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VÉLEMÉNY

Reméljük, hogy húsvét után a járvány miatti bezártság fokozatos enyhítése jöhet. Ebben az időszakban a

A Kálvária kálváriája
Az Erzsébet-parki Kálvária építését gróf Grassalkovich I. Antal kezdte

többség átgondolja az életét, s talán több idő jut a kapcsolataink (és saját magunk) újraértékelésére is. Mi-

el halála évében, 1771-ben, és fia, Grassalkovich II. Antal fejezte be

lyen keresztények vagyunk, milyen a hitünk, a húsvétunk?

1775-ben. A Kálváriát feltehetően Mayerhoffer András pesti építőmes-

Magunkba nézve megállapítjuk, hogy inkább a
keresztút népe vagyunk, a szenvedésben „jártasak”. Jézus kínszenvedésének állomásaiban – a
kereszt felvételétől a többszöri elesésen át a keresztre feszítésig és a halálig mi is kísérhetjük Jézust a Golgotára. Olykor Pilátus is vagyunk – hisz
hányszor ítélkeztünk mi is jogtalanul, hányszor tagadtuk meg Őt és a társait. Mi vagyunk a Fiát elveszítő édesanya; a kendőt nyújtó Veronika; Cirenei
Simon, aki véletlenül arra járt, és átvette a keresztet (valószínűleg nagyon dühös ezért). Mi vagyunk
az asszonyok, akik sírnak; meztelenek vagyunk Jézussal, átélve szégyent és megalázottságot; sokan
hordozunk betegséget, és átéljük, hogy ez mind
semmi Jézus kínszenvedéséhez képest, aki még a
kereszten is gondoskodik anyjáról, és megbocsát
a bal latornak.
A nagypénteket értjük, de vajon értjük-e igazán, magunkra is vonatkoztatva a feltámadást?
Egy nagy világjárvány kellős közepén ezek eleven
húsba vágó kérdések! Louis Évely belga katolikus
pap 1968-ban írta „Az öröm útja” című könyvét,
amelyben azt fogalmazza meg: „Miért van az,
hogy szívesen belekapcsolódunk a nagyböjt során
Barátunk szenvedésébe, de a húsvét utáni Szent
Ötven Nap örömében mintha magára hagynánk?
Pedig a kereszténység igazi jele nem a kereszt, hanem a föltámadás öröme.” A húsvétnak és a fokozatos nyitásnak az egybeesése alkalom arra, hogy
elgondolkodjunk ezen. Évely az idézett művében a
keresztút mintájára egy örömutat formált a húsvét
és a pünkösd közötti történések állomásaiból. Az
első a feltámadás maga. „Olyan titok ez, mint a Teremtés: Volt a semmi, a nihil, az üresség. És a végtelen Szeretet áradni kezdett. És lett a világ, a fény,
a szépség, az élet. A sírhoz elsőként futó tanítvány
apróságokat látott: üres sírt, gyolcsot, a fejet takaró kendőt összehajtva. Békét, harmóniát, derűt. És
azt mondta, hogy látott és hitt. Valamit megsejtett:
az igazi bizonyíték a lelkünk békéje magunkban és
mások felé kiárasztva.”
A tanítványok azt várták Jézustól, hogy felszabadítja Izraelt, mélységesen csalódtak, és szétfutottak félelmükben. Így megy néhány tanítvány
Emmauszba, melléjük szegődik Jézus, akit nem ismernek fel, kioktatják a saját álomképükről. Nem
veszik észre, hogy azért kellett útra keljenek, hogy
elhagyják azt az életet, amit maguknak gondoltak,
és elkezdjenek mindent újjáépíteni. Ez a húsvét,
a feltámadás igazi üzenete, és az, hogy Jézust a
házukba invitálták a Biblia egyik legszebb mon-

datával: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap
már lemenőben van.” És amikor Jézust felismerték
a kenyértörésben, elkezdett „lángolni a szívük”. A
miénk még tud lángolni?
Tamás története a mi történetünk, akik gyakorlati materialistaként csak azt hisszük, amit látunk
és tapintunk. Jézus nem utasítja el őt, de a szavai hihetetlenül
finomak, nekünk szólnak: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik
nem láttak, és mégis hittek”. Ez
a nyolc boldogságot kiegészítő kilencedik. Majd következik
egy csodálatos jelenet: a tanítványok a Tibériás tavánál nem
fogtak semmit, de Jézus szavára
kivetik a hálót – a másik oldalon
a háló roskadozik, alig bírják kihúzni. Ez a megrögzöttségeinkből való felszabadulásról is szól.
Péterrel külön beszélgetése van Jézusnak (és velünk,
mindannyiunkkal), amikor a
háromszori tagadására finoman háromszor kérdi tőle, hogy
„Szeretsz-e engem”? A három
válasz: „Tudod, hogy szeretlek”.
Ez egy feloldozás-történet, zárása a pásztori szolgálat átadása
Péternek. Ezután jön a tanítványok elküldése a világba: „Menjetek, tegyetek tanítványommá
minden népet”, ehhez hozzáteszi: „Én veletek vagyok minden
nap a világ végéig.” Így kéne

nekünk is elküldjük a fiainkat-lányainkat az életbe,
a pálya- és párválasztásba – mindennek a keresztjeivel és örömeivel együtt.
Az örömút végén a pünkösd csodái: Jézus vis�szatért abba a világba, ahonnan érkezett, de nem
hagyta el ezt a világot sem, megváltoztatta azt. A
Szentlélek kiáradása, „a szétoszló tüzes nyelvekkel … és különféle nyelveken kezdtek beszélni.” Mi
még egy nyelven sem tudunk, nem értjük a másikat – mert nem akarjuk –, csak a magunkét fújjuk,
értetlenül. A süketek párbeszéde helyett az egyetértés csodájára tanít ez a jelenet.
Mindegyik állomás megtérési alkalom, rendkívüli ajándék az egész világnak – hogyan tudunk
újra nyitni: a szívünket, a lelkünket, a közösségeinket. A járvány utáni idővel kapcsolatban sokan tettek már javaslatokat. Ezek nagy többsége individuális és materialista. Nekünk, hívő keresztényeknek
legyen közösségi, hitünket erősítő megoldásunk.
Ennek érdekében, amint csak lehetséges, közösségeinkben járjuk végig az örömút tizennégy állomását! Más emberré válhatunk általa!
LT

ter készítette barokk stílusban, aki a kor híres tervezője volt, nevéhez
fűződik a kastély terve is.

Sík vidékeken, ahol nem lehetett dombra építeni a Kálváriát, kő építményt készítettek, amely
a Golgota hegyét szimbolizálta. A gödöllői Kálvária letompított sarkú négyszögletes építmény,
amelynek tetejére kétoldalt rokokó kőkorláttal
szegélyezett lépcsőn lehet feljutni. A Kálvária tetején kő szoborcsoport látható: Krisztus a kereszten,
két oldalán a két lator, a kereszt tövében bűnbánó
Mária Magdolna, bal oldalon Mária, jobb oldalon
János alakja látható. Mária és János szobra eredeti, Mária Magdolna szobra és a kereszteken látható szobrok az 1827. évi viharkár utáni helyreállítás
során készültek. A Kálvária alatt üreges rész látható, a vörös márvánnyal burkolt üreg víztározóként
működött, 1200 hektoliteres kapacitással. Ez biztosította a kastély vízellátását: a Pazsaki források
vizét agyagcsöveken keresztül juttatták el a medencébe, amíg a források el nem apadtak. Ezután
sokáig üresen állt az építmény, majd a 19. század
végén egy gőzgép segítségével a Hattyús-tó vizét
juttatták a víztározóba és innen látták el a kastély
Felsőkertjének vízutánpótlását. A Kálváriát többször felújították: 1827-ben vihar okozta károk miatt, majd 1931-ben, 1961-ben és 1990-ben, végül a
Norvég Alap támogatásából 2011-ben.

A sokéves probléma folytatódik. A jelenlegi állapot jól tükrözi a város hanyag és felelőtlen hozzáállását. A legutóbbi felújítás 2011-ben történt,
amikor a Királyi Váró és a máriabesnyői filagória
is megújult. Mindhárom projekt finanszírozása a
Norvég Alapból történt. A másik két helyen nincs
műszaki probléma, azonban a város idei költségvetésében is szerepel forrás a Norvég Alapból
felújított épületek fenntartására. Ezek közül idén
csak a Királyi Váró karbantartása van beütemezve.
Pedig a Kálvária állapota aggasztó. A 2011-es
felújításnál sajnos komoly műszaki hiányosságok
merültek fel. Az akkori műemléki felújításokat
felügyelő Klaniczay Péter sem volt megelégedve
a tervekkel. Mára beigazolódott, hogy a vízelvezetés nem lett megoldva, a vízszigetelés pedig nem,
vagy nem megfelelően készült el. Régi gödöllőiek
emlékezhetnek arra, hogy sokáig egy „gyűrű”
fogta össze a falakat, mert statikailag nem bírták
a rájuk nehezedő terhet. A város mindig csak az
éppen legszükségesebb és elkerülhetetlen állagmegóvásokat végeztette el a tisztességes felújítás
helyett. „Nincs rá pénz!” felkiáltással oldották
meg a jószándékú segíteni akaró helyiek és helyi
vállalkozók felajánlásait.
Varga Árpád korábbi képviselő is sokszor felvetette ezt a problémát a polgármesternek. Több
ízben ígéretet kapott arra, hogy a csapadékvíz-elvezetést, a vakolat javítását, valamint a szobrok
karbantartási munkáit elvégzik, és megoldják a
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szobrok letakarását is. Akkor sem és azóta sem
végezték el ezeket a feladatokat, nem oldódtak
meg még az alapvető állagmegóvási hiányosságok sem. A Kálvária állapota tovább romlik, pedig
ezt is a Norvég Alap fenntartási keretéből lehetne
finanszírozni.
A 2011-es felújítás során sok probléma merült
fel, de nem foglalkozott vele a generál kivitelező.
Ennek nyomait mutatja a mai méltatlan helyzet. A
köpenyfalakról esik le a vakolat, amely baleset- és
életveszélyes. A szerkezeti problémákat súlyosbítja a megfelelő karbantartás hiánya. A falevelek
eltömítik a csapadékot elvezető folyókákat. Ezek
a folyókák sincsenek megfelelő állapotban, az is
előfordulhat, hogy a falba is jut víz. Ez a folyamatos nedves környezet erodálja legjobban a téglából épült falszerkezetet és a vakolatot. Fontos lenne a korábban leírt szoborcsoport téli letakarása

is. Ez meg is történt az első 5-6 évben, de évekkel
ezelőtt sajnos felgyújtották a takaróponyvákat.
Azóta a szobrok télen nem voltak letakarva... A
képviselők jelezték, de ismét jött a varázsmondat:
„Nincs rá pénz!”. Ez is jelentősen megrövidíti a
restaurálásuk élettartamát, amely 25-30 év.
A legvalószínűbb forgatókönyv ez alapján az
egész Kálvária ismételt felújítása. Felmerül a kérdés: lesz majd erre pénz? Mennyivel kerül többe a
város hanyagsága?
- vár -
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Hétköznapi gödöllői hősök

A digitális oktatás tapasztalatai

Testközelben a halállal

Egy éve sok tekintetben egy teljesen új világ köszöntött ránk. Így volt ez az oktatásban is, ahol több

Mindennapjainkat átszövi a koronavírus elleni küzdelem, gondolatainkban folyamatosan jelen van a járvány. Olyan Gödöllőn élő szakembereket szólaltattunk meg, akik az egészségügy területén nap mint nap
találkoznak a konkrét esetekkel – mondhatni élet-halál harcot vívnak a
vírustól szenvedők életben maradásáért.

Gyengéné Gáspár Csilla

tását: szövődmény lehet a veseelégtelenség,
szívizom-károsodás, poszttraumás stressz.
Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a felszerelések, gyógyszerek, személyzet és a hivatástudat adottak. Most ránk van a legnagyobb
szükség! A kórházak és a betegek egyaránt
számítanak ránk!
Fizikailag és lelkileg egyaránt nehéz, fáradunk, de ki kell tartanunk, mindent meg kell
tennünk, a tőlünk telhető maximumot kell
nyújtanunk. Kérek szépen mindenkit: NE LEGYEN KÉRDÉS AZ OLTÁS! Teljesen mindegy,
hogy melyik. Legyen egy védőpajzsunk, amelyet felmutathatunk, amikor támadna a vírus!

Gyengéné Gáspár Csilla, szakápoló:
„Legyen egy védőpajzsunk!”
A járvány legsúlyosabb hetei alatt számtalan cikk és tanács érkezett a szakemberektől,
de sajnos az otthoni „fotelvirológusoktól” is,
akik elbizonytalanították a lakosságot a helyes és felelősségteljes döntés meghozatalában. Szakápolóként az elmúlt fél évben számtalan szomorú és megrázó, de néha örömteli
és reményt hozó esettel is találkoztam. Igazi
érzelmi és lelki hullámvasutazás…. Folyamatosan dolgozunk, megállás nélkül jönnek
a lázas, gyenge, fulladásos és nehézlégzéses
tünetekkel érkező betegek. A vírus nem válogat: megbetegszenek fiatalok, öregek, egész
családok, gazdagok, szegények - testközelből
látom a küzdelmet az életben maradásért. A
vírus harmadik hulláma minden eddiginél
nagyobb kihívást, terhet jelent mindenki számára, betegnek, szakembernek egyaránt. A
tünetek szerteágazóak, az egészen enyhétől a
súlyosig. Vannak, akik lélegeztető gépre kerülnek, hiszen a Covid mellett egyéb betegségük
(magas vérnyomás, cukorbetegség, stroke,
daganat) is nehezítik a gyógyulás folyamatát.
Szervezetük fáradt, lemerült, immunrendszerük gyenge. Akik szerencsések, és túlélik a
hetekig tartó küzdelmet, nem tudhatják, hogy
mennyire rombolta le a testüket a kór, és vár-e
még rájuk bármilyen szövődmény, mert a
szervezetük annyira megsínyli a vírus látoga-

Dr. Mucsi János (Erzsébet Gondozóház)

Dr. Mucsi János, tüdőgyógyász:
„A gyógyítás és a védőoltás szakmai kérdés, a döntést bízzuk az
orvosokra!”
35 éves orvosi pályafutásom során még
egyszer sem találkoztam olyan mértékű laikus
„hozzáértéssel”, mint most a COVID-19 kapcsán. Naponta kapom a telefonokat, kérdezik,
hogy elfogadják-e az oltást vagy hogy melyik
oltóanyaggal oltassák be magukat. De vannak
olyanok is, akik mereven elzárkóznak mindegyik oltástól, sőt, sokan magát a koronavírus-világjárványt is tagadják.
Amikor végül ez utóbbiak maguk is megbetegszenek, akkor hirtelen megtérnek, és
már minden orvosi segítséget elfogadnának,

könyörögnek az oxigénért, a fájdalomcsillapítóért, az antibiotikumért, a vírusellenes szerekért. Mások életveszélyes állapotban, a súlyos
oxigénhiánnyal küzdve is visszautasítják a kórházi kezelést, mert félnek attól, hogy „bent”
megfertőződnek. Megint mások bíznak az
immunrendszerükben, a nagy dózisú vitaminok szedésében, miközben a vitaminok nagy
adagban történő szedése akár súlyos mellékhatásokhoz is vezethet.
A tüdőgyógyászati rendelésemen megjelent betegeim felét a COVID-os betegek teszik
ki. Egy részük a még fel nem ismert fertőzés
légúti tüneteivel (köhögés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom) fordul hozzám, mások a már
diagnosztizált friss betegség hirtelen romlása
miatt hívnak rémülten telefonon. A legtöbben
azonban összetörve, a kórházi kezelés után a
szövődmények meggyógyítása vagy megelőzése céljából fordulnak hozzám segítségért.
Sokan, még a korábban teljesen egészséges
fiatalok közül is jópáran alig tudnak felmenni a lépcsőn 1-2 emeletet. Néhány nap alatt
szinte teljesen elroncsolódott tüdővel élni nagyon nehéz. Ha nincs légzőfelület, akkor már
az oxigénadás sem mindig segít. A COVID által
beindított immunológiai és véralvadási folyamatok nyomán akár 30-40 kisebb-nagyobb
tüdőembólia, illetve tüdőgyulladás alakul ki,
amelyek mindkét tüdő jelentős részében ellehetetlenítik a gázcserét. A fertőződések valós
számát nem ismerjük, a kórházban, az intenzív osztályokon kezelt betegek száma kétségbeejtő. A lélegeztetőgépre kerülő betegek
több mint a fele nem jön le onnan élve. Sajnos
messze a leggyakoribb halálok lett mára hazánkban a koronavírus.
Az egészségügyi dolgozók hősies helytállása már nem elegendő, a vírust kizárólag a lakosság együttműködésével tudjuk legyőzni.
Mindenkinek be kellene oltatnia magát valamelyik COVID elleni vakcinával, használni a
maszkot, tartani a távolságot, minimalizálni
az emberek közötti találkozásokat, beleértve a
baráti, munkahelyi és családi összejöveteleket
is.
Ha valaki megfertőződött a koronavírussal,
de nem került kórházba, egy olcsó és egyszerű
orvosi eszközzel, a pulzoximéterrel ellenőrizheti a saját állapotát. A mért eredményeket a
COVID-naplóban rögzítheti, és időben jelentkezhet orvosánál, ha romlik az állapota. A
helyes használatról a www.lebe.hu oldalon
található rövid oktatóvideó, és ugyanitt letölthető a COVID-napló is.

szakaszban – korosztályonként eltérő módon – kellett áttérni a digitális oktatásra. A tapasztalatokról
kérdeztük Kocsi Tamást, a VSzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola igazgatóját, valamint
dr. Péterfi Gábort, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium történelem
munkaközösség-vezetőjét, kutatótanárát és tantárgygondozóját.

