rint). Ebből az előirányzat-halmazból a teljesség 
igénye nélkül:
• A lakó- és nem lakóépületek fejlesztésére kö-

zel 1,58 milliárd forint (tavaly 882 millió forint) áll 
rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb 
összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 
6. szám alatti épületének – Gémesi szerint nem le-
állítható vagy felfüggeszthető – átépítése, bőví-
tése emésztheti fel: a kalkuláció szerint a koráb-
ban erre a célra elkülönített, de fel nem használt 
összeget is bevonva, 914,3 millió forint (tavaly 
700 millió forint) kiadást jelent, ami 30 százalé-
kos kiadás-növekedés egy év távlatában.
• Ezen felül a kosárlabda-munkacsarnok épí-

téséhez biztosított visszatérítendő támogatásra 
és hozzájárulásra 605,8 millió forintot kívánnak 
rendelkezésre bocsátani a gödöllőiek adófo-
rintjaiból. Vannak olyan vélemények, amik azt 
tartják, hogy a beruházásból nem lesz semmi, 
és ez a keret szolgálhat majd a helyi közkasz-
sza számára több százmillió forintos kiadást 
jelentő, várhatóan jogerősen is elmarasztaló íté-
lettel záruló szálloda-perből fakadó fizetési kö-
telezettség teljesítésére, ami valós aggodalom 
lehet, mert ez a tétel átmenetileg van csupán a 
költségvetésben, valójában TAO-forrás jelenti 
majd a fedezetét, ha lesz építkezés.
• Mindent egybevetve, 521 millió forint (tavaly 

684,6 millió forint) juthat infrastrukturális beru-
házásra. Ebből kerékpárútra 179,5 millió forin-
tot, útépítésre 25,7 millió forintot (tavaly 205 
millió forint), 285 millió forintot pedig a régen 
halogatott és 410 milliós hitelt is felvett közvi-
lágítási fejlesztésre terveznek elkölteni.

75 millió forintos általános tar-
talék mellett nem jut működési 
támogatás az egészségügyi köz-
pontnak, a sport- és kulturális 
szervezeteknek

egy 2,84 milliárd forintos (tavaly 3,46 milliárd  
forint) anyagi forrás. Ebből várhatóan 1,9 milli-
árd forintot (tavaly 2,48 milliárd forint) tesz ki az  
iparűzési adó, 540 millió forintot az építmény-
adó, 150 millió forintot a telekadó és 215 millió 
forintot a 2016-tól az önkormányzati kezelésű 
úthálózat felújítása érdekében bevezetett kom-
munális adó.

Közel 168 millió forinttal több 
pénzt folyósít az állam, mint 
2020-ban

A központi költségvetéstől kapott, az általános 
működést és az ágazati feladatok támogatását 
szolgáló dotáció – csaknem 47,1 százalékkal 
emelkedve – meghaladja az 2,183 milliárd fo-
rintot (tavaly 1,457 milliárd forint). A gödöllői 
büdzsé forrásoldalát nem növelő szolidaritási 
hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növeke-
déssel – 730,4 millió forintos (tavaly 211,6 millió 
forint) tételnek felel meg 2021-ben, miközben 
ezt az összeget az állam új elemként 551,9 mil-
lió forintos önkormányzati támogatási jogcím-
mel ellentételezi, amit a polgármester nem 
igazán hangoztat. Ezáltal a tényleges állami 
forrás mértéke 2021-ben 1,413 milliárd forint 
(tavaly 1,245 milliárd forint), vagyis közel 168 
millió forinttal több, mint 2020-ban volt.

Beszédes adatokat rejt az a táblázat, ami az 
intézményi támogatás, illetve szolgáltatás-ellen-
tételezés – mindent egybevetve – valamivel több 
mint 4,085 milliárd forintos összegének (tavaly 
3,622 milliárd) forrását mutatja be. Az állam en-
nek a tételnek az 52,5%-át (tavaly 40,2%) állja, a 
fennmaradó, 1,942 milliárd forintnak megfelelő 
47,5%-ot (tavaly 59,8%) az önkormányzat bizto-
sítja. A központi költségvetés legkevésbé a városi 
múzeumra (3,8%) és a könyvtárra (7%) áldoz, 
ellenben a hozzávetőleg 80 millió forintos jegy-
bevétel-kieséssel szembesülő Művészetek Háza 

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében kihirdetett 
különleges jogrend minden eddigitől eltérő megvilágításba helyezi a te-
lepülési költségvetéseket. Köztük a 2021-es gödöllői büdzsét is. Részben 
azért, mert  a gazdálkodási számhalmazt a polgármesterek fogadhatják 
el a veszélyhelyzetben rájuk ruházott feladat- és hatáskörnek köszön-
hetően, részben pedig azért, mert az előirányzatok beteljesülésének bi-
zonytalansága – akár bevételi, akár kiadási oldalon – soha nem volt eny-
nyire szembetűnő az önkormányzati éra három évtizedes történetében.

Válság-költségvetés?! 
900 millió Gémesi György hivatalának csinosítására
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Azzal együtt, hogy a polgármester a képvi-
selők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának meg-
felezéséről döntött, nem csökkent számottevő-
en a gödöllői képviselőtestület működtetése, 
ami 2021-ben 79,3 millió forintot (tavaly 96,4 
millió forint) emészthet fel. A város első embe-
re saját hatáskörben 10 millió forint (tavaly 12,5 
millió forint) sorsáról dönthet idén. Veszélyhely-
zeti kiadásokra 50 millió forintot terveztek be 
erre az esztendőre. A Volánbusz támogatása 110 
millió forintos tétel, a szakértői és tervezői költ-
ségek várhatóan 90 millió forintra rúgnak.
A városi marketingre, kommunikációra, dí-

jakra, naptárra és nemzetközi kapcsolatokra 
fordítható fedezet mértéke 40,3 millió forintos 
(tavaly februárban 47,4 millió, majd áprilistól 
33,1 millió) közpénz injekcióval egyenértékű. A 
közterületi rendezvények szervezését idén 20 
millió forint (tavaly 24 millió forint) segíti.
Bár a gödöllői költségvetés számhalmazában 

az általános tartalék sorban 75 millió forintot ne-
vesítettek, a dolgok jelenlegi állása szerint nem 
jut működési támogatás a kiemelt művészeti 
csoportoknak, a sportszervezeteknek, ille-
tőleg – akárcsak tavaly – 2021-ben is 0, azaz: 
nulla forintos működési dotációval számolhat 
a Tormay Károly Egészségügyi Központ, amit 
az önkormányzat üzemeltet…

A költségvetés súlypontjai 
sem megfelelőek a Szövetség 
Gödöllőért képviselőcsoportja 
szerint

Mielőtt a polgármester elfogadta a 2021-es 
gödöllői költségvetést, a képviselőtestület tagjai 
lehetőséget kaptak javaslataik megfogalmazá-
sára, illetve a város első embere február 11-én 
konzultációt is tartott a helyi büdzséről. Ez per-

sze formalitás volt, mert saját képviselőtársai 
– kivéve Bárdy Péter alpolgármestert – ott sem 
voltak, bár sosem szegülnek szembe a városve-
zető iránymutatásával. Természetesen az ellen-
zék tagjainak észrevételeit sem fogadta meg 
a – több nyilatkozatában is az együttműködést 
szorgalmazó – város vezetője.
A történtek után nem sokkal Igazságos és 

politikamentes költségvetést a gödöllői em-
bereknek! címmel írás jelent meg a gdl.hu ol-
dalon, amit a Szövetség Gödöllőért képviselői 
jegyeztek.
A városatyák hét főből álló csoportjának tag-

jai a prioritások vonatkozásában úgy fogalmaz-
nak, hogy veszélyhelyzetben nem megszoríta-
ni kell, hanem a lakosságot segíteni.
2021-ben, a járványhelyzet lezárásáig az em-

berek és a vállalkozások terheit csökkenteni kell.

Egy város, amely a 2020. évről 
3 milliárd forint bevételi ma-
radvánnyal rendelkezik, nem 
csökkentheti a béreket, nem 
bocsáthat el dolgozókat, nem 
nullázhatja le a kultúrára és a 
sportra szánt támogatásokat!

A lakossági terhek csökkentése érdekében az  
ellenzéki képviselők javasolták és kérték:
• A kommunális adó 2021-es befizetésének fel-
függesztését.

• A városi cégek összevonásának megkezdését.
• A polgármesteri hivatal építési-szerződésének 
felfüggesztését, mely szerződést 2020 máju-
sában, azaz veszélyhelyzetben írták alá, ezért 
veszélyhelyzetben, a vis maiorra hivatkozva 

fel kell függeszteni és a 914 millió forintos 
összeget át kell csoportosítani, részben a 215 
millió forintos kommunális adó kiváltására.

• A városi intézményeinkben a munkabér-csök-
kentési intézkedéseket és a létszámleépíté-
seket vissza kell vonni, a cafeteria rendszert 
mindenhol fenn kell tartani.

• A civil és kulturális szervezetek támogatását 
legalább a tavalyi szinten folytatni kell.

• A sportszakosztályok támogatását a tavalyi 
szinten és arányosan kell biztosítani. Elfogad-
hatatlan, hogy a költségvetésben nem szere-
pel a Gödöllői EAC két olimpikonja (Mészáros 
Eszter és Gémesi Csanád) felkészülésének 
támogatása. Kevés olyan harmincezres lé-
lekszámú település van az országban, amely 
világraszóló eredményekre képes olimpiko-
nokkal büszkélkedhet.

• A várható peres eljárásokra tekintettel a város-
nak érdemes lenne fedezetet képezni!

A fentiek alapján az ellenzéki képviselők a 
2021. évi gödöllői költségvetést ebben a for-
mában nem tudták támogatni, mivel az abban 
szereplő összegek a jelen válságban nem az em-
berek mindennapjait támogatják.

Gödöllőn nem az önkormányzat van az em-
berekért, hanem az emberek a hivatalért? – 
kérdezik. Véleményünk szerint ez fordítva lenne 
helyes – zárul a Szövetség Gödöllőért héttagú 
képviselőcsoportjának közleménye.

EFG
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Bizonyára kevesen vannak hazánkban olya-
nok, akik nem ismerik az „Aki nem lép egyszer-
re, nem kap rétest estére” című egysoros, 
Kodály Zoltán által Nagyszalontán gyűjtött, 
mondókaként is használt magyar népdalt. A 
szavak sorrendje egyértelmű üzenetet sugároz, 
akár úgy is lefordítható: nem csinálhatsz mást, 
csak amit én mondok vagy engedek.
A városi marketingre (kommunikáció, díjak, 

nemzetközi kapcsolatok) ebben az évben szánt 
40,3 millió forintos nagyságrendű közpénzzel 
összefüggésben nem lehet és nem is szabad 
figyelmen kívül hagyni azt, amire nincs jobb 
szó, mint a cenzúrázás. Tetszik vagy sem, egyre 
erőteljesebben a közösségi média világát éljük. 
A városnak is van közösségi csoportja és olda-

la is. Legalábbis nevében a Gödöllő szót viseli. 
Azonban a demokratikusan megválasztott  
ellenzéki önkormányzati képviselők tagsági 
igényét elutasító és bejegyzési lehetőséget 
nem megengedő felületeken csupa szép és jó 
hír olvasható, és – persze – minden olyan helyi 
vagy politikai történés, amiről a vezető moz-
góképes tájékoztatást ad. 
Önmagában ez talán rendben is lenne, ha 

a 34 ezer gödöllői lakos hiteles tájékoztatása 
érdekében sikerülne felszámolni a kirívóan 
bántó, a regnáló vezetés megmozdulásait aj-
nározó egyoldalúságot. Beleértve azt, hogy 
a kamu-profilok főnöknek hízelgő politikai 
poszt-megosztásai mellett elférnének a helyi-
eket, vagyis: a jó értelemben vett lokálpatriótá-
kat érdeklő és érintő bejegyzések. 

Tudjuk, egy propagandista számára nem 
szempont a kétkedés és a másként gondol-
kodók (netán kritikus) véleményének meg-
ismerése és ismertetése. Sokkal egyszerűbb 
a bírálatot vagy eltérő véleményt posztolók 
kitiltása, bejegyzéseik törlése, mint az, hogy 
hiteles, akár építő jellegű vitát is kiváltó infor-
mációáramlásra törekedjenek.
Védekezésként azt mondják: ez egy magán- 

oldal. Hogyne, persze! A csoportot létreho-
zó adminisztrátor akkor is és most is a város 
alkalmazásában áll, így természetes a kény-
szerű lojalitás. Mindezek tükrében egészen 
más értelmet nyerhetnek a településvezető 
azon mondatai, amikkel az utóbbi időben a 
kormányzati intézkedéseket minősíti. Neveze-
tesen: korábbi, közép Kádár-kori rendszer-
hez hasonlítja azt az eljárást, melynek során 
véleményezni merik őt, vagy az általa végzett 
ténykedést. Elképesztő!
Végül, de semmiképp sem utolsósorban, az 

ura(ságo)t gyakran feltétel nélkül szolgálók 
számára lenne egy tanácsunk: csak az lépjen 
egyszerre, aki szereti a rétest…, mert – miként 
a mondóka folytatásából is tudjuk – a katoná-
nak az való!
Zárásként a kézivezérelt Gödöllő csoport 

működéséből összegyűjtöttünk - a valóban 
Kádár-kori rendszerhez hasonlítható -  média 
cenzúra ékes példáit. Szemezgessen minden-
ki kedvére! 

-ÁB

Az arcta(-át)lan gödöllői facebook csoport
Cenzúra, avagy: amikor kicsinyessé válik a demokrácia-felfogás 

el

A csoport szabályzata szerint politikamentes, 
ezt „mutatja” a poszt. Pedig - állítása szerint 
- a polgármester nem engedi be a városba a 
pártpolitikát.

Gödöllő híres az 1933-as cserkész világtalál-
kozóról és itt van az ország legnagyobb cser-
készcsapata. Lehet, hogy a helyi történelem-
re és a csapatunkra sem lehetünk büszkék?

Az egykori cserkészvezető és író születési 
évfordulójára, gödöllői múltjára ezek szerint 
nem lehet büszkének lenni.

Érdekes, a Szolgálatban megjelent hír 
beposztólható, míg a GDL hírportálon közölt 
azonos téma törlésre került.

Lakossági környezetvédelem közterületen. 
Nem kell? Vagy csak az a baj, hogy ellenzéki 
képviselő szervezésével történt?