Kocsi Tamás

Hogyan értékelték az első hullám idején
a digitális oktatásra való áttérést? Mi volt
a legfontosabb teendő és a legnagyobb kihívás?
K. T.: A szakképző iskolákban, így a Madáchban is megvalósult a digitális oktatás,
azonban külön kell választani az elméletet a
gyakorlattól, hiszen maltert keverni vagy hegeszteni nem lehet az internetről megtanulni,
legfeljebb hobbi szinten, de mi szakembereket szeretnénk képezni. Senkinek nem mondhatjuk, hogy ez a tanulónk online tanult autót
szerelni vagy hajat vágni. A hegesztő képzésünkben egyébként a legkorszerűbb szimulátorral is rendelkezünk, de a kézügyességet
semmilyen számítógépes program nem helyettesítheti. E tényt a szaktárca is felismerte,
ránk kezdettől fogva más ágazati szabályok
vonatkoztak: csak az elméleti képzés került
át az online térbe. A szakmai gyakorlat kiscsoportos formában továbbra is megszervezésre
került mind tanműhelyi keretben, mind a cégeknél. Most, a harmadik hullám idején vált
szükségessé, hogy átmenetileg digitálisan
szervezzük meg a szakmai gyakorlatot.
P. G.: Tavaly márciusban a járványügyi adatok romlásakor az is a levegőben volt, hogy
egy hosszú szünet következik be a magyar oktatásban. Tartottam attól, hogy egy elnyújtott
szünettel a tartós bizonytalanság felé mozdul
el az oktatás. A digitális munkarendre történő
átállással, úgy gondolom, hogy két fő szempont egyszerre tudott érvényesülni: a „home
school” oktatással vigyáztunk az idősekre,
és közben a tanév is folytatódott, igaz, meg-

változott körülmények között. Az érettségi is
rendben lezajlott, az iskolák összességében
jól vizsgáztak.
Mik voltak a legjobb tapasztalatok, és mik
okozták a legnagyobb nehézséget?
K. T.: A tavalyi tanév rengeteg tapasztalattal felvértezett bennünket. Egyrészt felgyorsította a digitális átállás folyamatát, másrészt
kikristályosodtak mind a kapcsolattartásnak,
mind a feladatok átadásának és számonkérésének a munkaformái. Így a nevelőtestület felkészülten állt szeptemberben egy olyan tanév
elé, ahol nem csak az volt a feladat, hogy le
kell zárni a jelenléti oktatás során már kellő
számú jeggyel rendelkező tanulókat, hanem
a digitális munkatérben történő megvalósítás
is várt ránk, annak minden felelősségével. A
Siemens-konszernnel részt veszünk a szakképzés átalakításának pilot programjában,
így a digitális oktatás tapasztalatai beépülnek
a gyakorlatba, tágabb értelemben az országos
szabályozás részei, illetve lehetőségei lesznek.
P. G.: Tény, hogy gyorsan kellett átállni a
digitális munkarendre. Azok az iskolák, ahol
a proaktív szemlélet jegyében évek óta napirenden volt az infokommunikációban rejlő lehetőségek kiaknázása, könnyebben átálltak.
Nálunk a vezetők gyorsan és határozottan reagáltak, az informatikus kollégák is maximálisan segítettek mindenkinek, nagy összefogást
éltem át a tantestületben, így az átállás zökkenőmentes volt. A magyarországi evangélikus
iskolák történelem tantárgygondozójaként
minden évben szerveztem országos konferenciát, amelyeken a digitális oktatás állandóan napirenden volt, azaz a továbbképzések
révén is valamelyest felkészülten vártuk a
rendkívüli helyzetet. A legnagyobb nehézség
a személytelenség volt: nehezebb motiválni
a diákokat képernyőn keresztül, máig ezt érzem komoly kihívásnak.
Hogyan oldották meg a felvételit, s az online felvételi mennyire torzíthatta a valós
tudást?
K. T.: Ezúttal is köszönöm kollégáimnak,
hogy remekül helytálltak ebben a nem kön�nyű helyzetben, hiszen a tanárok munkater-

dr. Péterfi Gábor

helése nem lett kisebb azzal, hogy távolról
végzik munkájukat. Már most látszik, hogy
a vírus levonulása után is hasznosíthatók
lesznek a közösségi felületeken közvetített
tananyagtartalmak, és a módszertan terén is
sokat léptünk előre. Többen kritizálják a Kréta-programot. Régen Taninformnak hívták, és
a tanügyirányítás egy kísérleti fejezete volt.
Azóta rengeteget fejlődött, és alkalmassá vált
a szakképző iskolák tanügyi sajátosságainak
kezelésére is. A diákok jórészt duális képzésben, külső helyen töltik gyakorlatukat, ezt a
korábbi szoftverek nem tudták kezelni. Most
mindenki a Krétán „lóg”, és a sokszorosára
nőtt terhelést néha nem bírja el a rendszer.
Nem látok ebben semmi rendkívülit, az állam
majd kapacitást bővít, de összességében remekül vizsgázott a Kréta és annak új, digitális
oktatást támogató funkciói. Köszönöm a szülőknek is, hogy segítik munkánkat, kisgyermekes apaként magam is látom a szülőkre
háruló többletfeladatokat, nehézségeket!
P. G.: A szóbeli felvételik tavaly február végén még „élőben” lezajlottak, idén is hasonlóan történt, hiszen a hivatalos zárás előtt
voltunk. Torzulásról nem tudok beszámolni,
mert diákjaink hagyományos keretek között
felvételizhettek. Országosan a nagy kérdés
számomra is az, hogy a 9-12. évfolyamon –
ahol november közepe óta digitális oktatás
van – mennyire tükrözik a jegyek a valós tudást. A pedagógusok mindent képtelenek ellenőrizni…
(A teljes anyag olvasható a GDL.hu internetes oldalon.)
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A Miskolc Holding Zrt.-t, a város egyik legnagyobb szolgáltatóját és a gazdasági élet egyik
meghatározó szereplőjét 2006-ban alapította
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat baloldali többséggel rendelkező testülete. Fő céljuk a gazdaságfejlesztés, ingatlangazdálkodás és
a projektmenedzsment volt.
A Holding 100%-os tulajdonába tartozik, és
stratégiai iránymutatást ad a város lakóit közszolgáltatással való ellátását biztosító tíz cégnek
(ezek a közszolgáltatások például a tömegközlekedés, víz-és távhőszolgáltatás, közterületek
karbantartása, zöldfelületek gondozása, állatkert, parkolás, stb.). Cél, hogy átláthatóbbá és
hatékonyabbá váljon az önkormányzat gazdasági társaságainak működése, továbbá biztosítható legyen az egységes stratégiai irányítás és
kontroll, illetve lényeges a vállalat-csoportban
rejlő szinergiák kiaknázása és a város működésében kialakult párhuzamosságok megszüntetése. Fontos, hogy megvalósulhasson az
önkormányzati vagyon vállalkozói szemléletű
kezelése annak érdekében, hogy javuljon az
önkormányzati gazdasági társaságok szolgáltatási és közszolgáltatási színvonala, valamint
a lakossági szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokat a holding koordinálja, erősítse az együttműködést, és teremtse meg a hatékonyabb tulajdonosi joggyakorlás kereteit.
Dukai Zoltán, a Miskolc Holding vezérigazgatója a működés előnyeire világított rá. „Az
önkormányzat nem 8-10 cég fölött gyakorolja a
tulajdonosi jogát, hanem létezik egy olyan professzionális cég, amely összefogja és koordinálja
a tagvállalatok szakmai és pénzügyi tevékenységét. Ez elkerülhetetlen a mai szakmai és menedzsment környezetben, ha az önkormányzat a
nagyobb veszteségeket el kívánja kerülni. A holding rendszer további előnye a szolgáltatások
közössé tétele több területen, és nagy előny,
hogy központi rendszerbe építi például a számvitelt, a tervezést és kontrollingot, a likviditásmenedzsmentet, a HR és bérszámfejtést, a beszerzést, a követeléskezelési cash-pool-t vagy
a külső finanszírozás igénybevételét.”
Egyértelműen látszik, hogy ezzel a működési
modellel a gazdaságos működtetés feltételei
sokkal inkább megvalósulnak, mint ha a tulajdonban lévő társaságok külön-külön önállóan
működnének.

Forrás: Miskolc Holding Zrt.

Miért nincs

választások után polgármester úr egy
szimplán üzemeltető önkormányzat
működési képét festette elénk.
Azt mondta, hogy közel 90%ban már a következő évi
költségvetés is eldöntött, abban csak
nagyon csekély
mozgástér
van.” –

aktuális, hiszen polgármester úr városvezetőként és önkormányzati szövetségi elnökként
folyamatosan arról beszél, hogy a kormány
kivérezteti a településeket, miközben a 2008as válság után ez a kormány konszolidálta
Gödöllőt is. Ennek köszönhetően nemcsak fejlesztésekre, hanem önként vállalt feladatokra
is jutott bőven az elmúlt években, ezzel is felduzzasztva az önkormányzat érdekeltségébe
tartozó gazdasági cégeket. „Már a 2020-as
költségvetési egyeztetésen is jeleztük,
hogy foglalkozni kellene a gazdasági intézmények szinergiáinak kihasználásával, mert
komoly kiadási költség
átfedések vannak.
Akkor azt a választ kaptuk,
hogy két
szak-

m o n d ta
el lapunknak
Török Sándor.
A képviselő folytatta: „Ezt mi másképp
látjuk. A kérdés az, hogy
milyen
gazdaságfejlesztési
stratégiával rendelkezik a város.
Ha csak üzemeltetünk, akkor még igaz
is lehetne a mondat, hogy az idei költségvetés bevételének kilenc tizedét már előre elköltöttük. Ha viszont 100 forint üzemeltetésre
fordított kiadáson ésszerűsítve megtakarítható
15-20 forint, tegyük azt meg! Vajon miért nem
szándékozott eddig a városvezetés ezzel a kérdéssel foglalkozni?” A kérdés költői, de nagyon

emb e r
alpolgármester dolgozik a kérdésen, és
hamarosan lesznek
lépések.” – emlékezett
vissza Kolozs Csaba képviselő, de beszélt a közelmúlt
történéseiről is. „Bő egy év múlva,
a 2021 februári költségvetés konzultációján újra megkérdeztük, hogy áll a holding
kérdése. A polgármester szerint a bölcsődék és
óvodák működésének átalakítása után kezdenek el foglalkozni a témával.” A mondás szerint
a „jó munkához idő kell”, de a fentiek fényében
különösen elgondolkodtató, hogy az elmúlt 30

holding Gödöllőn?
Gödöllő városi tulajdonban álló intézményi hálózata és a gazdasági társaságok száma
lassan, de biztosan növekedett az elmúlt 30
év alatt. Van saját városi könyvtárunk, múzeumunk, piacunk, közétkeztető cégünk, városüzemeltető társaságunk, távfűtő cégünk,
szállodánk, illetve a Művészetek Háza.
Az apró siker is siker, még ha az 30 év távlatából csak tyúklépésben mérhető. Polgármesteri előterjesztés született, amely az óvodák és
bölcsődék „egységes” kezelését irányozza elő.
Indoklásban olvasható a felismerés, miszerint
ezáltal költségek takaríthatók meg. Ez igaz, bár
hozzátesszük, hogy ezekben a nevelési intézményekben elsősorban szakmai munka folyik,
és nem a legnagyobb költségvetéssel rendelkeznek, ezáltal a megtakarítás lehetősége is
szerényebb eredményeket vetít előre, de fontos, hogy elinduljon a folyamat. Ugyanakkor
gondoljunk csak bele, ha már ez a kis lépés is
komoly felismerés a költséghatékonyság irányába, akkor milyen megtakarítás lett volna
elérhető a múltban városi viszonylatban?
MÁSFÉL ÉVE CSUPÁN ÍGÉRET
A Szövetség Gödöllőért képviselői az önkormányzati választás során egyértelmű célként
és feladatként tűzték ki a Gödöllő Holding létrehozását. Felismerve az ebben rejlő hatékonyság növelésének lehetőségét, különösen érthetetlen, hogy eddig miért nem tett ez irányban
erőfeszítéseket a gödöllői városvezetés. Tény,
hogy ez egy mai és modernebb gondolkodást
feltételez, de látható, hogy politikai hitvallástól
és nézetektől függetlenül számos példát találunk erre szerte az országban. Ez ugyanis nem
politikai, sokkal inkább gazdasági kérdés. „A