2021. március 8. www.gdl.hu GDL - PELIKÁN 7
KÖ
ZÉLET

Cenzúra, avagy: amikor kicsinyessé válik a demokrácia-felfogás 

Az egykori válogatott FTC játékost többek 
között Szűcs Lajosról kérdeztük a gödöllői 
öregfiúk meccsen. Ki a meg nem tűrt: néhai 
díszpolgárunk vagy a Ferencváros?

Városszerte elismert egyházi iskola tanárá-
val történelmi túrára hívtuk a gödöllőieket. 
Nem szabad túrázni vagy káros a helyi 
történelem ismerete?

Politikai bejegyzéshez „nem megfelelően” 
szóltak hozzá, pár perc után törlés lett a 
vége. Nem a posztot, hanem a személyeket 
törölték. A helyi „demokrácia” mintapéldája.

Egyesületünk pályázatot hirdetett gödöllői 
téli fotók elkészítésére. A fotózás sértette a 
szabályzatot vagy maga az egyesületünk?

A polgármester szerint a kormány átnéz a 
városvezető érdekein, miközben ő ugye nem 
politizál. Vajon a polgármester nem néz át a 
helyi ellenzéken és a választók többségén?

Egykori gödöllői atya önként vállalt munkát 
a COVID osztályon. Tavaly márciusban 
hallottuk, hogy Gödöllőn nem volt járvány… 
idén sincs?

Álprofillal hirdetett politikai bejegyzés meg-
osztása. Egyszerre három dolog, ami TILOS 
a szabályzat szerint. De maradhat, hiszen a 
kettős mérce városunkban nem gond.

Közérdekű adatigénylés és közpénzek fel-
használása, de a város meg ne tudja! Védeni 
kell a vezetőt és kabinetfőnökét!

Ellenzéki javaslat a költségvetésre. Nincs 
apelláta, nem lehet ellenzéki vélemény. De 
hol van a demokrácia?
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Miért érezte fontosnak, hogy elvállalja a 
kuratóriumi tagságot?
Földműves, gazdálkodó családból szárma-

zom, és az elmúlt években megint egyre több 
minden köt a magyar agráriumhoz. A vidékfej-
lesztést, a vidéki emberek életlehetőségeinek 
a kibővítését már kancelláriaminiszterként és 
a Dél-Alföld országgyűlési képviselőjeként is a 
munkám legfontosabb részének tekintettem. 
Miniszterelnök úr megtisztelő felkérésében, 
hogy legyek az újraalapított Nemzeti Agrár- és 
Élettudományi Egyetem egyik kurátora, le-
hetőséget láttam arra, hogy a két említett cél 
teljesüléséért egyszerre dolgozhassak. Ahhoz 
ugyanis, hogy vidéken jobban éljenek az em-
berek, és Magyarországon mindenütt a szü-
lőföldön lehessen maradni, hogy javuljon az 
ország önellátó képessége, és ne csak a jelen, 
hanem a jövő nemzedék javára is gazdálkod-
junk a legnagyobb természeti kincseinkkel, a 
termőfölddel és az édesvízkészlettel, 21. szá-
zadi tudásra van szükség, illetve arra, hogy 
ehhez a tudáshoz minden tehetséges magyar 
fiatal egyenlő eséllyel hozzáférjen. Ez az egye-
tem erről szól majd. 
Emiatt került képbe az Ön neve, mert föld-

műves családból származik és a vidéket kép-
viseli?
Akár az agrárvállalkozások felől érkező ku-

rátorokat vesszük, mint Csányi elnök úr, akár 
az oktatási-akadémiai világból érkező tagokat, 
mint a rektor úr és professzor úr, vagy a kor-
mányzatot képviselő szakembereket, mint mi-
niszter úr, két dolog közös mindannyiunkban: 

az agrárium és a vidékfejlesztés ügyéért való 
elkötelezettségünk és az azokkal összefüggő 
területeken szerzett szakmai tapasztalatunk. 
Fölteszem, az én felkérésem esetében is ezek 
nyomtak a latban Miniszterelnök úrnál.
Az agrárium miatt fontos Önnek e feladat 

ellátása vagy van bármi más hozadéka is?
Közvetlen és közvetett céljaink is vannak az-

zal, hogy a Kárpát-medence legjobb és a világ 
egyik legjobb agrár- és élettudományi egye-
temét akarjuk megcsinálni. A közvetlen cél 
nyilván az, hogy a versenyképes tudás révén 
versenyképessé tegyük a magyar agráriumot, 
azaz a nemzetgazdaságunkban még egy lábat 
„növesszünk” – a hagyományainkat tekintve: 
„növesszünk vissza” – a járműipar mellé, még-
hozzá a tágan értelmezett agrárbizniszt, ami-
be a mezőgazdaságtól az élelmiszeriparon át 
sok minden beletartozik. A közvetett céljaink 
pedig azok, amelyekre már az előbb is utal-
tam: a nemzeti önellátó képességünk hely-
reállítása, a vidéki Magyarország fölemelése. 
Magyarország kormányának világos és reális 
víziója van arról, milyen országgá szeretné 
tenni hazánkat 10, 15 vagy 20 év múlva. En-
nek a jövőképnek érdemi támogatása van az 
emberek között. Mindennek a megvalósítása 
azonban nem képzelhető el új típusú agrár- és 
élettudományi felsőoktatás nélkül. Ma a világ-
ban egy modern agráregyetem csak 50 száza-
lékban jelent agrártudományt, a másik fele 
gazdaság- vagy társadalomtudomány. Az a 
célunk, hogy az újraalapított Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem is ilyen komplex, ver-
senyképes tudást adjon. Ennek köszönhetően 
az itt végzett diákok 10 év múlva már nem csak 
a növénytermesztésben és állattenyésztésben 
tudnak elhelyezkedni, hanem más fontos 
munkahelyeket is képesek lesznek a gazda-
ságban betölteni.
Miért volt szükség ekkora változtatásra?
A „szükség” régóta adott, csak a világjárvány 

és a klímaválság mára mindezt azok számára 
is egyértelművé tette, akik korábban még ké-
telkedtek abban, hogy a globalizáció korában 
kell-e, lehet-e egy országnak a nemzeti önel-

látás megteremtésére törekedni, illetve alkal-
mazhat-e helyben olyan technológiákat és 
módszereket, amelyek egy globális probléma, 
a klímaváltozás kihívásaira válaszolnak. Nem 
az a kérdés tehát, hogy szükség van-e ezekre 
a nagy változásokra, hanem az, hogy miért 
épp most van lehetőség ezek végrehajtására? 
A válasz pedig: azért, mert a következő uniós 
költségvetési ciklus kínálja talán az utolsó le-
hetőséget Magyarország számára arra, hogy 
– egy történelmi mértékű nemzeti kiegészí-
téssel – végre megcsinálja a nemzeti agrárium 
30 éve elmaradt fölzárkóztatását.  Ennek az 
agrárfordulatnak a része az is, hogy a magyar 
állam újragondolta az agrár felsőoktatás leg-
fontosabb intézményét, a gödöllői egyetemet, 
és azt egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
fenntartásába adta. Hazánk Brüsszelből vagy 
Berlinből nézve ma járműipari ország, Len-
gyelország vagy Szlovákia viszont élelmisze-
relőállító ország, miközben Magyarországot 
a kivételes természeti adottságai és gazdag 
kulturális, szakmai hagyományai alkalmassá 
tennék arra, hogy a térség vezető agrárorszá-
ga legyen. Ez egy hatalmas, emberöltők óta 
kihasználatlan ziccer az életünkben. Az utolsó 
órában vagyunk, ha nem akarjuk ezt az esélyt 
végképp elveszni hagyni. Az agráriumot és a 
magyar vidéket érintő számos, egymással ösz-
szehangolt fejlesztés erről szól. Az Egyetem új-
raalapítása pedig az egyik legfontosabb ezek 
között.
Milyen időtávban lehet gondolkodni, ami-

kor elmondhatjuk, hogy lesz ennek eredmé-
nye?
Magyarország legnagyobb felsőoktatási 

beruházásának a megvalósítása és egy 150 
hektáros egyetemi város felépítése „csupán” 
néhány év. A tartalom, a tudás, a tanmenet és 
gondolkodás megváltoztatása viszont egy év-
tizedes munka. Három éven belül az egyetemi 
épületek részben megújulnak vagy éppen be-
fejezés előtt állnak majd, de a belső „rendszer-
váltás”, átalakítás, ami az elmúlt 30 év óriási 
adóssága az egész felsőoktatásban, hosszabb 
menetelést igényel.
Mit tud Gödöllő a legjobban profitálni az új 

egyetemből?
Érdemes tudni, hogy Kaposvár és Kecske-

mét is versenyzett ezért az egyetemi városi 
rangért, a kormány pedig alapos mérlegelés 
után döntött úgy, hogy Gödöllő lesz a kam-
pusz központja. Ez világos üzenet minden 
gödöllői polgárnak: a város földrajzi, szocio-
kulturális adottságai, vagyis az a kettősség, 
hogy egyszerre van közel a fővároshoz és a 

Február 1-től a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány 

működteti a gödöllői központú Szent István Egyetemet és a Gödöllői  

Királyi Kastélyt. A kuratórium egyik tagjával, Lázár János volt kancel-

láriaminiszterrel, országgyűlési képviselővel, a mezőhegyesi Nemzeti  

Ménesbirtok és Tangazdaság kormánybiztosával beszélgettünk.

„Gödöllő városával partnerségre törekszünk”
- interjú Lázár Jánossal

Szétszabdaltság helyett,  
egy kézbe kerül a kastély.  
Hogy nézett ez ki korábban?
A kastély mint állami ingatlan a Magyar  
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez tartozott.  
A működési támogatást a Miniszterelnökség 
biztosította. A működési engedélyét, szakmai 
felügyeletét az EMMI adta ki/látta el, közfela-
dat ellátási szerződést az EMMI-vel kötött.  
A cégben a többségi tulajdonosi joggyakorló 
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. volt.
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vidéki élethez, illetve a település felsőokta-
tási, egyetemi hagyományai egyaránt abba 
az irányba mutatnak, hogy az agrárfordulat 
„fővárosa” legyen. Közép-Európában találunk 
párhuzamot arra a fejlődésre, ami itt hamaro-
san a kezdetét veszi. A 2007-2020 közötti két 
európai uniós ciklusban Lengyelország lett az 
európai élelmiszergyártás legnagyobb nyer-

tese; ma az élelmiszerüzletek polcán sokszor 
lengyel élelmiszer van. Ez egy tudatos politika 
és döntés eredménye: felépítették a lengyel 
agrár- és élelmiszeripart, újjászervezték a ter-
melést, nem függetlenül attól, hogy közben 
a varsói lett az egyik legjobb agráregyetem a 
világon. Hasonló dolgot akarunk véghez vinni 
Magyarországon, illetve Gödöllőn is. 
A város ellenzéki vezetésű. Nem fogja ez 

hátráltatni a folyamatot?
A kuratórium részéről, vagy személyesen 

az én részemről egészen biztosan nem. Min-
den várossal, ahol van együttműködési kész-
ség és képesség, akarunk és fogunk is együtt 
dolgozni. Azt szeretnénk, hogy a városok kü-
lön-külön is fejlődjenek és gyarapodjanak. 
Olyan városvezetőkre van szüksége az or-
szágnak, akik képesek arra válaszolni, hogy 
10 év múlva milyen lesz egy város, és nem 
olyanokra, akik csupán önmagukat építik. 
Sajnos a városvezetők 2019 októbere óta sok 
helyütt olyanok, akik elsősorban önmaguk 

építésével és nem a városépítéssel vannak 
elfoglalva. Mi Gödöllőn városépítő képviselő-
testületet és lokálpatrióta vezetőket kere-
sünk, akik segítik majd az egyetem ügyét. Ab-
ban bízunk, hogy Gödöllőn ilyen partnerekre 
találunk. Hiszen előbb vagyunk magyarok 
vagy épp gödöllőiek, mint kormánypártiak 
vagy ellenzékiek.

Az egyetem eddig állam 
volt az államban. Lehet-e, 
kell-e és tudnak-e változtat-
ni?
Lehet és kell is. Kétségtelen, 

ha a nagy angolszász egye-
temvárosokat nézzük, akkor 
az egyetem meghatározó az 
életükben, elég csak Oxford, 
Cambridge vagy bármelyik 
nyugat-európai kampuszra 
gondolni. Wageningen (Gö-
döllő testvérvárosa – a szerk.) 
alapvetően az egyetemről 
szól, ami ugyancsak jó példa. 
A wageningeni nem csupán 
a legjobb agráregyetemek 
egyike a világban, hanem 
egyenesen a legjobb holland 
egyetem. Mi a térség legjobb 
agráregyetemévé, a világ 
egyik legjobb ilyen felsőok-
tatási intézményévé akar-
juk tenni a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemet. 
Gödöllő városával ebben part-
nerségre törekszünk. Olyan 
emberek vannak a kuratóri-
umban, akik mindig az együtt-
működést keresik, akik nem 

egy bezárkózó, ahogy ön fogalmazott „állam 
az államban” intézményi működést képzelnek 
el. Szimbiózisban akarunk élni, létezni, fejlőd-
ni a várossal. Az egyetem Magyarországé, de 
természetesen Gödöllőé is: minden gödöllői 
polgár saját magáénak érezheti, és szeret-
nénk, ha majd minél több gödöllői diák járna 
ide. Az ország nagyon erős gimnáziumai közül 
jó néhány Gödöllőn van. Jelen pillanatban 
az agrár felsőoktatás ezeknek a gyerekeknek 
nem vonzó, ezen is szeretnénk változtatni.
Milyen szempontok alapján került képbe 

a vagyonkezelő számára a Gödöllői Királyi 
Kastély fejlesztése?
A kastély bekerült az állam által létrehozott 

közérdekű vagyonkezelő alapítványba. Ez is 
közös nevező tehát a város és az egyetem kö-
zött: mindkettőnk érdeke, hogy az épület visz-
szanyerje régi fényét és jelentőségét. A kastély 
ugyanis a város számára a legfőbb turisztikai 
attrakció, az egyetem számára pedig a kam-
pusz, az új egyetemi negyed szíve. A félkész ál-

lapot senkinek sem jó. A kastélyt tehát fel kell 
és fel is fogjuk újítani. Ez a beruházás is szer-
vesen kapcsolódik majd ahhoz a 150 hektáros 
egyetemi fejlesztéshez, amely kb. 10 ezer diák 
elhelyezését, egyetemi polgári életét fogja 
jobbá tenni az 5 ezer fős kollégiummal vagy 
a 10 ezer fős oktatási- és sportlétesítménnyel. 
Ez a magyar felsőoktatás legnagyobb infra-
strukturális beruházása, amely legalább 200 
milliárd forintnyi fejlesztést, munkát, megren-
delést hoz a térségbe. Előkészítésre már kap-
tunk is 20 milliárd forintot. Ez hatalmas induló 
lépés, amivel még az idén szeretnénk eljutni 
odáig, hogy elkészüljön a koncepcióterv, és 
elkezdhessük az építkezést. Rástartolunk az 
európai újjáépítési forrásokra is. Akik ismerik 
a professzor urak, az agrárminiszter úr vagy 
Csányi Sándor elnök úr tevékenységét, azok 
tudják, hogy ők garanciát jelentenek arra, 
hogy amiről beszélünk, az meg is valósul.
Mik az eddigi benyomásai, tapasztalatai 