Miskolc
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Debrecen

év városüzemeltetési tapasztalat és a közel 8
milliárd forintos konszolidáció után miért kell
a jelenlegi helyzetben is a kormányra mutogatni, amely nem egy beruházást hozott Gödöllőre az elmúlt 10 évben – ezáltal is folyamatosan
növelve a helyi iparűzési adóbevételt. „Gémesi
György szerint a kormány feladata az ország
gazdaságélénkítése, az önkormányzatnak a
várost kell működtetni, és csak a felhalmozott
bevételek fordíthatók fejlesztésekre. Ezért is érdekes, hogy a kormány beruházásai miatt a folyamatosan emelkedő adóbevételeire alapozva kívánja felépíteni az új városházát, de a helyi
gazdaság élénkítése, a város üzemeltetésének
hatékonysága, a gödöllői cégek helyzetbe hozása és egy hosszútávú stratégia megalkotása nincs napirenden.” – állapította meg Török
Sándor. Kolozs Csaba hozzátette: „A város sajnos a gödöllői vállalkozásokat nem motiválja
arra, hogy piaci verseny alapján ők nyerjék el
az önkormányzat által megrendelt szolgáltatásokat. Példaként: ha több tucat informatikai vállalkozás működik a városban, a hivatal
mégis miért Tahitótfaluról rendel drágán szolgáltatást, hisz így az utána fizetendő adó sem
marad helyben? Egy holding ernyő szervezet
több intézmény könyvelési, jogi, pénzügyi, és
egyéb szolgáltatásait összefogva egységesen
tudná megversenyeztetni a cégeket úgy, hogy
a helyi protekcionizmussal a befizetett helyi
adóforintok a város kasszájába vándoroljanak
vissza. Arról nem is beszélve, hogy a gyors rendelkezésre állást is megkövetelő karbantartási
munkákra sincs jobb és rugalmasabb megoldás, mint a helyi cégek foglalkoztatása.”
Bízunk abban, hogy a Szövetség Gödöllőért képviselők javaslata előbb-utóbb nyitott fülekre talál a város vezetésében, és
nemcsak ígéret hangzik el arra, hogy ezzel
a lehetőséggel - 30 évvel a rendszerváltozás
után - majd foglalkoznak. Várjuk a fejleményeket és a hatékony működést.
(szerkesztőség)
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Az országban
elsőként
Debrecenben
Debrecen 1998 óta polgári városvezetéssel
működik, minősített többséggel, amely lehetővé teszi, hogy a racionalitás mentén, elvtelen alkuk megkötése nélkül hozzanak a város számára
előnyös döntéseket.
Debrecen az országban elsőként, 2000ben tömörítette holding szervezetbe az önkormányzat vállalkozói vagyonát és nyereségorientált gazdasági társaságait. A Debreceni
Vagyonkezelő Zrt., mint holdingközpont 10
városi intézményt irányít, melyek között közművek, ingatlankezelő cég, közlekedési vállalat,
szálloda és fürdő komplexum üzemeltető, informatikai szolgáltató, média portfóliót kínáló társaság és projektcégek is megtalálhatók. Olyan
közösségi tulajdonú cégcsoport jött létre helyi
szinten, amely a piacon a közös beszerzéseinél
hatékonyan tudja érvényesíteni a méretgazdaságossági előnyöket. A pénzügyi piacon is
egységesen lép fel a holding, de kedvező kondíciók mellett akár hitelt is fel tud venni, illetve
belső finanszírozási rendszert működtet. A cashpool rendszerben a tagvállalatok egymást is
tudják finanszírozni, így csökkentve a külső
forrás igényt és a kamatkiadásokat. A cégcsoport irányítása egységes a közös igazgatóságnak
köszönhetően, amelyet döntéseiben a kialakított központi kontrolling rendszer támogat.
Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott:
ha csak a közvetlenül számszerűsíthető előnyöket számoljuk, az a holdingalapítást követő
első évben volt a legpontosabban mérhető:
a Zrt.-nek már 2001-ben több mint 200 millió
forint többletnyeresége volt. A cégcsoport
mára az egységes irányításnak is köszönhetően,
takarékossági lépésekkel tudta ellensúlyozni a
pandémia gazdasági következményeit. A tőkeerő segítségével lehetőség van a város számára
fontos új tevékenységek és fejlesztések megvalósítására. Kiemelkedő példa az új ipari park
kialakítása és működtetése, ahová folyamatosan jönnek a hazai és nemzetközi cégek, akik
munkahelyeket teremtenek, növekvő iparűzési
adót fizetnek, és innovációt hoznak a városba –
fenntartva Debrecen lendületét.
Önkormányzati cég is lehet sikeres, a vagyonkezelőnek és a városvezetésnek is fontos
törekvése, hogy nyitni kell új üzleti lehetőségek felé, és minél több piaci szereplőt be kell
kapcsolni az együttműködésbe.
Forrás: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
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SPORT

Szörényi István atlétika edző 2021. február 28-án visszaadta a lelkét Teremtőjének. Sokkal több volt Ő, mint edző és pedagógus. Ő volt mindenki „Pista bá”-ja. Gödöllőn nem sok olyan család van, amelynek ne
lett volna valamilyen kapcsolata vele. Tanítványként, kollégaként vagy
szülőként biztos volt vele közös pont az életünkben. Sokunknak van
emléke erről a nagyszerű emberről. Visszaemlékezésünkben tanítványait és kollégáit szólaltattuk meg.
„Szörényi István életében mindig a fiatalokkal
foglalkozott. Megérezte tehetségüket, kibontakoztatta tudásukat, és nevelte őket. Életében
az atlétika szinte minden ágával foglalkozott,
de az utóbbi években a rúdugrók nevelése lett
az igazi szerelme, erre specializálódott. Keze
alatt sorra bontogatták szárnyaikat a korosztályos válogatott versenyzők. Nemcsak tudásával segítette tanítványai fejlődését, de aktívan
sportolva folyamatosan példát mutatott a fiataloknak kitartásból, elszántságból, sportszerű
életvitelből. A szenior versenyek állandó résztvevője volt, és azok dobogós helyezettjeként bizonyította, hogy ennyi idősen is meg lehet hajlítani a rudat, le lehet győzni a föld vonzását,
s örömöt vihetünk életünkbe, amikor a kitartó
munkának köszönhetően, a magunk elé kitűzött célokat elérve, átrepülünk a mások számára elérhetetlen magasságok felett. Szörényi
István az a követendő példakép, sportember,
atléta és mester, aki egész életével példázta,
hogy a sport, az atlétika, és kedvence, a rúdugrás megszerettetésével hogyan lehet embernek lenni, és emberré nevelni a tanítványokat.”
(Kriszt Balázs, a GEAC elnöke)
„Köszönöm Pista bácsi, hogy általad megszerettem a sportot, és megismertem egy
baráti közösséget, ahová sok éven keresztül
öröm volt tartozni! Szinte tisztán emlékszem
az első edzésnapra a gödöllői salakpályán; az
első pár versenyre, ahová félszegen érkeztem
meg Pista bácsi kíséretében. Aztán az egész
hamar olyan természetessé vált. A napi edzések, ahová élvezet volt járni, a versenynapok,
az edzőtáborok, a közös kirándulások, és a
sportbálos mulatozások. Mindig jókedvűen
várt minket délutánonként, kézzel írott edzés
instrukcióival, és legtöbbször volt valamilyen
vicces megjegyzése. Amikor már nem voltam
atléta, még akkor is jó volt Vele pár szót váltani, mindig érdeklődött hogylétünk felől. Nehezen is hiszem el, hogy nem lesz ilyen többé!”
(Szekeres Viktória, egykori tanítványa)

„Szüleim atléta múltjukból kifolyólag ismerték Pista bácsit, s egy szeptemberi délután levittek a GEAC-ra: bemutatkoztunk
Pista bácsinak. Mire odaértünk, kihozott a
sportcsarnokból két, szebb napokat is látott
Germina rudat. Kezembe adta a kisebbet,
megbeszéltük a kezdési fogásmagasságot és
nekifutást, és elkezdtük. Nem egészen másfél
év múlva már magyar bajnokságot nyertünk,
a három serdülő korosztályból elhoztunk két
aranyérmet, egyet a fia, Zoltán, egyet pedig
én. Az atlétika befejezése után is gyakorta
jártunk le a GEAC pályára vagy a sportcsarnokba, ahol Pista bácsi egy biztos pont volt

számunkra felnőttként is! Mindig szakítottunk
több-kevesebb időt, megbeszéljük, melyikünkkel mi történt. Amikor hallottam a szomorú
hírt, valahogy még aznap is úgy mentem le a
pályára, hogy ott lesz és újra találkozunk...”
(Szekeres Zsolt, egykori tanítványa)
„Azt mondják, hogy egy ember akkor volt
fontos részese az életünknek, ha van egy „hétköznapi” dolog, amiről mindig ő jut eszünkbe! Pista bá’ nekem ilyen ember lesz mindig,
hiszen, ha meghallom azt a bizonyos hangot,
ahogy a letűző szekrénybe érkezik a rúd, vagy
ahogy egy zongorabillentyű szólal meg, nekem
mindig Ő fog az eszembe jutni! A sport és a művészet legnemesebb oldalát volt képes átérezni
és átadni tanítványainak, barátainak, szeretteinek. Egy olyan ember, aki türelemmel, alázattal és csibészséggel csinált mindent az életben.”
(Kovács Zoltán, utánpótlás edző kollégája)
„Drága Szőr! Emlékszem, még nem voltunk
kollégák a GEAC-ban, mikor először találkoztam Veled. Székesfehérváron kinyitottad az
összehajtható Camping kerékpárod, úgy tekerted keresztül-kasul a kismaratoni pályát,
buzdítottad versenyzőidet. Amikor már nem
foglalkoztál „messzifutókkal”, akkor én bicikliztem helyetted. Rúdugrókat viszont én
nem tudok majd nevelni! Mindig irigykedve
néztem, ahogy minden nap kitartóan „kínzod” magad a saját edzéseiden. Az alig hajló
térdeiddel is lefutod az elmaradhatatlan kilométereidet, erősítesz, diszkoszt vetsz. Mondtad, az edzéseid nélkül nem tudsz meglenni.
Most az edzéseid hogy lesznek meg nélküled?”
(Gadanecz György, edzőkolléga és barát)
Kedves „Pista bá”, Tanár úr! Az ugrásban
ezzel nagyon „magasra” raktad a lécet,
sőt ott is maradtál, így immáron nem közöttünk, a földön fogod terelgetni tanítványaidat. Kérünk, óvd és figyeld onnan
a „magasból” is a gödöllői fiatalokat, légy
példaképük, hogy soha ne adják fel a küzdelmeket!
Pecze Dániel
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Rendeletmódosítási kérelem
a posztumusz díszpolgári címért

Atlétika Centrum elnevezés
Szörényi István emlékére

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1996-ban
alkotta meg a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének
viseléséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet legutóbb 2020
júniusában módosult.
A Szövetség Gödöllőért képviselői rendeletmódosítási kérelemmel
fordultak a polgármester felé. Kérésükben indítványozták, hogy a rendelet módosításával tegyék lehetővé a posztumusz díszpolgári cím
adományozását azon elhunyt személyek részére, akik a rendeletben
megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek, de már sajnos nincsenek
köztünk. A jelenleg hatályos rendelet értelmében az „életükben maradandót alkotók” érdemelhetik ki a legmagasabb városi kitüntetést, illetve azok, akik „egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a
város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.
Szörényi István atlétika edző életével, példamutatásával, eredményeivel, a sportága, klubja és városa iránti elköteleződésével országosan és
Európa-szerte is kivívta az elismerést - egyúttal vitte és öregbítette városunk jó hírnevét. Életművének elismerését sajnos már csak halála után
tudjuk hivatalosan is elismerni, azonban a rendelet jelenlegi formájában
ezt nem teszi lehetővé. A kérés értelmében, s annak elfogadása alapján
évente egy személy lenne felterjeszthető e címre, amelyre a Szövetség
Gödöllőért képviselői Szörényi Istvánt jelölik 2021. évben. A képviselők tájékoztatták Gödöllő város polgármesterét, hogy rendeletmódosítás elfogadása esetén a 2021. évben Szörényi Istvánt javasolják a posztumusz díszpolgári cím adományozására.
Levelükkel párhuzamosan a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület
elnökével együtt a képviselők kezdeményezték Kriszt Balázsnál, a GEAC
elnökénél az egyetemi Atlétika Centrum Szörényi Istvánról történő elnevezését is.

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület levélben fordult Kriszt Balázshoz, a Gödöllői Egyetemi
Atlétikai Club elnökéhez. A civil szövetség azzal a szándékkal fordult
a sportvezetőhöz, hogy kérésükkel egyetértve támogassa kezdeményezésüket, s a jelenleg még Szent István Egyetem Atlétika Centrum néven jegyzett sportkomplexumot nevezzék el a nemrégiben
elhunyt atlétika edzőről, Szörényi Istvánról. A szakember számos
országos bajnoki címet szerzett tanítványaival felnőtt és utánpótlás
kategóriában egyaránt, de nevéhez fűződik diákolimpiai 1. helyezés
is. Nemzetközi színtéren is tekintélyt parancsoló eredményeket tudhat magának, hiszen diákjaival ifjúsági Európa-bajnokságon, ifjúsági
világbajnokságon, ifjúsági olimpián, Gymnasieade-n és EYOF-on is
remekül szerepelt.
Kitüntetései:
- Magyar Sportért Kitüntetés (1995)
- Magyar Atlétikáért Bronz Fokozat (2004)
- Pest Megye Év Edzője (2000)
- Gödöllő Sportjáért (2000)
- Év Edzője Gödöllő (2009, 2016, 2018)

Szörényi István

Rájátszásba jutottak a gödöllői röplabdás lányok
Az alapszakasz utolsó öt mérkőzése:
1. Gödöllői RC – TFSE 3:2 (–22, –23, 17, 17, 12)
2. Budaörsi DSE – Gödöllői RC 3:1 (-22, 25, 28, 19)
3. Gödöllői RC – Jászberény 3:0 (13, 16, 12)
4. Gödöllői RC – Debreceni SZC-Eötvös DSE Derecske 3:1 (-22, 19, 12, 18)
5. Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3:2 (23, 12, –17, –17, 9)
A Gödöllői Röplabda Club csapata harmadik helyen zárta az alapszakaszt, így a rájátszás felsőházába
jutottak, ahol a Gödöllő mellett még a TFSE és a MÁV
Előre szerepel, akik közül a győztes feljut az extraligába. Az alapszakaszban 1-3. helyen végzett csapatok
mindegyike rendez egy három mérkőzéses tornát. A
rendezvények három naposak, és minden nap egy mérkőzés kerül lebonyolításra. A csapatok az alapszakasz eredményeit nem viszik magukkal
a rájátszásba. Így a három torna eredményei alapján számított táblázat
első helyezettje a 2021/2022. évi NB I Extraligában jogosult indulni.
Villámrajtot vettek a feljutásért vívott küzdelemben
Az első „mini” torna házigazdája a gödöllői csapat volt március 1921. között, bár sajnos hivatalos „otthon” híján a budapesti Tungsram
csarnokban rendezték a mérkőzéseket, ahol a GRC villámrajtot vett és
2 győzelemmel kezdte a rájátszást. A második tornát április 3-5. között
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SPORT

A követendő példakép,
sportember, atléta és mester

Fotó: Berényi Ibolya
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rendezik meg, mely házigazdája a TFSE (lapzártánk idején) Budapesten, míg zárásként a rájátszás utolsó három mérkőzését a MÁV Előre
csapata látja vendégül április 16-18. között Gárdonyban.
A rájátszás első fordulójának eredményei:
Gödöllői RC – TFSE 3:2 (–26, –23, 20, 18, 16)
Gödöllői RC – MÁV Előre BERICAP 3:0 (20, 24, 22)
A rájátszás végeredményéről is beszámolunk, illetve májusi számunkban a klub szakmai stábja értékeli majd az évadot.
HAJRÁ GÖDÖLLŐ! HAJRÁ LÁNYOK!
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KULTÚRA

a Gödöllői Művelődési Központ
A zenei életben az 1980-as évek kétségkívül áttörést hoztak az egész országban és Gödöllőn is. Gödöllőn 1981. április 1-jén átadták az országosan
ismertté vált, lázadó „ellenzéki”-nek titulált Művelődési Központot. A Művelődési Központ kulturális téren újat hozott a város és az ország számára is,
hiszen egyedülállót alkotott a Kádár-rendszer válságának éveiben.
Az építkezések 1977-1981 között zajlottak, az
épület teljesen a Váci Művelődési Központ és
a kőbányai Pataky István Művelődési Központ
mintájára épült fel, azoknak az adaptációja. A
terv tükrözi, hogyan gondolkodtak akkoriban a
kultúráról. Volt egy nagy színházterem, továbbá
teljesen egyforma méretű, 52 m²-es termek.
A termek bútorzata, berendezése nem volt
éppen megfelelő. Az építtetők olcsó megoldásokat akartak, amelyek végül aztán mégsem lettek
olcsók. Homályba vész, miért került a művelődési központ arra a helyre, ahol jelenleg is áll,
hiszen a városközponttól elválasztja a HÉV és a
30-as főút. Ez több problémát is eredményezett:
egyrészt a terület nem volt közművesítve, így a
30-as út túloldaláról kellett átvinni a közműveket. Ezért építettek egy közműalagutat, és akkor
már egy aluljárót is csináltak, hogy a központból
biztonságosabban meg lehessen közelíteni a
művelődési központot. Ezekhez a történetekhez két városi legenda is kötődik. Az egyik, hogy
Cservenka Ferencné, az MSZMP Pest megyei
pártbizottság egykori első titkára kocsival keresztülutazott a városon, kimutatott az autóból
a következőt mondva: „Na, itt jó lesz a művelődési központ.” És ott épült meg. A másik szerint
az aluljárót, amelyet meglehetősen nagy idegenkedéssel fogadott a város, sokáig „Cservenkáné
luka”-ként emlegették. Az új művelődési központban az első nagy ünnepség a felszabadulás
ünnepe, 1981. április 4-e volt, amelyet abban az
évben április 1-jén tartottak meg. A meghívottak
között ott voltak a megyei társadalmi és gazdasági élet vezetői, kiváló dolgozói, veteránok, KISZesek, munkások, tsz-tagok és értelmiségiek. Az
ünnepi beszédet Benke Valéria, az MSZMP KB

tagja mondta. „Önök büszkék lehetnek városukra, a városukra büszke a megye, mert úgy élnek,
dolgoznak, hogy általa öregbítik Pest megye hírnevét, gyarapítják az ország szellemi és anyagi
javait.” Kitért a nemrégiben Lengyelországban
lezajlott eseményekre, majd a témát lezárva
azt mondta: „A szocializmus ellen fordulók nem
győzhetnek!” Beszéde végén gratulált a művelődési házhoz, és az egész ország felvirágoztatását,
az állampolgárok jobb életének a megteremtését állította célként a hallgatói elé.

Ez volt a
nagy csapat
A Művelődési Központ fenntartásáért a korszak szokásaihoz hasonlóan a város, azaz a
Gödöllői Városi Tanács felelt. A költségvetést a
Gödöllő Városi Bizottsággal kellett elfogadtatni,
ami nem véletlen, hiszen a finanszírozó város
természetesen beleszólást akart az intézmény
működésébe. Ezenkívül a szakembereknek a
Pest Megyei Járási Hivatal előtt kellett számot
adniuk egész éves munkájukról. A kiadások egészét azonban ugyancsak a kor szokásaihoz híven
a város nem tudta fedezni, hiszen, ha a Művelődési Központ csak ezeket a forrásokat használta
volna fel, akkor az épület kifűtésén és a béreken
kívül semmi pénz nem maradt volna a szakmai
programokra. A város a költségek hozzávetőlegesen 50 százalékát állta, míg a másik 50 százalékot a Művelődési Központnak kellett megtermelni az előadások, különböző programok
és az egyre népszerűbb nyelvtanfolyamok szolgáltatási díjából. A város ipari
fejlődését követően aztán a cégek nagyságától és hozamától
függően több támogatásban
is részesült a közművelődés
központja. A Művelődési Központ nehézségeit talán Kecskés József igazgató szavai
foglalják a legjobban össze:
„Magyarul, nagyon össze kellett

A Kontroll csoport, amely Gödöllőn a
Bizottság együttessel is fellépett együtt

szedni magunkat, hogy meg tudjuk finanszírozni
a szakmai munkát. Ha végignézzük a műsorfüzeteket, rengeteg ötlet, gondolat van bennük,
de mi mindent pénzért adtunk, differenciáltan
ugyan, gondolva a nyugdíjasokra, diákokra, de
az a kezdetektől eldőlt, hogy az ingyenesség, ami
akkor eléggé általános volt, nem fog működni nálunk. Ezt kihagytuk az életünkből.” A Művelődési
Központ vezetéséért a következő szakemberek
feleltek: Ferenczi Anna a komolyzenei programokért, Hintalan László a hagyományőrzés
és folklór programokért, Horváth Péterné a
munkás-közművelődésért és a szocialista brigádok programjaiért, Juhászné Bankó Erzsébet
az ifjúsági közművelődésért, Kaposi László az
agrár közművelődésért és a számítástechnikai
programokért. Kapuszta Katalin a színházi,
gyermek- és ifjúsági programokért, Kapuszta
Zsuzsanna a gyermek rendezvényekért. Az intézmény igazgatója Kecskés József volt. Rajtuk
kívül még Kincses Károly fotókiállításokkal, Varga Kálmán pedig a Gödöllői Galéria kiállításaival
és programjaival járult hozzá a Művelődési Központ munkájához.
Voltak még reformernek számító művelődési
házak, de a legjobb és legszélesebb körű programokat Gödöllő nyújtotta, ami egyszerre volt
köszönhető a szakembergárda fiatalos lendületének és a markáns vezető – Kecskés József

Az Európa Kiadó együttes, ami alternatív
zenekarként nem léphetett fel Budapesten

– kiállásának is. Juhászné Bankó Erzsébet így
emlékezik vissza ezekre az évekre: „Az egész Mű-

velődési Központnak a nyitottság volt a koncepciója, így például az előtérbe is bárki bejöhetett,
és nagyon könnyen lehetett kapcsolatot teremteni az oda betérő fiatalokkal.”
Az újszerű jelenség azonban már 1981-ben
szemet szúrt a pártnak, és erőteljesen ki is fejezte egyet nem értését (Varga Kálmán visszaemlékezése alapján): „1981-ben az első előadásra a
Művelődési Központba Pestről özönlött a polgári
ifjúság. Lejött a Pest megyei párttitkár „Csic�csai-elvtárs”, és ott ordított velünk, ami nagyon
megmaradt bennem. Azt ordította, hogy ilyet
nem lehet csinálni, és megtiltja, és különben is,
mit képzelünk magunkról.” Ezekben az években a Művelődési Központ többször szembe
került az MSZMP irányvonalával, Varga Kálmán
szerint azonban ezeket a terheket leginkább az
intézmény vezetője viselte: „Kecskés József egy
rendkívül csendes, visszafogott ember, és akkor is az volt. Jóska tartotta a hátát, így nekem
meggyőződésem, hogy nagyon sok minden nem
is jutott el hozzánk a pártnyomásból, kritikából
és feddésből, mert ő vitte a hátán ezt a nehézséget, és állta a sarat. Ő volt a mi pajzsunk, és én
tűzbe mennék érte ma is.”
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Kecskés József
Bankó Zsóka

Varga Kálmán

együttes is - mint a punk Vágtázó Halottkémek –,
amelyik itt tartotta a próbáit is. Működött azért
a hatalmi kontroll, de Kecskés József igazgató
mindig meg tudta magyarázni a dolgokat, egy
idő után pedig már akkora hírneve, tekintélye
lett a háznak is, hogy emiatt nem kerülhetett
sor egy-egy darab betiltására. Az itt koncertező
együttesek később országosan ismertté váltak,
és a rendszerváltás éveiben hatalmas népszerűségre tettek szert, Gödöllő pedig mindezen eseményeknek a bölcsőjévé vált.

A Művelődési Központ két évtizeden keresztül
képes volt a horatiusi elvet megvalósítani, hogy
egyszerre szórakoztasson és adjon át értéket,
így a országos hírű előadásokon és koncerteken
kívül komolyzenei és művészeti kiállításokat is
szerveztek, segédkeztek a tehetséges diákok
fejlődésében, közéleti vitákat és beszélgetéseket
szerveztek, felkarolták a rászorulókat, szórakozást nyújtottak a fiataloknak és idősebbeknek
egyaránt, valamint szellemi mentsvárat jelentettek az ideológiai elnyomatás alatt.
Wisznovszky Tamás

A HELYI KULTURÁLIS ÉLET KOMOLY
ÁLLAMI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL

Kecskés József leváltása ellen tiltakozó tüntetési táblák a Művelődési
Központ aulájában. Gémesi György viszont Németh Kristóf mellett döntött.

Mindez az 1980-as évekre odáig vezetett,
hogy az 1981-ban megnyílt Petőfi Sándor Művelődési Központ egyedülálló intézmény volt
az egész országban, és már akkor megkapta
az „ellenzéki bázis” kitüntető jelzőt. Az együttesek lázadó szelleműek voltak, a zenében azt
fejezték ki, hogy már nem bírják tovább a hazug,
önáltató rendszert. A gödöllői tanácsnak fogalma sem volt akkor arról, hogy mi az a Bizottság
együttes, akkor értették meg, micsoda jelentőségű esemény a fellépésük a városban, mikor
Budapestről a HÉV nem tudott elindulni, mert
nem fértek fel rá az emberek. Az első Bizottság koncert hatalmas nyomással nehezedett a
művelődési központra. Ugyanebben az időben
zenélt Gödöllőn a Kontroll Csoport, az Európa
Kiadó, akik zeneileg fogalmazták meg, hogy a
szocialista rendszer hazug, elnyomó rendszer.
Ezek az underground együttesek ekkor, a ’80-as
évek elején alakultak, és tulajdonképpen Gödöllőn kezdték el a pályafutásukat, itt mutathatták
be első lemezeiket, sőt volt olyan underground

Egy nagy korszak
a végéhez ért
A 2000-es évekre a Művelődési Központ nagy
átalakuláson ment keresztül, a korábbi hatalmas
szakértelemmel és a kommunista diktatúrával is
szembeszálló páratlan vezetők és szakemberek
lassan eltűntek az intézményből. Volt, akinek a
munkájára nem tartottak igényt többé, néhányan meg önként távoztak. Így például Varga
Kálmán, aki akkor már az általa felfuttatott Gödöllő Városi Múzeum élén volt, 1993-ban távozott: „1993-ban Gémesi György kitette a szűrömet
a múzeumból, amiért éveken át dolgoztam, és
később Kecskés Jóska fondorlatos eltávolítására
is sor került.” Kecskés Józsefet is hamarosan más
váltotta fel az intézmény élén a városvezetésnek
köszönhetően, és ahogy Varga Kálmán fogalmazott: „ezzel véget ért a Gödöllői Művelődési
Központ két évtizedes tündöklése, hiszen ami ma
történik, az már nem nevezhető népművelésnek.”

Gödöllő kulturális életét sajnos politikai
fegyverként használják a város vezetői, és
pont azok ellen fordítják, akik azt élettel töltötték meg. A kultúráról való közbeszéd és vita
szólhatna másról is, mint az olyan politikai szólamokról, mint „Ha nincs iparűzési adó, nincs
kultúra” – ahogy hirdeti félrevezetően a Gödöllői Szolgálat. Az igazság az, hogy a kulturális élet
korábban sosem látott forrásokat tudhat magáénak. Méltatlan, hogy ezt teszi a város, és pont a
kultúrát használják fel a lakosság rászedésére. A
politikai színjátéknak alárendelve az idei költségvetésben sajnos nulla forint támogatást kaptak
a gödöllői művészeti csoportok, pedig a kultúra
elsősorban a lélekhez szól, és nem a megtévesztés eszköze kellene, hogy legyen. A kultúra több
annál, minthogy félrevezessük a kultúráért élő
embereket és becsapjuk őket gazdasági „varázslásokkal”.
A helyi kultúrát járványhelyzetben is támogatja a magyar állam: 2021-ben 73%-kal több
forrást biztosít, mint 2020-ban.
A tisztánlátás érdekében lássuk, hogy a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
állami támogatása hogyan alakult a tavalyi és az
idei évben:
2020-ban:
36.077.213 forint
2021-ben:
62.409.520 forint
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Mi, keresztények nem
a szenvedést ünnepeljük, hanem a szeretetből
vállalt szenvedést. Önmagában nézve a szenvedés rossz, sőt botrányos
dolog, olyannyira, hogy
Jézus vérrel verejtékezik,
amikor szembesül azzal, hogy mi vár rá. Mégis
átöleli a szenvedést, mert tudja, hogy ennek
milyen gyümölcsei lesznek. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja
barátaiért” (Jn 15,13). Lukács evangéliumának
24. fejezete számol be arról, hogy az emmauszi tanítványok lógó orral hagyták el Jeruzsálemet, és haladtak a biztonságos szülőfalujuk,
Emmausz felé. Egy idegen csatlakozott hozzájuk, akinek mindent elmeséltek arról, amit a
Mesterük elítélésével és kivégzésével kapcsolatban átéltek.
Majd szomorúan így fogalmaznak: „pedig mi
azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt.”
(Lk 24,21) Jézus sokkal többel ajándékozza
meg az emberiséget, mint azt a két tanítvány
remélte. A megfeszített és feltámadt Krisztus
a létezés értelmét adta vissza, amikor az egész
világot megváltotta. A sír üres, és az onnan kiáradó fény világítja meg életünk zarándokútját.
Ezt a fényt akkor kellene különösen is észrevennünk, amikor az életünk egy nehezebb szakaszát éljük. Az emmauszi tanítványokkal mi is
kérjük Jézust: „maradj velünk, mert esteledik”
(Lk 24,29). Ha van bátorságunk ezt kimondani,
akkor a mi szemünk is megnyílik majd, észre
fogjuk venni Őt az életünkben, és hálás szívvel
fogunk tanúságot tenni Róla, aki visszaadta az
élet értelmébe vetett hitünket és reményünket.
Hugyecz János
Szentháromság templom plébánosa
Isten a szeretet és szeretet az Isten
Húsvétkor, vagyis Krisztus feltámadásában mindennek az értelmét és
beteljesedését ünnepeljük. Az ünneplésünk egy
történelmi eseményre vonatkozik, amely esemény,
noha térben és időben
ment végbe, kifeszíti ezen határokat, az idők
végezetéig érezteti hatását, sőt azon túl.
Minden emberi igazság, minden törekvés,
érzelem csakis a feltámadásban éri el értelmét
és beteljesülését, mert ha nincs feltámadás, ha
Isten irántunk való irgalma nem élő, ha nincs
a minket szerető isten, akkor az igazságnak

sincs értelme, mert megszűnik azzal a valósággal együtt, amelybe annyira kapaszkodunk,
amelyhez annyira ragaszkodunk, amely fontos
nekünk. A feltámadás olyan igazság, amely az
emberiség története során felfedezett valóság
4%-án is túlmutat. A feltámadás annak a ténye,
hogy Isten a szeretet és szeretet az Isten.
A feltámadás misztériumát sokan igyekeztek
bizonyítani és cáfolni. Valójában minden ilyen
késztetés a lét értelmére vonatkozik. Ha be akarom bizonyítani, hogy nincs Isten, akkor csak
annyit érek el, hogy magam számára létem
és minden törekvésem célját egy fekete lyuk
gravitációs vonzásában találom. Csakhogy az
emberiség szívében ott él annak tudata, hogy
az anyagi formákon túl van az igazi élet – ettől
ember az ember, ez az az evolúciós lépcsőfok,
amely miatt emberek vagyunk, Krisztus feltámadása pedig ennek értelme és végső célja.
Sztankó Attila
Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa
A halál nem tarthatta hatalmában, hiszen
Őbenne Élet volt
Emeletes házban lakó
két szomszédos édesanya megbeszélték, hogy
másnap együtt mennek
vásárolni a közeli szupermarketbe. Nagyobbacska
gyermekeiket - máskor is
előfordult már – otthon
hagyták. Amikor hazaindultak, egyre izgatottabbak lettek, mert elrobogó mentők és tűzoltók szirénáját hallották. Elszorult a szívük,
amikor látták, hogy az ő házuk lángol, gyermekeik pedig lakásaik ablakában vártak segítségre. Az egyik édesanya pontos utasításokat
kezdett adni, hová lépjen, hol kapaszkodjon…
A másik édesanya semmit nem mérlegelve berohant az égő házba, hogy megmentse gyermekét. Krisztus egész műve, amit értünk tett,