Gödöllőről?
Nagyon szeretem ezt a várost, és azt hi-

szem, ismerem is valamennyire. Amikor a 
polgármester úr még jobboldali és polgári 
értékeket vallott, rendszeresen voltam én is 
meg néhai elődöm, Rapcsák András is Gémesi 
György vendége, úgyhogy a polgármester urat 
személyesen is ismerem.  Ugyan nem is olyan 
régen ellenem kampányolt Hódmezővásárhe-
lyen, és a kormánynak aktív kritikusa, én min-
dig igyekszem a köz szolgálatában álló em-
berektől elvárható profizmussal állni az ilyen 
helyzetekhez: nem személyes, hanem közügy-
ként, sőt nemzeti ügyként tekinteni az együtt-
működésre. A pályám során azt tanultam 
meg, hogy egy politikusnak nem szabad szűk 
látókörűnek, sértődékenynek vagy kisszerű-
nek lennie. Bár én vagyok a fiatalabb, de nagy 
tisztelettel azt javaslom polgármester úrnak, 
ő se engedje, hogy az esetleges személyes sé-
relmei a város és az egyetem közé álljanak. Én 
a magam részéről mindenesetre közös mun-
kára készülök, mert abban hiszek, hogy helyi 
ügyekben az akár országos dolgokban egyet 
nem értő emberek is együttműködhetnek. Az 
ajtóm mindig nyitva áll majd minden gödöl-
lői előtt. Kifejezetten várom a közös munkát. 
Ebben egyébként nem is vagyok egyedül. Vé-
csey László országgyűlési képviselő úr, akit 
még frakcióvezető koromban ismertem meg, 
ugyancsak azon lesz, hogy a gödöllői egye-
temfejlesztés egyúttal gödöllői városfejlesz-
tés is legyen, gyarapítson minden itt élőt. Na-
gyon bizakodó vagyok a jövőt illetően. Ez egy 
olyan város, amelyben sokkal több van, mint 
amit eddig közösen kihoztunk belőle. Gödöllő 
nyertese lesz az egyetemfejlesztésnek, a kö-
vetkező évtizednek.

(szerkesztőség)

Lázás János
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Mikor mutatkozott meg először a történe-
lem iránti szeretete?
Az az igazság, hogy mindig is vonzott a törté-

nelem: ahogyan a klasszikus családi legendák-
ban van, már gyerekkoromban történész szeret-
tem volna lenni, akkor még elsősorban régész. 
Följártam akkoriban a Budai Várba segíteni a 
régészeknek, akik adtak mindig valami érték-
telenebb dolgot, török pipától kezdve a német 
rohamsisakig mindenfélét.
Az érettségi akkor adott nekem egy vegyész-

technikusi képesítést is, ezért elhelyezkedtem a 
Budapesti Vegyiműveknél. Körülbelül egy napig 
voltam ott. Felvettek, kezembe nyomták a mun-
kavédelmi szabályzatot. Ültem felette, de aztán 
mondtam pár óra után, hogy ez elég is volt, így 
felmondtam, és beiratkoztam egyetemre. A 
munkakönyvemben még mindig benne van az 
az egy nap. A történelem mellett a népművelést 
is elvégeztem az egyetemen.
Gödöllőn elsőként az 1981-ben megnyílt 

Művelődési Központban kezdett el dolgozni, 
Kecskés József felkérésére. Hogy alakultak a 
városban töltött évei?
Hívott Kecskés József, hogy alapítsuk meg 

a Gödöllői Galériát, így aztán el is jöttem ide. 
Közben bedolgoztam Polonyi Péternek a Városi 
Múzeum jogelődjénél. Péter egy varázslatos sze-
mélyiség volt, még a fényes szelek nemzedéke, 
hihetetlen dinamizmussal és intelligenciával 
volt megáldva. Mikor a gyűjtemény élére kerül-
tem, akkor kezdtünk leltározni, múzeumi rend-
szert vezettem be: ezért is kapta meg a múzeumi 
rangot. 1993-ban Gémesi György kitette a szűrö-
met a múzeumból, amiért éveken át dolgoztam. 
Nem voltak soha politikai ambícióim, mindig a 
szakma és a gerinces, becsületes helytállás volt 
az első. Akkor egy évig vezettem egy könyvki-
adót, ami nem volt épp a legjobb állapotban, de 
sikerült felfuttatni.  2002-ben a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal elnöke lettem. Több mint 5 
évig csináltam, én voltam a leghosszabb ideig 
elnök, de nagyon rámentem, az egészségem is 
megromlott, akkor őszültem meg teljesen. Én 
mindig arra vágytam, hogy kint lehessek a tere-
pen, és dolgozhassak, kutathassak. Éppen ezért 
2007-ben lemondtam, és kértem, hogy vissza-
mehessek a Nemzeti Gondnoksághoz. A Nem-
zeti Gondnokságot 2012-ig vittem, akkor viszont 
utcára kerültem, de azért túléltük azt is.

Mikor kezdett el először a gödöllői kastéllyal 
foglalkozni?
Én alapvetően egy kurucos beállítottságú 

ember vagyok, és fiatalként mindig a közép-
korral és a Rákóczi-vonallal foglalkoztam. Erre 
idekerültem Gödöllőre, és kikaptam egy labanc 
kastélyt. Ez nyilván erős túlzás, de én úgy gon-
dolom, hogy a feladat választja ki az embert. 
Amikor korábban a múzeum élén voltam, nem 
is gondoltam volna, hogy 
dolgom lesz a kastély-
lyal. 1994-ben néztem 
a TV-t, és láttam, hogy 
Baja Ferenc lett az egyik 
miniszter, már akkor 
tudtam, hogy ez lesz a 
küldetésem. Pár napra rá 
megcsörrent a telefon, 
és hívott, hogy vigyem a 
kastély ügyét. Teljes sza-
badságot kaptam, meg-
küzdöttem a költségveté-
sért, és bármit mondtam 
vagy kértem, úgy volt. 
Megértettem, hogy a kastély ügye egy életmű 
lesz számomra.
Minek köszönhető, hogy soha nem látott 

mennyiségű, új kutatási eredményt tud közöl-
ni legújabb könyvében?
Nagyon sokat segített Dávid Ferenc, aki a 

műemlék-kutatás koronázatlan királya volt. Ő 
volt az, aki az épület jellegzetességeit vizsgál-
ta, én pedig az összes levéltári anyagot néztem 
át. 1997-ben már írtam egy vékony könyvet a 
témában, és állandóan foglalkoztam a kastély 
történetével.  Mindig is nagyon jó kapcsolatom 
volt a környező országok műemlékvédelmének 
vezetőivel, így rengeteg anyagot tudtam kapni a 
szűken vett határainkon túlról is. 2002-ben meg-
írtam a kastély történetét bővebben is, de azóta 
is egyre több új anyagot gyűjtöttem az elmúlt 
csaknem húsz esztendőben. 
Miért döntött úgy, hogy most áll neki élete 

fő tudományos művének megírásához?
Úgy gondoltam, hogy most már elég vén va-

gyok, és innen már csak lefelé tudok menni, de 
most még meg tudom csinálni. Több mint egy 
évet dolgoztam vele, de minden nap reggeltől 
estig ezzel foglalkoztam. Természetesen hatal-
mas segítséget jelent, ha valaki mindenkit ismer 

a szakmában, ennek köszönhetően 
mindenhonnan hihetetlen mértékű 
támogatást kaptam.
Miben jelent újat a most megje-

lenő könyv?
Ha bárhol felcsapunk egy kastély-

ról szóló könyvet, akkor ott mindig 
csak az építés történetéről írnak. 
Egyetlen olyan könyv sincs, ami a 
maga teljességében foglalkozik az 
épület történetével. A könyvemben 
maga az építéstörténet pusztán 
egy fejezet. Ez azért is fontos, mert 

legtöbbször az építéstörténet is a család és a kor 
históriája és története útján érthető meg. Min-
denhol arra kerestem a választ, hogy az adott 
esemény miért történt úgy, ahogy. A könyvben 
olvasható minden, amit a családról tudunk, hi-
szen ez szorosan kapcsolódik az épület történe-
téhez is. Egy olyan kastélytörténetet szerettem 
volna összerakni, amiben az építéstörténet úgy 
íródik meg, hogy már tudjuk minden fontos tör-
ténésnek a históriáját. Én nem csak egy képes-
könyvet akartam letenni az asztalra.

Wisznovszky Tamás

A történelem iránti vonzalmáról és a hamarosan megjelenő, a Gödöllői  
Kastély múltjáról szóló könyvről beszélgettünk Dr. Varga Kálmán  
történésszel, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egykori elnökével.

KU
LT
Ú
RA

„Megértettem, hogy a kastély 
ügye egy életmű lesz számomra”

Varga Kálmán

A 2021 áprilisában megjelenő könyv kiadója az 
ESTERHÁZY KASTÉLY KÁPOLNA ALAPÍTVÁNY  

(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 le-
hetőség a kastelykonyv@gmail.com címen és a vé-
telár átutalásával az Alapítvány számlaszámára. 
Elkészülte után a kötetet átvenni a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központban (Gödöllő, Dó-
zsa György út. 8.) lehet, kezdő időpontjáról értesí-
tést küldünk. Igény esetén, illetve távolabbi megren-
delőink számára a könyvet postai úton (várhatóan 
1.200 forint) küldjük el.
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Mint az közismert, Török Ignác az aradi 
tizenhármak egyike, Gödöllő szülötte volt. 
Édesapja, Nemescsói Török Ignác, édesanyja 
Korher Franciska volt. Nemescsói Török Ignác 
kisnemesként uradalmi tisztviselői munkát 
vállalt, amely kellőképp jövedelmező, ugyan-
akkor a nemesi származás mellett elfogadha-
tó volt. Id. Török Ignác Grassalkovich II. Antal 
(1734-1794) uradalmában kezdte pályafutását 
kasznárként, majd számadó, végül pénztár-
nok lett. Ez a hivatali ranglétra azért is fontos, 
mert nagyban segített meghatározni a szabad-
ságharc honvéd vezérőrnagyának tényleges 
szülőházát. Az uradalom tisztjei ugyanis a be-
töltött feladatuknak megfelelő házat kaptak a 
hivatali szolgálatuk idejére. A házakban nem-
csak lakóhely, hanem hivatali szoba is volt. A 
pozícióval együtt a ház is változott.
Mikor Török Ignác 1795. június 23-án meg-

született, édesapja kasznárként (1793-1810) 
dolgozott az uradalomban, így a születés he-
lye a kasznárház volt. A kasznárházat, ahogy a 
többi uradalmi épületet is, még Grassalkovich 
I. Antal építtette. Az ő idejében kelt épületjegy-
zék az építési költségeket is feltüntette, ebből 
lehet tudni, hogy egy igényesen kivitelezett 
épületről lehet szó. A kasznár háza ekkor a 
kastély közelében, a Sörház mellett állt. Dr. 
Berente István helytörténész leírása szerint: 
„A Sörházzal szemben fekvő épület, melynek 
homlokzata az Alsó-parkra néz, volt a gróf kasz-
nárjának hivatala és lakása. Itt lakott Török Ig-
nác kasznár korában (1793-1810) s itt született 
azonos nevű fia, a későbbi honvéd tábornok 
és aradi vértanú.” A kasznárház valószínűleg 

a kettős tiszti lakként is emlegetett inspektori 
házzal a homlokzati részen egybeépített épü-
let volt, de egy középső szárny a két épület 
területét kettéválasztotta. (Tulajdonképpen 
úgy lehet elképzelni, mintha két darab L alakú 
épületet egymáshoz toltak volna, és így egy, a 
tetején felső vonal nélküli E betűt adnak ki.) Az 
épület főhomlokzata, amely sajnos napjaink-
ban eléggé jellegtelen, az Ady Endre sétányra 
néz, a hátsó részek pedig a Martinovics utcáig 
nyúlnak. Arra, hogy a szebb főhomlokzat miért 
nem a mostani utcafrontra, azaz a sétányra 
néz, az adhat magyarázatot, hogy akkoriban az 
épületek a kastély melletti belső udvar felé néz-
tek, ahol a Sörház is volt. Az impozáns méretű 
Magtár, melyet a királyi korszakban bontottak 
el, a lakóházak közelében helyezkedett el.
Az alaprajz szerint, amely 1813-ból maradt 

meg, és Gödöllő mezővárosának legfontosabb, 
a nagybirtok tulajdonában levő épületeit áb-
rázolja, a kasznárház négyszobás volt, minden 
szobát cserépkályhával lehetett fűteni. Közé-
pen nagyméretű konyha volt. Istálló, kocsiszín 

szintén volt az épületben, az udvart pedig egy 
kis- és nagykapuval megtört kerítés határolta. 
Bár Török Ignác itt született, nem sokkal ké-

sőbb a család, az édesapa kinevezése folytán, 
a nagyobb és kényelmesebb számtartói lakba 
költözött. Ez a ház volt az, amely később a két 
világháború között az erdészeti hivatalnak, és 
ezután, több más épülettel egybevonva, a vá-
rosi tanácsnak adott otthont, de az 1980-as 
években lebontották.
Török Ignác a középiskolai tanulmányait 

még Gödöllőn kezdte (az első és második osz-

tályt itt végezte), végül Pesten, majd Gyöngyö-
sön fejezte be. A bécsi hadmérnöki akadémián 
végzett.
Sajnálatos módon sem a vértanú szülőháza, 

sem a kert nincs túl jó állapotban, sokáig szük-
séglakások voltak az épületben.
Az épület felújítására valószínűleg még az 

idén sor fog kerülni. Az úgynevezett rommen-
tesítés után falkutatások következnek, és a 
szakemberek ez után tudják meghatározni, 
hogy pontosan milyen fajta munkálatokra van 
szükség.
Török Ignácnak két szobra is található Gö-

döllőn. Az elsőként felállított Csikász László-al-
kotást, a kis méretű mellszobrot 1935. október 
6-án leplezték le, az akkori Hősök Ligeténél, 
az I. világháborús emlékművel szemben. A 
szobor később, 1949-ben átkerült a mai Török 
Ignác utca elejére. Végül a város lakói a kis mé-
retű szobrot nem találták kellőképp méltónak 
Török Ignáchoz, ezért új szobrot kapott, amit 
1995. október 6-án avattak fel. A szobor Tóth 
Zoltán alkotása.