FELTÁMADOTT
voltaképpen egy nagy szerelmi dráma. Isten
mindannyiunk iránti határtalan szeretetének
megnyilvánulása. Isten egyszülött Fia belevetette magát bűntől lángoló világunkba. Nem
méricskélt, nem latolgatott. A végsőkig elment. A halálig. Mert ő maga
mondta: „senki sem szeret
jobban, mint az, aki életét
adja barátaiért”. De a halál
nem tarthatta hatalmában, hiszen Őbenne
Élet volt. Legyőzte halállal a halált, és nekünk,
sírban lévőknek, Életet ajándékozott! Járjon át
mindnyájunkat ez az öröm!
Sivadó János
Szent Kereszt Görögkatolikus Parókia lelkésze
Isten Szentlelkének megújító ereje
Húsvét napján a római liturgia a következő
szent imádságot helyezi
minden évben a szívünkre: „Isten, aki a mai napon Egyszülötted által az
örökkévalóság kapuját a
halál legyőzése árán előttünk kitártad, add nekünk, kérünk, hogy akik
az Úr feltámadásának ünnepét üljük, a te Lelked megújító ereje által az élet világosságára
támadjunk.”
A halál Krisztus általi legyőzése meghozta az
ember számára az élet világosságát az Úr feltámadásának ünnepén, húsvétkor. Erről szerzünk tudomást az imádság értelmét keresve.
Az ember által olyannyira vágyott élet viszont
csak akkor maradhat tartós bennünk, ha Isten
Szentlelkének megújító erejét nem hagyjuk ki
belőle, mely sosem a rosszra, hanem a jó és az
igazság megtételére ösztönöz mindenkit.
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Ragadjuk meg lélekkel és szívvel ezeket az
igaz indításokat! Szeretettel kívánok áldott,
kegyelmekben gazdag húsvétot a gödöllői
embereknek az élet világosságára előretekintve!
Balogh Péter Piusz
Premontrei Apátság plébánosa, O.Praem. apát
Húsvéti könnyek, húsvéti remény
Jézus Krisztus feltámadásáról szóló beszámolóban kétszer is könnyekről
olvasunk. Sír magdalai
Mária, mert húsvét reggelén üresen találja Jézus
sírját. Gyászolnak és sírnak Jézus követői is Jeruzsálemben, mert minden reményük szertefoszlott. Ez a reményvesztettség és tanácstalanság a
húsvéti evangélium nyitó képe. Ahogyan az idei
húsvétunkon ezrével vannak hazánkban is, akik
gyászolnak és sírnak, mert a járványban valakit
elveszítettek; vagy éppen a hosszú ideje tartó bizonytalanság tölti be aggódással a szívüket.
Az evangélium nagyszerűségét és életszerűségét látom abban, hogy nem azt mondja, ne
foglalkozzunk a könnyeinkkel vagy csüggedésünkkel, hanem ezeket a lehető legkomolyabban véve szólít meg minket. Ahogyan Máriát
is, aki könnyein át a sírba nézett, s a halált látta
maga előtt. De hátrafordult, s abban a pillanatban a feltámadt Jézust látta meg. Vele, a halál
legyőzőjével és az élet urával való találkozásban
állhat be döntő fordulat az életünkben. Ő hát az
egyetlen reményünk!
Lőrik Levente
Baptista Gyülekezet lelkipásztora

„Az éjszaka múlik, a nappal pedig már
közel van”
Lehet reményteljes a
jövőképünk, mert ami
történik, az hordoz valami
lehetőséget, isteni tervet.
Isteni terv? Mi lehet Isten
terve ezzel a járvánnyal,
és mi lehet most a terve
mivelünk? Hogy lehet Istennel beszélni, megkérdezni Tőle bármit is?
A következő bibliai történet ad útmutatást:
„Sámuel még nem ismerte az URat, mert az
ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. Az ÚR
azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő
pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt
mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az ÚR szólítja az ifjút. Azért
ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és
ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, URam, mert
hallja a te szolgád! “
Az Isten felé forduló elkezdi meghallani,
felismerni, Isten hangját. A ,,most azonnal”
korszakában, ahol 3mp a YouTube videók nézettségi átlagideje, ahol a leves 1 perc alatt
készül el, tanulságos, hogy egy húsvéti istentiszteletre egy vagy két évig kell várni. Pedig
van megváltás, van feltámadás, van ÚR JÉZUS
KRISZTUS a mennyei trónuson. Mi pedig a
most azonnal helyett, várakozunk és reménykedünk. Mert ide tartozunk, a remélőkhöz, az
imádkozókhoz, az Isten tervében bízókhoz.
Balogh Tamás
Református Egyházközség lelkipásztora
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák
be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.
Ha egy szóban összefoglalható húsvét
üzenete, az számomra a „kegyelem” szava.

Reménykedem, tudom, hiszem
Másodjára vagyunk abban a helyzetben, hogy a húsvéti ünnepünket nem a megszokott formában élhetjük meg. Ez a tény képes gyengíteni, elkeseríteni, félelmet vagy dühöt kiváltani. Azért
imádkozom, hogy ne így legyen. Leírok három szót, melyek jelen körülmények ellenére is lehetnek az enyémek, bármelyikünké: reménykedem, tudom, hiszem. Jézus tettei közül sok esetben
találkozunk csoda eseményekkel. Ezek nem voltak véletlenek, nem provokációra történtek, nem a magasabbrendűséget voltak hivatottak bemutatni, céljuk volt: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,
30-31) Jelek, események, csodák, melyek által Jézus mindig megjelenített valamit „mennyei világából” hétköznapi világunkba. Van a feltámadás csodájához vezető út és az oda való megérkezés.
Emlékszem, 1980. november 27-én csütörtök reggel, mikor Apám már ötödik napja kómában volt, Anyám azzal a mondattal búcsúzott el tőlem: lehet, hogy ma nem sok reménnyel jövök haza.
Ennek ellenére reménykedtem, bár megrendültem. Aznap este Apám meghalt. Harminchét éves volt, nagyon fájt. Letaglózott az azonnali hiány megélésének valósága, a ‘hogyan tovább?’ kilátástalansága. Sokat sírtunk és öleltük meg egymást otthon is, nagyszüleink lakásában is. Különös dolog történt, Isten nem hagyta kioltódni bennem a reményt, hanem megerősítette. Lehetetlen,
hogy mindennek vége, hogy egy ilyen értékes életnek nincs folytatása, következménye. Ezzel a reménységgel éltem meg a soron következő napokat és a temetését. Talán ennek köszönhetem, hogy a legalább ötszáz fős
gyászoló gyülekezetet ezzel a mondattal érezhettem magam körül: Apám mennyi embert szeretett, és mennyien szerették. Miközben oly sok mindent nem értettem, én ezzel az igével szerettem: “Mert én tudom, hogy
az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19, 25) Tudtam, hogy a temetését követő harmadik napon nem kell kimennem a temetőbe, hogy „elhengerített követ” találjak, s azt is, hogy a „folytatást”
az emberi értelmet meghaladó hit világában kereshetem. Hiszem, hogy Krisztus feltámadt, ami által végső értelmet nyer az élet, minden élet. A három szó - reménykedem, tudom, hiszem – legyen mindnyájunké!
Albert Gábor | Evangélikus Egyházközség lelkésze
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Isten minden reménytelenséget, fásultságot,
értelmetlenséget, szétszakítottságot
színnel,
energiával, élettel, értelemmel és reménnyel
képes Jézus Krisztus
személyében
túláradó
szeretettel megtölteni. Könnyű a helyzetünk,
hiszen csak be kell fogadni az ajándékot.
Azonban mind a keresztre feszítés története,
mind a fenti idézet egy lelkiállapotot leplez le,
mégpedig azt, hogy mély gyökerű probléma
van az emberi befogadással. Mondhatjuk ezt
hitetlenségnek, zárkózottságnak, netán bizalmatlanságnak, és azt sem tagadom, hogy
alapos okokat lehet felhozni bármelyiknek a
létjogosultságára.
Húsvétkor Isten arra hív, hogy felülemelkedve ezeken a vélelmeinken, kezdődjön valami új és más az életünkben! Fogadjuk be
Krisztust és kegyelemből Isten fiai, leányai
lehetünk.
Horváth Péter
Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkipásztora
ÖRÖMHÍR! Feltámadunk!
Nagy dilemmája az emberiségnek az élet-halál
kérdése. Miért élünk? Mi
lesz a halál után? A megoldáskeresés végigkíséri
az emberiséget. Sokféle
vallás, sokféle mód: a közel-keleti népek az istenek
halhatatlanságát a természet tavasz-nyár körforgásához hasonlították. Görögök: a halhatatlan lélek a halál után belép az isteni halhatatlanságba. Keleten reinkarnáció. Az Ószövetség
teljesen szakított ezekkel a nézetekkel! Isten úr
az élet és a halál fölött! A bűnnek van büntetése,
a halál. De Isten terve, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus helyettünk kifizette a mi bűneink büntetését, a halált. De FELTÁMADT és él. Ezzel bátorít minket, hogy ha Őt követjük azáltal,
hogy „meghalunk a bűnös cselekedeteknek”,
nem követjük el őket, akkor FELTÁMADUNK, úgy
amint Ő FELTÁMADOTT egy ÖRÖK ÉLETRE. Így
nyer igazi értelmet a földi életünk is.
Mert az Örömhír így szól: a feltámadott Krisztussal örökké élhetünk. „Jézus azonban ezt
mondta: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet.
Aki hisz bennem, akkor is él, ha már meghalt.
Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal
meg. Hiszed ezt?” (Jn 11, 25-26)
Szabó Sándor
Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora

HITÉLET

„Pedig mi azt reméltük…”
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NŐI SZEMMEL

A természet újjáéledésével bennünk is a megújulás vágya jelenik meg.
Ilyenkor a testi és lelki tisztulás mellett a környezetünkre, otthonunkra is
érdemes hangsúlyt fektetni. A tavaszi nagytakarítás lehetőséget ad otthonunk felfrissítésére. Ilyenkor akár át is rendezhetjük a lakást, kitehetünk
olyan díszeket, virágokat, melyekkel harmóniát teremtünk otthonunkban.
Egy alapos takarítás sok idő és energia, de néhány praktikus szabály betartásával rengeteg időt
megspórolhatunk. Sokkal átláthatóbbá válnak a
feladatok, ha listát készítünk.

1. SZORTÍROZZUNK!
Kezdjünk szortírozással, így nem kell a felesleges tárgyakat rakosgatni, kerülgetni! Minden helyiségben lapulnak olyan tárgyak, amikre már nincs
szükség. Ha még más hasznát tudja venni a kiszelektált tárgyaknak, ajándékozzuk el!

2. CSOMAGOLJUK EL A TÉLI HOLMIKAT!
Remek alkalom arra is, hogy átválogassuk őket.
Szükség szerint mossuk ki vagy tisztíttassuk ki a
kabátokat, sálakat, sapkákat, hogy azokat ősz végén tisztán és illatosan vehessük elő!

3. MINDIG FENTRŐL LEFELÉ
HALADJUNK!
A munkánk ne vesszen kárba, mindig felülről lefelé haladjunk: a portalanítás előzze meg a felmosást! Emeletes ház esetén a felső szinttel kezdjük
a takarítást, a lakáson belül pedig a felső polcok,
szekrények portalanításával.
• Töröljük át a csöveket, távolítsuk el a pókhálókat, portalanítsuk a szekrények tetejét!
• Az ablakpucolás során az üvegfelületet, az ablakkeretet, redőnyöket, szúnyoghálókat is mossuk le!
• A belső nyílászárók, a gardrób belseje, az apró
csecsebecsék is alapos tisztítást igényelnek!
• A ritkán takarított helyeket is takarítsuk, mint pl.
a fal töve és a szegőléc rései!
• Érdemes leszedni a fotókat, festményeket is,
hogy a keretek ne hagyjanak foltot a falon!
• Ajánlatos letörölni a növények leveleit − amelyek bírják, azok a zuhany alá is betehetők.
• Tisztítani kell a takarító eszközöket is: pl. a porszívót, felmosót, szivacsokat.

4. A TEXTÍLIÁK
Fordítsunk figyelmet az otthonunkban lévő
textilek tisztán tartására, ugyanis ezek a baktériumok, poratkák, penészmorzsák melegágyai! A
függönyök, párnahuzatok, plédek és ágytakarók
mehetnek a mosógépbe, a szőnyeg és a kárpit
kitakarítására pedig számos házi praktika közül
választhatunk.

5. KÖRNYETETTUDATOSAN
A rongy nemcsak hatásosabb, mint a papírtörlő, de környezetünket is óvjuk vele. A maradék
textíliákat is újra hasznosíthatjuk: a lyukas vagy
kinyúlt pamutpólók, régi ágyneműk nagyon jól
szolgálnak törlőrongyként. A porra érzékenyek takarítás során használjanak mosható eszközöket, a
nedves, mikroszálas kendő és felmosó fej magába
szívja a port, kevésbé vált ki allergiás reakciót.

6. VONJUK BE A CSALÁDTAGOKAT!
A kisebb gyerekek is segíthetnek a játékok elpakolásával, portörléssel, a nagyobbak pedig már
porszívózni vagy felmosni is beállhatnak.
A tavaszi nagytakarítás három fontos kelléke,
amely minden háztartásban megtalálható:

ECET, CITROM,
SZÓDABIKARBÓNA
Íme, néhány tipp a felhasználásukhoz:
KÁVÉGÉPEK, VÍZFORRALÓK, EDÉNYEK:
VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
Töltsük tele vízzel az eszközt, amit vízkőmentesíteni szeretnénk, majd öntsünk bele egy pohár
ecetet, hagyjuk így éjszakára, reggel pedig mosogassuk el!
RAGYOGÓ FÜRDŐSZOBA
Fél bögre szódabikarbóna, fél bögre ecet, fél bögre
citromlé 5 liter vízhez. Tegyük az oldatot egy szóró

fejes palackba! Vigyük fel a felületre és hagyjuk 30
percig hatni, ezután tisztítsuk meg vizes szivaccsal
vagy kefével!
FOLTMENTES ABLAKOK
Ecet+víz+mosogatószer. Egy kevés mosogatószert
keverjünk ecetes vízbe, amivel mossuk át az ablakot, majd egy szöszmentes ronggyal töröljük át,
újságpapírral fényesíthetjük.
HŰTŐSZEKRÉNY
Kellemetlen szagok elűzése érdekében tegyünk
egy félbevágott citromot a hűtőszekrény ajtajára!
Magába szívja a szagokat, és friss illatot áraszt.
PADLÓK
Igazi csodát művelhetünk, ha 1/4 csésze ecetet
összekeverünk 1 liter vízzel és ezzel mosunk fel.
SÜTŐ TISZTÍTÁSA
Keverjünk össze két kanál szódabikarbónát két
kanál sóval, majd adjunk hozzá annyi ecetet, hogy
egy pépes masszát kapjunk! Fogjunk egy dörzsi
szivacsot, mártsuk bele a krémbe, és kezdjük el
óvatosan súrolni a problémás területeket.
ODAÉGETT ÉTEL A ZOMÁNCOZOTT EDÉNYBEN
Öntsünk a lábasba vizet, tegyük fel forrni, adjunk
hozzá szódabikarbónát, és ha felforrt, egy fakanállal lazítsuk fel az odaégett szennyeződést!
RAGYOGÓ EVŐESZKÖZÖK
A fénytelen ezüst és alumínium evőeszközök vis�szanyerhetik régi ragyogásukat, ha beletesszük
egy vízzel teli tálba, és sót, valamint szódabikarbónát szórunk bele.
VÍZKŐ A MOSÓGÉPBEN
Öntsünk 80 g citromsavat a mosógépbe és 80 fokon mossuk át a gépet!
FA VÁGÓDESZKA TISZTÍTÁSA
Durva szemű sóval alaposan dörzsöljük át a vágódeszkát, hagyjuk kicsit állni, majd egy félbevágott citrommal újra dörzsöljük át! Bő forró vízzel
öblítsük! A só fertőtlenít, a citrom pedig elfedi a
kellemetlen szagokat. Az általános vagy napi tisztításhoz ecet is használhatunk.