TÖRÖK IGNÁC-HÁZ FELÚJÍTÁSÁ-
NAK TERVEZETT MENETRENDJE

2016 vége - 2017 eleje: az önkormányzat a 
Kastély Kft.-be apportálja
2020.: elkészül a rommentesítési terv
2020. november: a rommentesítési tervet 
engedélyezi a műemlékvédelmi hatóság
2021 tavasza: rommentesítés
2021. nyár: régészeti és restaurátori feltárás
2021 őszétől: kiviteli tervek elkészítése
2022. ősz: a felújítás befejezése

Így őrizzük a múltunkat a városunkban?
Aradi vértanúnk gödöllői „kegyelete”
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A harmadik Grassalkovich nagylelkűségben 
és segítőkészségben nagyapjára hasonlított, 
könnyelműségben viszont apja nyomdokain 
járt: birtokainak elvételétől csak az ősiség tör-
vénye mentette meg. A felesége azonban neki 
is Esterházy kisasszony volt, ugyanis Esterházy 
Leopoldinát vette nőül, aki a fennmaradt leírá-
sok szerint egy gyönyörű, művelt, a reformkori 
nemesség körében igen népszerű asszony volt. 
Tudjuk, hogy sokszor találkozott a reformkori 
nemesség jeles tagjaival, így Széchenyi Istvánnal 
is, akinek a német nyelvű naplójának magyar for-
dítását olvasva többször is figyelmesek lehetünk 
Esterházy Leopoldina nevére. Széchenyi egyszer 
így fogalmaz: „Grassalkovich hercegné nagyon 
tetszik nekem, mert ama kevesek közé tartozik 
a mi államunkban, akik élni tudnak, és van egy 
kastélyra való vidám és pompás udvarnépe. – A 
hercegné nem lehet ellenségünk, ha vinni akar-
juk valamire Ausztriában.” Ez igencsak szokatlan 
kijelentésnek tűnhet, hiszen jogosan merülhet 
fel a kérdés bennünk, hogy ugyan mit tudhatott 
segíteni egy Esterházy kisasszony Széchenyi Ist-
vánnak, a reformkor egyik legbefolyásosabb 
alakjának. A választ az Esterházy-családfa átte-
kintése közben találhatjuk meg, hiszen Leopol-
dina rokonságban állt Klemens Metternich-el, 
aki a Habsburg Birodalom valódi vezetője volt 
a Szent Szövetség megalapítása óta. Metterni-
ch-hez Leopoldinának bejárása volt, és levele-

zett is vele. Esterházy Leopoldina a kor nemzeti 
érzelmű asszonyai közé tartozott, aki a háttérben 
segítette a kibontakozó reformmozgalmat, így a 
nemesek úgy aposztrofálták, hogy az „ellenzék 
dajkája”. Rendkívül virtusos asszony lehetett, 
ugyanis Döbrentei Gábor naplófeljegyzéseiből 
kitűnik, hogy a konzervatívabb vagy kétszínűnek 
tartott nemeseket egész egyszerűen kidobatta a 
kastélyból: „Herceg Grassalkovichné estvézete-
ket ád. Az oppositionalis mágnások ott jelen. Gr. 
Dessewffy Aurélt eltiltotta estvézeteitől. „Nem 
kell, monda olly ember nálam, ki egyszer igy, 
máskor máskép beszél.”
 III. Antal próbált részt venni a kor reformkori 

pezsgésében, és számos ponton segítette is a 

magyar kulturális élet kialakulását, így a Nemzeti 
Múzeum és Nemzeti Színház telkét is ő adomá-
nyozta, ezenkívül a pesti árvíz idején több sze-
kérnyi kenyeret küldött fel Pestre.  Jelentős kap-
csolata volt a kor kulturális életének vezetőivel, 
így például levelezett Kazinczyval is. Grassalko-
vich III. Antal halála után, mivel gyermekük nem 
született, a birtokait felosztották, Leopoldina 
Bécsbe költözött, majd a forradalom és szabad-
ságharc után visszavonult a politikai életből is.  
A három generáció közül kétségkívül I. Antal 

tekinthető a legjelentősebbnek, olyan történel-
mi személyiségnek, ki nevét nem csupán a honi 
arisztokrácia krónikájába, hanem az ország fej-
lődéstörténetébe is beírta. Utódai komoly poli-
tikusi vagy hivatali teljesítményekre már nem 
voltak képesek, s emléküket legföljebb a hazai 
művelődéstörténetben – II. Antalét például a 
zenetörténet mecénási fejezetében, vagy III. An-
talét a Nemzeti Színház múltjában – tartjuk szá-
mon. Mint bemutattuk, az alig három generáci-
ón át „tündöklő” família négy rokoni kötelékkel 
is kapcsolódott az Esterházyakhoz, s leszámítva 
II. Antal termékeny házasságát, egyik kapcsolat 
sem volt még rövid távon sem szerencsésnek 
mondható. A legfájóbb talán éppen a harmadik 
generáció kudarca, legalábbis a Grassalkovichok 
vonatkozásában, mert ez a házasság az Esterhá-
zyaknál lényegében mellékszálnak, a folytonos-
ság szempontjából érdektelennek számított.  
A Grassalkovichok még egyszer hívták fel ma-

gukra a figyelmet, amikor Leopoldina 89 évesen, 
halála előtt néhány hónappal családja összes 
tagját a Máriabesnyői kriptába vitette át, és azóta 
is ott nyugszanak és várják feltámadásukat. Aki 
ma belép a máriabesnyői templom kriptájába, 
a három Grassalkovich mellett három Esterhá-
zy, két hölgy és egy férfi emlékét is felidézheti, 
eltűnődve a mulandóságon s egy nagyhatalmú 
család történetén.

Wisznovszky Tamás

A Grassalkovich család alkonya:
az utolsó sarj és egy erőskezű, lenyűgöző hölgy története
A Grassalkovich családról szóló történeti áttekintések sarokköve legtöbb-
ször a család felemelkedésének históriája, azonban Gödöllő város szem-
pontjából legalább ilyen jelentős a család életének alkonya is, hiszen 
a család harmadik generációja és annak kihalása egy teljesen új pályán 
indította el a település fejlődését. II. Grassalkovich Antal 1794-ben bekö-
vetkezett halála után fia, Grassalkovich III. Antal lett a majorátus feje, aki 
már egyáltalán nem viselt semmilyen jelentős tisztséget, csupán Csong-
rád vármegye főispánja volt.

HIRDETÉS

Biztonsági, belátás- hő- és UV védelem
ABLAKÜVEG FÓLIÁK
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2013-tól 2016-ig, 3 éven keresztül szolgáltál 
Gödöllőn káplánként, milyen emlékeid vannak 
arról az időszakról, illetve milyen utat jártál be 
azóta?
Gödöllői időszakomról jó emlékeket őrzök, két 

plébános alatt volt szerencsém szolgálni, megta-
pasztalhattam ennek az élő közösségnek a be-
fogadó szeretetét. Ezután négy évre Salgótarján 
mellé helyezett a püspök atya, Karancskeszi plé-
bániai kormányzója lettem. 2020 augusztusában 
Dunakeszire kerültem, ahol a szintén gödöllői 
kötődésű Farkas Laci atya mellett szolgálok plé-
bánoshelyettesként.

Mikor gondoltál először arra, hogy szakápo-
lóként is segítsd az embereket ebben a nehéz 
időszakban?
Rögtön a világjárvány kezdetekor megfogal-

mazódott bennem a gondolat, hogy szakápolói 
tudásomat kamatoztatva egészségügyi dolgo-
zóként is részt vegyek a járvány elleni küzdelem-
ben. Azonban ekkor még nem láttam pontosan, 
hogyan lenne erre papként lehetőségem, viszont 
az olasz paptestvérek példáját látva aztán én is 
engedélyt kértem Marton Zsolt püspök atyától, 
amit meg is kaptam.
Mik a közös pontok, a legfontosabb hasonló-

ságok a papi és a szakápolói hivatásban?
A leglényegesebb az, hogy mindkettő kizá-

rólag hivatásszerűen űzhető, minket bármikor 
hívnak, készen kell állnunk és szolgálnunk kell 
azt, akinek szüksége van rá, legyen akár hajnal 
4, vagy este 10 óra. Illetve azt is fontos kiemelni, 
hogy nem véletlenül elfogadott a papok jelenléte 
a gyógyításban, ugyanis a lelki és a fizikai ápolás 
kiegészíti egymást.
Ha már említésre került, milyennek láttad 

a kórházban a koronavírus fizikai és mentális 
hatásait?
A kérdés szétválasztható az orvosok és a 

betegek szintjére. Az orvosok és egészségügyi 
szakemberek között felmerültek etikai kérdések, 
például a vakcinával kapcsolatban, és kimondot-
tan nehéznek bizonyult megőrizni a mentális vé-
dőpajzsot ebben a megterhelő időszakban. Félre 
kellett tenni minden aggályunkat a betegek ér-

dekében, hiszen az ő köreikben komoly 
problémákat okozott a haláltól való 
félelem. Emellett fontos megemlíteni a 
magányt is, ugyanis a covid-osztályon 
fekvő betegek életük utolsó óráiban 
sem látogathatók.
Mit éltél meg legnagyobb kihívás-

ként a Honvéd kórházban töltött idő-
szakod alatt?
Bár külső szemmel azt gondolhat-

nánk, hogy a Covid-osztályon történő 
papi szolgálat a legmegterhelőbb, én 
viszont nem így tapasztaltam. Szá-
momra sokkal nehezebb volt rákos 
betegek mellett imádkozni, akik közül 
néhányan már nincsenek is közöttünk. 
Azonban jó volt látni, hogy sokan a fel-
támadásba vetett hittel tudtak velünk imádkoz-
ni. Ez azt mutatja, hogy ilyen helyzetben is lehet 
Istenben bízni, és hozzá fohászkodni.
Hogyan viszonyultak hozzád a betegek és a 

kollégák, amikor megtudták, hogy pap vagy?
Nagy volt az összefogás világnézeti különbsé-

gektől függetlenül, senki felől nem érzékeltem 
ellenséges hangulatot. Voltak ugyan, akik kije-
lentették, hogy nem hisznek Istenben, de ők is 
őszintén, jóindulattal beszélgettek velem, és ez 
nagyon pozitív tapasztalat volt. 
Hogyan épült fel egy munkanapod?
Minden napot a kórház kápolnájában kezd-

tünk egy rövid imával az Irgalmas Jézus ikon 
előtt. Ezután a traumatológiai osztályon végez-

tem egyszerűbb ápolói feladatokat, mint példá-
ul kötözés, ágyhúzás, vagy laboreredmények, 
röntgen eredmények elemzése. Eközben sokszor 
hívtak telefonon, hogy menjek fel különböző 
osztályokra papi szolgálatot teljesíteni. Délben 
közösen imádkoztunk a katonákkal, orvosokkal, 
személyzettel. Elmondható, hogy a munka, egé-
szen reggel 7-től délután 5-ig, kifejezetten válto-
zatos volt. 
Végezetül pedig arra lennénk kíváncsiak, 

hogy szerinted mi lehet a kulcsa annak, hogy 
visszakaphassuk régi életünket?
Jósolni nem tudok, viszont az a tapaszta-

latom, hogy ha minden szabályt betartunk és 
elfogadjuk a szakmabeliek véleményét, akkor 
minden tőlünk telhetőt megtettünk. Mi is esze-
rint végeztük a munkánkat minden egyes nap, és 
talán ennek az odafigyelésnek köszönhető, hogy 
egyetlen reggel sem kellett lázasan felébrednem. 
Úgy gondolom, hogy minden fejben dől el. Ha 
minden egyes nap elmondom a szentségimá-
dást és misézek, akkor nagy baj már nem érhet. 
Csókay professzort idézve a hit erőforrásként 
való felhasználása erősíti az immunrendszert. A 
kérdésre reflektálva azzal zárnám, hogy aki tehe-
ti, menjen el beoltatni magát, ez mindannyiunk 
közös felelőssége.

GB, PB

„A hit erőforrásként való felhasználása 
erősíti az immunrendszert” 
- beszélgetés Balázs András atyával -

Bizonyára sokan emlékeznek Balázs András atyára, a gödöllői Szentháromság templom volt káplánjára, 

aki ebben a nehéz időszakban úgy döntött, hogy papi hivatása mellett felnőtt szakápolóként is segíti  

az egészségügy munkáját. Önkéntessége alatt a Honvéd kórházban tevékenykedett, ennek  

kapcsán beszélgettünk vele jelenlegi állomáshelyén, a dunakeszi plébánián. 
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A böjtölés a testünk és lelkünk megtisztulá-
sát segíti, erősíti az immunrendszert. Ilyenkor 
legyőzzük az ételhez való kötődésünket, meg-
tapasztaljuk, milyen az, amikor nem a táplálék 
uralja a testet.

VALLÁSI VONATKOZÁS SZERINT
A hívők számára a böjt a bűnbánat, a kísértés 

legyőzésének és a szív megnyitásának eszköze, az 
ünnepre való felkészülés, a megtisztulás ideje. A 
Biblia tanítása szerint a böjtölés erőteljessé teszi az 
imádságot. A böjtben éberek és nyitottak leszünk 
a lelki valóság és Isten felé. A böjt során az ember 
elkezd befelé figyelni. A fókusz a lelken van, az 
elme lecsendesül, a test és a lélek is megtisztul. Az 
egyházi böjt - amely bizonyos ételektől való meg-
tartóztatásból vagy korlátozásból áll - kiterjedhet 
valamilyen önként vállalt tevékenységre.

MIRE VALÓK A TISZTÍTÓKÚRÁK?
A belekben baktériumok, vírusok, paraziták 

telepedhetnek meg. Az ételek lebomlása során 
felszabadult vegyületek a véráram útján a májba 
kerülnek, itt történik a méregtelenítés. Böjtölés 
alatt a máj és az immunrendszer kész arra, hogy 
az évek alatt lerakódott méreganyagokat hatás-
talanítsa. A fő cél az anyagcsere tehermentesí-
tése, a szervezetben felhalmozott salakanyagok 
kiválasztásának elősegítése bőséges folyadék-
fogyasztással egybekötve. Fontos, hogy folya-
dék alatt ásványi anyagokban és vitaminokban 
gazdag ásványvizet, gyógyteákat, gyümölcs- és 
zöldséglevet, és főként tiszta vizet értünk, akár 
napi 2,5-3 liter mennyiségben is. Tisztító hatású 
teakeverék is készíthető. 

A MÉREGTELENÍTÉS HATÁSAI
• aktiválódnak az anyagcsere-folyamatok,
• enyhülhetnek a kötőszöveti betegségek, nor-
malizálódhat a vérzsír és a vércukor szintje,

• a felesleges salakanyag és víz kiürül – így ki-
ürülhetnek az ödémák is, csökkenhet a vér-
nyomás,

• az emésztő folyamatok javulása által regene-
rálódhat a nyálkahártya, fokozódhatnak a bél-
mozgások,

• a bőr letisztul, javulhat az ekcéma, a pikkely-
sömör állapota,

• csökkennek a gyulladások, erősödik az im-
munrendszer,

• nő a szellemi frissesség.
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szerű apránként elhagyni egyes dolgokat az ét-
rendünkből. Javasolt a húsokat, tejtermékeket 
étkezésünkből mellőzni, és az olajos magvak, 
babfélék fogyasztását csökkenteni.  Ezt a foko-
zatosságot érdemes mindenféle böjtnél megtar-
tani.

MIT EGYÜNK BÖJTÖLÉS UTÁN?
Ügyeljünk arra, hogy ne legyen sok az elfo-

gyasztott táplálék, jobb apránként visszaállni az 
eredeti étrendre, ne terheljük meg a szervezetet! 
A kúra utáni napokban folyamatosan emeljük a 
bevitt kalóriamennyiséget! Törekedni kell a teljes 
értékű ételek fogyasztására. Érdemes gyümöl-
csöt, zöldséget, gabonafélét bőséggel fogyaszta-
ni ezeken a napokon.

FŐ AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG
Fontos, hogy egy hétnél hosszabb kúra esetén 

orvos felügyelete javasolt, különösen betegek-
nek. Böjt idején kerülendő a sok energiát igény-
lő, fárasztó tevékenység. Sok pihenés és a fizikai 
aktivitás csökkentése javasolt.

AKIKNEK NEM AJÁNLOTT
• a gyerekeknek, 
• az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedők-
nek, 

• terhes vagy szoptató anyáknak, 
• betegségből, sérülésből felépülésben lévők-
nek, 

• kórosan soványaknak, az étkezési zavarokkal 
küzdőknek, 

• akik csak étellel bevehető gyógyszert szednek,
• szívbetegségben szenvedőknek,
• immunprobléma vagy különösen alacsony 
vérnyomás esetén.

Mindenki figyelje saját teste jelzéseit, és ne 
terhelje azt túl, hiszen a túlzásba vitt böjt sem 
egészséges. Igyekezzünk az elveszített vitamino-
kat, ásványi anyagokat rendszeresen pótolni, és 
gondoskodjunk a folyamatos folyadékbevitelről!

(VZS)

A tisztítókúra lehet részleges vagy teljes, amely 
egy döntéssel indul, és elhatározzuk: mettől 
meddig tart, és milyen táplálékot engedünk el 
az étrendből. Gyakori a hétnapos böjtkúra, és a 
háromnapos böjt, melyet évente négyszer, az 

évszakváltások időszakában végeznek. A sokak 
által alkalmazott prevenciós böjt során heti egy 
alkalommal nem fogyasztunk szilárd táplálékot.
A méregtelenítés (léböjt, teaböjt, tejsavóböjt, 

nyákböjt) alatt a tiszta vízen vagy  gyógynövény-
ből készült teán kívül mást nem iszunk, nem 
eszünk. A modernkori böjt a dzsúzkúrát jelenti, 
ebben ugyanis a folyadék- és táplálékfelvételt 
zöldség vagy gyümölcslé formájában biztosít-
juk. A böjt jelentheti a hús, a cukor vagy a liszt 
étrendből való megvonását. Az egysíkú táplálko-
zás szintén böjtölésnek számít, ha valaki például 
kizárólag rizst, krumplit fogyaszt.
Belevághatunk néhány napos kúrába, amely 

során csakis zöldséget, gyümölcsöt és gabonát 
fogyasztunk, ezekből többször kis mennyiséget, 
és kerüljük az úgynevezett élvezeti szereket (al-
kohol, dohányzás, koffein, fehér cukor, fehér liszt 
és só). 

ILLÓOLAJOK
A méregtelenítést illóolajjal is segíthetjük. 

Ilyenkor a leghatásosabb tisztító illóolajok a céd-
rus, a ciprus, a rozmaring - két fajtája - és a citrom, 
melyek elősegítik a teljes tisztulási folyamatot is. 
Érdemes inhalálni a fenti illóolajokkal (forró víz-
be 5 csepp), vagy hozzáadni az ülőfürdőhöz. A 
jótékony illóolajokra a zuhanyzás utáni testápo-
lózás is lecserélhető: egy deciliter szezámolajba 
10 cseppet keverve kell a bőrbe masszírozni. Az 
illóolajok fogyaszthatóak teában is, a mézbe ke-
verve vagy gyümölcs-zöldség turmixba csepeg-
tetve - ezekbe maximum egy-két csepp kerülhet.

ELŐKÉSZÜLETEK

A böjtölés némi előkészületet igényel. Már a 
böjt előtt két héttel érdemes megemelni a fo-
lyadékfogyasztást, napi egy liter méregtelenítő 
teával. Így a test felkészül, és elkezdi a tisztulást. 
Kezdőként az is elég, ha a zöldséget és gyümöl-
csöt, rostokkal teli turmix formájában fogyaszt-
juk: répa, cékla, petrezselyem, zeller, alma, körte 
és gyömbér. 
Egy-két nappal a kúra megkezdése előtt cél-

Tavaszi méregtelenítés
A tavasz szervezetünk számára az újjászületés és a változások idősza-
ka, felmerül a méregtelenítés gondolata. Télen kalóriadúsabban étke-
zünk, ez a méreganyagok felhalmozódásához vezet szervezetünkben. 
A böjt segít hasznos anyagokkal feltölteni energiaraktárainkat, miköz-
ben a felesleges salakanyag eltávozik, szervezetünk megtisztul. 
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1. Tejszínes édesburgonya-krémleves pirított 
csirkekockákkal 
Az édesburgonyát megpucoljuk, 2 x 2 cm-es kockára vágjuk, felöntjük 

forrásvízzel, hogy ellepje, és tető alatt készre főzzük. Botmixerrel egy-
nemű péppé zúzzuk, majd az olvasztott vajat beledolgozzuk egy habve-
rővel. Keverjük el benne a tejszínt is, majd tejjel hígítsuk a kívánt állag 
eléréséig! Forraljuk vissza az egészet óvatosan, hogy le ne tapadjon és 
ki ne fusson! Sóval, fehérborssal, sáfrányos szeklicével fűszerezzük. A 
tanyasi csirkemellet apró kockára vágjuk, sózzuk, borsozzuk. Forró olaj-
jal-vajjal kikent teflonos serpenyőben aranybarnára pirítjuk.
ÉDESBURGONYA KRÉMLEVES:  2 kg édesburgonya, 1-2 liter forrásvíz, 

10 dkg teavaj, 1.5 dl tejszín, só, őrölt fehérbors, sáfrányos szeklice.
LEVESBETÉT: 25 dkg tanyasi csirkemell filé, teavaj-olaj keverék, tej-

szín, 20 dkg mozzarella (apró kockákra vágva).

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 
vendéglőből megrendelheti ezt az ételkülönle-
gességet! Tel.: +36-70/247-14-56

2. Tejfölös burgonyakrémleves bacon chipsszel 

Sima burgonyával hasonlóan járunk el, mint az édessel, csak teavaj 
helyett disznózsírt, tejszín helyett pedig tejfölt használunk dúsításként. 
Sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük. A szeletelt bacont 4 cm 
hosszú szeletekre vágjuk, bő olajban aranybarnára pirítjuk, majd szal-
vétán lecsepegtetve hagyjuk kiszáradni.
BURGONYA KRÉMLEVES: 2 kg burgonya, 1-2 liter forrásvíz, 10 dkg 

disznózsír, 15 dkg tejföl, só, őrölt fekete bors, őrölt szerecsendió, 25 dkg 
szeletelt bacon szalonna, disznózsír, tejföl, petrezselyem.
TÁLALÁS: Az egyik csésze aljába kupolát formázunk a csirkemell és a 

mozzarella kockákból, felöntjük az édesburgonya krémmel és megcsor-
gatjuk tejszínnel. A második csészét felöntjük sima burgonyakrémmel, 
megcsorgatjuk kikevert tejföllel, tetejére helyezzük a bacon chipset, 
megszórjuk petrezselyemzölddel. Fokhagymás, vagy fűszervajas pirí-
tóssal is fogyaszthatjuk.

Egy kis főzőcske
Burgonyakrém duó
Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Egészséggel 
töltve 

M A D E  I N  G Ö D Ö L L Ő
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A kutya évente kétszer váltja a szőrzetét. 
A szőr meghatározott nagyságot elérve és 
megérve megöregszik és kihull. Az egész 
szőrzetnek ezt a váltását vedlésnek nevez-
zük. A vedlés a kutya környezethez való al-
kalmazkodásának bonyolult biológiai folya-
mata. Télen a szőrtakaró sűrűbb, hosszabb, 
lágyabb, és kevésbé vezeti a hőt, mint nyá-
ron.
Vedléskor a kutya szervezetének viszony-

lag sok tápanyaga az új 
szőrtakaró növekedésé-
re használódik fel, ezért 
ilyenkor bőségesebb 
táplálékra és figyelme-
sebb gondozásra szo-
rul.
A kutyának három-

féle vedlését ismerjük. 
Az egyik az életkorral 
járó vedlés. Ez nem függ az időjárástól, 
pusztán a kölyök életkorának növekedé-
sével kapcsolatos. A kölykök rövid szőr-
rel születnek, még a hosszú szőrzetű 
fajták egyedei is. Szőrzetük véko-
nyabb és finomabb szálú, mint 
kifejlett korukban, és rendsze-
rint a pehelyre emlékeztet. 
Az életkor növekedésével a 
hosszú szőrű kutyák hosz-
szú szőrzetet növesztenek, a 
rövid szőrűek simává válnak, 
szorosan lesimuló szőrzettel. A 
kölyökszőrzet váltásakor gyak-
ran a szőrzet színe is megváltozik. 
Az afgán agarak például feketén szü-
letnek, s kölyökszőrzetük váltásakor 
a feketéből arany vagy szőke lesz, esetleg 
fekete marad.
Az úgynevezett időszakos váltás, illetve 

vedlés tavasszal és ősszel következik be. Ta-
vasszal a dús, sűrű, pehelyszálú szőrtakaró 
váltódik. A vedlést egyrészt az időjárás meg-
változása, a melegebb napok száma, más-
részt a nappalok hossza is befolyásolja. A 
kutyák megszabadulnak a jó meleg aljszőr- 
zettől, és egy kevésbé hőtartó bundát ölte-
nek magukra. A szőrcsere másfél hónapig is 
eltarthat. A fiatal egyedeknél ez a folyamat 
gyorsabb, mint az időseknél. Néhány fajta 

egész évben vedlik. A téli szőrzet törékennyé 
és fénytelenné válik, a fedőszőr kiritkul. A 
nyári szőrzet általában ritkább és rövidebb. 
Ősszel a nyári szőrzetet felváltja a hosszabb, 
sűrűbb, pehelyszállal bőven ellátott téli 
bunda. Az őszi vedlés nem olyan intenzív, de 
hosszabb ideig tart, mint a tavaszi.
Szüntelen vedlésről akkor beszélünk, 

amikor a szőr az egész év folyamán váltódik - 
a szőrhagymák megérésétől és az azt követő 

elhalástól függően. Az ilyenféle vedlés külö-
nösen jellemző a lakásban tartott kutyákra, 
mert ezek nincsenek kitéve a vedlést ösztön-
ző hőmérsékleti változásoknak. Szőrtaka-
rójuk ezért kissé megváltozik: a pehelyszál 
gyengül, a fedőszőrök rövidülnek és véko-
nyodnak. Egyes tenyésztők azt állítják, hogy 
az ő kutyáik sohasem vedlenek. Ez azonban 
csak részben igaz. Rendszerint olyan fajták-
ról van itt szó, amelyek egyedeit gyakorta 

ÁL
LA
TI

nyírják, trimmelik vagy más hasonló módon 
ápolják, illetve olyan fajtákról, amelyeknek 
szőrzete rövid és finom, így a vedlés „ered-
ménye” rajtuk nehezen észlelhető. 
Alapvetően a szőrápolás a feladatunk. 

Speciális kefékkel és bontókkal végezzük 
a napi szőrzet átfésülését, melyet a vedlési 
időszakban meg kellene tennünk. Ezzel se-
gítjük a kihullott szőrök eltávozását a bun-
dából. 

Az étrendhez több-
szörösen telítetlen zsír-
savakban gazdag ola-
jakat adhatunk.  Ezek 
például a lazac olaj, 
kender olaj, lenmag 
olaj, dióolaj, tökmag-
olaj vagy a repceolaj. 
Ezekből naponta 1-3 
teáskanállal adjunk. 

Szebb eredményt nem érünk el, ha nö-
veljük a mennyiséget, sőt, hasmenést 

okozhatunk a kutyánknak. 
Az olajtól erősebb és fényesebb 
lesz a tavaszi-nyári bunda, és 
három hét múlva már látható 
a pozitív eredmény. 
Abban az esetben, ha a 

kutya szőrzete kórosan 
megváltozna, az átlagos-
nál jobban hullana, de he-
lyenként nem nőne új szőr, 
akkor valami egészségügyi, 
vagy táplálkozási probléma 
lehet a háttérben. 
A szőrhullás vagy kopaszság 

nem betegség, hanem kísérő tünet, 
méghozzá inkább hormonális eredetű, 

mint a bőrbetegségekre jellemző. Megko-
paszodhatnak például a szopornyicában 
vagy kezdődő cukorbetegségben szenvedő 
kutyák is. A nemi szervek rendellenessége 
mindkét nembeli egyedeken okozhat ko-
paszságot (pl. degenerálódott vagy dagana-
tos here). A szőrhullás egyébként lehet örök-
lött (veleszületett), mint például a meztelen 
kutyák esetében. Feltevések szerint a szoros 
rokontenyésztés is okozhat kopaszságot, fő-
leg a kis termetű fajtákon, például a tacskó-
kon és a törpeuszkárokon.