Itt a tavasz! A legfontosabb munkálatok a kertben
A tavasz kezdete minden szakmabeli és hobbikertész számára az év legizgalmasabb időszaka. Végre kiszabadulhatunk a természetbe, és nekiláthatunk teendőinknek. Fontos tudnunk, hogy a most elvégzett feladatok egész évre meghatározhatják a kertünk látványát.
Régebbi időkről maradt „tévhit”, hogy a
tavasz, illetve az ősz az új növények telepítésének ideje. Valóban ezek az időszakok a
legmegfelelőbbek az időjárás szempontjából,
azonban érdemes tudni, hogy megfelelő öntözés mellett akár a nyári időszakban is ültethetünk konténerben nevelt növényeket.
A tavasz a metszés ideje. Ilyenkor azokat a fás
szárú cserjéket vágjuk
vissza, amelyek nyáron,
ősszel hozzák virágaikat.
Ilyenek például a rózsaloncok, nyári orgonák, pimpók és a hortenziák
bizonyos fajtái. A cserjés hortenzia (Hydrangea
arborescens) számára a kora tavaszi metszés
ideális, hiszen ezek a hortenziák az ez évi fás
hajtásokon hoznak virágot, tehát a metszéssel új hajtások fejlesztésére ösztönözzük,
melyeken később virágok fejlődnek, továbbá
bokrosabbá, kompaktabbá válik szeretett növényünk. A hajtásait körülbelül felére mets�szük vissza. Ugyanez
igaz a bugás hortenziára
(Hydrangea paniculata),
amelyet
mésztűrése,
hosszú virágzási ideje
és kiváló téltűrése miatt
kedvelt fajta. Bátran vágjuk vissza márciusban,
az előző évi metszéshez képest 2-3 rügyre, 3-4
évente pedig akár erősebben, hogy megifjuljon.
A kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla) azonban másik kategóriába esik, ugyanis,
HIRDETÉS

Ne csak a lakást, magunkat is rakjuk rendbe! Ha
végeztünk a takarítással, frissüljünk fel, és egy zöld
teával ünnepeljünk!
(VZS)
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ha tavasszal / tél végén
metsszük, az az évi virágrügyeket távolítjuk
el róla. A kerti hortenzia csak a virágzás után
igényel minimális alakítást. Szintén kerüljük a metszést minden kora
tavasszal virágozó - március-április környékén
nyíló - növénynél (korábbi cikkünkben már
említettünk párat ezek közül)! Ezeket csak elvirágzás után bolygassuk, különben erősen
megcsappanhat a virágok száma! Ezekről a
növényekről kizárólag az elhalt részeket távolítsuk el! Ifjító metszést azokon a növényeinken
végezzünk – elöregedett vesszők eltávolítását -,
amelyek szemmel láthatóan rászorulnak!
További tavaszi teendőink közé tartozik
gyepfelületünk ápolása. Füves területünket
tisztítsuk meg a télről visszamaradt avartakarótól, majd szellőztessük meg! Ezt követően
javasolt az indító / starter, azaz nitrogén túlsúlyos műtrágya használata. A kijuttatás legoptimálisabb időszaka március, április. Az öntözés
visszakapcsolását kizárólag a tartós fagyok elmúltával lehet megejteni, ezzel is óvjuk magát
a berendezést.
Amennyiben szeretnénk kis fűszernövényes-veteményes kertet, vagy egynyári virágzó
növényeinket mi magunk szeretnénk elvetni,
azt bizonyos fajtákkal akár már most elkezdhetjük. A meleg-, fényigényes (bazsalikom, paradicsom, paprika, stb.) növények saját vetésével, palántázásával próbálkozni azonban kora
tavasszal kizárólag fedett helyiségben érde-

mes. Március-április hónapokban szabadföldbe (kinti balkonládába) kizárólag a hidegtűrő
növényeket szabad vetni, mint pl. petrezselymet, rukkolát vagy a kaprot.
Ne feledkezzünk el az ősszel elvégzett kötözésekről (évelők, örökzöldek)! Ezeket feltétlenül szüntessük meg, különben a meleg, nedves, szellőtlen részeken könnyen elindulhat a
gombásodás folyamata! Habár az öntözőrendszerek elindítása ilyenkor még korai, fokozottan figyeljünk növényeinkre, melyek keringése
ilyenkor beindul, azaz feltétlenül szükséges
nekik vizet, illetve tápanyag utánpótlást kijuttatni. Azokat a növényeket, amelyeket teleltetés céljából fedett helyiségben tároltunk a tél
folyamán, ne vigyük ki szabadtérbe elhamarkodottan! A legideálisabb persze, ha esetleg a
benti és a kinti körülményekhez képest létezik
egy köztes megoldás (például szobából garázsba, onnan a kertbe), amellyel szoktathatjuk a
növényt a hidegebb viszonyokhoz. Amennyiben erre nincs lehetőségünk, akkor fokozottan
ügyeljünk arra, hogy a növény kizárólag a tartós fagyok elmúltával kerüljön ki újra a szabadba!
Mindenkinek örömteli, egészségben eltöltött kertészkedést kívánunk ebben a nehéz időszakban! Reméljük, hogy tanácsainkkal hozzá
tudtunk járulni kertjeik, balkonjaik szépségéhez, és kívánjuk, hogy a szabad levegőn kertészeti munkával eltöltött idő átsegít mindenkit
ezen a gondterhes perióduson!
Egyházi Luca | Specialmix Kft.
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Tavaszi felfrissülés otthonunkban
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MÚLT-KOR

A község polihisztor orvosa
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Egy kis főzőcske Egyedi ételajánlat Erdősi Norberttől, a Kemencés vendéglő séfjétől

Medvehagymás „Cordon Bleu” szezámmagos bundában
Vágjuk fel a tanyasi csirkemell filét 20 dkg-os nyitott szeletekre, majd
óvatosan klopfoljuk át! Fűszerezzük be sóval és őrölt fehér borssal mindkét oldalát!
A kiterített csirkemell szeleteknek a felénk eső részére helyezzünk 2-2
szelet feketeerdei sonkát, amelyre 4-4 levél medvehagymát rakunk és
végül szórjuk meg apróra vágott mozzarellával!
Csavarjuk fel óvatosan alulról a megrakott szeleteket! (Ha nem sikerült elég feszesre vagy nagyon kilóg a töltelék, akkor hústűvel tűzzük
meg, vagy helyezzük a fagyasztóba pár percre, amíg kicsit megdermed!)
Szezámmaggal kikevert zsemlemorzsával panírozzuk, és közepesen meleg, bő olajban sütjük szépen lassan aranybarnára.
Petrezselymes burgonyával, joghurtos zöldsalátával is fogyaszthatjuk, esetleg majonézes kukorica, friss vágott medvehagymával elkeverve is remekül illik hozzá.
HOZZÁVALÓK:
1 kg tanyasi csirkemell filé | 10 szelet feketeerdei sonka
20 levél medvehagyma | 20 dkg mozzarella
só, őrölt fehérbors | Panír: liszt, tojás, szezámmagos zsemlemorzsa
TOVÁBBI KEMENCÉS RECEPTEKET KERESSEN A WWW.GDL.HU-N!
Ha csak megkóstolná ezt a finomságot, de a főzéshez nincs kedve vagy lehetősége, a Kemencés
vendéglőből megrendelheti ezt az ételkülönlegességet! Tel.: +36-70/247-14-56
HIRDETÉS

Tudta-e?

A mai kor embere sokszor
szívesen visszamenne az időben, s ha csak néhány napra is, de átélnénk bizonyos
helyzeteket, beszélgetnénk
emberekkel,
találkozókat
szerveznénk. Mert bizony kevés fennmaradt emlék van,
amelyre támaszkodva elképzeljük a „múlt-kor” történéseit, és rekonstruálni tudnánk az
eseményeket. Berente István

egyik „leghíresebb” páciense Ady Endre múzsája, Brüll Adél, azaz Léda volt, akire az orvos fia,
ifj. Berente István így emlékezett:
„Lédát személyesen gyermekkoromban ismertem meg. A méltóságos asszony leereszkedő
kegyként nyilatkozott apámnak, háziorvosának,
hogy szeretné megismerni kisfiát, és értünk
küldte Gőcze Sándor sofőrjükkel az autóját 1933
őszén. A találkozásról – én akkor tízéves voltam
– alig maradt más emlékem, mint az, hogy a
parkban elébünk jött ízléstelenül tarka pongyolájában, bronzvörösre festett hajjal, egy megítél-

hetően kreolbőrű, kissé zömökre hízott, agyonsminkelt, rendkívül csúnya asszony, aki kézcsókra nyújtotta gyűrűkkel és karkötőkkel, arannyal
és briliánsokkal teleaggatott kezét. Jómódú, de
tisztes polgári környezetben nőttem fel, ahol az
asszonyok főztek, mostak, télire eltettek és szültek, napjaik munkában teltek el, és nekem nagyon idegen volt látnom napközben a pongyolát,
a vérvörös kéz- és lábkörmöket, az agyonfestett,
lárvaszerű és a púder alatt megöregedett, petyhüdt arcot, az egész dologtalan élet vetületét.”
(Forrás: G. Merva Mária, Írók és Múzsák Gödöllőn)
HIRDETÉS
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Berente István orvosi tanulmányait 1910-ben
lapban 1940-41-ben részletekben jelentette meg
szívtrombózis formájában a halálát okozta. Berenfejezte be Budapesten, majd 1913-ban letelepea helytörténeti sorozatát Tanulmányok Gödöllő és
te volt a háziorvosa Brüll Adélnak, amikor Léda
környékének történetéből címmel. A cikkeket kéGödöllőn élt. A Diósy házaspár nem igen kereste
dett Gödöllőn. 1920-tól lett ügyvezető községi
a kapcsolatot a gödöllőiekkel, kivéve az orvost,
orvos, tb. járási orvos. 1924-től 1946-ig a gödöllői
sőbb egy kötetbe szerkesztette. 1942-ben Egyházaki Léda depresszióját
premontrei rendház, konkezelte. Léda igen nagyviktus és gimnázium orvosa, és az iskola egészra becsülte Berentét,
Dr. Berente István (1887-1958) községi orvos emléktáblája az egykori lakó- akinek egy alkalommal
ségtan tanára volt. 1950
után az Agrártudományi háza helyén álló épület falán, a Gödöllő, Dózsa György út 30. számú házon még könyvet is küldött
Egyetem orvosa volt.
látható. A táblát a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány helyezte el a doktor ajándékba egy ausztriai
fürdőhelyről: „Egy okos
Unokája, dr. Fülessy
születésének 120. évfordulóján, 2007-ben.
orvos könyve egy okos
Emil visszaemlékezése
doktornak: Kedves Berente barátunknak szeretetszerint nagyapja „eléggé zárkózott, végtelenül
puritán ember (volt), aki betegeinek és a családtel küldik, szívélyes megemlékezés jeléül. Badgasjának élt … Széles körű szakmai ismeretekkel
tein, 928. Diósy és felesége”.
rendelkezett, megvette a legújabb német nyelvű
Dr. Berente István a halála előtt a családjának írt
orvosi könyveket és lefordította, legépelte. Nem
visszaemlékezésében saját magának nagy bűnévolt szakbarbár, igen széleskörű ismeretekkel renül rója fel, hogy az oroszok érkezésekor ő „cserben
hagyta Gödöllőt, mivel családjával együtt egy időre
delkezett az irodalom, történelem, a földrajz és a
elmenekült”. Ugyanebben a visszaemlékezésben
csillagászat területén”.
írja, hogy kevés emberrel sikerült igazán mély kapA rendelőjében laboratórium és röntgenszoba
is volt, hogy a nem biztosított betegeket is teljes
csolatot kialakítania, de végtelenül hálás a premontmértékben el tudja látni. Dr. Berente István nem
reieknek, akik közt szellemi társakra talált, valamint
Dr. Berente István
politizált, de a társadalmi kezdeményezésekben
sok kollégájának, akik idős korában segítették.
aktívan részt vett. Tagja volt a Magyar Asszonyok
művészeti és Történeti Múzeumot rendezett be a
Nemzeti Szövetsége gödöllői fiókja és az 1871-ben
kastélyban a helyi plébános, Királymezei Tibor
alapított Gödöllői Kaszinó tisztikarának. Aktívan
támogatásával. A kiállítótermeket a kastély akkori
foglalkozott Gödöllő történetével, azzal a céllal,
használója, Horthy Miklós biztosította. A gyűjteahogy ő maga fogalmazott: „hogy ezzel emeljem
mény a 2. világháború alatt megsemmisült.
polgártársaim önérzetét, de mondhatom, igen
Dr. Berente István 47 év orvosi szolgálat után
kevés érdeklődést értem el vele”. A Gödöllői Hír1958 tavaszán ment nyugdíjba, nyugdíját a rendszer megvonta. Halála előtt másfél évvel már diagnosztizálta saját magán a szívbajt, amely végül
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EGÉSZSÉG

A több mint egy éve tartó pandémia miatt felbolydult világunkban csak úgy
áradnak a médiából az információk, mindenkinek van meglátása a járvány
okairól és ideális kezelési stratégiájáról. Ezekből a hírekből/véleményekből nehéz kiszűrni, mi az, ami tudományosan megalapozott, és mi az álhír,
mely a valódi helyzetet bagatellizálni hivatott, vagy épp ellenkezőleg: hatásvadász címekkel kelt pánikot.
Ebben a zűrzavarban kívánok mentőorvosként,
valamint csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosként laikusok számára érthető, lényegre törő
magyarázatokkal segítséget nyújtani.
Mindenekelőtt javaslom a hiteles forrásból való
tájékozódást: jó szívvel ajánlom a négy magyar
orvosi kar honlapját, ahol aktuális, köznyelven íródott cikkek látnak napvilágot a koronavírussal és
az oltásokkal kapcsolatban.
LÁSSUK A LEGGYAKORIBB TÉVHITEKET!
1. A koronavírus kizárólag az idős, gyenge
immunrendszerű emberekre veszélyes, mások
egyszerű náthával átvészelik a betegséget.
A koronavírusok az 1960-as évek óta ismertek, főként felső légúti hurutos megbetegedések
kórokozóiként tartottuk számon őket. 2003-ban
az ázsiai és 2012-ben a közel-keleti járványok
kapcsán már súlyos tüdőgyulladásos eseteket is
észleltek. A 2019-ben Kínában megjelent új koronavírust hivatalosan SARS-CoV-2-nek keresztelték,
az általa okozott betegség a Covid-19. A Covid-19
spektrumbetegség: ezzel a kifejezéssel gyűjtünk
csoportba különböző súlyosságú, változatos tünetekkel járó betegségeket. Így válik érthetővé, hogy

egyesek miért vészelik át akár tünetmentesen,
vagy egyszerű náthával a kórt, míg mások életüket
vesztik a megbetegedés következtében; netán a
fellépő rövid- és hosszútávú szövődmények akár
életre szóló hatásaitól szenvednek. Az első és második hullám idején a kritikus állapotú páciensek
többségét az idős korosztály alkotta. Elterjedt az
a nézet is, mely szerint a gyermekekre nem veszélyes a kórokozó. Sajnos a felgyűlt tapasztalatok, különösen a harmadik hullámban evickélve,
ezeket megcáfolták. Észleltük, hogy vannak olyan
betegcsoportok, akik fiatalok, mégis különös kockázatnak vannak kitéve: a várandósok, akiknél a
betegség jellemzően súlyosabb lefolyást mutat.
Hamar ismertté vált a PIMS (gyermekkorban a
koronavírus fertőzést követő sokszervi gyulladás)
betegség, ami ritka kórkép, de a betegeknél életet
veszélyeztető állapot is kialakulhat. Még fel sem
ocsúdtunk, érkeztek a különböző vírus-variánsok
(pl. angol, dél-afrikai, brazil), melyek fertőzőképessége meghaladja az eddig ismert koronavírusét,
és fiatalabb korosztályban (akár gyermekeknél) is
jelentős arányban kórházi, sőt intenzív osztályos
kezelést tesz szükségessé.
2. Felesleges maszkot hordani, hiszen az átereszti a vírusokat.
A koronavírus „mikrocseppek” útján terjed,
a maszk a cseppekben
(tüsszentés,
köhögés)
„utazó” vírus felfogására
szolgál. A higiéniai intézkedésekkel (távolságtartás, zárt légtér kerülése,
kézfertőtlenítés, tartózkodás arcunk érintésétől)
kiegészítve a maszk alkalmas a fertőzés átviteli
valószínűségének csökkentésére. A fertőzésveszély minimalizálása a
védőoltások alkalmazásával lehetséges. Egyik
egészségügyi
felhasználásra hivatott maszk
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9. Már csak a koronavírust ismerjük, az influenza és más téli betegségek nem is léteznek.

sem szűri ki az oxigént a belélegzett levegőből, így
használatuk maximum kényelmetlen, de nem káros az egészségünkre.
3. Rendelkezésre áll, és a háziorvosok által
receptre felírható a favipiravir hatóanyagú
gyógyszer, így nem szükséges beoltatnunk
magunkat.
A fenti gyógyszer és az oltások hatása nem
megfeleltethető egymásnak. Az oltások jellemzően 90% feletti hatékonysággal megelőzik a fertőzést. Ha mégis megfertőződnénk, kevésbé súlyos
kórlefolyásra számíthatunk. Az enyhe és közepesen súlyos esetek otthoni gyógyszeres kezelése
nagyszerű lehetőség, elsősorban a kórházak és az
egészségügyi dolgozók terhelésének csökkentése
érdekében. Sajnos a favipiravir terápia önmagában
nem garantálja az enyhe lefolyást; szövődmények,
maradványtünetek az alkalmazása ellenére is kialakulhatnak. A járványkezelés kulcsa a megfertőződni és fertőzni képes lakosság arányának csökkentése, melyre az oltások adnak lehetőséget.

pedig a HEK293 (veseszövet) sejtvonalat vették
igénybe. Minden fenti oltás fejlesztésekor a kísérletben szereplő sejtvonalaktól az oltásokat megtisztították, így azok nem tartalmazzák a szóban
forgó sejteket!
6. Az alkalmazott oltások hatásmechanizmusa
és következményei nem ismertek, mert azokat
túl gyorsan „dobták piacra”, még kísérleti
stádiumban vannak. Akár a DNS-ünkbe is
épülhetnek.