A vedlés
Lassan, de biztosan beoson a tavasz, kiszorítva a hideg telet.  

Kutyáink az új évszakban szőrzetet cserélnek, mert  
nincs szükségük tovább a meleg bundára.

HIRDETÉS
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Ebben az időszakban már nem csak az ismét 
felbukkanó lombozatnak, hanem akár már a vi-
rágoknak is örülhetünk. Talán elsőre mindenki a 
hagymásokra asszociál, de most kicsit tekintsünk 
el a lelki szemeink előtt lebegő tulipán-, krókusz- 
és nárciszcsokroktól, és vegyük az irányt a fás szá-
rú növények felé!

Az egyik legszebb (akár 
télen is) virágzó növény 
a kikeleti bangita (Vibur-
num x bodnantense). 
Virágzását a nagyobb fa-
gyok utáni felmelegedés 

indítja, ezért akár egy hűvösebb ősz utáni eny-
hülés is lendületbe hozhatja ezt a káprázatosan 
szép cserjét. Azonban jellemzően januári-februári 
hónapokban gyönyörködhetünk virágaiban, ame-
lyek általában a rózsaszín tónusaiban tetszeleg-
nek, de létezik belőle fehér virágú variáció is. Nem 
csak virágával, hanem vörös őszi lombszínével is 
kertünk ékszerévé válhat.

Egy másik említésre 
méltó bangita, a Vibur-
num tinus ’Eve Price’, 
vagyis az örökzöld téli 
bangita. Neve sokat elá-
rul, hiszen széles, ovális, 

viaszos, sötétzöld levelekből álló lombjával egész 
évben, míg virágaival tél végétől tavasz végéig dí-
szít. Csillag alakú, sötét rózsaszín bimbóiból fehér, 
lapos csomókban álló, illatos virágok fejlődnek, 
amelyeket később kékesfekete bogyók váltanak.

Több változata ismert 
a japánbirsnek, legelter-
jedtebbek a valódi (Cha-
enomeles japonica), a 
pompás (Chaenomeles 
speciosa) és a bíbor (Cha-

enomeles x superba) japánbirs, illetve ezek faj-
tavariánsai. Az alapfajok téglapiros, piros virágot 
hoznak, de fehér, narancssárga, sárga, sötétvörös 
és rózsaszín, illetve szimpla és telt virágú variánsai 
is léteznek, amelyekre az időjárás függvényében 
február végén, márciusban számíthatunk. Fajtától 
függően eltérő magasságot érhetnek el, jellemző-
en 1-2 méterig nőnek. Kisgyermekes családok elő-
nyös növényválasztása lehet, hiszen almára emlé-
keztető termése ehető, és bár nyersen nem ízletes, 
kompót főzhető belőle. Ha esetleg valaki kedvet 
kapott a növény ültetéséhez, mindenképp vegye 
figyelembe, hogy egyes fajtái tövisesek.

Hagyományos növény-
nek számít hazánkban a 
Forsythia, azaz aranyfa, 
aranycserje. Köznyelv-
ben sokan emlegetik 
aranyesőként, amely 

azonban a Laburnum fajtáit, míg az aranyvessző a 
Solidago fajtáit jelöli. A Forsythia napsárga virágai-
ra kicsit később, időjárástól függően március-ápri-
lisban lehet számítani. Akik esetleg ódzkodnak te-
rebélyes habitusától (magasabb fajtái elérik a 2-3 
métert is), azoknak jó hír, hogy törpe változat szin-
tén elérhető belőle, mint például a ’Nimbus’ (50-80 

cm) vagy a ’Marée d’Or’ (50-70 cm) nevű fajták.
Kertünk másik sárga színfoltja lehet a Jasmi-

num nudiflorum, vagyis a téli jázmin. Neve árul-
kodó, hiszen jázminra hasonlító, élénksárga színű 
virágait akár már februárban megcsodálhatjuk. A 
növény eleinte felfelé törekvő, de hajtásai ívesen 
lehajlók, levelei aprók, sötétzöldek, mint ahogyan 
vesszői is
Bár azt ígértem, hogy a fás szárú növényekről 

lesz szó, szeretnék kiemelni két lágy szárú évelőt 
is, amelyekkel feldobhatjuk egynyáriakra váró 
üres balkonládáinkat és ágyásainkat. A zöldtől a 
fehéren át egészen a sötétliláig mindenféle szín-
ben kapható már a hunyor. Akár már télen is, az 
enyhébb idő megjelenésével azonnal ontja virá-
gait. Hasonlóan aranyos és egyben elegáns nö-
vény a kökörcsin. Virágos kertekben az európai 
vagy közönséges kökörcsin hibridjei fordulnak elő, 
hasonlóan változatos színekben (jellemzően lila, 
fehér vagy bíbor). Először páfrányszerűen szeldelt 
szőrös levelei jelennek meg, majd később érkezik 
meg aranyos virága.
Remélem mindenki kedvet kapott a kertészke-

déshez, hiszen már nem kell sokat várnunk a ta-
vaszra. Addig is töltsünk minél több időt a szabad 
levegőn, a kirándulások során már megfigyelhet-
jük az éledező természetet! Bízom benne, hogy a 
kertekben, parkokban találkozni fognak 
a fent említett növényekkel!

Egyházi Luca | Specialmix Kft.

A legkorábban nyíló növények
Közeledik a tél vége, ilyenkor már mindannyian azt lessük, mikor me-
hetünk ki újra a kertbe. Jólesik a szívünknek, amikor megjelennek az 
első rügyek, a kicsit fakóbb színeket újra felváltja a zöld. 

HIRDETÉS
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Egyesületünk megalakulása óta kiemelt célunk, hogy tartal-
mas programokat szervezzünk a gödöllői lakosok számára. Eb-
ben a nehéz időszakban azonban mindannyiunk egészsége ér-
dekében jobb, ha eltekintenünk a személyes rendezvényektől. 
Így került át a mi fókuszunk is az online térre, és ezért hirdettük 
meg egyesületünk első fotópályázatát, melyben partnerünk az 
Arany Sün Fuji Fotó Centrum volt. A pályázatra profi és amatőr 
fotókat egyaránt vártunk, nem csoda tehát, hogy kimondottan 
sok fénykép érkezett. Gödöllői fotósokból álló zsűrink ezekből 
válogatta ki a legjobb öt képet, amiket aztán feltöltöttünk Ins-
tagram oldalunkra. Követőink kedveléssel szavazhattak az álta-
luk legjobbnak vélt képre, az így kialakult szoros versenyt pedig 
végül Bedő Dorottya (1) nyerte, a második helyezett Balogh 
Eszter Borbála (2), a harmadik pedig Kovács Ibolya (3) lett.
Ezúton is köszönjük a beküldött fotókat, és gratulálunk a 

győzteseknek!
BP, PB

Mielőtt beszámolnánk a tanácskozásról, elő-
zetesen fontos megemlíteni, hogy 2017 márci-
usa óta létezik egy szerződés Gödöllő Város 
Önkormányzata és a Gödöllői Sport Közala-
pítvány között. Ennek egyik eleme, hogy a 
köznevelési intézményekben lévő sportcélú 
ingatlanok vagy ingatlanrészek (tornaterem, 
tornacsarnok) bérbeadás útján történő hasz-
nosítását a közalapítvány látja el. 2018. július 
1-jén a felek megállapodtak, hogy a közala-
pítvány évenként bruttó 16 millió forintos 
bérleti díjat utal át a város kasszájába. Gé-
mesi György a rendkívüli jogrend idején rá-
ruházott feladat- és hatáskörben úgy határo-
zott, hogy a 2021-es esztendőre elengedi a 
bérleti díjat, melyet a közalapítvány fizetne az 
önkormányzatnak. Mindez azt is jelenti, hogy 
a közalapítvány idén ingyenesen birtokolhatja 
és használhatja a sportcélú ingatlanrészeket, 
miközben megtarthatja a döntően a helyi ver-
senysport-egyesületektől és -szakosztályoktól 

származó bérletidíj-bevételt. Ezzel a közala-
pítványt kedvező elbírálásban részesíti a pol-
gármester a gödöllői sportélet szereplőivel 
szemben, akik a város idei költségvetéséből 
egyetlen forint működési támogatást sem kap-
nak.
A tanácskozáson a város első embere ecse-

telte a pénzügyi helyzet alakulását a 2021-es 
évre. Szomorúnak és kilátástalannak nevezte 
az amúgy is szerény büdzsével rendelkező gö-
döllői sportélet sorsát. Hangsúlyozta, hogy szé-
gyelli magát, de nem tud segíteni. Fontos tudni, 
hogy 37 millió forintról beszélünk egy több 
milliárd forintos városi költségvetésben!
A megvonások miatt semmilyen beruházás 

nem mehet, kivéve a városháza 1 milliárd fo-
rintos átépítése! Gémesi György tájékoztatta a 
megjelent sportvezetőket, hogy a 2020. évben 
kiosztott 37 millió forintból kevesebb, mint a 
negyede, vagyis 8 millió forint lesz idén a tá-
mogatási keret, amely szétosztásáról majd a 
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közalapítvány dönt. „Kellő szerénységgel, de 
itt kell megjegyeznem, hogy egyedül a GRC 
hozzávetőlegesen 10 millió forint bérleti dí-
jat utal minden évben a közalapítványnak, 
ami 2 millió forinttal több, mint a teljes visz-
szaosztott támogatási keret.” – mondta Bar-
ta László elnök a helyszínen és lapunknak is. 
„Magánemberként, sportvezetőként és orvos-
ként is az a véleményem, hogy sok pénz van a 
sportban, de nem az önkormányzat feladata a 
sportfinanszírozás!” – állította a polgármester.
Egyesületünk véleménye, hogy az önkor-

mányzatnak komolyan támogatnia kell a 
gödöllői családok gyermekei számára a helyi 
tömegsport lehetőségét és ezáltal a prevent-
ív egészségre nevelést, kevés olyan dolog van, 
ami ennél fontosabb. A város vezetője jelezte: 
akinek a tavalyi pénze megmaradt, azt nem 
vonja el. Barta László kérdésére, hogy mikor 
készül el a Török Ignác Gimnázium teteje, az a 
válasz érkezett, hogy „nem a város feladata, mi-
vel tankerület működteti a gimnáziumot.” Erre 
az elnök jelezte, hogy „a tankerület csak bérlő”, 
de erre korrekt viszontválasz már nem érkezett, 
csak az, hogy ezen ne vitatkozzunk. 
Összességében elmondható, hogy hiába fi-

zet be több pénzt a GRC egyesület a közalapít-
vány számára, mint a város által visszaosztott 
teljes összeg, mégis mint egyedüli első osztá-
lyú helyi csapat nem kaphat támogatást, ezzel 
is jelezvén, hogy az a sportág, amely TAO-tá-
mogatott, a városnak nem fontos.

Döntés a gödöllői sporttámogatások drasztikus csökkentéséről
Február 11-én a költségvetés konzultációján Gödöllő polgármestere  arról 

számolt be a meghívott képviselőknek, hogy minden rendben van, a helyi 

kulturális szervezetekkel és sportszakosztályokkal egyeztetett, és ők teljes 

mértékben elfogadták, hogy idén a megszorítások miatt egyelőre nem kap-

nak támogatást az önkormányzattól. Ehhez képest érdekes fejlemény, hogy 

február 22-én Gémesi György egyeztetésre hívta a szakosztályvezetőket, 

ahol Gödöllő város sportéletét érintő pénzügyekről volt szó. Az eseményről 

Barta László, a Gödöllői Röplabda Club elnöke tájékoztatta lapunkat.

2.

1.

3.

A Szövetségben a Gödöllőiekért  
Egyesület januárban „Gödöllő télen”  
címmel fotópályázatot hirdetett

Azonnali fotókidolgozás és igazolványkép készítés.
Saját fényképes ajándéktárgyak, képkeretek és egyedi képkeretezés.

2100 Gödöllő, Gábor Á. utca 2-10. | E-mail: aranysun@gmail.com 
Tel.: +36 28 532 623 +36 30 9 000 639
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Két gödöllői atléta 
utazhat a fedettpályás  
Európa-bajnokságra

Sportlövészet: Gödöllőre került a juniorok vegyes páros aranyérme

Tehetségközpontként  
működik a Gödöllői SK  
labdarúgó-szakosztálya

Elhunyt Szörényi István

SPO
RT

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) február közepén lezajlott nyílt, nem-
zetközi versenyén a Gödöllői EAC-ot képviselő atléták közül Pápai Márton 
1500 méteren (3:44,30 perc, egyéni csúcs) nem talált legyőzőre, és idejével 
kiharcolta a március elején a lengyelországi Torunban esedékes fedettpá-
lyás Európa-bajnokságon való indulás jogát. Edző: Kovács Gábor Krisztián.
Nádházy Evelin, a Gödöllői EAC sprintere február 17-én, a bécsi Ferry Du-

sika Stadium-ban vett részt egy meghívásos versenyen, ahol egyéni csúcs-
beállítást jelentő 53,52 másodperces időeredményével felülmúlta a 400 
méteres síkfutásban előírt fedettpályás Európa-bajnoki kiküldetési szintet 
(53,75 mp). Edző: Karakasné Hasznos Jutka. 

Február első hétvégéjén Százhalombattán rendezték 
meg a légfegyveres sportlövők országos bajnokságának 
10 méteres számait. A Gödöllői EAC versenyzői közül az 
olimpiai kvótával rendelkező Mészáros Eszter bizonyult a 
legeredményesebbnek. Vezetésével a gödöllői női légpus-
ka-csapat (Mészáros Eszter, Lovász Dorina, Lévai Kriszti-
na) bronzérmes lett, egyéniben pedig – mind a felnőttek, 
mind a juniorok között – Eszti az ezüstéremig jutott.
A slusszpoént a juniorkorú vegyes párosok versenye je-

lentette számára, ahol Klenczner Mártonnal országos baj-
noki címet szereztek. Edzők: Szucsák László és Szucsák 
Mátyás.

Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt: 76 éves ko-
rában elhunyt Szörényi István rúdugró szakedző, 
a gödöllői egyetem testnevelési tanszékének 
egykori vezetője. Tanítványai több mint 150 or-
szágos bajnoki címet szereztek és nemzetközi 
szinten is szép eredményeket értek el.
Közel két és fél évvel ezelőtt, 2018 novembe-

rében a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 
(KIDS) életműdíjjal tüntette ki a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium nyugalmazott test-
nevelő tanárát, aki 2019 nyarán kiérdemelte a 

Magyar Edzők Társasága (MET) elnökségének 
Edzői Életmű Díját. Szörényi István – kiemelke-
dő eredményei és több évtizedes lelkiismeretes 
munkája elismeréseképpen – 2018 májusában a 
szövetség közgyűlésén átvehette Magyar Atléti-
káért Ezüst Fokozat díjat.
Szörényi István 1945-ben született Német-

országban, ahol szülei hadifogságban voltak. 
A Testnevelési Egyetemen szerzett szakedzői 
diploma után az ELTE nevelésszociológia sza-
kán végzett. Gerelyhajításban, a PVSK színeiben 
országos bajnoki negyedik helyezett. A TF-en az 
NB I/B-ben kézilabdakapus, az NB I-ben a ko-

sárlabdacsapat 
tartalékjátékosa, 
a Budapesti Épí-
tők színeiben, tíz- 
próbában – 6617 
ponttal – or-
szágos bajnoki 
negyedik. A ve-
terán Európa-baj-
nokságon (65 évesen) rúdugrásban ezüstérmes  
(3 méter), diszkoszvetésben ötödik (42,36 méter).
Tanítványai és tisztelői mellett, két fia, egy leánya 

és négy unokája gyászolja. Nyugodjék békében!

Komoly szakmai elismerést vívott ki ma-
gának az elmúlt évtizedekben elvégzett 
munka alapján a Gödöllői Sport Klub 
labdarúgó-szakosztálya. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) – a füg-
getlen nemzetközi szakmai auditá-
ló cég, a Double Pass objektív 
visszajelzései alapján – tehet-
ségközponttá nyilvánította 
a Rózsavölgyi Sándor ve-
zetésével működő helyi 
sportszervezetet.
A területi alapon szervezett tehetségközpontokban (Pest megyé-

ben Gödöllőn kívül Monoron és Budaörsön lesz még ilyen) főállású, 
képzett, ambiciózus szakemberek foglalkoznak az ifjú labdarúgókkal. 
Az itt dolgozó edzők feladata lesz az U15-ös korosztálynál fiatalabb, 
az új rendszer szerint a körzetközpontokból is érkező gyermekek 
megfelelő egyéni képzése, és a legtehetségesebbek felkészítése az 
akadémiai szint elérésére. A legrátermettebb játékosok innen kerül-
nek majd az akadémiákra, Gödöllőről főként az MTK Budapest által 
működtetett Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára, amellyel a gö-
döllői klub február elején újította meg az együttműködést.
A nyár folyamán induló programba történt besorolás határozatlan 

időre szól, de a képzés minőségét és eredményességét évente elle-
nőrzik az MLSZ illetékesei.

Nádházy Evelin

Mészáros Eszter Klenczner Márton

Pápai Márton

Szörényi István | 1945-2021

Az oldalt összeállította: Gödöllői Hírek
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KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK 
Energia menedzsment | Biztonság-technika
IT hálózatok | Villamos kivitelezés
Épület felügyelet
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ADAPTÍV JELZŐLÁMPÁK:  
A RUGALMASSÁG VISSZATÉR

Az idei első számban bemutattuk, milyen 
utat járt be a forgalom-szabályozás és -irányí-
tás, milyen meghatározó innovációk jelentet-
tek ugrásszerű fejlődést, és az automatizálás 
merev kiszámíthatósága hogyan lépett az 
emberi forgalomirányítás rugalmasságának 
helyébe. Vajon mi hozta el a következő fordu-
latot?
A 2000-es évek elején terjedt el a gondolat, 

akkor még a mobiltelefonok GSM technológiá-

jából kiindulva, hogy érzékelőkkel lehet figyel-
ni a forgalmat, és az adatok alapján igazítani a 
jelzőlámpák időzítésén. Alig tíz évre rá a roha-
mosan fejlődő számítógépek már alkalmassá 
váltak kábelekkel bekötött kamerák képeinek 
elemzésére, amelyeknek ára abszolút megfi-
zethető. A ma alkalmazott technológia, amely 
például Amszterdam vagy Szingapúr több száz 
forgalmas csomópontját kiszolgálja, képes 
arra, hogy a városszéli csomópontok forgalma 
alapján előre jelezze a belvárosi csomópon-
tok forgalmát. Az így érzékelt változásokhoz 
néhány percenként hozzáigazítja a lámpák 
működését, nem csupán időzítésben, de akár 
új kapcsolási sorrendek létrehozásával is. Az 
elérhető várakozás-csökkenés átlagosan 15-
20%, de egy-egy régen hangolt csomópontban 
akár 50% is lehet.
Budapesten a VI. kerületben már 2011-ben 

zajlottak kísérletek ezzel a technológiával, és 

jelenleg a Budapest Közút Zrt. honlapja szerint 
47 forgalomszámláló kamera működik a város 
területén. Eközben Gödöllőn még a 2018-ban 
kifizetett Közlekedési Koncepció tanulmány is 
2005-ös (!) forgalomszámlálási adatokra ala-
poz, kivéve az Ady Endre sétányon 2014-ben 
elvégzett egyedi mérést, holott a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. honlapja szerint Gödöllőn két 
forgalomszámláló kamera is működik. A min-
den évben közzétett adatokból kiderül, hogy 
míg 2014 óta az országban átlagosan 25%-
kal nőtt a forgalom, addig a Dózsa György út 
forgalma 13%-kal, a 3-as út gödöllői forgalma 

csupán 7%-kal nőtt – de nem csökken, mint 
ahogy a gödöllői koncepció anyag állítja. Mű-
ködik ugyanakkor összehangolt lámpavezér-
lés, az egyik a Tessedik utcánál és a Szabadság 
téren lévő lámpákra, a másik a Dózsa György 
úton a Kossuth utcai és Thegze utcai lámpák-
ra. Ezek továbbfejleszthetők lennének adaptív 
vezérlésre.

ÚTON AZ OKOS  
GYALOGÁTKELŐK FELÉ

A zebrák hét évtizedes történetében sokáig 
csak két sikeres újítás volt: a nyomógomb-
ra váltó lámpa, és az útburkolati kiemelés. 
Gödöllőn sajnos egyik eszköz sem terjedt el. 
Azonban az olcsó LED-es lámpák megjelené-
sével immár az útburkolati fényjelzés is lehe-
tővé vált, amelynek villogó fehér változatával 
Gödöllőn is találkozhatunk a Petőfi tér köze-

lében. A világ nagyvárosaiban már a pirosan 
vagy zölden villogó jelzés terjed, mely teljesen 
egyértelműen jelzi, hogy melyik irányból sza-
bad átmenni a csomóponton. A Közel-Kelet 
gazdag országaiban már megjelent az ad-
hoc gyalogátkelést jelző villogás is, amely pl. 
tengerparti utakon jelent könnyebbséget és 
biztonságot a gyalogosoknak. Bécsben 2019-
ben pedig a nyomógombot kiváltó kamerás 
rendszert telepítettek: ha egy gyalogos a zeb-
rától 8 méteren belülre ér, a lámpa megkezdi 
az átváltást.

- szem -

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

Adaptív megoldások és  
rugalmasság a közlekedésben
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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
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Ahol minden elkezdődött: Gießen

Tudom, hogy számos lakótársam 
nálam több és érdekesebb isme-
retanyagot tudna átadni választott 
testvéreinkről, ezért kérem őket, 
hogy egészítsenek ki, szükség ese-
tén korrigáljanak! Köszönettel elfo-
gadom. Amikor elkezdtem átgon-
dolni, mit is tudok róluk, rájöttem, 
hogy néhányat igen jól, másokat ke-
vésbé, egyeseket szinte egyáltalán 
nem ismerek. Sorozatunkban ezért 
megpróbálom közelebb hozni hoz-
zánk ezeket a településeket részben 
irodalmi forrásokra, részben saját 
élményeimre, érzéseimre támasz-
kodva.
Ezt a várost, Gießent egyfelől 

azért említem elsőként, mert vele 
alakult ki az első kapcsolatunk 
(1988), másfelől pedig azért, mert 
igen sok személyes élményem (ér-
zésem) is fűz hozzá.
FÖLDRAJZI ELHELYEZ-
KEDÉSE, KÖRNYEZETE, 
TÖRTÉNELMI GYÖKEREI ÉS 
JELENE
Gießen régióközpont, Német-

ország Hessen tartományában, Frankfurttól 
mintegy 60 km-re északra fekszik. A környéke 
változatos, kisebb tavakkal, folyókkal szabdalt 
természetvédelmi terület. Gießen neve maga is 
a vízre utal. A város a legnagyobb folyó (Lahn) 
két partján helyezkedik el. Története a 750-es 
évekig vezethető vissza, de írásos dokumentu-

mokra támaszkodva az alapítását 1152-re teszik 
(amikor nálunk II. Géza uralkodott). A Gießen 
név először 1197-ben jelenik meg a leírásokban, 
de 1248-ban már városként említik. Lakosainak 
száma megközelíti a 90 ezer főt, amibe nem tar-
tozik a mintegy 20 ezer fő egyetemista. Az eltelt 
évszázadok történelmi eseményei nem hagyták 

érintetlenül a város életét 
sem, amelyek közül több 
is jelentős pusztítással 
járt - anyagi javakban és 
emberéletben egyaránt. 
A legborzasztóbb traumát 
a város 1945-ös szőnyeg-
bombázása jelentette, ami-
kor a közép- és újkori épü-

letek nagy része romhalmazzá vált. 
De a város újjáépült, és most na-
gyon sok impozáns létesítménnyel 
büszkélkedhet. Érdekesség, hogy a 
II. világháború után 2007-ig Gießen-
ben volt az amerikai hadsereg né-
metországi bázisa. Ennek egykori 
épületeiben jelenleg az útlevél nél-
kül Németországba érkezők vannak 
elszállásolva.
NEVEZETESEBB ÉPÜLETEI
Gießen már 400 éve egyetemi 

város, így a legrangosabb épü-
lete most is a Justus von Liebig 
Egyetem. Az egyetem jelentette a 
kiindulópontot testvérvárosi kap-
csolatunk megkötésénél, amiről a 
következő részben fogok részlete-
sebben írni. Nevezetességei között 
a teljesség igénye nélkül megem-
líthetjük még a neoklasszicista 
stílusban épült városi színházat, a 
röntgen emlékművet, több múzeu-
mot, vagy Németország legrégebbi 
botanikus kertjét. Az egészségügyi 
intézmények közül említésre méltó 
a Vitos Marburg elnevezésű szociál-

pszichológiai klinika, amelynek helyén 1941-45 
között a rosszemlékű „nemzetiszocialista borza-
lom” működött.
A folytatásban a kapcsolat kialakulásának 

előzményeiről, eredményeiről, valamint szemé-
lyes tapasztalataimról mesélek.

Dr. Máté András

Gödöllőnek 16 testvérvárosa és 2 partnervárosa van.  
Úgy érzem, hogy Gödöllőn már korábban is megadtuk a  
tiszteletet ezeknek a városoknak, amit egyik főutunk  
elnevezése is bizonyít. Ennek kapcsán felvetődött bennem,  
hogy vajon elegendő ismerettel rendelkezünk-e mi,  
Gödöllő lakosai a választott „testvéreinkről”?
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A nagyböjt szó hallatán nem önt el ben-
nünket kitörő öröm. Olyan fogalmak kap-
csolódnak hozzá, mint: lemondás élveze-
tekről, hús evéséről, szórakozásainkról, 
kilépés a komfortzónánkból.  Ha ezek a 
fogalmak ki is merítik a nagyböjt fogal-
mát, akkor biztosan nem fogunk az utazás 
mellett dönteni. De ez olyan, mint amikor 
egy sportoló csak az edzéseiről beszél: a 
korai felkelésről, a kemény diétáról, a ren-

geteg lemondásról, és nem említi a siker 
örömét, a küzdelemben való helytállás 
szépségét, önmagunk becsülését. 
Ahogyan egy sportoló mindennapi fá-

rasztó életvitele valamilyen célból tör-
ténik, úgy a nagyböjt sem cél, csupán 
eszköz. A hívő ember Húsvét ünnepére 
úgy készül, hogy elcsendesedik, magába 
száll, s többet foglalkozik olyan dolgok-
kal, amelyeket fontosnak tart ugyan, de el 
szokott hanyagolni. Mindennapjainkban 
sokkal többet törődünk magunkkal, mint 
másokkal, többet a testünkkel, mint a lel-
künkkel, többet a pillanatnyi teendőkkel, 
mint a hosszú távú, sőt örökkévaló igazsá-
gokkal. 
A böjt értelme lehet szívünk összesze-

dettségének elérése. „A világban, a min-
dennapi teendőinkben szétszóródunk, s 
szükségünk van arra, hogy »fölemeljük szí-
vünket«.  Aki közel kerül Istenhez, az kerül 
közel igazi önmagához. Alkalom, hogy Is-
tenhez közelebb kerülve feltegyük életünk 
nagy kérdéseit, és keressük a válaszokat, 
melyeket senki sem tud megfogalmazni 
helyettünk.” (Papp Miklós)
Székely János püspök atya így elmél-

kedik: „Akivel az Isten valami nagyot, fon-
tosat akar tenni, azt kivezeti a pusztába. 
Így tett Ábrahámmal, Mózessel, Illéssel, s 
így kezdődik Jézus nyilvános működése is. 
Ugyanerre hív minket a nagyböjt. A puszta 

kiáltó csendjében Isten Szava megszólal. 
Az embernek el kell csendesednie ahhoz, 
hogy a lelke mélyén Isten beszélni tudjon. 
Lelkünk gyakran olyan, mint egy tó, amely 
föl van kavarodva: millió idegeskedés, 
gond, rengeteg információ, rohanás. Fon-
tos, hogy ez a tó lecsillapodjon, kitisztul-
jon, s meghallhassuk Isten kristálytiszta 
hangját! A nagyböjt arra hív: adj időt Isten-
nek, és adj időt a felebarátnak.”