4. Mindenki magánügye, beoltatja-e magát.

péselőnybe kerülünk a vírussal szemben. A gyors
fejlesztés oka: a világjárvány összefogásra késztette a laboratóriumokat, más kutatások háttérbe
szorultak, kimeríthetetlen anyagi keret állt rendelkezésre. A versengő emberi szellem, valamint a
régi életvitelünk visszaszerzésének reménye nagy
ösztönző erővel hatott. A tudomány mai állása
szerint nem feltétlenül kell évtizedeknek eltelnie
egy bizonyítottan hatásos gyógymód kifejlesztéséhez, tökéletesítéséhez.
7. Az oltásba bele lehet halni.

Nem csak saját sorsunkról határozunk, amikor
arról döntünk, felvesszük-e az oltást. A gyermekpopuláció, a várandósok és egyes alapbetegséggel élők - eddigi ismereteink szerint - a rendelkezésre álló vakcinákkal nem olthatók. (Ez az idő
előrehaladtával változhat, ám ez évekbe telhet).
A nyájimmunitás kialakítása mindannyiunk érdeke. Így a lakosság kellőképpen nagy aránya lesz
védett a koronavírussal szemben - vagy az oltások
révén, vagy a fertőzés során a szervezetben létrejött ellenanyagok következtében - ahhoz, hogy
a fertőzésláncok megszakadjanak. Minél tovább
tombol a pandémia, a vírus annál többször képes
szaporodni. Ez lehetőséget teremt új mutációkra,
melyek tovább nehezítik a járványkezelést. Emiatt
is fontos a gyors és minél szélesebb körű lakossági
átoltottság.
5. Az oltásokban abortált magzati szövetdarabok vannak.
Az oltások kifejlesztéséhez, teszteléséhez „sejtkultúrákat” használnak. Ezek standardizált, nagy
tisztaságú, osztódni képes törzsek (sejttenyészetek). Szükségesek, mert a vírusok paraziták,
csak élő sejtben képesek szaporodni. Az 1960-as,
1970-es évek óta nevelt sejtkultúrákkal végzett
kutatások a világ minden táján összehasonlíthatóvá, mérhetővé teszik a tudományos munkát. A
bárányhimlő, gyermekbénulás, hepatitisz-A, és
az ebola elleni oltások kifejlesztése során például
MRC-5-nek nevezett tüdőszövet sejtkultúrát használtak. Az AstraZeneca vakcina kutatása során
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A kínai Sinopharm vakcinában elölt kórokozó
van, mely fertőzést nem képes okozni. Az oltás
technikája régóta használt, rövid- és hosszútávú
ismeretekkel rendelkezünk például a hasonló elven működő járványos gyermekbénulás- (polio)
és influenza elleni (Fluart 3) oltás utánkövetése
kapcsán. Az Oxford-AstraZeneca és az orosz Sputnik-V vakcinában vivőanyagként az adenovírus
(ez okozza többek között a közönséges náthát)
legyengített, szaporodásra képtelen genetikai állományát használták. Feladata, hogy a sejtbe juttassa a koronavírus egyik fehérjéjét kódoló gént,
mely hatására az említett sejt a koronavírus egy
felszíni alkotóelemét (tüskefehérjét) kezdi termelni. A szervezet a tüskefehérjét idegen anyagként
felismerve aktiválja az immunrendszert, és a koronavírus ellen immunválaszt hoz létre. Az ebolavírus ellen már alkalmaztak adenovírus vektor
alapú oltást, így a fenti két vakcina tudományos
módszere sem újdonság. A német Pfizer/BioNTech és a Moderna oltás a tüskefehérjét kódoló
gén mRNS-sé íródott információját foglalja magában, vírust nem tartalmaz. A genetikai üzenet az
immunrendszer stimulálására „átadott értesítés”
után lebomlik. A technika a tömeges felhasználás
előtt számos klinikai és biológiai próbát „kiállt”, a
kísérleti stádium lezajlott, a hosszútávú utánkövetés szakasza zajlik. Sem az adenovírus sem az
mRNS nem képes az örökítő anyagunkba (DNS)
ágyazódni. Az összes fenti oltás végeredményeként az immunrendszerünk a koronavírussal való
találkozás előtt megismeri a kórokozó valamely
alkotórészét, így a betegség fellángolása előtt lé-

Az eddig dokumentált, oltásokhoz időben közel lezajlott, sajnálatos halálesetek hátterében az
anafilaxiás reakció állt. Ez a szervezet generalizált
túlérzékenységi reakciója, mely keringésösszeomláshoz, légzésleálláshoz is vezethet. A jelenség lefolyása jól ismert, előjelei könnyen észlelhetők, a
végállapotig kiválóan kezelhető. A túlérzékenységi
reakció ritka, felkészült ellátókkal könnyen orvosolható, emiatt szükséges az oltás utáni 30 percig tartó
megfigyelés. Az AstraZeneca és a kóros vérrögképződés között nem találtak ok-okozati kapcsolatot.
Nem gyakoribb a trombózis az oltást felvettek körében, összehasonlítva az átlag populációval.
8. Nem szükséges felvennem az oltást, ha már
átestem a Covid-19 betegségen.
A koronavírus-fertőzés nem törvényszerűen
hagy maga után védettséget, mert a kórokozó
elleni antitestek termelése nem mindenkinél egyformán kielégítő. Ennek okát még elhivatottan kutatják. Akinél megfelelő antitest-termelés alakult
ki a fertőzés hatására, annál is lecseng pár hónap
alatt a védettség, így ismét megfertőződhet. Fokozottan igaz ez az új variánsok megjelenése mellett. A 2 oltásból álló oltássorozat hatására megfelelő immunmemória alakul ki. Reménykeltő, hogy
a Janssen (Johnson & Johnson) adenovírus vektor alapú vakcina már egy adag oltóanyag után
is megfelelő védettséget nyújt. Ebből az oltásból
azonban leghamarabb csak április közepén szállítanak az Európai Unió területére.

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében
hozott intézkedések nagyban átrajzolták az eddig
ismert betegség-térképünket. A korábban gyakori
szezonális és/vagy cseppfertőzéssel terjedő megbetegedések száma jelentősen redukálódott: pl.
influenza, mononucleosis (csókbetegség). Ennek
oka, hogy a maszkhasználat, a távolságtartás,
a higiéniai óvintézkedések, a társadalmi kontaktusok számának csökkenése a többi cseppfertőzéssel vagy szoros kontaktus útján terjedő
kórokozó átadását is megelőzik. Ráadásul ebben
a téli idényben a felhívás hatására sokan beoltatták magukat influenza ellen. Az ugyanis már 2020
őszén bizonyított tény volt, hogy a koronavírus
és az influenza együttes fertőzése súlyosabb kórlefolyásra hajlamosít. Amikor ezen intézkedések
a koronavírus terjedésének lassulása után (mert
örökre eltűnni vélhetően nem fog) háttérbe szorulnak, a korábban megszokott esetszámokhoz
hasonló influenza megbetegedési arány várható.
A koronavírus nem csak fertőzőképességét tekintve károsabb az influenzánál. Hosszú- és rövidtávú
szövődményei gyakrabban lépnek fel, sokszor súlyosabbak is. Elnyújtott lappangási ideje lehetővé
teszi a tünetmentes időszak alatt mások megfertőzését. A pandémia társadalmi és szociális hatásai évekig meghatározóak lesznek életünkben. A
világszintű elsődleges probléma az egészségügyi
hálózat olyan fokú túlterhelése, melynek nemcsak a koronavírusos betegek, hanem bármely
más egészségügyi problémával küzdő egyének is
kárát láthatják.
Összefoglalva: a Covid-19 betegség olyan orosz
rulett, amiben nem érdemes részt venni. Politikai
meggyőződéstől függetlenül, az újdonságtól való
félelmeinket félretéve, az intézkedések betartásával és az oltás felvételével nyerhetjük vissza régi
életünket. Bátorítom az olvasókat, hogy kérdéseikkel szégyenérzet nélkül forduljanak kezelőorvosaikhoz, felkészülve a kapott válasz értő befogadására. Legyenek elnézőek egymással, hiszen
ebben a nehéz élethelyzetben nem egyformán
bírjuk a terheket.
Köszönetemet szeretném kifejezni dr. Trethon
András infektológus főorvos úrnak és dr. Vidovszky Márton virológusnak a cikk lektorálásáért.
Hála az összes egészségügyi
dolgozó
fáradhatatlan kitartásáért, mellyel az
elmúlt több mint egy
évben folyamatosan
helytállnak mindan�nyiunkért.
dr. Schlick-Szabó Anna

EGÉSZSÉG

Tények és tévhitek a koronavírussal
és az oltásokkal kapcsolatban
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TECHNOLÓGIA

Lassan a könyökünkön jönnek ki a különböző tanácsok az otthoni
munkavégzés (home office) szabályait hallva. Az tény, hogy jó pár tanácsot érdemes megfontolni ezekből annak érdekében, hogy a céges
ügyeket hatékonyan és lehetőleg munkaidőn belül elvégezzük. Ebben
a cikkben a technológiai háttérre szeretnénk felhívni a figyelmet.
Több mint egy éve már, hogy a járvány hatására sok vállalat kidolgozta az otthoni lakás
kényelméből végezhető munka lehetőségét,
bár az informatikai szektorban dolgozóknak
ez nem volt újdonság. Szerencsére a cégek és
a munkavállalók számára volt szoftveres segítség és olyan platformok, melyek a munkaállomás kialakítását vagy a többszereplős videókonferenciát és a virtuális közös munkára
ösztönző együttműködést egyaránt támogatják. A hálózati infrastruktúra területén pedig
hazánk évek óta jól áll, így az átállás viszonylag
problémamentesen ment. Ugyanakkor kérdés, hogy a hirtelen jött váltás kihívásaira és az
adott munkafeladatokra milyen választ adtak
a cégvezetők?

IRODAI KÖRÜLMÉNYEK TÁVOLRÓL
Az egyik legcélszerűbb választás a távoli asztali hozzáférés, hogy közvetlenül a saját munkaállomáson dolgozhassunk, annak
minden előnyével (céges szoftverek, a belső
hálózat és mappák használata stb.). A távoli
asztal szolgáltatást kínáló alkalmazáshoz hozzájuthatunk hosszadalmas beállítások nélkül,
mindössze a céges és az otthoni eszközre kell
telepíteni a megfelelő szoftvert (pl. TeamViewer, LogMeIn). A belső vállalati hálózat
és dokumentumok eléréséhez egy rendszergazdai segítség viszont jól jön, mert a távoli
kapcsolathoz (VPN, azaz Virtual Private Network) használt portok (a szerverek internetes
kapcsolódási pontjai) nem valószínű, hogy

nyitva vannak bárki számára az adatvédelem
miatt. Ilyenkor az adatforgalom a céges belső
hálózaton történik ellenőrzötten, általában ezt
preferálják a cégvezetők is. A védelem szempontjából fontos, hogy a távolról dolgozó kollégák csak jelszavas védelem alatt álló otthoni
wifivel csatlakozzanak a hálózatra, a nyilvánosakat lehetőleg mellőzzék, valamint ajánlott a
távoli bejelentkezésekhez kétfaktoros azonosítást használni (pl. jelszó és egyszer használatos kód bevitele).

FEL A FELHŐBE,
DOLGOZZUNK CSAPATKÉNT
OTTHONUNKBÓL IS!
Az adatközpontokban letelepített és online
hozzáférhető szerverek világára a képletes
felhő szóval szokás hivatkozni. Nem csak a
személyes adataink tárolására lehetnek jók,
hanem az otthoni munkavégzést is jelentősen
megkönnyíthetik. A szerverek üzemeltetését
régebben is nagyon sok cég oldotta meg így,
de a járvány miatt most még inkább felértékelődik a felhőalapú számítástechnika szerepe, hogy az alkalmazottak bárhol, bármikor
hozzáférhessenek a céges hálózathoz. A fájlok
küldése és a csapatmunka virtuális térben
hatékonyabb megoldás, mert több kolléga
kollaborációban képes egy-egy állományt
szerkeszteni. Az online dokumentumkezelő
szolgáltatás (pl. Microsoft OneDrive, Google
Drive) lehetővé teszi, hogy valós időben, nyomon követhető változtatásokkal, egyszerre

akár többen is készítsük dokumentumainkat.
A feladatok kiosztásához talán érdemesebb
egy külön erre a célra fejlesztett platformot
használni (pl. Trello, Slack), ahol a közös munka szervezése, a határidők szem előtt tartása
egyszerűen megvalósítható. Természetesen
a nagyobb létszámú cégek ezt egy vállalatirányítási (ERP) vagy partnerkapcsolat kezelő
(CRM) rendszerre bízzák, akár belső hálózatukon, akár felhő alkalmazásként. Sok esetben
személyes jelenlétet igénylő tárgyalásokra is
szükség van, ehhez videókonferencia alkalmazások egész tárháza nyújt segítséget, melyet a
pandémia miatt magánemberként is előszeretettel használunk családi vagy baráti, közösségi találkozásokhoz.

Ahol minden elkezdődött:

Gießen 2. rész

Ebben a részben a testvérvárosi kapcsolatunk kialakulásáról,
annak motiváló tényezőiről és a személyes élményeimről
szeretnék beszámolni.