Nagyböjtben több időt különítek el az 
Atyával való közösségre, amelyben még 
jobban megismerem őt, és amely során 
feltöltődik a lelkem. A vele töltött időben 
annyi szeretetet, reményt, hitet, örömöt, 
békességet, erőt és útmutatást kapok, 
melyekből aztán bőven tudok továbbadni 
is.
Megbeszélem Vele a rám vonatkozó ter-

vét, ahogyan Jézus is a pusztában negy-
ven napon át készült az Atyától kapott 
küldetésének megvalósítására. Nekünk, 
keresztényeknek fontos annak megélé-
se, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem Isten igéjével is. A böjt ráébreszt, 
túlzottan rabjaivá váltunk az anyagi világ-
nak, a kényelemnek, az önző érdekeink-
nek. 
 A böjt a bűnbánat időszaka. Minél kö-

zelebb kerülünk a Világossághoz, annál 
tisztábban látjuk a bűneinket. A szentgyó-
nás kiengesztelődés Istennel: ő elkezdi a 
megbocsátást, hogy aztán könnyebben 
kiengesztelődjünk önmagunkkal és em-
bertársainkkal.
Nemcsak az ételben kell böjtöt tarta-

nunk. Van szóböjt is, indulatböjt, harag-
böjt, kockulás-böjt. A kedvenc újság he-
lyett lehet játszani a gyerekekkel, a tévé 
helyett beszélgetni a házastárssal vagy 
olvasni a Bibliát, lelki könyveket. A lélek 
felemeléséhez hozzátartoznak a szertar-

tások, a liturgiák, a találkozások, a csön-
dek is. Mi az én „zsengém” , amit Istennek 
adhatok ma? 
A nagyböjt rendkívüli pillanat, amely 

minden évben, mint egy rég nem látott 
rokon vagy barát, vissza-visszatér. Rövid 
az életünk. Ezt a nagyböjtöt, ezt a mai 
napot arra kaptuk, hogy növekedjünk Is-
ten- és emberszeretetben. Az önmegtaga-
dás, az imádság és a jócselekedetek útján 

arra törekszünk, hogy szívünket életünk 
szétszórtságából Istenhez emeljük, és az 
ő szeretetével tanuljunk jelen lenni a vi-
lágban.  Ő előkészíti szívünket, hogy ész-
revegyük a másik szükségét jobban, mint 
máskor.
 A böjt valódi spirituális üzenete nem 

önmagában az aszketikus gyakorlat, ha-
nem az arra való nyitottság, hogy az éle-
temben Isten jelenvaló legyen.
„Életem Ura és Uralkodója, ne engedd 

hozzám a jóra való restség, könnyelmű-
ség, pénzvágy és megszólás szellemét!  
Ajándékozd inkább szolgádnak a józan-
ság, alázatosság, állhatatosság és szere-
tet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, 
hogy megismerjem bűneimet és meg ne 
ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy 
örökkön-örökké!”  (Szent Efrém)

Mindenkinek áldott böjti utazást kívánok!
Sivadó János parókus

A nagyböjti „vonat” tőlem függetlenül is halad. 
Felszálljak rá, vagy inkább maradjak ott, ahol vagyok?  

Egyáltalán miért szálljak fel?
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„ „Fontos, hogy ez a tó lecsillapodjon, kitisztuljon,  

s meghallhassuk Isten kristálytiszta hangját!
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VÍZSZINTES: Az idézet első része (L, N, L, T, 
V, A). 13. János vitéz szerelme. 14. Állóvíz. 15. 
Életet erőszakkal elvesz. 16. Csónakot hajtja. 
17. Tárolóeszköz. 19. Somogy megyei község. 
20. Európai nép. 21. Vékony szálakat kötegbe 

Petőfi Sándor, bár nem lakott Gödöllőn, 
többször is járt városunkban, emlékét ma is 
őrzi egy emléktábla. Két ízben időzött hosz-
szabban, de átutazóban többször is megfor-
dult településünkön.
Nagy Ignác, a Kisfaludy Társaság 
Külföldi regénytár című sorozatá-
nak szerkesztője 1843 júniusában 
kérte fel Petőfit két regény fordí-
tására. Mivel Pesten nem nagyon 
tudott dolgozni, ezért barátai ta-
nácsára 1843 augusztus elején 
Gödöllőre jött. Az egyik Charles de 
Bernard francia író „La femme de 
quarante ans” című műve volt, ami végül „A 
koros hölgy” címen jelent meg, s ami a költő 
első önálló kötetben megjelent műve volt. 
Ezért a munkáért Nagy Ignác 400 váltóforintot 
fizetett, amiből Petőfi színész alapjelmezeket 
vásárolt, ugyanis Erdélybe készült színésznek. 

sodor. 22. Középkori német ezüsttallér, ango-
lul (THALER). 24. Izzadni kezd! 25. Útszakasz. 
27. Toi et … (Géraldy). 28. Részben áthatja! 30. 
Lassan elfogyó ázsiai tó. 31. Vonós hangszer. 
33. Tőke egynemű betűi. 34. Kaluga folyója. 36. 

A 900 oldalas Robin Hood-ot németből fordí-
totta le három hét alatt. A Gazdasoron bérelt 
szobát és szállt meg Szombat Jánosék házá-
ban, amely a mai Török Ignác Gimnázium épü-
lete mellett állt.
A második gödöllői tartózkodása 1845-ben 
volt, amikor Erdélyi Ferenc református lel-
kész meghívására utazott ki többször a fővá-

rosból. Az ő házában ismerkedett 
meg Mednyánszky Bertával 1845. 
augusztus 10. körül. A két fiatal két-
szer-háromszor találkozhatott. Bár 
az ismeretség rövid volt, a költő be-
leszeretett a lányba, és Pestre visz-
szatérve levélben megkérte a kezét. 
A levél címzettje az édesapa volt, 
aki azonban ugyancsak levélben 

visszautasította a költőt, azzal az indokolva 
döntését: „színésznek, poétának nem adom 
a lányom”. A szerelem gyümölcse egy 39 vers-
ből álló ciklus lett. A versek közül csak egyet, 
az Ablakodból hogyha … címűt írta Gödöllőn 
1845 augusztusában a költő.

Brazil kikötőváros. 38. Hordómérték. 40. A Ba-
kony fővárosa. 42. Letétbe helyezett tárgy. 44. 
Régi űrmérték. 46. Napszak. 48. Noé édesapja. 
50. Rengeteg. 51. Kertet művel. 53. Tartozást 
leró. 55. Kisalföldi folyó. 57. Máz betűi keverve. 
59. Gondol. 60. Matematikus, játékfejlesztő, 
egyetemi tanár (László). 61. Kérdőszó. 62. Ma-
gyar származású amerikai tudós, feltaláló, a 
napenergia kutatás úttörője (Mária). 64. Kony-
hakerti növény. 65. Költemény. 67. Női név. 68. 
Idegen Sándor rövid változata. 70. Kékvérű. 71. 
Irodalmi Nobel-díjas perui író (Mario Vargas). 
73. Oda-vissza: falatozna. 74. Sérülés kísérő 
tünete.
FÜGGŐLEGES: 1. Német kikötőváros lakója. 
2. Gyönyörködik. 3. Londoni faggyú! (SUET) 
4. Perzsa eredetű női név, jelentése: csillag. 5. 
Fedkő vége! 6. Előadó, röv. 7. Szénhidrogén. 
8. Metódus. 9. Dísz. 10. Háziállat. 11. Ausztrál 
erszényes. 12. Dugványozó. 17. Oroz. 18. Elemi 
összetevő. 21. Kőműves igéje. 23. Baklövés. 26. 
Tézis. 27. Őrlőüzem. 29. Az idézet második ré-
sze (H, Z, J, Í, T). 30. Bern folyója. 31. Alávaló. 
32. Vonatkozó névmás. 35. A szabadba. 37. Ételt 
felszolgál. 39. Pest megyei város. 41. Csuka Mó-
nika. 43. Áruló „A Pál utcai fiúk”-ban (Dezső). 
45. Szén-monoxid. 47. A sivatag hajója. 49. 
Veszteség. 52. Felülvizsgálat. 54. Teaházi alkal-
mazott. 56. Részletesebb. 58. Árpád nagyfeje-
delem édesapja. 60. Legfeljebb, idegen rövidí-
téssel. 61. Létrehoz. 63. Kossuth-díjas grafikus, 
szobrász, bélyegtervező (János). 64. Olimpiai 
bajnok labdarúgó, edző (Ferenc). 66. A szopta-
tás szerve. 69. Orosz férfinév. 70. Részeshatáro-
zó rag. 72. Névelő. 74. Szelén vegyjele.

Petőfi Gödöllőn a Vasárnapi Újságban 1862-
ben közölt képét ismerjük az épületről. A fordí-
tói munka mellett Petőfi sokat kirándult, sétált 
a környéken. 1843. augusztus 29-én egy társa-
sággal meglátogatta a Grassalkovich-kastélyt 
is, és beírta nevét a vendégkönyvbe. Ezen kívül 
két verse született Gödöllőn: ezek a Merengés 
(1843. augusztus vége) és a Temetőben (1843. 
szeptember) címet viselik. 

Keresztrejtvény

Tudta-e?

Joel prófétán keresztül az Úr szól hozzánk nagyböjt idején.
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A nevük nem sok gödöllőinek mond bármit is.
A FUSZE a FÜggetlenSZErviz Hungária Kft-t 

jelenti, egy kezdőbetűkből összeállt mozaikszó. 
A Kft. 2011 márciusában indult, tehát éppen 
most lesz 10 éves. Előtte irodatechnikával foglal-
koztam főállásban, majd ugyanennél a cégnél a 
vizuáltechnikai területet kezdtem fejleszteni. Ké-
sőbb úgy láttam, hogy ezt jobban is lehet csinál-
ni, ezért vállalkozást indítottam, és magam köré 
szerveztem azokat az embereket, akik segíteni 
tudtak.
Mi volt a célja?
Többek között egy professzionális és márka-

független projektorszervizt szerettünk volna, 
ami nem volt akkor az országban. Emellett a 
vizuáltechnika területén kívántuk szélesíteni te-
vékenységünket, azaz a cégek tárgyalótermeit, 
előadóit, iskolák tantermeit felszerelni projekto-
rokkal, vetítővászonnal, interaktív 
kijelzőkkel, videokonferenciához 
szükséges eszközökkel. Egy tár-
gyalóterem tervezésének a folya-
mata, az igényfelméréstől kezdve 
a tervezésen át - mely magában 
foglalja a 3D-s látványterveket is -, 
egészen a megvalósításig tart. 
Igény esetén az üzemeltetésben 
is nyújtunk támogatást. Sok refe-
renciánk van, köztük több nagy multinacionális 
vállalat.
Gödöllőn is?
Nagy partnerünk az egyetem. Legutóbb a SZIE 

Halgazdálkodási Tanszék kis tárgyalóját és nagy 
előadóját készítettük el. A Művészetek Házáról 
már csak múlt időben tudunk beszélni, akivel 
nem tudjuk miért, de sajnálatos módon meg-
szakadt a kapcsolatunk. Emellett a Hajós Alfréd 
Általános Iskolát az alapítványukon keresztül új 
projektorokkal támogatjuk.
Miért az Üzleti Parkot választották?
Mindig is professzionális környezetet szeret-

tem volna. Kezdő vállalkozóként ez még nem 
került fókuszba, mert magunkhoz képest túl 
nagynak tartottam. Eleinte a Dózsa György úton 
voltunk egy kis üzletben. Nagyon sajnálom, hogy 
Gödöllőn nincsenek olyan, vállalkozásokat se-
gítő ingatlanok, amelyek pár tíz négyzetméte-
ren lehetőséget biztosítanának kezdőknek. Ez 
a negyedik helyünk: ahogy növekedtünk, úgy 
léptünk tovább. Tavaly jutottunk el ide, ahol 
egy komoly cégnek ideális helyszínen, egyben 
ipari környezetben vagyunk. Ha már itt vagyunk 
a parkban, akkor az itteni vállalkozásokat is sze-
retnénk segíteni audiovizuális szolgáltatásokkal.
Ilyen irányú tanulmányokat végzett vagy 

szeretett volna unikálisabb dologgal foglal-
kozni?
Műszaki technikumot végeztem, így elkezd-

tem az irodatechnikában dolgozni. Mindig is ér-

dekeltek az audiovizuális dolgok, így elvégeztem 
a SZIE kommunikációtechnikai mérnök szakot. 
Akkor kristályosodott ki bennem, hogy ezzel sze-
retnék foglalkozni. 
Hogy látja a pandémia miatti válság idején 

az iparág és vállalkozása jövőjét?
A járványhelyzet mindenkit érint. Nekünk 

olyan szempontból rossz, hogy sok projektünk 
„jegelve” lett, és még várat a megvalósításra. Vi-
szont hozott jót is, mert rengeteg olyan technikai 
eszközre lett szüksége a cégeknek, amelyekkel 
az otthoni munkavégzést lehetővé tudták tenni. 
A jövőt én úgy látom, hogy ebben az iparágban 

is hibrid rendszerekre van szükség, melyek az 
otthoni és a munkahelyi körülmények között is 
használhatók. A vizuáltechnika jövője soha nem 
volt ennyire izgalmas, főleg a vetítéstechnika, a 
mozgóképi megjelenítés területén. Nálunk még 
nincs vagy nagyon kevés helyen látható az, ami 
a fejlettebb országokban már megvalósult. Moz-
gókép- és hanginformációkat adó kijelzők, pl. a 
buszra váró utasoknak a buszmegállókban. Az 
ipari megjelenítők, a videó- és ledfalak környe-
zetvédelmi szempontból sem rossz megoldások. 
Gondoljunk bele, mennyi papír plakátot nyom-
tat ki egy áruházlánc a sűrűn változó akcióira! 
Mennyiből tartana ezeket egy-egy nagy kijelzőre 

cserélni, mely szebb, költséghatéko-
nyabb és jövőtálló. 
Csak üzleti partnerik vannak, 

vagy magánszemélyeknek is dol-
goznak?
Főleg cégekkel vagyunk kapcsolat-

ban, de a járvány miatt bezárt mozik 
nyújtotta élmény sok embernek hi-
ányzik. Ezért egyre több megkeresés 
érkezik magánszemélyektől, mégpe-

dig a házimozi rendszerek tervezése és kivitele-
zése kapcsán.
Mekkora kihívás tartani a lépést ebben a 

gyorsan változó világban?
Mint minden iparágban, itt is nagy a verseny, 

de tartjuk a lépést tudásban és technikai terüle-
ten is, sok webináriumon, online képzésen ve-
szünk részt. De nem csak eszközöket adunk el, 
hanem a háttérben szoftveres fejlesztés is zajlik. 
Például egy tárgyaló eszközeinek a működtetése 
okostelefonnal is megoldható. Ez már ötvöződik 
az okos otthon - okos iroda szellemiséggel, amit 
az ügyfelek felé is közvetítünk.

Független a márkáktól. Tervez, kivitelez és szolgáltat. Erre a  
hármasra épít Juhász Tibor, a Függetlenszerviz Hungária Kft.,  
azaz a FUSZE ügyvezetője, akinek különleges vállalkozása egy  
éve a Gödöllői Üzleti Parkban talált otthonra. A tősgyökeres  
gödöllői üzletemberrel beszélgettünk.

A vizuáltechnika jövője  
soha nem volt ennyire izgalmas

Juhász Tibor