MIT HOZHAT A JÖVŐ?
ÁTALAKULHAT A MUNKAVÉGZÉS
A nagysebességű internet és a biztonságos
virtuális alkalmazások, illetve a szinte állandó online hálózati kapcsolattal rendelkező
vezeték nélküli eszközök a távmunkában is
új trendet hívnak majd életre, amit ‘Coworking’-nek, azaz közösségi munkahelynek hívunk. Az adaptáció legfontosabb tényezője
az irodai költségek és a kiszolgáló létszám
csökkentésének lehetősége. Emellett, mivel
így kevesebben fognak ingázni a lakóhely és a
vállalat között, hosszabb távon ritkábban alakulhatnak ki közlekedési dugók, ezáltal pedig
a környezetkárosító hatások is enyhülhetnek.
A coworking munkastílus akár a gazdaság motorjává is válhat, ami segíthet a járvány utáni
újraindításban is. Különböző szektorokban és
vállalatokban dolgozó munkavállalók a tevékenységükhöz legközelebbi coworking pontokban találhatnak wifit, nyomtatót és kényelmes munkaállomást, sőt tárgyalót és egyéb
szolgáltatásokat (pl.: büfé, kávézó). Lesznek
talán hivataloknál is coworking munkahelyek,
de kávézókban, szállodákban, konferenciacentrumokban, sport komplexumokban és repülőtéri terminálokban is kialakíthatnak majd
ilyen „irodákat”.
- szem -

A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI
Az 1980-as években az akkori nevén Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek már jó
kapcsolatai voltak a gießeni Justus von Liebig
egyetemmel. Az egyetem kapcsolataihoz később a város tanácsi vezetése is csatlakozott.
Mivel én 1986-90 között társadalmi munkában a város felsőbb vezetésében is részt vettem, így több irányból is közvetlen kísérője
lehettem a testvérvárossá válás folyamatának. Továbbá olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a gödöllőiek közül talán elsőnek
lehettem a gießeni egyetem vendége. 1980ban ugyanis meglepetésként, a szocialista országok közül elsőként, megkaptam a Stiftung
F.V.S zu Hamburg által adományozott ösztöndíjat (5000 DM) azzal a céllal, hogy annak
segítségével az NSZK tudományos intézeteit,
egyetemeit tanulmányozzam. Tanulmányutam során Kiel, Hamburg és Hannover után
érkeztem Gießenbe, az egyetemre. Az egyetem vezető oktatóival való találkozás során
már akkor felvetődött a két egyetem közötti
kapcsolatok fejlesztése.

az egyetemhez tartozó, a XIX. században épült
csodálatos romantikus kastélyban (többek
szerint a világ egyik legszebb épülete) volt a
szállásom, és itt terveztem maradni három
napig. A második nap estéjén sajnos felkeresett
az egyetemről T. Harrach
professzor, aki átadott
egy táviratot, amelyben az
állt, hogy odahaza váratlanul, 3 napja, szívinfarktusban elhunyt az édesapám. Másnap hajnalban
Harrach prof. bevitt a
frankfurti vasútállomásra,
Justus von Liebig Egyetem
és éjjel Gödöllőre értem.
Az összes itt szerzett szép
emlékemet
elnyomta
a gyász, és bár később
JUSTUS VON LIEBIG EGYETEM
többször is lett volna alkalmam visszamenni (mivel a mi tanszékünk volt az összekötő),
Gießen (egyetemváros) nevezetességei
erre többé nem tudtam rávenni magam.
közül azért emelem ki az egyetemet, mert ez
az intézmény volt később az első testvérvárosi kapcsolatunk megszületésének a kulcsa.
Ezért néhány fontosabb információt is közölnék vele kapcsolatban: Németország legrégebbi egyetemének már a XV. században is
voltak előzményei, de az alapítását 1607-re,
II. Rudolf császár (patrónus) idejére teszik. A
történelem viharai jelentős hatással voltak az
intézményre is. Jelenlegi nevét 1946 óta viseli, az egyetem világhírű oktatójáról kapta. Az
egyetemnek mintegy 28.000 hallgatója és 11
A KAPCSOLATOK TOVÁBBI
kara van, ahol jól megférnek például az agrár,
ALAKULÁSA
az orvosi, a közgazdász vagy éppen a pszichológiai tudományok.
A későbbiekben a két egyetem között
széleskörű együttműködés alakult ki, majd
1988 után a két város élénk kulturális és
SZEMÉLYES ÉLMÉNYEIM
egyéb cserekapcsolatot létesített. Javaslom
mindenkinek, hogy ha teheti látogasson el
A gießeni egyetemen két hetet szándékozGießenbe, sok élményben lesz része, hiszen
tam eltölteni. Az első napokban a várossal
az ott megcsodálható látnivalóknak csak a töés az egyetemmel ismerkedtem, majd kéréredékét említettem meg!
semre Zoschke professzor kivitt az egyetem
Dr. Máté András
kísérleti állomására, Rauischolzhausenbe. Itt
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HITÉLET

A feltámadás üzenete:

Jézus Krisztus győztesen él!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16) János evangélista üzenete egyszerre karácsonyi és húsvéti örömhír.

Karácsonykor lélekben megállunk a betlehemi
jászol mellett – megható pillanat a földre született gyermekarcú Isten-Fiát szemlélni. Húsvétkor a golgotai kereszt alatt mi is ott állunk lélekben Szent Jánossal és Szűz Máriával, húsvét
hajnalán pedig egy üres sír bejáratánál Szent
Jánossal és Szent Péterrel, és velük együtt szinte értetlenül próbáljuk kiolvasni az üres sír rejtett üzenetét: Jézus Krisztus feltámadt, az Isten
Fia győztesen él!
A főpap pár nappal a zsidó húsvéti ünnep
előtt azt mondta: „Jobb nekünk, ha ez az ember
meghal.” Az Atyaisten üzenete húsvét hajnalán
pedig az, hogy mindenkinek az a legjobb, ha Jézus Krisztus él. Ezért föltámasztotta őt a halálból. Friedrich Nietzsche úgy volt vele, hogy jobb,
ha Istent halottnak nyilvánítjuk. Jézust jól elzárt
sziklasírba temették – még a sírt is lepecsételték, és római katonákkal őriztették. Amikor
egyesek úgy gondolták, hogy ezzel vége mindennek, mondhatni, „a Jézus-ügy le van zárva”,
akkor kezdődött el csak minden. Az emberi történelem legnagyobb eseménye megváltoztatta
életünk irányát és menetét. Jézus kilépett a sírból, a „legyőzött” győzött, és ezzel új világ kez-

dődött, az élet világa. A halált legyőzte az élet.
Az egyházatyák hármas győzelemről beszélnek:
Jézus legyőzte a halált, a bűnt és a Gonoszt. A
sírkövet, amely a halált tartotta fogva, az angyal
messzire dobta. Beszédes jelenet. Óriási jelkép.
Húsvétnak fontos üzenete van nem csak a
krisztusi emberek számára, hanem az egész emberiség számára is. Húsvét ünnepe azt mondja,
hogy Isten szeretete győzött, és az emberiség
bocsánatot nyert. Húsvét azt üzeni, hogy nem
a temető az emberi lét utolsó állomáshelye. A
sír nem „öröklakás”, hanem ideiglenes tartózkodási hely. Húsvét azt hirdeti, hogy van élet az
élet után, van élet a halál után, és van élet a halál előtt. Minőségi élet, tartalmas élet, az Isten
szeretetében eltelt élet. Húsvét azt tanítja: az
utolsó szó az életé, és nem a halálé.
A keresztény ember számára nagycsütörtök,
nagypéntek és húsvétvasárnap az Isten szeretetének legmélyebb titkát hordozza. A kereszt, a
feszület – mint nagypéntek és a megváltás szimbóluma – nekünk nem szégyenfa, nem korabeli
kivégzőeszköz, nem talizmán vagy nyakban hordott ékszer, hanem Isten szeretetének a legmagasabb fokú kinyilatkoztatása. Húsvét nem csak

Akik húsvéti hittel hisznek, azok nem csak értelmük logikájával és lelkük vakmerőnek tűnő
bátorságával teszik le voksukat a feltámadás
tanítása mellett. Erről Jézus nem csak előre
beszélt, nem csak tanított, hanem ezt mintegy
prezentálta is. A keresztények azért hisznek a
feltámadásban, mert életükben találkoztak a
feltámadt Krisztussal. Gondoljuk végig, hogy
Isten nélkül, húsvét titka nélkül az ember kön�nyen a félelmek, a kételyek és a teljes létbizonytalanság pókhálójába gabalyodik bele. Ezt
különösen akkor tapasztaljuk meg, amikor teljes kiszolgáltatottságban vagyunk, és egyedül
szenvedünk. Mi tudjuk: nem a szenvedése az
utolsó szó. Nem a halálé. Van valami, van Valaki,
aki erősebb a halálnál. A saját halálunknál is. És
ez a Valaki utat mutat: az örök haza felé. Elkísér,
velünk van, bátorít és vigasztal: „Én legyőztem a
világot.” A mi reménységünk úgy hangzik, mint
a jól ismert szólás: „Egyszer élünk.” De hozzátesszük: „Örökké!” Ez húsvét valódi üzenete:
örök életünk van. Mi ezt az örök életet éljük az
élő Isten szeretetében.
Kozsuch Zsolt helyettes plébános
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Ok nélkül…
Jézus Önmagára vonatkoztatta a zsoltáros szavát: „Ok nélkül gyűlölnek
engem!” Jézus tovább él Egyházában. Ez az ok nélküli gyűlölet mintha
most szikrát fogott és lángra kapott volna a templomunk elleni vandalizmusban. De ahol megjelenik a bűn, a Gonosz, ott túlárad a kegyelem,
az emberi jóság, a szolidaritás. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki együtt érzett és érez velünk.
Többen jelezték, hogy támogatnák a helyreállítást. Bízunk abban, hogy
a támogatásokból egyúttal sikerül olyan biztonsági rendszert beállítani,
melynek köszönhetően a hasonló támadásoktól megvédhető lesz városunknak ez a kis ékszerdoboza.
Kedvezményezett neve: Gödöllői Görögkatolikus Parókia
Bankszámlaszáma: 10700196-68775045-51100005 (CIB Bank)
Köszönettel: János atya
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Eszenyi Enikő. 61. Marco …, velencei kereskedő és utazó. 64. Karinthy-gyűrűshumorista (István). 65. … crecca, a csörgőréce rendszertani
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FÜGGŐLEGES: 1. Londoni bárány! 2. Talajművelő eszköz. 3. … mia, a Baccara együttes egyik
slágere. 4. Fedett pályás világjátékokon győztes atléta (Xénia). 5. Káté! 6. Élet. 7. Óír írás. 8.
Cserháti csúcs (567m). 9. Utalás egynemű betűi. 10. Aranyszegély! 11. … satanas! Távozz
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bajnok úszó (Sándor). 37. Kertet művel. 39.
Turandot hercege. 40. Akta része. 42. Olasz
kikötőváros az Adriai-tenger partján (FANO).
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52. Olimpiai bajnok kenyai futó (Paul). 53. Muzsikál. 55. … Bolesláv, cseh iparváros. 58. Út
menti fasor. 60. Angol főúri cím. 62. Folyékony
kenőanyag. 63. Pest megyei város. 65. Annál
lejjebb. 66. Szűk hely a kemence és a fal között. 68. Manréza része! 70. Kodály Zoltán. 71.
Súlyarány, röv.

REJTVÉNY

emlékezés, nem csupán egy keresztény ünnep
a többi mellett, hanem maga a megváltás és az
örök élet. Egy gondolkodó különleges módon fogalmaz: „Isten egy gyógyíthatatlan betegségben
szenved – végtelenül szereti az emberiséget.”
Ennek a végtelen szeretetnek – görögül „agapé” – ünnepe a húsvét. Húsvét megváltásról és
megmentésről tesz tanúbizonyságot. Húsvét azt
hirdeti: Isten nem halott, Isten él és velünk van.

Egyes biblikus teológusok azt mondják, hogy
ez a szentírási hely egyetlen mondatba sűrített
evangélium (Jn 3,16). Ez az egy szentírási ige
összefoglalja az egész Biblia lényegét. Karácsony és húsvét ünnepe között valóban van
kapcsolat. Karácsony és húsvét egyaránt Isten
szeretetéről tesz tanúságot. Azt szoktuk mondani, hogy kereszténységünk legszebb ünnepe:
karácsony, legnagyobb ünnepe pedig: húsvét.
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30 éves az Aranysün. A rendszerváltással induló, fotóelőhívással és
fotózáshoz kapcsolódó eszközök értékesítésével foglalkozó üzletet
mindenki ismeri a központban, hiszen a vállalkozás állandó vásárlói
között generációk sora vonul fel. A tulajdonossal, Tóth Tamással
beszélgettünk a kezdetekről, a jelenről és a jövőről.

Papírkép volt, van. Lesz?
Mikor indult a vállalkozása, és miért éppen ezzel kezdett el foglalkozni? Honnan
jött az Aranysün név?
Április elsején volt 30 éves az üzlet. Azért
kezdtünk el anno ezzel foglalkozni, mert
nagyon szerettünk fotózni, illetve akkoriban
viszonylag hiánycikknek számított a gyors
fotókidolgozás. Volt, ahol egy egész hetet
kellett várni, mi viszont a kezdetekkor vettünk egy fotólabort, amelynek segítségével
akár egy órás fotókidolgozásra is képesek
voltunk. ‘Aranysün’-nek azért neveztük el,
mert az „arany” jelző utal a szolgáltatás magas minőségére, a süniből pedig tetszetős
logót tudtunk készíteni.
Hogyan tudja ilyen régóta tartani a lépést a technológia rohamos fejlődésével?
A fotókidolgozást még analóg formában
kezdtük, aztán ahogy beindult a digitális
fotókidolgozás, az országban elsők között
váltottunk digitális laborokra. A technika rohamos
fejlődésével, az egyre jobb
beépített kamerával rendelkező mobiltelefonoknak köszönhetően a kompakt
fényképezőgépek
iránti kereslet jelentősen
lecsökkent. A professzionális fotózás iránt azonban továbbra is töretlen az
érdeklődés, így az ügyfeleink száma sem csökken.
Mennyire divat még papírképeket előhívatni?
Nagyjából 2005 óta csökkent le a papírképek száma, de úgy tűnik, ez átmeneti időszak volt, hiszen manapság újra divat a képelőhívás. Mostanában kimondottan sokan
jönnek be fotókat előhívatni akár 5-10 évre
visszamenőleg is. A digitális adathordozón
tárolt képek mégiscsak sérülékenyek, illetve
elveszhetnek, a papírképek viszont hosszú-

távon is fennmaradnak. Nem véletlen, hogy
sokan déd- vagy ükszüleikről is találnak
még előhívatott fényképeket. Valószínűleg
ennek is köszönhető, hogy sokan a telefonnal készült képeiket is szeretnék előhívatni.
Ezért azt tudom mondani, hogy sok munkánk van ezzel kapcsolatban, folyamatosan
foglalkozunk fotókidolgozással.
Úgy látja, hogy a jövőben is lesz igény a
fotóelőhívásra?
Azt gondolom, hogy a papírképekre mindig szükség lesz, legalábbis még egy jó ideig
biztosan. Ahogy már említettem, a telefonokkal valóban egyre jobb képeket lehet készíteni, azonban ezek az eszközök a legtöbb
esetben főképp gyakorlásra jók. Aki jobban
érdeklődik a fotózás iránt, és rendelkezik
az ehhez szükséges látásmóddal, egy idő
után váltani fog professzionális tükörreflexes gépre. Márpedig, amíg nem csökken a

fotózás iránt tanúsított érdeklődés, addig a
képek előhívása sem fog kimenni a divatból.
Véleménye szerint hol fog tartani a
képalkotás 10 év múlva?
Tíz éven belül utat tör magának a háromdimenziós képalkotás. Akár a fantasztikus
filmekben látott futurisztikus képalkotási
módszerek is megjelenhetnek.

Tóth Tamás

Ha újrakezdhetné, most is ugyanerre
vállalkozna?
Valószínűleg igen, mivel nagyon szeretem, amit csinálok. Az viszont mindenképpen különbség a ‘90-es évekhez képest,
hogy a mai gépek igen borsos áron szerezhetőek be, így át kell gondolni, hogy men�nyi idő alatt térül meg a befektetés. Ha ma
indítanék vállalkozást, kiemelt szerepet
tulajdonítanék az online felületeknek, a közösségi médiának. Jelen állapotban én nem
fordítok erre igazán nagy
energiát, ráadásul nincsenek olyan fiatal kollégák,
akik ezzel foglalkoznának.
Vállalkozása mellett ön
Fundamenta bankárként
is tevékenykedik, hogy
látja jövőjét a két szakmában?
Nekem mindkettő fontos. A fotós üzlet 30 éves,
mindig a szívem csücske
marad. A Fundementa
személyi bankári tevékenységemet pedig azért
tartom fontosnak, mert biztos vagyok benne, hogy segíteni tudok ezáltal azoknak az
embereknek, akik nem feltétlen értenek a
pénzügyekhez. Egyébként úgy érzem, hogy
folyamatosan követni kell az eseményeket,
fejleszteni magunkat, mert kis lemaradás is
nagy veszteséggel jár.
PB
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